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BALÁZS GÉZA 

Egy tehetségfejlesztő program: Bolyai Önképző Műhely 
 

1. A Bolyai Önképző Műhely mint egyetemközi, virtuális szakkollégium születése 

A rendszerváltás utáni időszak első hazai, jelentős tudományos mecenatúrája, a Bolyai 

János Alkotói Díj civil alapítvány első átadási ünnepségén, 2000 tavaszán ugyanannyi 

tehetséges diák vett részt a rendezvényen, mint amennyi tudós, közéleti személyiség. Az 

élmény arra ösztönözte a szervezőket, hogy létrehozzák a tehetség-utánpótlás, 

tehetségfejlesztés bázisát.  

Így jött létre a Bolyai Műhely Alapítvány. A Bolyai Műhely Alapítvány (BMA) 

működteti a Bolyai Önképző Műhelyt (BOM), amelynek célkitűzése a különböző 

területeken tehetséges fiatalok (főként egyetemisták) együttműködésének fejlesztése, 

kibontakoztatása. Legfőbb módszere: az erkölcsi értékek érzékletes bemutatása, az egyéni 

és közösségi alkotást segítő képességek fejlesztése a megadott és közösen formált 

tematika párbeszédre épülő feldolgozásával.   

Az önképző műhely kitalálója, szellemi atyja Kőhalmi Ferenc filmesztéta, filmes 

szakember, számos meghatározó jelentőségű kulturális vállalkozás mentora (pl. Duna 

Televízió).  

A Bolyai Műhely Alapítvány első elnöke dr. Somody Imre, a kuratórium tagjai: dr. 

Bereczky Loránd művészettörténész, Alexander Brody reklámszakember, író, dr. Freund 

Tamás agykutató, akadémikus, dr. Roska Tamás informatikus, akadémikus. Időközben a 

kuratórium összetétele többször változott. Kuratóriumi elnöke volt 2006-2012. között 

Bendzsel Miklós mérnök, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, jelenleg pedig Roska 

Tamás informatikus, akadémikus, a PPKE informatikai karának alapítója.  

 

2. A BOM filozófiája és metodikája  

A Bolyai Önképző Műhely nevének mindhárom szava egyformán jelentős: 

(1)Bolyai János a világszínvonalú, interdiszciplináris, társadalom iránt elkötelezett 

magyar tudós, a tudomány szimbolikus egyénisége.  

(2)A társaság a legkomolyabban gondolja az „önképzést”, az önkéntes, önkéntes-

felelősségteljes jelleget; vagyis mindenki annyit ad a társaság közös szellemiségéhez, 

amennyit csak tud, és annyit kap, amennyit csak bír. 

(3)A „műhely”-ben pedig benne foglaltatik a hagyományos (kézműves?) 

együttmunkálkodás, szakmai és közösségi, élmény-jelleg.  

 

A Bolyai Önképző Műhely létrehívásának alapötlete az volt, hogy Magyarország már 

országos és nemzetközi versenyeken bizonyított legtehetségesebb középiskolásai és 

felsőoktatási intézményeinek hallgatói három (és még sok ráadás) éven keresztül (Bolyai 

plusz) rendszeresen találkozzanak, összejöjjenek, megismerjék egymást önképző, 

egymást-képző jelleggel, csoportkohéziót alkotva, személyiségüket sokoldalúan 

fejlesztve. Mivel mindenki más és más területről érkezik, a saját szakmai képzés nem 

lehet feladat. Azt a saját szakterületen, egyetemen, szakkollégiumban kell végezni. A 

horizontális együttműködést más értékrend szerint kell megszervezni. Ehhez legjobb 

                                                 

 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
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módszernek a rendszeres, legalább havi egy (szombati) együttlét, valamint az ezen előre 

meghatározott tanterv szerinti program tűnt a legalkalmasabbnak.  

Mivel minden közösségnek, különösen a jövendő értelmiségi közösségének az 

együttműködéshez együttes cselekvésre, főként elsajátított, megélt hagyományra, ennek 

alapján közös asszociációs bázisra van szüksége, a tanterv minden tanulmányi napra az 

európai, literális kultúra hagyományaként egy alapvető (hitünk szerint a legfontosabb 

világ-, magyar irodalmi vagy természettudományos) könyv elolvasását, valamint a 

modern világ vizuális kultúrájának megismeréseként egy világszínvonalú film 

megnézését, és mindezek alkotó, kritikus, asszociatív megbeszélését, elemzését tűzte ki 

célul. A Bolyai Önképző Műhely rendszeres hallgatói így három év alatt elolvashatják és 

feldolgozhatják a világirodalom 30 legfontosabb művét, és megnézhetik, elemezhetik a 

világ filmművészetének 30 legjobb alkotását. Ez a Bolyai-alap.  

A Bolyai Önképző Műhely tartalmát tekintve interdiszciplináris tematikát ölel fel, 

amelyben kiemelt hangsúlyt kapnak a humán, örök emberi értékek.  

Bár az iskolai oktatásban az irodalom hangsúlyosan, a vizuális kultúra (azon belül a 

filmművészet) csak partikulárisan szerepel, ilyenfajta, közös, élményszerű, aktivitásra 

építő megbeszélésekre alig jut idő. A megbeszélések, amelyek több órán át folynak 

kötetlenül, és sokféle asszociációt megengednek, az önképző körök hangulatát idézik. 

A Bolyai-pedagógia tartalmi része idővel fejlődött. Az önképzésben résztvevők 

hozták magukkal szakterületük, érdeklődési körük világát, s így ma már egy-egy 

szombaton zenei és képzőművészeti alkotás, valamint egy-egy vers is színesíti a 

programot – természetesen mindig magyarázattal. A foglalkozások hangulatát jellemzi a 

sok-sok behozott, a témához kapcsolódó könyv, tárgy (pl. térkép), CD. 

 

3. Bolyai-pedagógia 

A Bolyai Önképző Műhelyben a központi pedagógiai mozzanat az önképzés, az 

együttműködés, az aktivitás, a közösségalakítás és –ápolás. Különös, egyedülálló értéke 

az oktatási intézmények között kialakított interdiszciplináris és keresztirányú kapcsolat. 

Vagyis itt találkozhat a pécsi egyetemista a szombathelyivel, a jogász a műszaki 

egyetemistával stb. A Bolyai Önképző Műhely lefedi az egész országot, sőt határon túli 

egyetemista tagjai is vannak. (2012-ben önszerveződésként Marosvásárhelyen is indult 

hasonló jellegű műhely.) 

A magyar felsőoktatásban különösen fájdalmas tapasztalat az, hogy nincsenek 

közösségek, a hallgatók bevallásuk szerint „magányosak”, elidegenedettek, a legjobb 

hallgatóknak pedig „kevés az idejük”, kapcsolatok nélkül elszaladnak felettük az évek. 

Az önképző műhely odafigyel a személyiségre. A műhely egymással kapcsolatba kerülő 

(kommunikáló) közösségeket hoz létre.  

Különös értéknek tekintjük a megbeszélést, amelynek során a vitakultúra, a dialógus 

iránti érzékenység fejlődik. A dialógusok később a műhely elektronikus vitafórumain 

folytatódhatnak.  

A formalitást oldja a csoportok összekapcsolódása, átjárhatósága, barátok, ismerősök, 

szakemberek stb. meghívásának, valamint további aktív munkaformák megvalósításának 

a lehetősége. A foglalkozások, találkozások programja a résztvevők igényei alapján 

folyamatosan kiegészül.  
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Ennek következtében a műhely résztvevői most már kirándulásokat, szakmai 

látogatásokat is szerveznek (pl. kiállítások megtekintése, honismereti és turisztikai 

kirándulások). Néhány kiemelkedő példa a sokszínűségre: 

2003. A BOM vendége volt Raymond Barre volt francia külügyminiszter.  

2005. A BOM három napos, bentlakásos szemináriumon ismerkedett meg a 

pannonhalmi főapátsággal. (A programot 2012-ben megismételték.) 

2006. A BOM vendége volt Csingiz Ajtmatov (akkor Oroszország brüsszeli 

nagykövete). 

2006. A BOM meglátogatta az épülő dunaújvárosi hidat (Dunaúj-híd, Pentele híd). Az 

első kézből származó szakmai tapasztalatszerzést az tette lehetővé, hogy a híd 

főmérnökének fia a BOM-ba járt.  

2011. Erdély Dániel beszámolt a spidronról, egy általa föltalált egy matematikai-

geometriai modellről, amelynek számos tudományhoz és a művészetekhez is köze van. 

2012. Perczel András vegyész, akadémikus, 2011-ben Bolyai-díjas előadása, személyes 

gondolatai (fia ugyancsak a BOM hallgatója).  

2012. Magyar Ulyssesek címen egy páratlan magyar fordítói teljesítményt bemutató 

hangos-képes műsor az Uránia Nemzeti Filmszínházban, az új fordítás készítőivel.  

 

Ezek együttesen egy felelős, közösségi értelmiségi hálózat, egymásba kapcsolódó „kis 

világok” (megsokszorozott, összekapcsolódó 6-6 fő) kialakítását vonják maguk után. 

Talán nem állunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy ez egy „virtuális Eötvös 

Kollégium”, illetve ahogy már meghatároztuk: egyetemközi szakkollégium, de 

mindenképpen: értékközösség.  

 

A Bolyai-pedagógia a következő alapállással (alapelvekkel) indul: bátorítás: mindenki 

hozzáértő, nincs rossz vélemény, hozzászólás; a foglalkozások nem pusztán irodalmi, 

filmtörténeti elemzések, de lehetnek azok is; ösztönösség és tudatosság; „csak úgy” 

olvasni, beszélgetni; közös asszociációs bázis teremtése; a „tanító” szerepe: ösztönző.  

Élményközeliség. Mindezek előre megtervezett, de lefolyásukat tekintve szabad 

foglalkozásokon valósulnak meg, teljesítve egyúttal az antropológiából átvett az émikus 

(élményközeli, élményteli) módszert. Az órakeret nélküli, „szabad megbeszélés”, 

beleértve a bármikor fogyasztható teát, kávét, süteményt, gyümölcsöt, a gondolatok 

felszínre jövetelét, a kommunikációs-nyelvi-gondolkodási öröm megjelenítéséhez 

vezetnek. A Bolyai-pedagógia alapfogalma tehát: az élmény, az öröm. Ezt a közös 

élményt jegyzőkönyvekben, írásokban, ma már megjelentetett kötetekben (Esszencia), 

valamint az intraneten „élményutakban” is megfogalmazzák a műhelytagok.  

A „tanító”, az Akadémeia. A „tanító” (a mi közösségünkben: filmelméleti szakember, 

filozófus-matematikus-tudománytörténész, irodalomtörténész, irodalmi szerkesztő, 

természettudós, pszichológus, nyelvész-néprajzkutató) ebben a közösségben elsősorban 

nem mint tudományos szakember, hanem mint látásmódot, beállítottságot, értékvilágot 

felmutató animátor (= tanító) jelenik meg. A csoportoknak ugyan egy-egy vezetője van, 

de a csoportok sokszor összekapcsolódnak, a „tanítók” átjárnak. Gyakran megvalósul a 

„tandem”-képzés (egy témáról két, teljesen más képzettségű „tanító” is árnyalja a 

véleményét), valamint „tutor”-képzés (mindenkire külön-külön odafigyelő, pártfogó 

képzés). A „tanító” nem egyszerűen tanár, oktató vagy vezető, A „tanító” a csoportjával 

állandó információs hálózatot alakít ki (a lényeg a bármikor rendelkezésre állás: 
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internetes levelezőlista, e-mail, telefon), a csoportok önálló életet élnek a Bolyain kívül is 

(további közös programok, olykor a tanító munkahelyén, lakásán is). Ezzel egyszersmind 

megvalósulni látszik az egyetemek, akadémiák1 ősi funkciója. 

A központi Bolyai-„Akadémia” korábban a Budakeszi úti Akadémeia, a Hild-villa és 

parkja, valamint minden szóba jöhető egyetemi színhely, kávéház, „liget”, például a 

Centrál Kávéház, az Akadémiai Klub, Balatonboglár, Eger... Későbbiekben a 

foglalkozások helyszíne szintén inspiráló hely: az Uránia Nemzeti Filmszínház, a 

Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum.  

Holisztikus, heurisztikus. A Bolyai-pedagógia tehát tartalmát tekintve holisztikus, 

módszerét tekintve ösztönzött öntevékenységen alapuló, „heurisztikus”. Különleges 

értékként kezeljük a sokféle irányzat, megközelítés, beállítódás iránti toleranciát. A 

műhely, a tanítók tiszteletben tartják a szellemi, gondolkodási szabadságot.  

Felelős magyar tudóspalánták értékközösségben. A Bolyai Önképző Műhely 

hiánypótló tevékenységi formát, formákat valósít meg. Nyilván sok hasonló elképzelés 

van, s ezek együtt segíthetik az egy kicsit szolidárisabb, okosabb, tehetségesebb, jobb 

hangulatú, építkező Magyarország alakítását. Manapság a legjobb és legértékesebb 

szakemberek egy része elhagyja az országot. Bízunk abban, hogy azok az emberek, akik 

egy értékes közösségnek (értékközösségnek) a tagjai, nem teszik ezt. A „kinyílt” világban 

a hagyomány, a kapcsolatok, a közösség megtartó erő.  

A Bolyai Önképző Műhely 2000 óta dolgozik, formálódik: szervezi a közösségeket, 

Magyarország új, reményeink szerint megfontoltabb, konszenzuskereső, konstruktív 

beszédre, párbeszédre képes értelmiségét. 

                                                 
1 AKADÉMIA (görög: Akadémeia) liget az ókori Athén közelében, Platón filozófiai iskolájának 

színhelye. Akadémosz attikai hérosz nevéről kapta a nevét, akinek szentélye volt a ligetbe. 
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FÜGGELÉK 

Bolyai-díjasok  

Dr. Freund Tamás agykutató (2000) 

Dr. Roska Tamás informatikai kutató (2002) 

Dr. Bor Zsolt lézerfizikus (2004) 

Dr. Lovász László matematikus (2007) 

Dr. Ritoók Zsigmond filológus-ókorkutató (2009) 

Dr. Perczel András vegyész (2011) 

 

A BMA jelenlegi kuratóriuma: 

Elnök: dr. Roska Tamás, társelnök: Havass Miklós. Tagok: Benyhe István, Bogányi 

Gergely, dr. Bor Zsolt, dr. Czakó Erzsébet, dr. Friedler Ferenc, Vertán György. A 

felügyelőbizottság elnöke: Pandurics Anett, tagjai: dr. Pataki Gergely, dr. Vargha Márk. A 

kuratórium munkáját a Havass Miklós kurátor által vezetett programbizottság segíti.  

Ügyvezető (2012. január 1-től): dr. Balázs Géza egyetemi tanár, irodavezető (2012. 

szeptember 1-től): Pölcz Ádám PhD-hallgató.  

A BMA tanári kara: 

A Műhely alapítója: Kőhalmi Ferenc  

A Műhely tanárai voltak: +Timkó Iván, +Borbély Sándor, Mandics György, Benyhe István  

A Műhely jelenlegi tanárai: 

dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) 

Baranyai Katalin tanár, pedagógiai szakértő, szerkesztő 

Dede Éva tanár, pszichológus, egyetemi oktató 

dr. Juhász András fizikus, egyetemi docens (ELTE) 

Kőhalmi Ferenc tanár, filmes szakember 

Kövesdy Zsuzsanna irodalomtörténész, irodalmi szerkesztő (Magyar Rádió) 

 

A BOM honlapja: www.bolyaimuhely.hu; Facebook: Bolyai Önképző Műhely  

A BOM lapja: BOM-Bon (megjelenik 2011 szeptemberétől, elektronikusan is olvasható: 

www.bolyaimuhely.hu).  

 

BOLYAI-KÖNYVEK 

Esszencia-sorozat 

Esszencia I. A Bolyai Műhely Alapítvány Önképző Műhely 2005-ben végzett csoportjainak 

tanulmánykötete. Szerk.: Szalay Zsófia és Vargha Márk. Budapest, 2005. 256 o. 

Esszencia II. Kavicsok. A Bolyai Önképző Műhely 2006-ban végzett évfolyamának 

tanulmánykötete. Szerk.: Baráth Géza, Bokros Balázs, Gábor Petra. Budapest, 2006. 502 o. 

Esszencia III. Borsó. Apró szemek egy burokban. A Bolyai Önképző Műhely 2007-ben 

végzett hallgatóinak tanulmányai. Szerk.: Csatári Bálint-Karaba Tünde-Montvai Eszter-

Sós Judit. Budapest, 2007. 189 o. 

Esszencia IV. Család. A Bolyai Önképző Műhely 2008-ban végzett hallgatóinak tanulmányai. 

Szerk.: Förköli Gábor, Juhász András, Paár Ádám, Szebényi Szabolcs. Budapest, 2008. 330 o. 

Esszencia V. Nézőpontok és értelmezések. Közösség. A Bolyai Önképző Műhely 2009-ban 

végzett hallgatóinak tanulmányai Szerk.: Sipos Eszter és Tomcsányi Kristóf. Budapest, 

2009. 361 o. + képmelléklet  

http://www.bolyaimuhely.hu/
http://www.bolyaimuhely.hu/
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Esszencia VI. A legjobb szándékok. A Bolyai Önképző Műhely 2010-ben végzett 

hallgatóinak tanulmányai. Szerk.: Deák Zs. Villő, Görög Márton. Budapest, 2010. 239 o. 

Esszencia VII. Otthon – ITTHON. A Bolyai Önképző Műhely 2012-ben végzett 

hallgatóinak tanulmányai. Szerk.: Baranyai Katalin. A szerk. munkatársai: Kőhalmi 

Ferenc, Simon Pál és Tóth Evelin. Tördelés: Mucsi Márton. Budapest, 2012. 151 o. 

 

Sorozaton kívül jelent meg:  

Bolyai Műhely. Bemutatkozó füzet, Budapest, 2002.  

Boldog emberek. Magyarok boldogságról és boldogtalanságról. Szerk.: Babarczy Eszter és 

Mesterházy Lili. Budapest, 2007. 190 o. 

Bolyai Önképző Műhely naptár 2007-. Összeállítja: Juhász András.  

Kő 70. Fényképalbum Kőhalmi Ferenc 70. születésnapjára 

Kvalitársak. Beszélgetések a tehetségről. Szerk.: Soós Eszter Petronella és Vargha Márk. 

BMA, Budapest, 2012. 169 o. 

 

Tömör tájékoztató a BOM-ról (Bolyai Önképző Műhely) 

Az Alapítvány 2000 szeptemberében kezdte meg működését kezdetben a Bolyai-díj 

Alapítványhoz kapcsolódva. A Bolyai Műhely Alapítvány működteti a Bolyai Önképző 

Műhelyt. Fő törekvése a középiskolában és a felsőoktatásban valamilyen területen kiváló 

eredményt felmutató középiskolások, főiskolások, egyetemisták számára havi 

rendszerességgel, három éven át önképző-tehetséggondozó program nyújtása a 

következő területen és módszerekkel: 

- tudományos, művészeti teljesítmények érzékletes, párbeszédre épülő bemutatásával és 

feldolgozásával az általános műveltség és az erkölcsi értékek fejlesztése, 

- az egyéni és közösségi alkotást segítő képességek kialakítása,  

- a személyiségfejlesztést, az önképző és a társas együttműködést szolgáló stratégiák 

kiépítése.  

A tehetségfejlesztő képzés három évfolyamban folyik Budapesten (junior-haladó-

senior csoport) szombati napokon. A filmvetítések az Uránia Nemzeti Filmszínházban 

vannak. A délelőtti filmvetítést vita, majd közös ebéd után egy-egy tudományos vagy 

irodalmi mű megbeszélése követi.  

A végzős hallgatók egy-egy tanulmánykötetben foglalják össze gondolataikat 

(Esszencia-kötetek). A képzés mellett hallgatóink egyéb szakmai, tudományos, 

művészeti, valamint sportprogramokat is szerveznek. Az érdeklődők a 

www.bolyaimuhely.hu, www.bom.hu  honlapon ismerkedhetnek meg velünk. A végzett 

bolyaisok önálló egyesületi formában továbbra is kapcsolódnak a Műhelyhez.  

A Műhely alapítója Kőhalmi Ferenc. 

A képzést a magyar állam támogatja, ezért a képzésben való részvétel – sikeres 

felvételi esetén – ingyenes.  

 

Irodavezető, asszisztens: Pölcz Ádám 

Kapcsolat: 1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt. 1. (bejegyzett cím, levélcím). 

Iroda, oktatás: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. III. emelet 3-4.  

Telefon: 36-30-318-9666 

Ímél: bom@bom.hu, bom@e-nyelv.hu  

 

http://www.bolyaimuhely.hu/
http://www.bom.hu/
mailto:bom@bom.hu
mailto:bom@e-nyelv.hu
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Sajtóanyag a 2012. év legrangosabb eseményéről 

 

Bemutatkozott az Ulysses harmadik fordítógárdája 

A Bolyai Önképző Műhely évzáró rendezvényén bemutatkozott az új magyar Ulysses 

fordítógárdája, valamint a Kvalitársak című tehetségkötet.  

 

2012. december 18-án az Urániában tartották az egyetemközi szakkollégium, a Bolyai 

Önképző Műhely évzáró rendezvényét.  A magyar Ulyssesek című előadás apropóját az 

adta, hogy az 1947-es, valamint az 1974-es fordítás után, idén egy évtizedes munka 

eredményeként napvilágot látott Joyce Ulyssesének harmadik magyar fordítása. Az 

előadáson a négytagú fordítógárda három képviselője: Kappanyos András, Kiss Gábor 

Zoltán és Szolláth Dávid beszélt a műről, a műhöz kapcsolódó irodalmi kánonról, a 

fordítások nehézségeiről. Előadásukat Magyarországon soha nem látott-hallott 

filmrészletek, hanganyagok, képek, grafikák vetítésével tették még izgalmasabbá, ezáltal 

az érdeklődők még bepillantást nyerhettek Joyce életébe, munkásságába is. „Az 

újrafordítás legfontosabb célja a Joyce-i akkurátusság és pontosság követése volt. A műben minden 

megtervezett, mindennek célja van, ezt a hatást próbáltuk visszaadni a fordításunkban, olyan 

formában, hogy azt a laikus átlagolvasó is szórakoztatónak találja” – mondta Kiss Gábor Zoltán, 

a Pécsi Tudományegyetem oktatója. Kappanyos András kiemelte, hogy a fordításukhoz 

alapul vették Szentkuthy Miklós 1974-ben kiadott fordítását. Ezt az általános fordítási 

konvenciókkal ellentétben nem vetették el teljesen, hanem egyes elemeit felhasználva 

alkották meg saját Ulyssesüket. A program fő szervezője, Kőhalmi Ferenc filmesztéta így 

foglalta össze az estet: „Fontos, hogy megismerjük az Ulysess-sel nagyon mélyen foglalkozó 

fordítókat, ezáltal ösztönzést kapni arra, hogy elolvassuk, újraolvassuk a regényt”.  

A Bolyai Önképző Műhely könyvsorozatában napvilágot látott a Kvalitársak című 

tehetségkötet Soós Eszter Petronella politológus és Varga Márk jogász szerkesztésében. 

M. Tamás Márta gyermekpszichológus és Heimann Ilona tehetségkutató kiemelte, hogy a 

15 interjúból kiolvasható valamennyi tehetségmodell, például a szerencse, a jó iskola, 

egyetlen jó tanár, a család szerepe. A kötetben többek között megszólaltatják: Roska 

Tamást, Freund Tamást, Sólyom Lászlót, Várszegi Asztrikot, Csányi Vilmost, Csermely 

Pétert, Hajnóczy Soma bűvészvilágbajnokot, Regőczy Krisztina jégtánc-világbajnokot.   

 

TANULMÁNYI TEMATIKA 

 

I. sz. tematika 

0. téma: Beavató tábor, aktualitás, illetve választás a Bolyai Plusz tematikából  

 

Irodalmi alkotások Filmek Kapcsolat, súlypontok 

Madách Imre: 

Az ember tragédiája 

Jancsó Miklós: 

Szegénylegények  

A (körkörös) történelem. Az emberiség 

története, eszméi, a tézis-antitézis-szintézis 
egysége  

François Rabelais: 

Gargantua és 
Pantagruel 
 

Bertrand Blier:   Az én 

pasim 
 

„Rabelais maga Franciaország egész belseje, a 

katedrális nagy orgonája, tele az Ördög 
fintoraival és az angyalok mosolyával.” 
Cocteau 
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Antoine de Saint-
Exupéry: 

A kis herceg 

Jean Sverák: 
Kolja 

A Kis herceg utazása a kis bolygóról az 
emberekhez, az emberektől a csillagokig. A 

gyermek, aki képes megváltani a világot.  

Csingiz Ajtmatov: Az 
évszázadnál 
hosszabb ez a nap 

Elem G. Klimov: 
Búcsúzás 

A ma eposzai. Az emlékezés XX. századi 
eposzai Szibériában.  

Gabriel G. Márquez: 

Száz év magány 

A. Wajda: 

Hamu és gyémánt 

Egy kolumbiai család hét nemzedékének egy 

évszázadot átfogó krónikája. 

Arany János: Toldi Gaál István: 
Sodrásban 

Nagyszalontától Toldig rövid út vezet, 
mégis, Arany Jánosnak egy életet kellett 

áldoznia Toldi Miklós történetére. 

Fjodor M. 
Dosztojevszkij: 

Bűn és bűnhődés 

Fred Zinnemann: Egy 
ember az 

örökkévalóságnak 

A polifonikus szólamok nem lezárják a hőst, 
hanem nyitottak a többi iránt, folyton 

párbeszédbe kerülnek egymással, amelyek 
során más-más megvilágításba helyezik 

egymást. 

Németh László: 
Új enciklopédia 

Radványi Géza: 
Valahol Európában 

Minden korszaknak meg kell szülnie az új 
szavait, amelyeket új és új enciklopédiákban 

kell rendszerezni. 

Johann W. Goethe: 

Faust  

Andrej A. Tarkovszkij: 

Andrej Rubljov 

Mi az emberi lét értelme? Hol vannak az 

emberi cselekvés határai? Megismerhető-e a 

világ? Mi az ember boldogságának a kulcsa?  

 

II. számú tematika 

0. téma: Beavató tábor, aktualitás, illetve választás a Bolyai Plusz tematikából  

 

Irodalmi alkotások Filmek Kapcsolat, súlypontok 

Homérosz: Odüsszeia Andrej Sz. 

Koncsalovszkij: 
Odüsszeia 

Eposzok. Az emberiség, Európa és a klasszikus 

görög kultúra születése és máig tartó hatása.  

Lao-ce: Az Út és az 
Erény könyve  

 

Régis Wargnier: 
Indokína 

Az ázsiai mentalitás. A természet szeretete, az 
ember útja és erkölcse Ázsiában. 

Hamvas Béla: 
Az öt géniusz 

Kósa Ferenc: 
Tízezer nap 

Európa és Kárpát medence szellemi 
sokszínűsége. Az öt géniusz varázslata és átka, a 

megegyezések és a kérlelhetetlen belharcok 
keresztútján. 

Lev Tolsztoj: 

Háború és béke 

Andrej 

A.Tarkovszkij: 
Iván gyermekkora 

Európa, a franciák és az oroszok története 1805-

től 1820-ig, négy arisztokrata család történetébe 
ágyazva. 

Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa: 

A párduc 

Luchino Visconti:  

A párduc 

Történelem, történelmi osztályok küldetése, 

nézetek változása. Történet az arisztokratáról, aki 

csillagász lett. 

Ottlik Géza: 
Iskola a határon 

Hugh Hudson: 
Tűzszekerek 

Az élet (I)skolája (egyeteme). Hogyan lehet 
életben maradni? Átmenetek, szocializáció, 

találkozás a történelemmel, a társadalommal.  
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Csányi Vilmos: Az 
emberi természet 

Peter Brook: A 
legyek ura 

Antropológia, kulturális antropológia, agresszió. 
Az ember alkotásra és közösség alkotására képes. 

Mégis, mi akadályozhatja ezt?  

Bartók Béla 
levelezéséből 

Jane Campion: 
Zongoralecke 

A zene mint egy másfajta kommunikáció, ami 
lehetővé teszi egy másfajta világ megismerését. 

Dante Alighieri: 
Isteni színjáték 

Bille August: A 
legjobb szándékok 

Metafizika, hit, vallás. Az erkölcsi értékek 
mérése, a jóra való törekvés lehetősége, ha 

megvannak a legjobb szándékok. 

 

III. számú tematika 

0. téma: Beavató tábor, aktualitás, illetve választás a Bolyai Plusz tematikából  

 

Irodalmi alkotások Filmek Kapcsolat 

Losonczi Ágnes: 

Az életmód az időben, a 

tárgyakban és az értékekben 

Gyarmathy Lívia: 

Együttélés 

 

Életmód – és a megértő szociológia. 

Szerb Antal: 

Utas és holdvilág 

 

Erdőss Pál: 

Utas és holdvilág 

Két utazás: a kamaszkor tudatalatti 

játékaitól, a felnőttkor valódi kérdéseihez, 

Budapesttől az itáliai reneszánszhoz.  

Miguel Cervantes: 

Don Quijote 

 

Walter Salles: 

A motoros  

naplója 

Az igazság fontosabb minden profizmusnál. 

Illyés Gyula: 

Puszták népe 

Dárday István: 

Filmregény  

Alsórácegrespusztán a 30-as években, 

Budapest dzsungelében a 70-es években. 

Lakatos Menyhért: 

Füstös képek  

Schiffer Pál: 

Cséplő Gyuri 

„A mélységből…” feltörekvés a magyar 

társadalom pereméről, küzdelem az 

előítéletekkel szemben. 

Mihail A. Bulgakov: 

Mester és Margarita 

V. Bortko: 

Mester és 

Margarita 

Moszkvában és Jeruzsálemben a hatalom, 

szabadság, gyávaság, erkölcs. A lakástól 

az út a menedékig, az alkotás színteréig. 

József Attila:  A Dunánál  

Kozmutza Flóra, Illyés 

Gyuláné: József Attila utolsó 

hónapjairól 

Tarr Béla: 

Werckmeister 

harmóniák 

„A mindenséggel mérd magad” – szemben a 

lét legalsó szintjén való vergődéssel. 

Bolyai János: Appendix 

Simonyi K.: A fizika 

kultúrtörténete 

A Föld története Az Appendixtől a  

természet történetéig. 

Móricz Zsigmond: Magvető 

Ady Endre: Üzenet egykori 

iskolámba 

Enyedi Ildikó: 

Az én XX. 

századom 

 

A Művek és az Iskola üzenete 

a XX. században. 
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IV. sz. tematika 

Bolyai plusz (Fakultatív tematika gólyatáborokba, végzetteknek) 

 

Irodalmi alkotások Filmek Kapcsolat 

Mahábhárata (eposz) Richard 

Attenborough: 
Gandhi 

India. Az indiai mentalitás 

Germanus Gyula: Allah 

akbar  

Moustapha 

Akkad: Az üzenet 

Az iszlám üzenete, megértése.  

Kodolányi János: Julianus 

barát 

Roberto 

Rossellini: Szt. 
Ágoston 

A kutató szerzetes és a tudós egyházatya  

Miguel Ángel Asturias: 

Elnök úr 

Tengiz Abuladze: 

Vezeklés  

A diktátorok XX. századi természetrajza: 

Latin-Amerikában és Kelet-Európában  

Galgóczi Erzsébet: Vidravas Gaál István: 
Sodrásban  

Az ötvenes évek  

Platón:  

A lakoma 

Ron Fricke: 

Világok arca – 
Baraka  

Az örök emberi  

Németh G. Béla:  

Az el nem ért bizonyosság 

Bereményi Géza: 

Tanítványok 

A tehetség 
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MADARÁSZ IMRE 

 

Tehetséggondozás és publikációs lehetőségek 
 

Ha abból az alapigazságból indulunk ki, hogy minden tanítás eleve tehetséggondozás, 

egyetemi hallgatók pedig rendszerint a tehetséges tanulókból lesznek, e szillogizmus 

végkövetkeztetése aligha lehet más, mint az, hogy egyetemen oktatni és tehetséget gon-

dozni egymástól elválaszthatatlan tevékenységek. Elméletben legalábbis: az eszmék 

világában. A gyakorlat sajnálatos módon nem egészen ezt mutatja. Az eltömegesedett 

felsőoktatásban, sarkos divatszóval a „diplomagyárakban”, a tehetség könnyen elvész a 

tömegben, a mennyiség nem – hegeli műszóval – „átcsap” a minőségbe, hanem inkább 

elfedi, elnyomja, „feloldja” a tehetséget. Az oktatáspolitika a kilencvenes évek vége óta 

érzékeli a problémát: orvoslására indultak el olyan programok, mint a TÁMOP, a DETEP 

stb. Ám a jó szándékú, célú, irányú kezdeményezéseket gyakorta fenyegeti a felhígulás, a 

bürokratizálódás, a kiüresedés veszélye. A mai egyetemisták, a fiatal „egyetemi polgá-

rok” – kivált középkorú vagy idősebb oktatóik szemével nézve – igencsak gyakorlatia-

sak, „okosak”. Gyorsan felismerik a tehetséggondozó programokban való részvétel elő-

nyeit, anyagi és erkölcsi hasznát, lendítőerejét az előrejutásban. Az oktatók szintúgy 

tisztában vannak azzal, mekkora presztizst jelent „hivatalos” tehetséggondozónak, té-

mavezetőnek, alprogramvezetőnek, programvezetőnek, iskolavezetőnek lenni. Érdekkö-

zösség jön létre a tehetséggondozottak számának növelésében. Ez idáig teljességgel 

rendjénvaló és dicséretes. A gond ott kezdődik, amikor a számok bűvöletében 

relativizálódik a teljesítmény, s a „vegyes csapatban” a valódi talentum kisebbségbe 

szorul azok között, akikben csak az ambició nagy. 

A tehetség szükségszerűen megnyilvánul, romantikus stílusban fogalmazva, „eget 

kér” – hangzik az optimista közhely. Ha tehetségen zsenit értünk, ez a „szükségszerűen” 

talán igaz is. Minden más esetben azonban a fenti mondatot így kell átfogalmazni-

kiegészíteni: A tehetség megnyilvánul – ha kap rá lehetőséget. De vajon kap-e a nemzet-

közi viszonylatban párját ritkítóan centralizált és hierarchizált egyetemi-tudományos 

szférában? (Zárójeles megjegyzés, amely csak látszólag kitérő. Az olasz nyelvben az 

„accademico” szó azt jelenti: egyetemi, nálunk minden, ami és aki akadémikus, az az 

egyetlen, páratlan tekintélyű intézményhez, a Magyar Tudományos Akadémiához kötő-

dik. Az akadémia szó mifelénk szinte csak egyes számban létezik és többnyire nagybetű-

vel írandó. Sokatmondó adalék.) A tehetség ma hazánkban kap lehetőséget, de ritkán 

eleget és ritkán megfelelőképpen, olykor egyenesen „becsapósan”. Az egyetemi-főiskolai 

oktatásban, tisztelet a kivételnek, látványosan fogyatkozik a dolgozatírás, az esszéfel-

adat. Az eredmény szomorúan lemérhető számos diplomamunka riasztó nyelvi színvo-

nalán. Sőt. Doktori értekezések hivatalos bírálói (régi szóhasználattal „opponensei”) 

egyre sűrűbben kénytelenek írásos szakvéleményükben kifogásolni a disszertáció nyelv-

helyességi, helyesírási hibáit. Szép kilátások nyílnak a jövő tudományos irodalmára. 

Ilyen ellentmondásos körülmények közepette a publikálás is, paradox módon, egy-

szerre értékelődik fel és le. Az csak helyeselhető, hogy már a „doktoranduszsághoz” a 

PhD-képzésben való részvételhez is megkövetelik a doktori iskolák a publikációt. Egyik 

                                                 

 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt támogatásá-

val valósult meg. 
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tudományegyetemünkön maga a rektor óvott meg egy doktori védést, mivel a jelöltnek a 

nyilvános vita napjáig egyetlen publikációja sem látott napvilágot; a fokozatszerzéssel 

meg kellett várni a publikációs követelmények teljesítését. Egyenesen történelmi hordere-

jű vívmány, hogy fiatal pályakezdőknek Magyarországon soha sem volt ennyi publikáci-

ós lehetősége, mint a rendszerváltozás óta, hála a folyóiratok, lapok és könyvkiadók 

korábban elképzelhetetlen sokaságának és változatosságának. Csakhogy. (Sajnos az ilyen 

örömteli megállapítások után mindig jön egy „csakhogy”.) A gazdasági válság tizedeli, 

ritkítja, irtja, „bedönti” a kiadókat, periodikumokat, szakfolyóiratokat. A könyvkiadók 

már régen nem adnak, hanem kérnek pénzt: a könyvét kiadatni vágyó szerző dolga elő-

teremteni azt pályázatok révén, alapítványoktól, mecénásoktól, legtöbbször magától az 

államtól, közpénzből (jó esetben kiadói segítséggel). A pénzszerzés egyre nehezebb: a 

kassza ürül, a tudományosság tekintélyvesztése látványos, kiváltképpen a bölcsészeté, 

mely a legmagasabb fórumokon ítéltetik alacsonyabb rendűnek (mert kevésbé „piacké-

pesnek”) a műszaki és a természettudományokhoz képest.  

És mintha mindez nem volna elég, túl sok is, a bajt belülről tetézik. Egynémely „bá-

rókat” zavar a fiatalos „konkurencia” lendülete, termékenysége. Kinyilvánítják hát, ha-

talmi szóval, hogy nem minden publikáció publikáció, értsd: tudományos. Csak az amit – 

természetesen – ők annak minősítenek. Azokat viszont már monopolizálták, lefoglalták 

maguknak, megtöltik magukkal, a saját publikációikkal. A pályakezdő kiszorul belőlük 

vagy reményvesztően hosszú várakozásra kárhoztatik. Ahol publikálhat, azt hol „felül-

ről” nézik le, rekesztik ki a tudomány templomából, hol „belülről”, a szerkesztőségekből 

találják túl szaktudományosnak, az olvasóközönség által fogyaszthatatlannak, érthetet-

lennek. A tudósjelölt ifjú a senkiföldjére kerülhet, beérni kényszerülhet a „virtuális pub-

likálással”, melyet a nyomtatottal egyenértékűnek mondani: áltatás. És vérmérséklete 

szerint szomorúan vagy felháborodva hallgathatja az önigazoló terméketlenség magas 

szentenciáját: az én kevés publikációm több, mint a te sok publikációd. Az orwelli ellen-

utópiába illő stílus. 

Kutatóegyetem(ek) nagy intézete(i) égisze alatt megjelenő szakfolyóirat szerkesztője 

panaszolja: a saját intézetvezetőjük figyelmeztette tanítványait, hogy „nem elég”, „ke-

vés” ama hasábokon publikálni. Különösen recenziót: az „nem is számít”. Ezért a hallga-

tók, aspiránsok könyvismertetései, könyvbírálatai mindinkább elmaradoznak. Másutt 

támogatás hiányában elismert tanszéki kiadványok halnak el vagy lényegülnek át inter-

netes fórumokká, melyekről hadd ne ismételjük meg a fentebb írottakat. Nesze semmi, 

fogd meg jól. Honi terjesztésű idegen nyelvű kiadványok szerkesztői tapasztalják kese-

rűen – és érthetetlenül értetlenkedve – a piaci kudarcot olyan országban, ahol a nyelvtu-

dás statisztikái közismerten lehangolóak. Ki gondolta volna, hogy a magyar olvasó (csak) 

magyarul olvas? Vagy már magyarul sem? 

Talán nem stílusvétség önmagunkat idézni. Az Italianistica Debreceniensis XI., 

„Juvenilia” számának előszavában írtam, 2004-ben: „A leghasznosabb tehetséggondozás: 

a publikációs lehetőség.” Ma sem látom másképp. Meg kellene védenünk az igazi tehet-

séggondozást és az igazi publikációs fórumokat, hogy a tudományos élet és a tudomá-

nyos intézményrendszer a tudománynak, s ne a hierarchikus-piramidális – 

államszocialista vagy épp feudális – hatalomgyakorlásnak legyen utolsó „erős bástyája”. 
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EGEY EMESE 

 

Elfelejtett személyek, elfelejtett tények a magyar–finn–észt kapcsolattörténetben 
 

A magyar–finn–észt kapcsolatok történetének mindmáig legkiemelkedőbb korszakáról, 

azaz a két világháború közötti évtizedekről sokáig hallgatni kellett. A gyakorta igen 

kalandos sorsú dokumentumok jelentős része, amennyiben egyáltalán fönnmaradt, az 

1990-es évektől vált kutathatóvá. Így nem csoda, ha olyan személyek tevékenysége 

merült a feledés homályába, akikről korábban a szűkebb szakma sem tudott eleget, holott 

országaink kulturális és politikai kapcsolatainak bővülésében jelentős szerepük volt. 

Számtalan pályakép lenne érdemes bemutatásra napjainkban is. Most – a konferencia 

címéhez igazodva – egy kiemelkedően tehetséges generációnak kívánok emléket állítani. 

Egy diplomatát, egy művésztanárt, egy lelkipásztort és egy másként jól ismert tudós-

politikust választottam, valamint nemes gesztusa okán röviden kitérek még hazánk 

mindmáig egyik legelismertebb természettudósára is.  

 

1. A diplomata: Jungerth-Arnóthy Mihály (1883–1957)  

Jungerth Mihály vagy teljes nevén Jungerth-Arnóthy Mihály a többnyelvű és nemzetiségű 

Bácskában, a Trianon után Jugoszláviához került Bácsordason született.  

Rátermettsége, kitartó természete, éleslátása, helyzetfelismerő képessége és nem 

utolsósorban jó nyelvérzéke révén megítélésem szerint a korszak egyik legkiválóbb 

diplomatája lett. A kor szokásainak megfelelően végigjárta az Osztrák-Magyar 

Monarchia, majd a Magyar Királyság diplomáciai ranglétráját.1 

Jogi tanulmányait követően 1907-ben a közös, Császári és Királyi 

Pénzügyminisztériumba került, majd dolgozott a bécsi udvari kamarai levéltárban; a 

Theresianumban magyar történelmet és jogtörténetet oktatott. 1915-től Thallóczy Lajos 

Balkán-szakértő titkára lett. 1916-ban a belgrádi Katonai Főkormánybiztosság polgári 

osztályának vezetőjeként működött. Külügyi szolgálatba 1918-ban lépett. 1919–1923 

között az első világháborús hadifogoly ügyek első számú intézője, ügyvivője volt. 

Mintegy 80 ezer magyar hadifoglyot sikerült óriási erőfeszítések árán, évekig tartó 

küzdelemmel kimenekítenie a szovjet lágerekből és börtönökből. A nem egyszer 

szövevényes ügy intézése nemzetközi összefogást igényelt, amelynek irányításához 

páratlan diplomáciai tehetségre volt szükség.2  

Jungerth Mihály több országban képviselte hazánkat követként: első diplomatánk 

volt a balti államokban (1923–1928) és Finnországban (1928–1933), majd a Szovjetunióban 

(1934–1939) (Magyarország érdekeit felismerve már az 1920-as években szorgalmazója 

volt a diplomáciai kapcsolatok felvételének, nem kevés ellenséget szerezve ezzel 

magának a hazai külügyi körökben.) Törökországi (1933) és bulgáriai (1939–1944) 

állomáshelye után hazatérvén továbbra is a Külügyminisztérium kötelékében dolgozott. 

                                                 

 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
1 Orosz orientáció 1920 után? Jungerth-Arnóthy Mihály magyar diplomata feljegyzései, 1945. 

Közzéteszi: Sipos Péter és Szűcs László. História, 1988/2-3:25. 
2 Bővebben: Egey Emese: A két világháború közötti magyar–finn–észt kapcsolatok történetéből. 

Társasági, diplomáciai, katonai együttműködés. Specimina Fennica. Tomus XV. Savariae, 2010: 65–108. 
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1944 áprilisától október 15-ig a kiugrási csoport híveként elvállalta a külügyminiszter 

állandó helyettesének posztját, ebben a minőségében mindvégig az erősödő német 

befolyás ellenzője és a kiugrás egyik tényleges előkészítője volt.  Emiatt 1944. október 16-

án a Gestapo letartóztatta, később Németországba vitték, így közel egy évig volt 

kényszerűen távol. Az amerikai csapatok 1945 áprilisában felszabadították azt a dél-

bajorországi tábort is, ahol Jungerth raboskodott, de haza csak szeptemberben került, 

egyenesen az Andrássy út 60-ba. Onnan kihallgatás után másnap hazaengedték.3 

Ugyanebben az évben nyugdíjazták, miután a háború előtti valamennyi jelentős tisztséget 

betöltött személyhez hasonlóan neki is bíróság előtt kellett tisztáznia magát. Annak 

ellenére, hogy az igazoló bizottság felmentette, később mégis kitelepítették, birtokainak 

zömét elkobozták. A nagy tudású, tapasztalt diplomatára az új rezsimnek nem volt 

szüksége. 1957 szeptemberében Budapesten halt meg. 

Ha finn-észt szempontból kívánjuk Jungerth Mihály pályáját értékelni, 

mindenképpen mint a hivatalos kapcsolatok kiépítőjéről és az országaink civil 

szervezetei közötti együttműködés megteremtőjéről, sokszor kezdeményezőjéről kell 

megemlékeznünk. A két világháború közötti finnugor kulturkongresszusok, szakmai 

csereutak, kiállítások, koncertek, politikusi látogatások és együttműködési egyezmények 

az ő háttértevékenysége nélkül aligha valósulhattak volna meg. Finnországi 

kiküldetésének végén 1933 novemberében „a finn társadalom széles rétegeit képviselő 

küldöttség” búcsúztatta.4 Ugyanennek a vezető napilapnak a két nappal korábbi 

számában Jungerth azt nyilatkozta, tevékenysége legfőbb eredményének azt tekinti, hogy 

a két nép barátsága megerősödött, a finn–magyar kapcsolat már nem csupán a 

nyelvészek, a tudósok és a pedagógusok szívügye.5 Tegyük hozzá: ugyanez vonatkozik a 

balti államokra is, diplomáciai bravúrjait sem felejtve el. 

 

2. A művésztanár: Jakó Géza (1886–1943) 

A szentesi születésű keramikus, iparművész, művésztanár a magyar–észt művészeti 

kapcsolatok terén alkotott maradandót. (A források egy része tévesen Jákó Gézaként 

említi.) 

A művész életének állomásairól és munkásságának jelentőségéről Katona Imre és 

Rózsa Gábor tanulmányából értesülhetünk a legmegbízhatóbban.6 

A kiemelkedően tehetséges Jakó Géza sokgyermekes iparoscsaládba született, ahol a 

gyerekeket taníttatták, több lánytestvére lett tanítónő. Családja jól menő divatszabóságot 

működtetett, amelyet apja később Pestre költöztetett, ahol a Nemzeti Színháznak varrta a 

jelmezeket. Tanulmányait a szentesi főgimnáziumban, majd a fővárosban az Országos 

Magyar Királyi Mintarajz Iskola és Rajztanárképző Intézetben végezte, amelynek élén 

akkor Székely Bertalan, ill. Szinyei Merse Pál állt. Diáktársai között találjuk Holló Lászlót, 

Berény Róbertet vagy Bory Jenőt. Diákként több pályázaton nyert munkáival, majd 

ötödévesen egy éves angliai ösztöndíjat kapott, ahová már a szintén rajztanárnak tanult 

felesége, Markestein Ilona is vele ment. Szakmai gyakorlatra az angliai év után a pécsi 

Zsolnay gyárba kerültek. A Fővárosi Iparrajziskola tanáraként Jakó szaktárgyakat oktatott, 

                                                 
3 Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár, 972/9: Curriculum vitae, 102–111. 
4 Muistolahja ministeri Jungethille. Helsingin Sanomat, 24.11.1933: 5. 
5 Veljesmaan edustaja lähtee. Helsingin Sanomat, 22.11.1933: 4, 6. 
6 Katona Imre-Rózsa Gábor: Egy elfelejtett szentesi keramikus, Jakó Géza (1886–1943). A Szegedi 

Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1987/1: 379-424. 
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miközben Budafokon nyitott műtermet, ahol felesége volt segítője. Az első világháború 

anyagi nehézségeket és a művészi tervezés mellett vagy inkább helyett használati tárgyak 

készítését jelentette a családnak. Az életpályán ekkor következik be fordulat, finnugor 

kapcsolat révén. 

A húszas-harmincas években igen élénk kapcsolattartás folyt számos finn, észt és 

magyar civil szervezet és egyesület között, hiszen ez mindhárom országban politikailag 

is támogatott ügy volt. Egy magyar–finn kiállítás révén mutatkoztak be Jakó Géza 

munkái Helsinkiben, ahol a tallinni művészeti iskola igazgatója felfigyelt munkáira. 

Hamarosan meghívást kapott az észt kultusztárcától, legyen a tallinni Művészeti 

Akadémia Kerámia Tanszékének alapítója. 1923-ban utazott ki először feleségével, de 

végül gyermekeik is követték őket és a család 1934–ig maradt Észtországban. Jakó Gézát 

máig az észt kerámia megteremtőjeként tisztelik.  

Több nyelven publikált rangos szakmai folyóiratokban, észtül kerámiatankönyvet írt, 

magyarul magánkiadásban jelentette meg összegző munkáját Az agyagáruk ismertetése és 

gyártása, különös tekintettel az építészeti kerámiákra címmel.7 Massza-, máz- és fűtéstechnikai 

kísérletei úttörő jellegűek, ezeket írásos hagyatéka részeként a szentesi Koszta József 

Múzeum adattárában őrzik. Tallinnban és Budapesten több jeles keramikust nevelt, észt 

tanítványai közül a legismertebbek Vally Talvik-Eller, Jaan Kort és Juhan Mölder, a 

hazaiak közül Gádor István, Gorka Géza, Kis Roóz Ilona. 

Jakó Géza nagyobbik fia, ifj. Jakó Géza közgazdászként végzett Észtországban. 

Emellett észt–finn–magyar–orosz nyelvkönyvek és társalgási tankönyvek szerzője is8, aki 

tudós- és művészbarátai révén számos észt–magyar kapcsolat mozgatója volt. 

A második világháború után megszűnt, 1990-ben újjáalakult Magyar–Észt Társaság 

1992-ben tiszteletbeli tagjává választotta néhai ifj. Jakó Gézát és feleségét, egyben id. Jakó 

Géza emléke előtt is tisztelegve.9 

 

3. A lelkipásztor: Molnár Rudolf (1915-2003) 

Több kötetnyi irodalma van a magyar és a finn evangélikus egyház hosszú évtizedeket 

felölelő kapcsolatainak.10 

A teológushallgatók kölcsönös ösztöndíjainak révén több olyan lelkész ismerte meg a 

másik országát, akik a továbbiakban a kapcsolatépítés kulcsfigurái lettek, nem beszélve 

az ilyen utaknak köszönhetőn megszületett vegyes, magyar–finn házaspárok, majd 

családok szerepéről. 

A lelkészcserékre 1924 után nyílott lehetőség két püspök személyes ismeretségének 

köszönhetően. Ennek révén a második világháború előtt és alatt zömében evangélikus, 

részben református teológusok utaztak tőlünk Finnországba egyházaik vagy a 

külügyminisztérium kiválasztottjaiként. 

Molnár Rudolf a budapesti fasori érettségi után a soproni teológiai karon szerezett 

lelkészképesítést, majd visszakerült Budapest szívébe, a Deák térre. Benedekné dr. Szőke 

Amália nekrológjában olvasható, hogy 1941-ben érkezett Helsinkibe és megélte a háború 

                                                 
7 Jakó Géza: Az agyagáruk ismertetése és gyártása, különös tekintettel az építészeti kerámiákra. 

Debrecen, 1934. 
8 Anu, Nurk: Az észt–magyar kisszótár megjelenése alkalmából. Hungarologische Beiträge 3. Finnisch-

Ugrische Kontrastive Untersuchungen, Jyväskylä, 1995: 141-143. 
9 A Magyar–Észt Társaság Füzetei 1992/1: 13. 
10 Ld. Koren Emil, Martti, Voipio, Vető Béla, Zászkaliczky Pál stb. munkáit. 
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második szakaszának, az ún. folytatólagos háborúnak a megindulását.11 Levéltári 

források igazolják, hogy 1942 nyarán megint vagy még mindig Finnországban 

tartózkodott. Egyfelől a Luther Szövetség gyűjtéséből származó, a finn hadiárvák 

megsegítésére kijuttatott összeg felhasználásáról kellett beszámolót készítenie, másfelől a 

Külügyminisztérium magyar hét megszervezését bízta rá. Ez utóbbi a háborús 

körülmények közepette elmaradt, Molnár Rudolf azonban a Finn Evangéliumi Szövetség 

missziói lelkészeként járta az országot, és ebben a minőségében számtalan előadást tartott 

Magyarországról.12 Felesége Elmi Helkiö hitoktató lett, akivel még 1941-ben ismerkedett 

meg. Molnár Rudolf Rolf Tiivola tábori lelkész munkatársaként sajtóanyagok és egy 

katonai újság szerkesztésében is részt vett. A Koti ja Kasarmi még magyar különszámot is 

megjelentetett 1941-ben.13 Molnár a finn rádió magyar adásának bemondójaként is ismert 

volt. A Molnár házaspár említésre érdemes fordítóként is. A Magyar–Finn Társaság adta 

ki Paavo Virkkunen finn közoktatási miniszter, egyben helsinki esperes könyvét A harcoló 

finn hadsereg szelleme címmel. A szerző maga kérte fel Molnár Rudolfot könyvének 

magyarra fordítására.14 A háború alatti tevékenységéért 1942-ben Mannerheim marsall a 

finn Szabadságkereszt IV. osztálya kitüntetést adományozta a magyar lelkésznek. A 

házaspár elsősorban vallásos szépirodalmat és prédikációkat fordított a későbbiekben.  

A család 1944-ben hazaköltözött Magyarországra, a férj a monori gyülekezetben 

szolgált, emellett teológiai doktorátust szerzett, értekezésének témája a finn ébredési 

mozgalom volt. 

1957-ben a Turkui Egyetem hívására végleg Finnországba költöztek, Molnár Rudolf 

1966-ig ott, 1967 és 1974 között a Tamperei Egyetemen tanított magyar nyelvet. Emellett 

kórházi lelkigondozóként is működött, míg egy vidéki gyülekezet meg nem hívta 

lelkipásztorának, ahol nyugdíjazásáig szolgált. Gyakori előadója volt az észak-európai 

protestáns magyar szórvány nyári táborainak, konferenciáinak. 

Legidősebb gyermeke, Molnár Gábor orvos, neurológus a Tamperei Központi Kórház 

főorvosa, számos tudományos cikk szerzője.15 

 

4. A tudós-politikus: Teleki Pál (1879–1941) 

Jelen írás a nemzetközi hírű földrajztudósnak, politikusnak, Magyarország tragikus sorsú 

miniszterelnökének tevékenységével kizárólag a néprokonsági mozgalom, a 

kapcsolattörténet szempontjából foglalkozik. Elsősorban mint földrajzos – „a magyar 

politikai földrajz atyja”16– és mint miniszterelnök került kapcsolatba a finnugor ügyekkel. 

Egy 1921-es finn–észt–magyar tanügyi értekezletből kiindulva született meg a 

korszak legjelentősebb finnugor eseménye, a finnugor kongresszus. Elsődleges célja a 

politikai háttér ismeretében a közös fellépés és összefogás erősítése, a három önálló 

államisággal rendelkező finnugor ország kutatásainak összehangolása, a műfordítások 

ösztönzése, az iskolai tananyag részét képező kölcsönös ismeretterjesztés, anyanyelvi 

lektorok küldése az egyetemekre és a civil egyesületek együttműködésének erősítése volt. 

                                                 
11 Benedekné dr. Szőke Amália: Magyar teológusként Finnországban. Molnár Rudolf 1915–2003.  Új 

Kéve. Az északi magyar protestáns gyülekezetek lapja, XI.évf./2:1, 2003. június: 10-11. 
12 MOL K89/5 Helsinki követség 1942–1944, ösztöndíjas ügyek, 1943. jan. 22. 
13 Egey, i.m. 2010: 127. 
14 MOL K89/5 helsinki követség 1942–1944, Molnár R. jelentése Szabó Györgynek 1942. márc. 4. 
15 Ari, Valjakka: Turkulainen Tampereella. Turun Sanomat, 2004. december 6. 
16 Kubassek János: Teleki Pál, a magyar politikai földrajz atyja. Magyar Tudomány, 2011. aug.:  987-997. 
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A két világháború között öt finnugor közművelődési, az akkori elnevezés szerint 

kultúrkongresszusra került sor felváltva a három fővárosban.  

Az 1928-as budapesti kongresszust nagy előkészületek előzték meg: több mint ezer 

külföldi vendégnek kellett megfelelő programmal szolgálni. A tanácskozások akkor 

pedagógiai, közgazdasági, művészeti és zenei szekciókban folytak, a sor később tovább 

bővült.  

A kongresszus tiszteletére jelent meg Teleki Pál szerkesztésében a Finnek, észtek. A 

magyarok északi testvérnépei című kötet.17 A könyv 24 fejezetre tagolódik, szerzőgárdája 

igen neves. Egyrészt a finn és észt ügyek legjobb ismerői írtak egy-egy témáról 

áttekintést, így Szinnyei József és Zsirai Miklós nyelvészek, Jungerth Mihály diplomata, 

Weöres Gyula, az első helsinki magyar lektor, Bán Aladár, folklorista, észt-finn 

műfordító. De megtaláljuk a szerzők között Csekey István jogtudóst, aki 1923–1931 

között a Tartui Egyetem tanára, a Tartui Magyar Tudományos Intézet megszervezője és 

vezetője volt, Haltenberger Mihály földrajztudóst, aki 1924–1926 között a Tartui Egyetem 

vendégtanáraként többek között a balti oceanográfiai kutatások megszervezőjeként vívott 

ki magának elismerést. Emellett más szakterületek kiváló képviselői működtek közre 

tanulmányaikkal. Közülük említsük például Hubay Jenőnek a finn és az észt 

zeneművészetet ismertető írását vagy Kogutowicz Károly „Finnország földrajza” című 

fejezetét. A már említettekkel együtt négy fejezet tárgyal földrajzi kérdéseket; Teleki 

tudományos és politikai érdeklődésének megfelelően „Finn- és Észtország világhelyzete” 

címmel értekezett. Többek között megfontolandó, amint Finnország négy nagy régiójáról, 

a központi, a (keleti) perem-, a tengerparti és a lappföldi területekről, azok 

sajátosságairól, eltérő irányban kifejlődött irányultságáról, kapcsolatairól írt. 

Itt kell megemlítenünk, hogy Teleki Pál és Kogutowicz Károly egyetemi tanár 

(szegedi diákcsoport élén) az 1924-es tallinni finnugor kongresszussal összekötve 

észtországi és lappföldi utazást is tett. 

Kapcsolódjunk vissza egy rövid kitérő erejéig a Jakó családhoz, igazolva, hogy az élet 

milyen váratlan fordulatokat tartogathat. Teleki politikusként aktívan támogatta az 

elitképzést, így rendszeres látogatója volt az Eötvös Kollégium összejöveteleinek. 

Rendkívül kínosan érintette, amikor a harmincas évek elején a rendőrség kommunista 

”összeesküvést” leplezett le a kollégium diákjai között. Valójában csak illegális 

szemináriumok látogatása és röplapok terjesztése volt felróható az érintetteknek, 

mindenesetre a kollégiumból kicsapták őket.18 Köztük volt ifj. Jakó Géza is, ezt levéltári 

források is alátámasztják: amikor elveszett útlevele pótlását kérte, a helsinki követség 

(amelyhez akkor a három balti állam is tartozott), előbb a magyar rendőrségtől kért 

engedélyt az új útlevél kiadása előtt a fenti ügy miatt.19  

Jóval nagyobb horderejű ügy volt az 1939–40-es téli háborúban a szovjetek által 

lerohant Finnország megsegítésére küldött magyar önkéntesek és jelképes 

fegyverszállítások ügye. Ezekben a hónapokban a finnek iránt érzett általános szimpátia 

mellett – amelyet számos gyűjtés, jótékonysági rendezvény, a hadiárvák támogatása 

bizonyít – a sajátos külpolitikai helyzet is kínálta a lehetőséget, hogy Magyarország az 

angolok és franciák előtt bizonyítsa az erősödő német befolyás ellenére is önálló 

                                                 
17 Finnek, észtek. A magyarok északi testvérnépei. Szerk. Teleki Pál, Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, 

Budapest, 1928. 
18 Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris Kiadó, Budapest, 2005: 286-287. 
19 MOL K89/2. Helsinki követség 1940–42, 69/1940, 1933.aug.12, 1935.okt. 08. 
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cselekvőképességét és a mindenkori igazságtalansággal szembeni tiltakozását revíziós 

törekvései érdekében.20 A kalandos akcióban végül 341 önkéntes jutott el a finnországi 

Lapua városkába, a külföldi önkéntesek gyülekezőhelyére, de bevetésükre már nem 

került sor.21 A hazatérőket Mannerheim marsall napiparancsban búcsúztatta. (Azokra, 

akik túlélték a háborút itthon a kommunista fordulat után megtorlás várt, mivel 

ellenséges haderőben szolgáltak.) Az önkéntes ügy hátterében itthon Teleki Pál 

miniszterelnök, Kozma Miklós politikus, média- szakértő, a Magyar Rádió elnöke állt, 

Helsinkiben pedig Kuhl Lajos követ volt a közvetítő. 

 

5. A Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert (1893–1986) 

A világhírű orvosról, kémikusról, egyetemi tanárról talán nem sokan tudják, hogy éppen 

az imént említett téli háború idején milyen emberi nagyságról tett tanúbizonyságot. 

Az 1937-ben kapott orvosi és élettani Nobel-díjjal járó pénzösszeget a világháború 

elvitte, de magát az aranyérmet a tudós Finnország megsegítésére ajánlotta fel az egyik 

magyarországi segélyakció részeként. Az érem utóbb mégis a Magyar Nemzeti 

Múzeumba került, köszönhetően annak, hogy Onni Talas budapesti finn nagykövet, 

egyetértésben a Múzeum főigazgatójával, Zichy Imrével talált egy olyan finn mecénást, 

név szerint Wilhelm Hilbertet, aki megváltotta a díjat és a Múzeumnak ajándékozta.22 A 

díjat ma is a Múzeum éremgyűjteménye őrzi. 

 

„Mélységes mély a múltnak kútja.” – van miből merítenünk, amint a fenti életutak is 

példázzák. 

 

 

 

                                                 
20 Richly Gábor: Magyar katonai segítségnyújtás az 1939–40-es finn–szovjet háborúban. 

Különlenyomat,  Századok 1996/2: 403–444; 404–406. 
21 A témáról részletesebben Richly Gábor tanulmányán kívül ld. még a Rubicon 2009/9. számát. 
22 Nagy Ferenc: A Nobel-díj és Magyarország. Zempléni Múzsa, 2002/4: 30-31. 
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FRESLI MIHÁLY 

 

Kulturonok hálójában 
 

Az ember kultúrájának, kulturális örökségének a megragadásával viszonylagosan sok 

írás foglalkozik. Találunk ezek között olyanokat, amelyek irodalmi, mások 

művészettörténeti, avagy történeti oldalról vélik megközelíthetőnek a problémát.  

Ezen – általunk ismert - írások jelentős része hasonló elvek alapján épül fel, egy-egy 

téma feldolgozása során azon módszerből indul ki, hogy a történeti háttér felvázolása 

után foglalkozik a kor irodalmi, építészeti, művelődéstörténeti hagyatékával. 

Számunkra azonban nehézséget okoz ez a módszer, és felveti a kérdést: adekvát 

módon átszármaztatható-e egy csoport kultúrája egy másik kultúrkör számára? A 

kérdésfeltevés során fontos hangsúlyoznunk, hogy a kultúra sokszínű és sokszor 

vitatható fogalmi megközelítésétől itt eltekintünk, annak interkulturális szerepére 

koncentrálva figyelmünket. Másképpen: mi módon érhetjük el egy „idegen” elméjében 

azt az állapotot, hogy ne érezze magát „idegennek” „közöttünk”? 

Ismét más megfogalmazásba helyezve és konkretizálva a kérdést: megragadható-e a 

fent említett hagyományos módszerekkel a kultúraközvetítés, egy történeti alapokon 

nyugvó művészettörténeti és / vagy irodalmi kérdéseket taglaló könyv elolvasásával? 

Valóban szert teszünk-e így a másik kultúrközeg látásmódjára a világról? 

A kérdés ilyetén felvetése érezhető módon, kissé zavarba ejtő a maga egyszerűségével 

és lényegiségével. Amennyiben ugyanis a fenti kérdésre a válasz „nem”, vagyis 

hiányérzetünk támad egy általunk hagyományosnak mondott kultúrtörténeti írás 

elolvasása után, akkor valójában az eddigi egész kultúraközvetítési rendszer alapját 

kérdőjelezzük meg, amin még az sem segít feltétlenül, ha további, azonos szerkesztési 

elvek alapján készült írással ismerkedünk meg.  

Természetesen óvakodni szeretnénk attól, hogy mi legyünk a „nagy igazság” tudója, 

aki „sarkából fordítja ki a Földet” és az eddigi tudományos gondolkodást. Mindazonáltal 

gyakorlati tapasztalatok alapján úgy véljük, hogy adott esetben egy kultúrával 

foglalkozó, történeti háttér felvázolása és egyéb művelődéstörténeti ismereteket 

felvonultatása után, nem feltétlenül kerülünk jóval közelebb egy adott kultúrkörben 

felnövekedett ember világlátásához és gondolkodásmódjának megértéséhez azon túl, 

hogy adott esetben tételes ismereteinket jelentősen bővítettük.  

Ennek megfelelően az alábbi kérdések merülnek fel az érdeklődők számára:   

Megismerhető-e, és mi módon egy, a miénktől eltérő kultúrközeg által megtestesített 

ismeretanyag? Létrejöhet-e az úgy áhított párbeszéd és egymásra találás a különböző kultúrák 

között? Amennyiben ez lehetséges, miként közelíthető meg eredményesen a folyamat? 

Véleményünk szerint van erre lehetőség. A folyamat „hatékonyságát” tekintve 

azonban be kell látnunk annak korlátozott voltát és jelentős „energiaigényét”.  

Jelen írásunkban a fenti kérdések megválaszolására egy olyan modellt kínálunk, 

amely – reményeink szerint – egyesíti magában Jurij Lotman elméleti megközelítésének 

előnyeit a hálózatelmélet legfrissebb eredményeivel.  

Ennek megfelelően hangsúlyozni szeretnénk, hogy jelen írásban a Lotman nevével 

                                                 

 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
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fémjelzett tartui strukturalista iskola kultúrafelfogását tekintjük kiindulópontnak, 

amelyet bár egységes formába önteni a szerzőnek végül nem sikerült, az elkészült 

tanulmányok és a szerző munkásságának fényében – mégis jól körvonalazható.  

Miben áll a lotmani strukturalista alapon induló kultúrafelfogás? Természetszerűleg jelen 

keretek között nem törekedhetünk az elmélet komplex és minden részletre kiterjedő 

bemutatására, csak annak a témánk szempontjából legfontosabb jellemvonásait elevenítjük fel.  

Az elmélet egyik számunkra legizgalmasabb vonása, hogy a szerző szerint az 

emberiség kultúrája valamiképpen olyan önálló entitásként tételeződik, amely egy 

bonyolult szerkezettel jellemezhető: rétegek alkotják, és valamiképpen külön áll a 

kultúrán kívüli világtól. Ez a különállás azonban nem elszigetelt, sokkal inkább egy félig 

zárt, félig nyitott rendszerként értelmeződik, vagyis bizonyos mértékű „anyag és 

energiaforgalom” van jelen benne: 

Tehát a szemiózis világa nem zárul fölnyithatatlanul önmagába: olyanfajta 

bonyolult struktúrát képez, amely szüntelenül „játszik" a külső szférával, hol 

magába húzza azt, hol pedig kiveti belé a maga elhasznált, szemiotikai ak-

tivitásukat vesztett elemeit. (Lotman 2001: 37) 

Az elmondottakból következik, hogy a kultúra szövete – amennyiben részei 

kapcsolatban állnak egymással és a belső struktúrát dinamika jellemzi - van valahol. Itt 

természetesen nem a konkrét megtestesülések – például egy szobor – fizikai helyét értjük, 

hanem egy olyan elvont dimenziót, amelyben a rendszert jellemző szüntelen áramlás 

végbemegy. 

A modell következő jellemvonása, annak időben változó volta, amelyben a jelen „a 

még kifejletlen értelmi tér fellobbanása”(Lotman 2001: 23).  Történeti oldalról tekintve így 

egy olyan – a jelen pillanatában szikraként égő – szisztémát látunk, amely a múltba 

tekintve egy „tetejére állított fordított kúpként”, a jövőbe pedig még nem realizálódott 

lehetőségek hálózataként tételeződik (1.ábra) .  

 
1. ábra A múlt, a jelen és a jövő kapcsolatának lotmani sémája 

Ezen a ponton fontos hangsúlyoznunk a szöveg emlékezetének kettősségét, ami egyrészt a 

múlt és a jövő között kimerevített időpillanatot leképező szöveg belső emlékezetéből áll, 

másrészt a textus külső, szövegen kívüli emlékezettel való viszonyában testesül meg. Vagyis a 

szövegek valamiképpen kapcsolatban állnak a kultúra egészének rendszerével, a szövegen 

kívüli emlékezettel is. Ez lesz az a múltban gyökerező és jövőbe mutató pont, ami rá jellemző 

módon azonosíthatóvá teszi az adott textust.  
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A rendszer működését szinkron módon vizsgálva Lotman két folyamattípust 

különböztet meg. Ennek megfelelően egymás mellett találhatók meg a fokozatos és a 

robbanásszerű folyamatok (Lotman 2001:23). Míg a fokozatos folyamatok a rendszer 

stabilitásáért, addig a robbanásszerű elemek a szisztéma megújulásáért felelnek.  

A rendszer valójában a következő működéssel modellezhető: alapvetően egy 

viszonylagos prognosztizálhatósággal bíró fokozatos fejlődés jellemzi, azonban 

rendszerszinten felmerülő úgy nevezett bifurkációs pontokból kiindulva robbanásszerű, 

és így nem prognosztizálható folyamatok indulnak meg (dinamikus szakasz). Ezek a 

szisztéma középpontja felé haladva „elégetik” a robbanás energiáját, lecsillapodnak, és 

prognosztizálhatósággal jellemezhető fokozatos fejlődésű szakaszba (statikus szakasz) 

lépnek át (Lotman 2001:24). 

A fent ismertetett szisztéma egészében roppant izgalmas és sokirányú elmozdulásra 

ad lehetőséget. Alapjaiban fektet le egy egységes szemiotikai rendszer-szemléletet, ám 

sajnálatos módon nem tekinthető véglegesen lezárt egységnek, néhány kérdés a szerző 

halála miatt megválaszolatlan maradt. Hogyan épül fel strukturális szinten a szemiotikai 

szisztéma rendszer-szinten? Milyen konkrét kapcsolatot képzeljünk el az egyes elemek 

között? A kulturális szövegek és elemek „emlékezete” egészében véve mi módon 

működik? Mindez csupán néhány kérdés a felmerült lehetőségek közül.  

Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy a lotmani rendszer egyfajta értelmezési 

síkját kibővítve megválaszoljuk a felmerülő kérdések egy részét. Az általunk javasolt 

értelmezés a hálózatelméleten alapul. Véleményünk szerint érdekes felismeréseket 

tehetünk, ha a hálózatelméleti megközelítést alkalmazzuk mind a kultúra egyes 

megnyilvánulási formái, mind a kultúra – mint rendszer - egészét illetően.    

Bár a hálózatelmélet egy meglehetősen új tudomány, ifjú kora ellenére jelentős 

szakirodalommal bír, elsősorban a természettudományok, így a matematika és a fizika 

területén. Lényege, hogy a dolgokat nem elkülönült elemként szemléli, hanem alkalmazva 

a szociológia idevágó eredményeit, azokat egy többé-kevésbé jól szervezett hálózat 

elemeiként írja le, amelyek meghatározott törvényszerűségekkel jellemezhető módon 

kapcsolódnak egymáshoz. Véleményünk szerint ezzel a megközelítéssel nem mondunk 

ellent a lotmani felfogásnak, ám sok részletet megmagyarázhatóvá teszünk általa.  

Mielőtt továbbmennénk, érdemes röviden megismerkednünk a hálózatelmélet 

kialakulásának történetével, formálódásának főbb állomásaival.  

A hálózat alapú megközelítés Barabási Albert-László munkája1 nyomán kapott mind 

nagyobb visszhangot, kezdetben a társadalmi kapcsolatok és az internetes hálózat-

kutatásra fókuszálva a szakemberek figyelmét. 

Az elmélet egészen leegyszerűsítve abból indul ki, hogy a világ dolgai nem csupán 

önmagukba elvonatkoztatva léteznek, hanem bizonyos matematikai módszerekkel 

leírható és modellezhető módon csoportokba szerveződnek, ami igaz az emberi 

társadalomban fellelhető kapcsolati hálóktól, az ökoszisztémák táplálékhálózatain és a 

sejtbiológia törvényszerűségein át, a közlekedési forgalomszervezésre (Barabási 2003:32).  

Az első hálózati modell komplex leírása magyar származású matematikusok nevéhez 

köthető, az ő eredményeik alapján született meg az Erdős-Rényi-féle véletlen alakulású 

hálózatokat leíró modell, amely bár sok tekintetben nem adott választ bizonyos 

alapkérdésekre, egy új tudomány megindulása előtt nyitotta meg a kaput.  

                                                 
1 Barabási Albert-László: Behálózva, a hálózatok új tudománya. Budapest, 2003. 
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Fontos mérföldkő volt az elmélet formálódásában a Stanley Milgram által felismert – majd 

róla elnevezett – „hat lépés távolság” kísérlet. Ennek lényege, hogy a kutató kísérleti úton 

bizonyította: az emberi populációban fellelhető kapcsolati háló segítségével még a világ két 

távoli sarkán élő ember is elérhető „hat lépés”, vagyis hat ismerős segítségével (ibidem:46). 

Az elmélet fejlődésének következő lépcsőfokát az az egyszerű kérdés jelentette, hogy 

a viszonylag zárt csoportok hogyan létesítenek egymással kapcsolatot? Ennek 

megválaszolása végül segített megérteni, hogy kapcsolataink nem egyenlő erősségűek. 

Rávilágított a társas hálózatunk egyes – nagyszámú lazább kapcsolattal is bíró – tagjának 

fontosságát, hiszen őt „közvetítenek” olyan információkat csoportunk számára, ami a 

„mi” zártabb közösségünk számára addig nem volt ismert. 

A fejlődés következő szintjét, már az úgy nevezett kis világ-elmélet jelentette. Ez azon a 

felismerésen alapult, hogy néhányunknak vannak igen távoli (földrajzi vagy gazdasági 

értelemben vett) kapcsolatai, ami jelentősen lerövidítheti két csoportbéli elemnek a 

találkozását (ibidem:75). 

A Barabási és kutatócsoportja által végzett vizsgálatok a hálózatok két alaptípusának 

felismerését eredményezték. A kutatók úgy találták, hogy míg az Erdős-Rényi-modell 

elméleti alapokon nyugvó véletlen alapon szerveződő hálózata egy haranggörbével írható le, 

addig a valós hálózatok hatványfüggvény-eloszlást mutatnak.  

A hatványfüggvény „L” alakú görbéjéből azt olvashatjuk le, hogy ezen hálózatok kevés 

számú, ám igen sok kapcsolattal rendelkező pontokból, valamint nagyszámú kis kapcsolattal 

rendelkező pontból állnak (ibidem:96). Megállapításaik szerint ezért a valós hálózatok 

skálafüggetlenek és hatványfüggvény lefutásúak (ibidem:101). Más szavakkal igenis léteznek a 

valós hálózatokban középpontok, amelyek jelentősen befolyásolják a rendszer stabilitását, 

dinamikus viselkedését és hibákkal szembeni viszonylagos tűrőképességét (ibidem:101). Ők a 

bizonyítékai a hálózatok fejlődését igazoló belső szervezőelvnek.  

A valós skálafüggetlen hálózatok működési és stabilitási viszonyainak tisztázásában nagy 

szerepet kapott Csermely Péter munkája, aki a rendszert elsősorban a véleménye szerint 

stabilitást biztosító gyenge kapcsolatok oldaláról vizsgálta. A 2005-ben megjelent írásában 

részletesen foglalkozott e gyenge kapcsolatok hálózatstabilizáló szerepével, a társadalmi 

kapcsolatok, a természettudomány és a művészet szemszögéből vizsgálva a kérdést. 

Véleménye szerint, a valós skálafüggetlen hálózatokat alkotó kapcsolatoknak két 

alaptípusa van: erős és gyenge kapcsolat, amelyek „erősségük” alapján tovább 

klasszifikálhatók (Csermely 2005:58). 

A kulturális hálózatok vizsgálata kapcsán azt az érdekes megállapítást tette – ami részben 

az általunk felállított lotmani alapokon nyugvó modellre is igaz -, hogy az újítások 

valamiképpen a perifériákhoz kötődnek, amelyek viszonylagosan elzárva a központi hálózati 

középpontoktól, inkubátorként segítik az új gondolatok megerősödését (ibidem:60). 

Fontos párhuzam a két elmélet között, hogy Csermely is dinamikusan változó 

rendszernek tekinti a hálózatokat, ahol a szisztéma a környezet hatására folyamatosan 

alakul. Ezeket a külső behatásokat bizonyos tekintetben állandónak tételezi, ám 

intenzitásuk az idő függvényében változó.  

Modelljében a külvilágból folyamatosan érkező hatások a hálózatban optimális 

esetben levezetődnek, köszönhetően a rendszer relaxációs képességének. Más szavakkal 

a szisztéma becsatornázza a feszültséget.  

Mi a helyzet akkor, ha ez a relaxációs képesség csorbát szenved? Csermely véleménye 

szerint ekkor a hálózatzavarok feltorlódnak a hálózat adott pontján (ibidem:70). Ez a 
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helyzet hasonló ahhoz, amikor egy csatornarendszerben valamilyen ok miatt megakad a 

vízáram és ez a nyomás megnövekedését okozza. Ez a folyamat nyilvánvalóan egy 

ponton túl határozott és drasztikus választ indukál a hálózatban, egy gátszakadást, amit 

a szerző pánikrengésnek nevez. A jelenség a hálózat átstrukturálódásával és gyors 

relaxációjával párosul.  

Ezen a ponton érdemes felidéznünk Lotmannak a rendszerben lezajló folyamatokról 

írt gondolatait: 

A nem szemiotikai szférából érkező betörések dinamikát hoznak be magukkal, és 

magát a teret is átalakítják, noha egyben önmaguk is átalakulnak e szemiotikai 

tér törvényszerűségei alapján.         (…) 

Az „örök mozgás" nem apadhat ki, hiszen nem engedelmeskedik az entrópia 

törvényeinek, mivel fenntartja sokféleségét, amit a rendszer nyitottsága táplál. 

                (Lotman 2001:132) 

Láthatjuk, hogy mindkét szerző egy folyamatosan és dinamikusan alakuló 

rendszerről beszél, ahol a fejlődés vagy robbanásszerűen (feltorlódott zaj pánikrengése), 

vagy folyamatos prognosztizálható fejlődéssel megy végbe. Míg a robbanás esetében 

Lotman egy hirtelen bekövetkező és a rendszer átstrukturálódásával párosuló 

prognosztizálhatatlan pontról, addig Csermely egy olyan önszerveződő kritikus állapot 

kialakulásáról beszél, ami adott esetben lavinaszerű relaxációval, a hálózat gyenge 

kapcsolatainak tömeges felszakadásával és átalakulásával jár együtt (Csermely 2005:74). 

Ezt követően a hálózat újraépíti magát, és optimális esetben a pánikrengés előtt 

felhalmozódott energiát kreatívan beépíti az új struktúra kialakításába.  

A rendszer dinamizmusát Lotman is hasonlóképpen látja. A szerző így fogalmaz: 

Ily módon a dinamikus folyamatok a kultúrában sajátos ingamozgást végeznek a 

robbanás, illetve a rendeződés fokozatos processzusok által megvalósuló állapota 

közt.                          (ibidem:180) 

A fentiek alapján látható, hogy a Lotman neve által fémjelzett szemiotikai rendszer 

több közös vonással bír a hálózatelmélet általunk ismert eredményeivel. Ennek 

megfelelően megkíséreljük a két megközelítés „közös stabilitási felületének kialakítását”, 

vagyis felvázolni egy olyan modellt, ami egyesíti a két elmélet erősségeit.  

 

A hálózatelmélet alkalmazása a Lotman által javasolt modellre, véleményünk szerint 

három alapvető módon valósulhat meg. Ezek a következők:  

- rendszer szinten: a kulturális térben az objektumok megfelelő kitételekkel leírható 

hálózatokba szerveződnek, amelyek a hálózatelméletben megismert jellemvonásokkal 

módon, skálafüggetlen hálózat módjára viselkednek  

- kulturális objektum szintjén: az egyes kulturális produktumok egyrészt implicit módon (a 

lotmani „szöveg” fogalmának megfelelően) hálózatelméleti sajátosságokkal bírnak, 

másrészt explicit módon kapcsolódnak a rendszer egészéhez, létrehozva ezzel saját 

kapcsolódási pontokkal jellemezhető egyéni hálózatukat (az objektumból mintegy 

kinyúló karok segítségével) mind horizontális, mind vertikális értelemben (transzcendens) 

- egyéni szubjektum szinten: egyrészt a kultúra-teremtő / fogyasztó ember szintjén, ami a 

kulturális objektum kialakítását, valamint befogadását befolyásoló szociális hálózat 

szintjén jelenik meg; másrészt kommunikációs szinten, ami a személynek a befogadás / 

alkotás során folytatott én-én, illetve én- ő típusú interakciója által manifesztálódik. 

A következőkben megkíséreljük kibontani a fent vázolt - első látásra meglehetősen bonyolultnak 
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tűnő - struktúra jellemzőit, megvilágítva az egyes kategóriák jelentőségét a rendszer működése 

szempontjából, ami végül reményeink szerint viszonylagos egésszé áll össze. 

Első lépésként azonban egy fogalmi pontosításra van szükségünk. Már a szakirodalmi 

áttekintésből is világossá vált az a sajátos helyzet, ami az imént vázolt sémában is tetten érhető, 

miszerint a kultúra „produktumait”  meglehetősen nehéz fogalmilag meghatározni.   

Beszélhetünk itt műalkotásokról, művekről. Az emberi kultúra egésze azonban túlmutat 

ezen dolgok körén, mivel beletartoznak mind az írott (irodalmi művek, tudományos művek, 

zeneművek), mind az íratlan produktumok (hiedelmek, szokások, gesztusok). Lotman jelekről és 

szövegekről beszél. Ezzel kapcsolatban érezzük azt, hogy a jel fogalma rendkívül szűknek 

bizonyul egyes esetekben, míg a szöveg túlzottan irodalminak tekinthető például egy 

matematikai képlet, vagy egy pravoszláv ikon vonatkozásában.  

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni szeretnénk a klasszifikáció nyilvánvaló nehézségét: nem 

állíthatjuk, hogy mértani pontossággal meg tudjuk állapítani, hogy mi az, ami beletartozik a 

„kultúra” körébe, ekként kezelve azt. Vajon szótáraink fogalmai lefedik az emberi kultúra 

egészét? Szavakkal leírhatatlan érzéseink, sejtéseink nem képezik részét az emberi kultúrának? 

Minek tekintsünk egy filmalkotásban megjelenő festményt? Milyen alá-, fölérendeltségi 

kapcsolat van az egyes elemek között? 

Mindaz, amit ennek megfelelően a vizsgálat megkönnyítése érdekében mondani tudunk 

csupán az, hogy az egyes „objektumokat” vizsgálatunk tárgyává tesszük. Másként 

megfogalmazva, egy hálózat jól körülírható pontjaként vizsgáljuk a következőkben. 

Amennyiben elfogadjuk a fenti kitételt, akkor a biológiai rendszertan fogalomtára nyújthat 

segítséget ebben a bonyolult helyzetben: a taxonómiában az egyes rendszertani kategóriákon túl 

(amelyekre szigorú hierarchikus kapcsolat jellemző), általánosságban a taxon fogalma fedi le az 

adott csoportot, függetlenül annak pontos státusától. 

Ennek analógiájára javasoljuk egy új fogalom a kulturon (culturon) bevezetését, ami a 

vizsgálatunk tárgyává tett kulturális objektumot jelöli a szemiotikai térben, függetlenül 

annak „rendszertani besorolásától”. Vagyis semmi mást nem állítunk, mint rámutatva az 

emberi kultúra produktumának egy tárgyára, vizsgálatunk tárgyává tesszük azt, a 

továbbiakban egy hálózat egy pontjaként értelmezve, ami maga is sokirányú kapcsolatot 

létesít(het) a szemiózis terében.   

Mindez már első látásra is nagy segítségnek bizonyul számunkra, hiszen a hosszas és 

bonyolult körülírásokat elkerülve, egyértelműen utalunk egy objektumra, függetlenül annak 

bonyolult fogalmi és strukturális beágyazódásától.  

Jelen írásunkban a javasolt sémának megfelelően csak rendszer szinten kíséreljük meg 

vizsgálni a kultúra terének absztrakt felépítését, amelyet a fentiekből következően 

valószerűbbnek tűnik egy nagy hálózatként értelmezni.  

Benne, a hálózat egyes pontjait a kultúra objektumai, a kulturonok adják, amelyek 

nagyszámú kapcsolatot alakítanak ki egymással. A hálózat egésze - a megfelelő fejlődési 

ciklusban - feltehetően skálafüggetlen eloszlást mutat, vagyis megtalálhatunk benne 

nagyobb központokat és nagyszámú kevés kapcsolattal bíró csomópontot.  

Egy példával megvilágítva, a saját internetes blogunk - amelyet néhány barátunkon és 

családtagunkon kívül valószínűleg kevesen olvasnak- nagy valószínűséggel kevesebb 

kapcsolattal bír, mint Tolsztoj Háború és béke című írása vagy a Casablanca című film, amelynek 

alakjai, a mű egyes epizódjai sok más kulturon formálódására, kialakulására voltak hatással.  

A Lotman által javasolt szemiózis tere, amelyet jelek alkotnak, értelmezésünkben valójában 

egy bonyolult hálózatként tételeződik. Egy olyan hiperreális tér, amelyet természetes nyelvek (és 
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nem csak feltétlenül természetes nyelvek2, gondoljunk itt például a filmnyelvre) sokasága tölti ki, 

közöttük a Lotmani elgondolásnak megfelelően állandó fordítás zajlik.  

Ebben a megközelítésben felmerül a nyelv(ek) grammatikájának átszármaztatása a 

következő nemzedékek számára. Úgy véljük, a természetes nyelvek esetében ezzel 

nincsen probléma, hiszen az a grammatika és az élő nyelv szabályainak megfelelően 3-4 

éves korra tökéletesen megtanítható.  

Mi a helyezet ugyanakkor az olyan nyelvek átszármaztatásával, mint a filmnyelv, vagy a 

„mi” kultúránk nyelve? Vagyis az a nyelv, az a kódrendszer ami szerint az egy (nemzeti, 

szub- stb.) kultúrához tartozó emberek a világ dolgait, a kultúra objektumait „olvassák”? 

Másként fogalmazva, miben gyökerezik az egyes kultúrák különbözősége egy alapvetően 

permanensen álladó létezőkkel bíró világra épülő, dinamikusan változó emberi kultúrában? 

Úgy véljük, az ember „saját kultúrájának” elsajátítása már kisgyermekkortól kezdve 

két irányban fejlődik: egyrészt tételesen információkat szerez az őt körülvevő élettelen és 

élővilág (állatok, növények, fizikai képződmények stb.), valamint a kultúra 

objektumainak köréből (mesehősök, épületek, irodalmi művek, felismert tudományos 

eredmények stb.), másrészt már életének első pillanatától kezdve megismeri, és 

kultúrafüggő módon elsajátítja az ezen objektumokhoz tartozó hálózatokat (kezdetben 

nyilván csak kisszámú elemmel).  

Más szavakkal nem csak azt tanuljuk meg, hogy a Mikulás ajándékot hoz, hanem azt is, 

hogy például télen jön, virgácsot oszt a rossz gyerekeknek, szánja van, télen pedig hideg 

havas az idő)3. Vagyis a „mi” kultúránkban felnőtt gyermek, ha meglát egy piros ruhás 

nagyszakállú embert a filmvásznon biciklizni, előhívja benne a Mikulás-kulturonnal 

kapcsolatos addig megismert hálózat elemeit (vagyis feltehetően elmosolyodik a bicikliző 

öregen, akinek a szarvasai nyilván nyaralni mentek, és ezért jár kerékpáron).   

A kultúra elsajátításának kettősége így egyrészt a kulturonok tételes megismerésében, 

másrészt a köztük lévő hálózat felismerésében zajlik.  

A kulturonok felmerülése során, azonban józan ésszel belátható módon vannak 

bizonyos korlátok. Ennek megfelelően ezen a szinten is működik a hálózatelméletben 

ismert „három lépés távolság”-modell, vagyis bár a rendszer elemei össze vannak kötve 

egymással, egy pont közvetlen hatása csak nagyjából három kapcsolat távolságra terjed, 

majd erejét vesztve elhal.  

Hasonló módon, az egy kulturonhoz kapcsolódó hálózat tagjai – amelynek 

elemszáma több százezres is lehet –, ténylegesen csak három lépés távolságra tudják 

kifejteni hatásukat. Sőt, sok esetben az a bizonyos harmadik lépés is komolyabb 

érdeklődést, vagy szélesebb körű tudást feltételez a befogadótól. Példaként gondoljunk a 

Casablanca című filmben felcsendülő As Time goes by című dalra, amelyről a filmkedvelő 

nyugati4 kultúrában felnövekedett embernek a (Louis Armstrong (1) – jazz (2) – New 

Orleans (3), vagy (eső (1) – szerelem (2) – Ingrid Bergman (3)) hálózat jut eszébe.  

Ezzel a módszerrel a gyakorlatban is élnek az alkotók. Gondoljunk itt Emir Kusturica 

Macska-jaj című filmjére, ahol a vásznon teljesen valószínűtlen módon elhangzik az „…azt 

gondolom ez egy hosszú barátság kezdete” című mondat, amiről sokunknak azonnal a ((1.) 

Casablanca film – (2) Humphrey Bogart – (3) magányos hős búcsújelenete) jut eszünkbe.  

                                                 
2 Értsd: angol, német, magyar, francia stb. 
3 Itt nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy a következőkben erősen szubjektív és kiragadott példákat 

hozunk.  
4 Értsd ez alatt elsősorban az amerikai filmeket kedvelő filmbarátokat.  
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Ezen a ponton azonban nyomatékosan hangsúlyozni szeretnénk, hogy az említett 

példák erősen kultúrafüggők.  

Visszatérve az emberi kultúra egészének rendszerszintű vizsgálatához úgy véljük, 

hogy a lotmani rendszert mintegy kibővítve, az emberi kultúra hipperreális tere nem 

csupán a kultúra tényeit tartalmazza, s azokat sem ad hoc módon. Helyesebbnek találjuk, 

ha a valóságot – a minket körülvevő világ elemeit - egy térbeli rács egyes pontjaiként 

értelmezzük, melyen egyrészt áthalad – mintegy átfolyik – a kultúra időben áramló és 

változó folyama, másrészt, ezt a rendszert tovább kell bővítenünk a saját 

törvényszerűségekkel bíró, emberek alkotta kapcsolati hálóval. Végső soron ezen 

hármasság gyújtópontjában megy végbe a „most”, a fejlődés éppen akkor és éppen ott 

lejátszódó felizzása (2.ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vagyis voltaképpen két (kulturális és szociális) hálózat kapcsolatáról és 

egybefonódásáról van szó, ahol a szociális hálózat egyes elemei (az emberek), a valóság 

objektumaira és a már megismert kulturális hálózat elemeire alapozva, új kulturonokat 

hoznak létre (műalkotásokat, tudományos felismeréseket stb.), bekapcsolva őket az 

általuk ismert, már meglévő kulturon-hálózatba.  

Visszatérve a „most” pillanatában fejlődő rendszerre, ki szeretnénk emelni, hogy a jelen 

pillanatát, hasznosabb az angol nyelvtanból kölcsönzött present perfect igeidővel szemléltetni. 

Itt ugyanis hasonlóan az említett felfogáshoz, olyan pillanat zajlik, ami kötődik a közeli 

múlthoz, hatással van a jelenre, és bizonyos értelemben előrevetíti a jövőt. Gondoljunk itt a 

lotmani rendszerben tárgyalt a múlt felé kúpként, a jövő felé még nem realizálódott 

hálózatként forduló modellre.    

Mindezekkel kapcsolatban hangsúlyozni szeretnénk az emberi kultúra 

produktumainak független voltát. Elméletünk tekintetében teljesen lényegtelen a 

rendszer dinamikus működése szempontjából, hogy az adott objektum műalkotás-e, 

avagy tudományos felismerés (ami szintén az emberi kultúra részét képezi).  

Példaként gondoljunk itt Kekulé5 majmaira, vagy az uroborosra. A kémikus ugyanis 

állítólag álmában látta meg a régen kutatott benzol molekula térszerkezetére 

alkalmazható, farkukkal egymásba kapaszkodó majmok, illetve a saját farkába harapó 

kígyó képét (3. ábra).  

 

                                                 
5 Kekulé, Friedrich August (1829-1896): kémikus, a benzol molekula szerkezetének leírója.  

 
2. ábra A kulturális hálózat és a szociális hálózat egymásra hatásának sémája 
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3. ábra „Kekulé majmai” 

Más szavakkal az emberi kultúra egyik ágához (biológiai) tartozó ismeret, az 

egymással játszadozó majmok képén keresztül, segített egy kémiai természetű probléma 

megoldásában. Ennek megfelelően a kémia tanításával foglalkozó szakemberek sokszor 

elmosolyodnak magukban a benzol molekula tanítása során ((1.) benzol – (2.) Kekulé – 

(3.) játszadozó majmok). 

Vissza kell utalnunk továbbá arra, hogy a szerteágazó milliónyi kapcsolatból álló 

bonyolult hálózatot alkotó kulturonok a fejlődés egy meghatározott szintjén, skálafüggetlen 

eloszlást mutatnak. Vagyis vannak közöttük központok, és vannak kevesebb kapcsolattal 

bíró periferiális jelentőségűek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a rendszer statikus. 

Dinamizmusa abban áll, hogy egyrészt új objektumok-kulturonok jönnek létre az emberi 

tevékenység által, amelyek létrejöttük pillanatában maguk is kapcsolatokkal bírnak. 

Másrészt megszületésük pillanatában át is alakíthatják a már fennálló kapcsolatrendszer, 

felszakítva a már meglévő összeköttetéseket. Így fordulhat elő az az eset, hogy egy 

kulturon, megszületése pillanatában még kisszámú kapcsolattal ágyazódik be a rendszerbe, 

majd kedvező feltételek esetén „kinövi magát” és központtá válik.  

Ennek megfelelően megmagyarázható a kultúra fejlődésének üstökös-szerű 

sajátossága. Vagyis a „mag” részben történik az aktív formálódási szakasz, az üstökös 

csóvájában pedig - az időben és térben elnyúlva – láncrészek, elemek szakadnak le, 

kerülnek perifériára. Gondoljunk itt arra, hogy bizonyos elméletek vagy produktumok 

kevéssé „divatossá válva” elveszítik kapcsolataikat és „elfelejtődnek”, avagy a kultúrát 

hordozó embercsoport egyszerűen „kihal” (gondoljunk itt a ma már elfeledett, 

írásbeliséggel nem bíró ősi kultúrákra). 

Mindennek természetesen az ellenkezője is igaz. Egy periferiális helyzetben lévő 

„kisvilág”, egy viszonylag zárt hálózatot képviselő kulturon hálózat – feltámadhat. Példaként 

hozhatjuk itt a Reneszánsz időszakát, vagy a kora középkori elfeledettség után ismét újjáéledő 

és aktív központi helyzetbe kerülő egyiptomi kultúra esetét. Ez utóbbi remek példa mind a 

kapcsolati hálózat átalakulására, mind egyes láncrészek leszakadására, mind a kulturális 

hálózat újjáéledésére és aktivizálódására. Vagyis egy letűnt kultúra, archeológiai felfedezések 

után mai kultúránk aktív része lett (Csillagkapu című film, majd sorozat), amikor Ré isten neve 

már nem a hajdani (feltehetően elsősorban kultikus tartalommal bíró) hálózatot hívja elő, 

hiszen az jelentős részben eltűnt az ősi civilizációval együtt, hanem a fennmaradt írásos 

emlékek megfejtése és ismételt bekapcsolása után mai kulturális hálózatunkba egy 

filmalkotást. Ennek megfelelően, ma egyazon kulturon – Ré isten – nem az óegyiptomi 

láncolatot, hanem egy saját kultúránk részét képező kapcsolati hálót aktivál számunkra (1. Ré 

isten, 2. Csillagkapu című film, 3. kegyetlen űrlények).  

Ez a kérdés felveti azt az alapvető problémát, hogy miként viszonyul az emberi 

kultúra egésze a csoportok (nemzeti, vallási stb.) kultúrájához, amikor az elemek 
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összességére tekintünk. Itt nyilván mindannyian érezzük, hogy van valamiféle nagy 

egész, amiből mi magunk is merítünk saját kultúránk számára egy részt.  

Úgy véljük a rendszer a következőképpen funkcionál: 

Képzeljünk el egy üres üvegekkel telerakott padlót. A példában az üvegek képviselik 

a kulturonokat, vagyis számuk végtelen lehet – utaljunk itt vissza Lotman elméletére, aki 

szintén végtelen számú elemet feltételezett, amelyek egészének megismerése meghaladja 

emberi erőnket, bár ez adná a rendszer megértéséhez az egyik kiinduló pontot.  

Ha felülről szemléljük a padozatot, pontokat láthatunk. Ezek tételes – és emberi 

erővel lehetőség szerinti – megismerése képezi a már említett tanulási folyamat első 

részét. Tételezzük fel, hogy minden elemet látunk felülről, vagyis az emberi kultúra 

egészét alkotó kulturonok teljes mennyisége belátható.  

Ekkor lép színre a második tanulási szegmens, vagyis kultúrafüggő módon mindannyian 

más-más szemüveget kapunk az elemek közötti kapcsolat meglátásához.6 Ez a „kulturális 

szemüveg” láthatóvá teszi az elemek közötti kapcsolatrendszert (4-5.ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvánvaló, hogy két egyforma szemüveg nem létezik, hiszen mindannyian különbözők 

vagyunk. Ugyanakkor „nagy vonalakban” mégis, csoportfüggő módon valami hasonlót látunk.7 

Így fordulhat elő az a szituáció, amint az például Andrej Tarkovszkij Andrej Rubljov című filmje  

kapcsán is megesett, hogy ugyan abban az alkotásban az alkotó és a Kommunista Párt tagjai 

gyakorlatilag teljesen mást „láttak”. Ez a megközelítés érdekes alapot adhat a kultúraközi 

kommunikáció kérdéséhez, vagyis annak megértéséhez is hozzájárul, hogy ugyan azon 

helyzetet, miért értelmez teljesen másként egy másik kultúrában felnövekedett ember. 

Végezetül szót kell ejtenünk az általunk javasolt modellben a szociális hálózat kérdéséről. 

Ez kétféleképpen is hatással van a rendszer működésére: egyrészt befolyásolva az alkotót, 

formálja a képződő kulturont (barátok, akik ötleteket adnak, egy találkozás, ami 

megváltoztatja dolgokról a véleményünket), másrészt segít a már megszületett produktum 

                                                 
6 Jellemző, hogy kultúrafüggő módon mi magunk is „terelhetők vagyunk” bizonyos irányba. 

Egyszerű példaként, ha két ember elé leteszünk három képet, amiből az elsőn egy kutya, a 

másodikon egy síró gyerek, a harmadikon pedig egy torta található, akkor egy nehéz gazdasági 

helyzetben lévő kultúrából származó társunk valószínűleg elsőként „az azért sír a gyerek mert enni 

akar”, egy diktatórikus politikai kultúrában felnövekedett pedig „azért sír a gyerek, mert megijedt a 

(rendőr) kutyától” történetet rakja össze. A helyzetre Andre Bazin: Mi a film? című írásában is 

találunk példát, amikor az afrikai bennszülötteknek bemutatott filmből őt egy „fehér tyúkot” láttak 

mindössze, ami a történettől függetlenül mellékesen egy alkalommal feltűnt a filmvásznon. Lásd 

Bazin, André: Mi a film? Budapest. 1995. 
7 Arról, hogy hogyan azonosítható be a „saját” kultúránk terméke, illetve mit tekintünk a „mi” 

kultúránk részének, részletesen a későbbiekben lesz szó.  
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kapcsolat első modellje 

5. ábra Az objektumok közötti 

kapcsolat másik modellje 
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becsatornázásában, saját szociális kapcsolatrendszerének segítségével annak elterjesztésében.  

A következőkben szeretnénk összefoglalni, hogy a hálózatelméletre támaszkodva, milyen 

további általános megjegyzéseket tehetünk az emberi kulturális hálózat egészére nézve. 

Elsőként magának a szemiózis terét kitöltő, Lotman által amorfnak nevezett anyagnak a 

sajátosságait szeretnénk megvilágítani. Amint arról szó esett, ezt az absztrakt teret a minket 

körülvevő világ dolgai töltik ki, amelyen mintegy átfolyik a kultúra, illetve az emberek 

szociális hálózata.  

Az „átfolyik” kifejezés nem véletlen. Itt szeretnénk utalni Csermely Péter írására, aki úgy 

vélte, hogy a hálózatok stabilitását alapvetően az elemek között létrehozott gyenge 

kapcsolatok adják.  

Ebből a megállapításból azonban az következik, hogy a rendszerben nem csupán a 

kulturonok nem egyenrangúak (vannak központok és léteznek kisebb csomópontok), hanem 

a közöttük létrejövő kapcsolatok sem egyformák. Felelevenítve a kémiai kötéseket, itt a 

vízmolekulákat összekötő hidrogén-híd8 analógiája tűnik megfelelőnek. Vagyis az elemek 

között kialakított gyenge kapcsolatok stabilizálják a rendszert, ám ez a kulturonok közötti 

kapcsolat könnyen átalakítható, ami a rendszer dinamikus átstrukturálódásához vezet. Ennek 

megfelelően a kulturális teret egy lassan áramló sűrű massza analógiájára képzelhetjük el.   

A rendszer fejlődése és dinamikus változása szempontjából fontos szerepe van a már 

említett, Lotman által robbanásnak nevezett folyamatnak, amikor is a rendszer felfrissül, 

energiával telve ontani kezdi lokális szinten produktumait, prognosztizálhatatlan szakba lép 

át, és élénk szegmentum-kicserélődés tapasztalható a periféria valamint a centrum között. Az 

említett rendszerben mindez a bifurkációs pontoknak nevezett helyek környékén zajlik le.  

Azt láthatjuk, hogy a kultúra terének van egy „normál” fejlődési szakasza, amikor 

viszonylagos nyugalommal fejlődik a rendszer. Vannak azonban olyan rejtett pontok, 

amelyek mintegy „aknaként” a kedvező körülményekre várnak. Helyes ezeket talán 

rejtőzködő lőporos hordók analógiájára felfognunk, amelyek kedvező körülmények között 

előidézhetik a lotmani robbanást. Melyek ezek a körülmények? 

Nyilván nem állíthatjuk, hogy itt teljes bizonyossággal levezetjük a kulturális robbanás 

receptjét, azt azonban megkíséreljük, hogy adalékokkal szolgáljunk a folyamathoz.  

Úgy véljük, a rendszerben alapvetően benne rejlik a robbanásra való képesség. Ennek 

manifesztálódásához azonban először is meg kell akadnia a már említett prognosztizálható 

fejlődésnek. Vagyis valamilyen külső ok miatt zavar keletkezik a rendszer működésében:  egy 

külső politikai, gazdasági, természeti stb. ok9, vagy a rendszer időleges kiégése miatt, 

megakad a fejlődés folyamata. Ennek következtében rendszerszinten felhasználatlan energia 

kezd felhalmozódni. Mindez azonban még kevés a robbanás előidézéséhez. Az említett 

energia ugyanis csak meghatározott körülmények esetén indítja be a folyamatot. Ezen a 

ponton játszik szerepet egyrészt a „jó időben és jó helyen” faktor, valamint a szociális hálózat. 

Kedvező feltételek esetén ugyanis véleményünk szerint, ha az említett három elem 

találkozik (rendszer anomáliából felgyülemlő energia, megfelelő tér-idő faktor és a megfelelő 

ember a szociális hálózatból), végbemehet a robbanás folyamata. Ennek energiája 

                                                 
8 H-híd kötés: másodlagos kémiai kötések közé tartozó, gyenge erősségű, a vízmolekulákat 

összetartó kémiai kötésről van szó. Alapvető szerepe van a víz szobahőmérsékleten folyékony 

halmazállapotának kialakításánál. Viszonylagosan kis energia befektetés hatására, amelyet a 

rendszerrel közlünk, felszakad (a víz elpárolog, átlép gázhalmazállapotba).  
9 Ez jelenti az égés hármasságában (éghető anyag, gyulladási hőmérséklet, oxigén) a kellő 

hőmérsékletet. 
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természetesen függ a már említett felgyülemlő nyomás nagyságától, ami megfelelő 

körülmények között akár kaszkád-szerű átszakadást is eredményezhet.  

Ezen a ponton azonban mindenképp hangsúlyoznunk kell, hogy mindez még nem 

eredményezi a „nagy felfedezések és művek”, eredeti alkotások azon tulajdonságát, hogy 

meghatározó középponttá váljanak. Hiszen nagy valószínűséggel olyan alkotók munkájának 

gyümölcséről van szó, akik a folyamat kezdetén még nem tartoznak bele a fennálló szisztéma 

„fő csapásirányába”. Ez azért is valószínű, mert annak ellenére, hogy valamilyen minimális 

szinten becsatlakoznak a fennálló rendszerbe (mivel e nélkül teljességgel érthetetlenek lesznek 

a közösség számára), különböznek azoktól a már meglévő és nagyszámú kapcsolattal bíró 

központoktól, akik feltehetően egy előző robbanás eredményeiként kerültek központi 

helyzetbe, determinálódva az előző „megújulás” gondolatvilága által.  

Mi akkor az a faktor, ami segíti ezen új gondolatok központi helyre kerülését? Ezen a 

ponton jut kiemelkedő szerephez a rendszer másik fontos eleme, a szociális hálózat, ahol 

kitüntetett szereppel bírnak a nagyszámú, ám gyenge kapcsolattal bíró közvetítők a csoportok 

között. Feltehetően ezek azok a személyek, akik az ismeretlenség homályából bekapcsolják a 

friss produktumokat a központ vérkeringésébe.  

Innentől kezdve azonban meglehetősen bizonytalan elméleti szinten az alkotás sorsa. A 

„közvetítők” vélhetően nagy szerepet játszanak ezek elterjesztésében a szociális hálózaton 

belül – ami így eljutva más alkotókhoz újabb produktumokat eredményez -, ám azt egyelőre 

nem tudjuk pontosan megmondani, hogy hogyan, hiszen vannak olyan kulturonok, amik 

valami miatt – még akár közvetítők hathatós segítsége nélkül is elterjednek a közösségben, 

míg mások nem. Erre példaként a reklámkampányok máig meglévő bizonytalansági faktorát 

lehet felhozni. Egyrészt már ma is működő marketingfogásként, „népszerű” embereknek 

ingyen adnak ismert divatcégek termékeket, csak azért, hogy viselésükkel esetenként 

sikeresen „megfertőzzék” a hálózatot; másrészt kellően megalapozott és célzott 

reklámkampányok ellenére is csúfosan megbuknak alapvetően értékesnek induló alkotások.  

Azt mindenesetre feltételezhetjük, hogy a kulturális hálózatok fejlődésének is van egy 

ciklusideje, amin belül látható módon felívelések és hanyatlások váltják egymást, utóbbi esetben 

egykor meghatározó kulturon-központok, hálózatrészek elöregedésével és esetleges eltűnésével.  

Ezen a ponton visszautalnánk a hálózatelméletben ismert azon elemre, miszerint a 

rendszerben az újítások elterjedése haranggörbe-alakkal jellemezhető, vagyis kezdetben kevesen 

veszik át, majd kellő számú (küszöbérték-modell) kapcsolat esetén egy dinamikus felfutást 

tapasztalunk, ami a végső fázisban ismét veszít intenzitásából. Hangsúlyoznunk kell 

ugyanakkor, hogy bár a hálózat dinamikus fejlődését a növekedés, a népszerűség és az alkalmasság 

jellemzi, ez nem feltétlenül igaz a skálafüggetlen valós hálózatokra, mivel egy kulturális 

hálózatban gyakran olyan „hóbort” is villámgyorsan elterjedhet, ami egyrészt nem 

különösebben népszerű, nem feltétlenül alkalmas, ráadásul alkotója nem is törekszik a 

népszerűségre azáltal, hogy művében kiépítsen ismert központokkal való kapcsolatot. Más 

szavakkal úgy tűnik a kulturális hálózatokban nem feltétlenül működik a küszöbérték-modell. 
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POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA  
 

Orthotypographia avagy A „helyesen nyomtatás” művészete  

Hieronymus Hornschuch műve alapján 
 

A korrektúra fogalma 

Hieronymus Hornschuchnak (1573-1616) a címben említett munkája, az 

Orthotypographia az ’orthographia’ és a ’typographia’, vagyis a ’helyesírás’ és a 

’nyomdászat’ szavak összetételéből, az ’orto’ ’igaz’, ’helyes’ előtag kreatív 

alkalmazásából keletkezett: az írás a nyomdai korrektor munkájáról szól, pontosabban 

arról, hogyan lehet helyesírásában, tartalmában autentikus, az eredeti kézirattal 

megegyező nyomtatott szöveget előállítani, vagyis ’helyesen’ nyomtatni. Ezen téma – 

mármint a nyomdai korrektúra – nyomtatásban is közzétett irodalmából ez a mű az első, 

de ez természetesen nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy a kéziratosság korában ne 

foglalkoztak volna a másolatok ortográfiai, grammatikai és tartalmi hűségének, 

megbízhatóságának kérdésével. 

Az ezen tevékenység megnevezésére használatos mai terminus technicusok a latin 

nyelvből örökítődtek át:  a kéziratos vagy nyomtatott szöveg helyesírási, elírási hibáinak 

kiszűrésére a korrektúra, a kéziratok nyelvi, nyelvtani, esetleg ortográfiai és tartalmi javítására 

pedig az emendálás kifejezések szolgálnak (Löffler – Kirchner 1935: 479; Löffler – Kirchner 

1936: 265-266). A korrektúra a latin ’corrigo’ helyreigazít, kijavít, megjavít, helyesbít, az 

emendálás az ’emendo’ kiigazít, megjavít igékből erednek (Györkössy 1989: 141, 194). 

Pápai Páriz Ferenc (1649-1716) 1767-es latin-magyar szótárában ’corrigo’ alatt a 

„corrigiere librum, mendum libri: a’ könyv hibáit meg-jobbítani” értelmezés is megtalálható 

(Pápai Páriz 1767: 154), a magyarországi nyomdászati és könyves szótárak, lexikonok 

nagyobbik része azonban csak a korrektúra fogalmát, magyarázatát tartalmazza. Szilády 

Károly 1840-es datálású, kéziratban maradt és 1985-ben hasonmás kiadásként 

megjelentetett Könyvnyomdászati műszótárától kezdődően Kicsi Sándor András 2006-os 

Magyar Könyvlexikonjáig a nyomtatott szöveg, a kilövés, a tördelés és a helyesírás 

ellenőrzését, a hibák, a javítandók egyezményes megjelölését fedi a kifejezés (Szilády 

18401985: 18; Pusztai 1902: 64; Bíró 1936: 86; Pipics 1969: 106-107, 174-176; Torzsai – Zala 

1973: 134-135; Móra 1984: 10, 12, 42, 44, 130, 132, 134, 136; Vértesy 1987: 45, 118; Buda 2000: 

52, 138-139; Dercsényi 2005: 18, 44; Kicsi 2006: 81, 191-192). Az emendálást Pipics Zoltán 

húsznyelvű szótára (Pipics 1969:174-176) egyszerűen javításnak fordítja, Bíró Miklós a 

Nyomdászati lexikonban az „újabb szövegkiadásokban való javítások latin neve” 

magyarázatot adja (Bíró 1936: 118), Könyvtárosok kislexikonában pedig Vértesy Miklós 

értelmezése „a kódexek szövegét kijavítja, helyesbíti a hibásan másolt részeket” (Vértesy 

1987: 61). (Részletesebben ld. a mellékletben található táblázatot.) 

 

A korrektúra tevékenységének vázlatos története 

A különféle szép- vagy szakirodalmi, vallási vagy gazdasági vonatkozású textusok 

lejegyzői és tulajdonosai számára magától értetődően mindig is fontos volt az emendálás, 

a javítás, így a vonatkozó szakirodalomnak hosszú időkre visszanyúló tradíciója van, és a 

grammatikusok írásai mellett apróbb adalékmorzsák úgyszintén elég nagy számban 

maradtak fenn a kéziratosság korából is (Mezey 1956).  

                                                 
 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
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A teljesség igénye nélkül – a könyvtári világhoz is kötődő – példáként említhető az „utolsó 

római és az első középkori ember”, Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (490 körül – 585 

körül) munkássága, aki volt politikus és szenátor, majd a világi élettől visszavonulva a híres 

Calabria-beli Vivarium-monostor megalapítója lett. A szerzetes Cassiodorus a Nursiai Szent 

Benedek (480 körül – 547 körül) regulájában előírt olvasási és másolási kötelezettségben 

azonban nem csupán a keresztény tanokban való elmélyülés lehetőségét látta, hanem e 

tevékenységet a klasszikus görög-latin műveltség tudatos összegyűjtésére és megőrzésére is 

felhasználta. Legfontosabb műve az Institutiones divinarum et saecularium litterarum (Az 

egyházi és világi tudományok rendszere), amelyben a Szentírás tanulmányozásához 

szükséges teológiai és világi ismereteket, forrásokat összegzi, illetve az ideális könyvtárról, 

annak használatáról is szól. A könyvmásolók, a scriptorok munkájával kapcsolatban a 

következők olvashatók a műben: „Hogy azonban a scriptorok ezt a jó munkájukat a betűk 

felcserélésével elrontott szavakkal el ne éktelenítsék, vagy hogy az emendátor tudatlan lévén a 

hibákat kijavítani ne tudja, … a régi ortographiai írókat olvassák. Ezeket amennyire tudtam 

nagy szorgalommal összegyűjtöttem. … nagy munkával arra törekedtem, hogy egy 

Ortographia című külön könyvben válogatott szabályok külön rendelkezésetekre álljanak, és 

hogy a kétségeket eloszlatva szabadabban kezdjetek az emendatiohoz.” (Idézi: Mezey 1956: 

36). Cassiodorus itt De ortographia című munkájára utal, amely azért is fontos, mert a latin 

helyesírásról szóló opusz több korábbi vonatkozó, de időközben sajnálatosan elveszett írás 

létét bizonyítja, példaként Diomedes és Theotictus elkallódott munkáit említi.  

A középkori kolostorok és monostorok scriptoriumai egészen a nyomdászat 

feltalálásáig a könyvkészítés fontos intézményei voltak – még akkor is igaz ez, ha idővel a 

másolási tevékenység nem korlátozódott csupán a szerzetesi közösségekre. Ehhez nyújt 

érdekes adalékot ez Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévő  XIV. századi graduálé 

feljegyzése: „Ne írassák az ilyen műveket [a graduálékat és antifonálékat] vagy kottáikat 

világiakkal, ha vannak a rendben szerzetesek akik értenek hozzá. Ha nincsenek, akkor 

feletteseik útján kényszerítsék őket ezek megtanulására, mert a világi papok mindent, 

amit írnak vagy lekottáznak, elrontanak.” (Berkovits 1965: 23, Az említett kódex jelzete az 

ELTE Egyetemi Könyvtárában: Cod. Lat. 34.) 

Az egyetemalapítások korától azonban természetesen a stationáriusok (Jochum 2007: 

75-76) és a világi kódexmásoló „vállalkozások” szintén a könyves szektor jelentős 

ágenseivé váltak. Utóbbiak közül talán legismertebb Vespasiano da Bisticci (1421-1498) 

firenzei műhelye (Löffler – Kirchner 1937: 518), ahol számos kötet magyar megrendelők, 

például Mátyás király (1443-1490) és a saját köteteit maga javító, emendáló Vitéz János 

(1408-1472) számára készült (Madas – Monok 2003: 70-71).  

1. Vitéz János emendálta kézirata 
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2. Vitéz János emendálta kézirata 

Mindazonáltal a korrektúrának, a javításnak még sokkal nagyobb jelentősége lett a 

könyvnyomtatás időszakában, mivel már önmagában a szöveg szedésének technikája is 

újabb hibalehetőségeket hordozott, illetve hordoz magában és nem csupán egy-egy 

unikális példány készült, hanem egyazon teljesen azonos tartalmú kiadás – a bennük lévő 

hibákkal együtt – sok helyre jutott el. Már maga Gutenberg (1397-1468) is egybevetette a 

nyomtatott szöveget a kézirattal és javította a hibákat, a krakkói egyetemi könyvtárban 

egy könyvkötésben találták meg egyik korrektúrapéldánya öt lapját (Somogyi – Székely – 

Urbányi 1964: 217). De magyar példákat is lehet említeni: néhány éve került elő az 1590-

ben elkészült híres Vizsolyi Biblia néhány javított nyomdai kéziratoldala (Bánfi 2008: 190-

191), illetve fontos kútfő az 1594-es bártfai kalendárium Prágában megőrzött egy ívének 

korrektúrapéldánya, amely ívbeforgatott oldalakat tartalmaz, így a kilövés nyomdai 

műveletét is jól illusztrálja (Csapodi 1959: 196-197). 

 
3. A Vizsolyi Biblia nyomdai kézirata 
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4. A bártfai kalendárium korrektúraíve 

Hieronymus Hornschuch: Orthotypographia 

A korrektúráról nyomtatásban közzétett első mű Hieronymus Hornschuch 1608-ban 

latinul megjelentetett, majd halála után 1634-ben Tobias Heidenreich fordításában német 

változatban is közrebocsátott Orthotypographia (Hornschuch 1634/1983) című 

tankönyve, amely tudatosan nem a nyomdászat teljes kézikönyvének készült, hanem 

csupán a tipográfia egyik szegmensének foglalata volt: a leendő korrektorok és a szerzők 

számára szükséges ismereteket foglalja magában (Hornschuch 1634/1983:1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Hornschuch munkájának címoldala 

A könyvnyomtatás többi területéről, munkafolyamatáról, technológiájáról szóló átfogó, 

igazi tudományos értékű kézikönyvek csak a XVIII. század végén jelentek meg, addig 

csupán a kétkezi mesterségek művelői számára írott „Formatbuch”-ok és „Kunstbüchlein”-

ok foglalkoztak e kérdéssel (Boghardt 1983: 6-7.). Maguk a legkorábbi, a XV. századi 

kiadványok pedig a nyomdászat feltalálásának kétszáz éves jubileumához kötődően, 1640-

ben váltak a tudományos (történeti megközelítésű) vizsgálódás tárgyává: Bernardus de 
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Mallinckrodt (1591-1664) De ortu et progressu artis typographicae című Kölnben 

megjelentetett művében a nyomdászat bölcsőkorában készült nyomtatványok és a korabeli, 

XVII. századi könyvek összehasonlítása alapján nevezte el azokat először 

ősnyomtatványnak, incunabulumnak. Mallinckrodt már kellő történelmi távlatból tudta 

szemlélni a folyamatosan alakuló új médiumot és ezen elnevezés megalkotásával írta be 

nevét a könyves tudománytörténetbe. Ám az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy abban 

viszont – több kortársához hasonlóan – tévedett, hogy nem a betűöntés és a szedés-nyomás 

eljárását valóban kidolgozó Johannes Gutenbergnek, hanem a fa betűkkel nyomtató Jan 

Laurens Costernek (1370-1440) tulajdonította a találmányt (Fitz 1959: 225-227). Éppen ezért 

érdekes, hogy Hornschuch – akit a nyomtatás egésze nem érdekelt, részleteiben nem kívánt 

elmerülni – helyesen titulálja Gutenberget a nyomdászat feltalálójának és értékeli ennek 

jelentőségét: a tipográfia „minden dicséretre méltó”, mivel Gutenberg találmánya által az 

olvasók sokkal szélesebb köre, még a szegényebbek is hozzájuthatnak a könyvekhez, a 

tudományokhoz, a tudáshoz (Hornschuch 1634/1983: 1, 4-5). Az Orthotypographiához 

csatlakozóan a szerző egy szöveggyűjteményt állított össze, amely a nyomdászatról, az ars 

typographiáról szól (Hornschuch 1634/1983: 50-142). (Ezt később a német kiadásban a 

fordító további részletekkel egészítette ki. Vö. Boghardt 1983: 41.) A bibliai textusokkal, 

idézetekkel gazdagított szép- és szakirodalmi, nyomdászattörténeti és történelmi 

szemelvények a nyomdászat dicséretét hirdetik. A nyomtatás technikája tette lehetővé a 

tudás gyors elterjedését – „egy nap alatt többet lehet kinyomtatni, mint leírni egy egész 

esztendő folyamán”, és határozottan kiemelik a könyvnyomtatásnak a hit – természetesen a 

protestantizmus, pontosabban az evangélikus religió – terjesztésében játszott szerepét: 

„ismerek egy embert, aki maga 25 kiadásban tette közzé a Luther-Bibliát, mindig ezres 

példányszámban” (Hornschuch 1634/1983: 61).  

Abban azonban a két szerző – Hornschuch és Mallinckrodt – maximálisan egyetért, 

hogy a kortárs nyomdászok semmi mást, csak a minél nagyobb haszon lehetőségét látják 

munkájukban: „csak egy tekintetben hajol meg Mallinckrodt [írja Fitz József]: az 

ősnyomdászok tudós férfiak, akik maguk válogatták ki és gondozták a szöveget, míg 

saját kora nyomdászai csak mesteremberek, a kiadók alárendeltjei és a hivatásukat csak 

üzleti szempontok szerint űzik” (Fitz 1959: 227). Hornschuch szintén műveletlenségük és 

pénzsóvárságuk miatt ostorozza a korabeli könyvnyomtatókat, kiadványaikat pedig 

alacsony színvonalukért; a tudásáthagyományozás folyamatában a kéziratosság és a 

nyomtatványok időszaka közötti folyamatosságot szerinte egyedül a sok hiba jelenti 

(Hornschuch 1634/1983: 4). Így nem véletlen az sem, hogy munkáját nem németül, hanem 

görög főcímmel és sok görög idézettel, latin nyelven tette közzé, hiszen csak a szerzők és 

a korrektorok végeznek a könyvprodukció folyamatában valódi intellektuális munkát, 

meggyőződése, hogy ha a szedők és nyomdászok tanultak lennének, nem kézműves 

mesterséggel keresnék kenyerüket, hanem tudományos tevékenységgel (Hornschuch 

1634/1983: 29-30). A korrektori munka fontosságának korabeli elismeréseként értékelhető 

az is, hogy Philippe Labbé (1607-1667) 1653-ban a párizsi udvari könyvtár 

ősnyomtatványait regisztráló jegyzékében nem a nyomdászt adta meg, hanem a 

korrektort, amennyiben nevüket a kolofon feltüntette. Fitz 1959: 228). 

Hieronymus Hornschuch a thüringiai Henffstädtben született, magasabb 

tanulmányait a jenai egyetemen kezdte meg, de anyagi okok miatt el kellett hagynia a 

várost és Lipcsében telepedett le, ahol Caspar Jungermann jogásznál házitanító és több, 

mint 10 éven keresztül egy ottani nyomda korrektora volt. Végül 1608-ban a bázeli 
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universitas orvosi fakultásán szerzett diplomát, ebben az esztendőben feleségül vette 

Jungermann Magdalena nevű leányát és haláláig Lipcsében praktizált.  

Az Orthotypographia megszületésének körülményeiből következik, hogy szerzője 

saját tapasztalatait írta meg, így a kötetben foglaltak dokumentumértéke 

megkérdőjelezhetetlen, és az is kiderül Hornschuch életrajzából, hogy nem önszántából 

végezte ezt a munkát, ezért itt-ott személyes sértettségéről, indulatairól is beszámol. A 

korrektor két tűz között végzi munkáját, a nyomdász mielőbb hasznot szeretne a 

kiadványból, a szerzők pedig sokszor zavaros, nehezen olvasható és nyelvtani, 

helyesírási hibáktól hemzsegő kéziratokat adnak le, ezek kibogozásával vesztegeti idejét 

a korrektor, ahelyett, hogy napjait saját tudományos tanulmányaival töltené (Hornschuch 

1634/1983: 33). (A XV. és XVI. század nyomdászattörténetéből egyébként valóban több 

olyan személy ismert, akik – esetleg éppen egyetemi stúdiumaik finanszírozására – 

korrektori munkát vállaltak. Egyik híres példa erre Aldus Manutius (1449-1515), akinek 

nyomtatványai, az aldinák nem csak szépségük okán, hanem a megjelentetett szövegek 

igényessége, pontossága miatt is nagy népszerűségnek örvendtek a korabeli bibliofilek 

körében. A hazai tipográfusok közül pedig érdemes Sylvester Jánost (1504-1552) 

kiemelni, aki krakkói tanulmányai idején Hieronymus Vietor (1480-as évek első fele – 

1546) műhelyében dolgozott, ezután pedig Nádasdy Tamás birtokán a sárvár-újszigeti 

nyomdában tevékenykedett, két kiadványa a Grammatica hungaro-latina 1539-ben, 

Újszövetség-fordítása pedig 1541-ben jelent meg.) 

És éppen a korrektúrához kapcsolódóan azonban Hornschuch számos olyan 

szempontot is felvet a tomusban, amelyek az írók, az írástudók és az ő műveiket 

megjelentető nyomdászok felelősségét hangsúlyozzák, például a nyomtatott könyvek 

szerepét a nyelv és az ortográfia egységesedésében, illetve egyáltalán az olvasókra 

gyakorolt megnövekedett hatásban (Boghardt 1983: 10). Egy gondolat erejéig 

mindenképpen meg kell emlékezni arról, hogy milyen nagy szerepe volt Luther Biblia-

fordításának a német irodalmi nyelv megteremtésében, de éppígy a magyarországi 

nyomdászok is sokat tettek a magyar nyelv és helyesírás egységesedéséért. A krakkói 

magyar kiadványoknak, illetve kifejezetten Heltai Gáspár (1490/1510-1574) kolozsvári 

nyomdásznak köszönhető, hogy az 1560-as évekre magyar földön az antikva vált 

uralkodó betűtípussá (Ecsedy 2004: 30). Szintén Heltai tudatosságát mutatja, hogy a 

műhelyébe érkezett kéziratok helyesírását, de néha stílusát is javította: „hogy az iambor 

olvaso meg ne akadion az oluasassban, el hántam à nehez ortographiat, auagy irasnac 

modiát, és à szokottra hosztam.” (Idézi: Trócsányi 1937: 11). De éppígy lehetne 

hivatkozni a XVI-XVII. századi Biblia-fordítások előszavaiban olvashatókra (vö. Zvara 

2003) vagy Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702) Apologia Bibliorumára (Tótfalusi 1697). 

Az Orthotypographia első fejezete azok számára készült, akik a korrektori munkára 

vállalkoznak, de a szerzők szintén fontos útmutatást kapnak kéziratuk elkészítésével 

kapcsolatosan (Hornschuch 1634/1983: 1-8, 8-29, 29-38), a második rész pedig – a lipcsei 

Georg Ritzsch officinájának készlete alapján – a különféle betűtípusokat mutatja be 

(Hornschuch 1634/1983: 39-49).  

A korrektor munkáját, felkészültségét, a vele szemben támasztható követelményeket illető 

részt Hornschuch a következőképpen indítja: „nem mindenki alkalmas erre a feladatra, 

éppúgy, ahogyan nem lehet bármelyik darab fából szobrot faragni” (Hornschuch 1634/1983: 

8), nézetei szerint e tevékenységhez egyrészt tehetség kell, másrészt kiterjedt műveltség és 

megfelelő szakismeretek szükségesek. A nyomtatványok javítását tehát csak olyan emberre 
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lehet bízni, aki kellő (a német mellett latin, görög és esetleg héber) nyelvismerettel és 

nyelvtani, helyesírási, ragozási képességgel rendelkezik, tudja, hogy melyik rövidítés mit 

jelent, melyik kifejezést kell egyben, illetve külön írni. Segítségként a német nyelvnek számos 

kardinális nyelvtani szabályát sorolja fel a tomus. Emellett fontosak a korrektor lelki, 

habitusbéli tulajdonságai: a precizitás, szorgalom, a türelem és az ezeken alapuló koncentrált 

munka, az aprólékos olvasás képessége, így a szedési hibákat, a fel- vagy elcserélt, más 

típusból származó, más betűfokozatú betűket szintén fel tudja ismerni; a jó színvonalú 

javításhoz pedig a kéziratnak akár kétszeri, háromszori áttanulmányozására is szükség lehet.  

Hornschuch a korrektorokkal szemben meglehetősen elfogult – saját nehéz munkájára és 

nem kellő elismertségére emlékezve – őket általánosságban a legjobb színben tünteti fel. A 

pontatlanságokkal teli, nem kellő gonddal elkészített vagy letisztázott kéziratok alapján nem 

várható el, hogy a szedés megfelelő legyen, szerinte sokszor a korrektúra során a kézirat 

minőségi javuláson megy keresztül és a kiadványban végül mégis bennemaradt hibákért a 

szerzőket teszi felelőssé. Írása tulajdonképpen nekik, nekik is szól és arra szeretné megtanítani 

őket, hogy milyennek kellene lennie az ideális kéziratnak: jól olvashatónak, logikusan 

tagoltnak, áttekinthetőnek. Hiszen az elkészült könyvből az nem derül ki, hogy a nyomda 

sarkában csendben meghúzódó, általában névtelenségbe burkolózó korrektornak mennyi 

törődése, munkája van benne, a jól sikerült könyv a szerzőt dicséri, a hibás kiadványok 

esetében azonban a felelősség az összes ágensek között szétoszlik.  

De a korrektornak a nyomdászat, leginkább a nem a technikai részletekre, hanem a szép 

kiadvány elkészítésére orientáló „könyvművészet” alapjaival is tisztában kell lennie: 

járatosnak kell lennie a különféle formátumokban, a hasábok elrendezésében és ívbe 

forgatásában, vagyis a kilövésben, valamint az eltérő betűtípusok használatában, azok 

különbségeiben. A korrektúrát végző személy magaviseletéről pedig megjegyzi, hogy 

kerülnie kell az italozást és nem nevethet hangosan a felfedezett hibákon. 
 

7. A nyomda Hornschuch művében: a lektor 
és a korrektor a jobb hátsó sarokban látható  

6. Korrektúrajelek Hornschuch 

könyvében 

 

 

A korrektúra munkafolyamatának bemutatása az általa megalkotott korrektúrajelek 

ismertetésével kezdődik. Az egyes szedési hibák megjelölésére kialakított jelei közül több 
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is mind a mai napig megmaradt, például a gót D betűből származó deleatur (törlés), vagy 

a hiányzó szövegrészeknél a vertatur, de éppígy a külön- vagy egybeszedés szokásos jelei 

is (Hornschuch 1634/1983: 17-18; Somogyi – Székely – Urbányi 1964: 219). 

Mindezeken felül azonban még egy művelődéstörténeti érdekesség is megtudható 

Hornschuch írásából. A XVII. században a korrektor még nem egyedül dolgozott, hanem 

a lektorral együtt, akinek feladata – a mai terminus technicussal ellentétben nem a kézirat 

tartalmi teljességének, tudományos színvonalának, vagy akár nyelvi megformálásának 

ellenőrzése, elbírálása volt, hanem – a kézirat felolvasása, így a javítás, a manuscriptum 

és a nyomtatott változat egybevetése, összehasonlítása nem autopszia alapján, hanem 

hallás után történt (Hornschuch 1634/1983: 19). Ezt bizonyítja a tomus bevezetőjét 

illusztráló fametszet is (Hornschuch 1634/1983: VI). 

Ugyanígy lektor és korrektor együttes alkalmazása szerepel az antwerpeni Plantin 

nyomda 1574 és 1581 közötti feljegyzéseiben, mely szerint a korrektort egy ’lector 

correctoribus’ segíti a javításban. Éppígy Ludwig Vietor 1679-es Frankfurt am Mainban 

kiadott Formatbüchleinjának címképén is két személy látható a korrektor asztalánál és 

ugyanez olvasható Joseph Moxon 1683/84-ben keletkezett írásában is. Ez a gyakorlat 

tehát később is megmaradt, pontosan nem lehet tudni, hogy meddig, a XIX. század 

közepén megjelent forrásokban azonban már az áll, hogy a korrektor egyedül dolgozik 

(Boghardt 1983: 29-30). 

Összességében Hornschuch munkájáról elmondható, hogy elsőként foglalta össze a 

nyomdászat művészetének ezen részterületére vonatkozó ismereteit – így a 

művelődéstörténet, szorosabban könyvnyomtatás és a könyvkultúra históriájának egyik 

alapvető forrása az Orthotypographia. Az 1608-as őszi könyvvásárra kibocsátott kötet 

nem csak a német nyomdászok körében vált hamar ismertté és a benne foglaltakat 

számos európai officina saját házi szabályzatainak alapjául használta fel. Hatása akkor is 

kimutatható, ha az angol és francia tipográfusok más korrektúrajeleket használtak. A mű 

1634-es német nyelvű edíciója után a vonatkozó szakirodalomba már beépültek a 

Hornschuch által összegzett tudnivalók, az 1634-es kiadásról több szövegközlés vagy 

hasonmás is megjelent, a XX. századiak azonban már természetesen egyértelműen az 

opusz tudománytörténeti értéke miatt készültek (Boghardt 1983: 36, 40). 
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Melléklet 

Az alábbi táblázat a különféle korok latin – magyar szótáraiban, illetve számos magyar 

„könyves” szótárban, lexikonban szereplő vonatkozó szócikkeinek kivonatait 

tartalmazza.  

 

KORREKTÚRA EMENDÁLÁS 

Szenczi Molnár 1604: fol. I5 verso 

Corrigo: emendálom, dorgálom, jobbítom 

Correctio: dorgálás, emendálás, jobbítás 

Szenczi Molnár 1604: fol. M6 verso 

Emendo: megjobbítom, emendálom 

Emendatio: igazítás, emendálás, jobbítás 

Pápai Páriz 1767: 154. 

Corrigo: dorgálom, jobbítom; Corrigiere librum, mendum 

libri: A’ könyv hibáit meg-jobbítani 

Correctio: dorgálás, jobbítás 

Pápai Páriz Ferenc 1767: 212. 

Emendo: meg-jobbítom 

Emendatio: igazítás, meg-jobbítás 

 

Györkössy 1989: 141. 

Corrigo: helyreigazít, kijavít, megjavít, helyesbít, 

Correctio: javítás, helyesbítés, rendreutasítás 

Györkössy 1989: 194. 

Emendo: kiigazít, megjavít,  

Emendatio: kijavítás, helyreigazítás 

Szilády 1840/ 1985: 18. 

Corrector: Javító; az, ki a’ javítandó íveket megolvassa, ’s 

a’ benne talált hibákat a’ lapok széleire kijegyzi. 

Szilády 1840/ 1985 

Az emendálás nem szerepel benne. 

Pusztai 1902: 64. 

Corrigenda (lat.), nyomdászati mesterszó, a. m. 

kijavítandó 

Pusztai 1902 

Az emendálás nem szerepel benne. 

Bíró 1936: 86. 

Correctis corrigendis imprimatur: a. m. a hibák kijavítása 

után nyomtatható 

Corrigenda (latin): a. m. sajtóhibahelyesbítés 

Bíró 1936: 118. 

Emendatio: újabb szövegkiadásokban való 

javítások latin neve 

Pipics 1969:  106-107., 174-176. 

Corrigiere: javít 

Correctio: javítás 

Pipics 1969: 174-176. 

Emendare: javít 

 

Torzsai – Zala 1973: 134-135. 

Korrektor (régiesen javítnok): az a személy, aki a mű 

kéziratát a szedésről készített levonattal (l. korrektúra) 

összehasonlítja, ellenőrzi a helyesírást és az előforduló 

egyéb hibákat egyezményes jelekkel kijavítja. Kiadói, 

nyomdai dolgozók munkaköri elnevezése. 

Korrektúra: a nyomdák a nyomási munkák megkezdése 

előtt a szedésről a szedéshibák, a tördelési és nyomáshibák 

kijavítása, valamint a helyes kilövés ellenőrzése céljából 

több alaklommal levonatokat készítenek ….  

Korrektúrajelek: a kiszedett szövegek javítására a 

levonaton használt egyezményes, országosan egységes 

jelek. 

Torzsai – Zala 1973 

Az emendálás nem szerepel benne. 

Móra 1984: 10., 12., 42., 44., 130., 132., 134., 136. (a 

kifejezéseknek csak a magyar és a modern idegennyelvű 

változatát tartalmazza) 

Author’s corrections: szerzői korrektúra/javítás 

Correction: javítás, korrektúra, korrigálás 

Printer’s reader: belső/saját korrektor 

Proof-correction symbol: korrektúrajel 

Proof-reader, proof-corrector: korrektor 

Móra 1984 

Az emendálás nem szerepel benne. 

 

Vértesy  1987: 45., 118. Vértesy 1987: 61. 
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Corrigenda (lat.): helyesbítések: ilyen cím alatt sorolják fel 

a kötet végén vagy a hozzá mellékelt lapon az észrevett 

jelentősebb sajtóhibákat. 

Korrektúra (lat.) vagy kefelevonat: 1. a nyomdákban a 

szedésről készített levonat, amelyet a szerző megkap, 

hogy a nyomdahibákat kijavíthassa. … A talált hibák 

kijavítására egyezményes jelek, az ún. korrektúra-jelek 

figyelmeztetnek. 2. a szedéshibák kijavításának művelete 

Emendál (lat.): a kódexek szövegét 

kijavítja, helyesbíti a hibásan másolt 

részeket. 

Buda 2000: 52., 138-139. 

Corrigenda: a latin szó jelentése: javítandók… Ezzel a 

megjelöléssel szokták felsorolni a könyvek végén vagy 

mellékelt lapon a nyomtatás során észrevett jelentősebb 

sajtóhibákat. L. még: errata 

Korrektúra:  Ezt a latin eredetű szót több jelentésben 

használják. 1., Így nevezik a kefelenyomatot… 2., Az a 

cselekvés, amelynek során a kefelenyomatot kijavítják. 3., 

A végleges nyomtatásnak megfelelő korrektúrajelekkel 

ellátott levonat neve… 

Korrektúrajelek: A nyomdai gyakorlatban az egész 

világon elfogadott egyezményes jelzések, amelyeket a 

különböző levonatokon alkalmaznak a kiszedett szöveg 

javítására, illetve változtatásának jelzésére… 

Buda Attila 2000 

Az emendálás nem szerepel benne. 

Dercsényi 2005: 18., 44. 

Corrigenda: sajtóhibák jegyzéke 

Korrektor: szedéshibák javításával foglalkozó személy 

Korrektúra: javítás, helyesbítés, a szedési és nyomási hibák 

javítása 

 

Dercsényi 2005 

Az emendálás nem szerepel benne. 

Kicsi 2006: 81, 191-192. 

Corrigenda (latin): észrevett sajtóhibák felsorolása és 

helyesbítése a kötet végén vagy a kötetbe helyezett külön 

lapon. 

Correctis corrigendis imprimatur (latin): a javítások 

végrehajtása után nyomtatható 

Korrektor (latin): A korrigálást végző személy. Az 

olvasókorrektor feladata a korrektúralevonat szövegének 

összehasonlítása a kézirat szövegével és az esetleges 

eltérések, tipográfiai vagy helyesírási hibák egyezményes 

korrektúrajelekkel való bejelölése. … 

Korrektúra (latin): 1. a szedésről javítás céljából készített, 

majd szabványos jelekkel kijavított levonat…; 2. a szedési 

hibák kijavítása. Szerzői korrektúra esetén az amúgy 

helyesen szedett szöveg megváltoztatása. 

Korrektúrajelek: … 

Korrigálás (latin): a szedésről készült korrektúralevonaton 

az esetleges hibák egyezményes jelekkel történő bejelölése, 

majd a jelölt hibák javítása a szedésen. A korrigálás célja a 

hibátlan nyomóforma előállítása. 

Kicsi 2006 

Az emendálás nem szerepel benne. 
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BAKÓ BÉLA 
 

Kvantifikáció és szerialitás az élettörténetben 
 

1956-ban tömegesen hagyták el magyarok az anyaországot, melynek primer okaként a 

közvélekedés elsősorban a forradalom és szabadságharc sikertelenségét, és a megtorlástól 

való félelmet, elsődlegesen tehát politikai indíttatású emigrációt szokta meghatározni. 

Ezzel együtt azonban a migrációval foglalkozó szakirodalom számtalan más vándorlási 

stratégiát különít el, mely a fenti kijelentést némiképp árnyalja. Ehhez köthető az a 

különbségtétel, mely az emigráns önbemutatásokban a vándorláshoz kötődő különféle 

elbeszélésekben érhető tetten. A kérdés itt az, hogy vajon a számtalan narratíva milyen 

módon kacsolható össze, rendezhető egységgé, melyre a választ a kvantitatív és szeriális 

történelem módszertana adja. A „kvantitatív történelem” hol forrástípust, hol módszert 

jelent, de valahogy mindig explicit módon a múlt egyfajta fogalmi megragadását (Furet, 

2007:301). Ennek a fogalmi lehatárolásnak a fókusza elemzésemben a vándorlástörténetek 

és a hozzájuk tartozó biográfiák – történeti környezetbe ágyazott – diszkurzív elemzésére 

abból a szempontból, hogy miként teremt a vándorlás és a hozzá kötődő – azt megelőző – 

időszak és a vándorlás utáni világ narratív identitásokat, mennyiben hasonlítanak vagy térnek el 

az 1956-os forradalom elbeszélésmódjaitól, és mik ezeknek a fő típusai, megjelenései. 

Ez a történeti kontextus – és különösen a téma emlékezeti vetülete –, mely a múlt 

eseményeiből táplálkozó migráns-stratégiák alapját jelenti az elbeszélésekben 

ugyanakkor számtalan dilemmát vet fel. A szervezett emlékezet, hallatlanul formálható 

(Mills, 1970:395) – írja C. W. Mills, s ez alapján felmerül a kérdés, hogy az élettörténeti 

elbeszélések folyamatosan változó jellegükből fakadóan milyen valóság megismerését 

teszik lehetővé. Olyan kollektív szokásokról beszélek itt, melyről Durkheim azt írja, hogy 

„egy-egy állandósuló formában fogalmazódik meg, amely szájról szájra jár, amelyet a nevelés során 

adnak át, sőt amelyet írásban is rögzítenek. Ugyanakkor egyik sem található meg eredeti 

formájában, mikor alkalmazásra kerül.”(Durkheim, 1895:276) Témámra vetítve tehát az a 

kérdés foglalkoztat, hogy milyen hasonlóságok és különbségek deríthetők fel a kollektív 

emlékezethez kötődő, adott kultúrára jellemző mainstream diskurzus az egyéni 

élettörténetekből kiolvasható történetek összevetéséből.  

Ez esetben az élettörténetekből kiolvasható ismeretanyag kényszerűen különbséget 

tesz a történelmi valóság szintjei között, per definitionem elemekre bont minden, a 

„globális” történelemre vonatkozó előzetes elképzelést, hiszen éppen azt az előfeltevést 

kérdőjelezi meg, mely szerint egy adott társadalom összes eleme homogén és egyazon 

módon fejlődik (Furet, 2007:311). A dokumentum, az adat itt nem önmagáért létezik, 

hanem a megelőző és a rá következő adatsorhoz illeszkedve – relatív értéke válik tehát 

objektívvá, nem pedig egy megfoghatatlan „való lényeghez” fűződő viszonya. Ezzel egy 

csapásra új megvilágításba kerül a történelmi dokumentum „kritikájának” ősi problémája 

is (Furet, 2007:306). Ebből kiindulva azokra a kérdésekre keresem a válaszokat, hogy 

lehetőség van-e egyfajta objektiválható valóság megismerésére az élettörténeti 

diskurzusokban, illetve miként, milyen eljárással tudom elemeire bontani a 

diskurzusokat, bemutatni heterogenitásukat? 

                                                           
 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
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A jelenkori történetírás csak annyiban fejlődik, amennyiben a legnagyobb 

körültekintéssel behatárolja a tárgyát, meghatározza a hipotéziseit, megalkotja és leírja 

forrásait (Furet, 2007:312). Ennek értelmében az elemzés első lépése a rendelkezésemre 

álló korpusz – a Columbia Research Project Hungary (CURPH) keretein belül, 1957 és 

1958 között készült, magyar emigránsokkal fellvett interjúk teljes gyűjteménye – 

csoportosítása és elemeire bontása. Ennek a csoportosításnak a módszertanául Michel 

Foucault a Diskurzus rendjei című előadásának logikáját vettem alapul, melyből 

esszémben – a rendelkezésemre álló terjedelmi keretek miatt, s a témához legjobban 

köthetősége okán – most csak a foucault-i belső eljárásokhoz kötődő szerző 

problematikájával foglalkozom. A szerző ezesetben nem mint beszélő egyén, aki 

elmondott vagy írt egy szöveget, hanem a szerző, mint a diskurzus csoportosításának 

elve, mint a diskurzus jelentéseinek eredete és egysége, koherenciájának központja 

(Foucault, 1970:874) jelenik meg. Esszém logikájában ennek a problematikának az 

elkülönítését kettős prizmán keresztül próbálom felvázolni. Az első a diskurzusok 

időbeni elhelyezése, nevezetesen annak a dilemmának a körüljárása, hogy mennyiben 

befolyásolják a szerzőt korának tapasztalatai és e múltból öröklött emlékezeti elemek; 

míg a másik elkülönítést a szerzők intézményekhez fűződő viszonya, mint a diskurzus 

csoportosítási elve jelenti, mely kettősség létrehozza a diskurzusok belső logikáján 

alapuló belső idősorokat, s mely elvezethet egy másfajta valóság megismeréséhez. 

 

A Szerző időhöz fűződő viszonya 

Ötvenhatban voltak tapasztalatstabilizáló hagyományok, s létezett nemzedéki 

folytonosság  – írja Standeisky Éva (2010:12) – s ez a gondolat jelenti az alapot annak 

vizsgálatához, hogy miként vizsgálható a diskurzusok szerzőinek időhöz fűződő 

viszonya. Itt lép be az elemzés módszertanába a szeriális történelem, mely tudományos 

szempontból azzal a határozott előnnyel bír, hogy a pozitivista történelem 

megfoghatatlan „eseményének” helyébe az összehasonlíthatóságuk okán kiválasztott és 

konstruált adatok szabályos ismétlődését állítja (Furet, 2007:303).  

Az ismétlődések megkülönböztethetőségét Robert Castel azon meggyőződésével 

indítom útjára, mely szerint a jelen – értve ez alatt az élettörténeti elbeszélések 

keletkezésének idejét – a múltból örökölt elemek és a kortárs újítások egysége. Másként 

fogalmazva, a jelen magán viseli a múlt terhét, és az a feladata, hogy aktualizálja ezt a 

terhet, amire azért van szükség, hogy megérthessük annak jelenlegi vonatkozásait. Egy 

kortárs kérdést elemezni tehát annyit jelent, hogy abból a történelmi perspektívából 

vizsgáljuk, amely a kérdés megjelenését eredményezte, megértésünket ennek 

megfelelően a kérdés átalakulásainak folyamatára alapozzuk, lévén a múlt nem ismétli 

önmagát a jelenben, de a jelen a múlt örökségét felhasználva játszódik le és újul meg 

(Castel, 1998:64). A felhasználható múlt elemeire Standeisky Éva világít rá, mikor a 

közösségi emlékezet időszerűsíthető elemeiről ír, nevezetesen azokról az emlékekről, 

melyeket a jelenben hasznosíthatónak – követendőnek vagy elvetendőnek – véltek. Ide 

sorolhatóak az – idősek által még emlékként megfogható – 1918-as visszaemlékezések, a 

többség által testközeli élményként megélt második világháborút követő félforradalmi 

időszak, valamint a közemlékezetben egy évszázada kitüntetett helyen szereplő, a 

nemzeti sérelmekre gyógyírként használt és idealizált 1848-as magyar forradalom és 

szabadságharc (Standeisky, 2010:346). Ezek olyan kiragadott időpillanatok, amelyek 
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fontos szerepet játszanak a korabeli társadalom emlékezetének működésében. Ezeknek a 

pillanatoknak a jelölésére – Luc Boltanski és Laurent Thévenot fogalmát átvéve – a 

kritikus pillanat [moments critiques] kifejezést használom. A hangsúly itt a más jellegű, 

korabeli szövegekkel való összevetés „külső kritikájának” hiteléről áttolódik a „belső 

kritika” irányába (Furet, 2007:307). Ami elemzésem szempontjából fontos lesz, az az ilyen 

kritikus pillanatokban megjelenő reflexivitás (Boltanski – Thévenot, 2008:39). Régi 

dolgok, rég elfeledett szavak, a múltban elvégzett feladatok hatnak vissza és tesznek szert 

újbóli jelentésre egy olyan szelekciós folyamat hatására, amely az elszórt emlékekből 

értelemmel bíró, új narratívát hoz létre (Boltanski – Thévenot, 2008:39). 

Az új narratívák elkülönítésre Castel problematizáció fogalmát veszem alapul. Ennek 

módszertana a Foucault-tól kölcsönzött eljárás, mely szerint „a problémát először a jelenben 

vizsgálom, azután megpróbálom megrajzolni a genealógiáját, a genealógia pedig azt jelenti, 

hogy elemzésem a jelen helyzetből indul” (Foucault, 1990:44. Idézi: Castel, 1998:64). Hiszen 

ha a jelen valóban a múlt hatásainak és a különböző újítások hatásainak összegződéséből 

jön létre, képesnek kellene lennünk arra, hogy megtaláljuk a jelent megformáló „diszkurzív 

és nem diszkurzív gyakorlatok” alapját (Castel, 1998:71). Esetünkben ez annyit jelent, hogy 

meg kell próbálnunk megtalálni az emlékezet jellegét, a generációról generációra 

hagyományozódó és az éppen uralmon lévő hatalmi ideológia hatására némiképp 

módosuló múltvíziókat. A magyarországi negyvennyolccal kapcsolatos emlékek, mint 

kritikus pillanatok egyértelműen a kulturális emlékezet – assmanni értelemben vett – 

termékei, míg az első és második világháború „élményei” a kommunikatív emlékezet részét 

képezi. A két világháború közti különbségtétel a forrásbázisom alapján válik indokolttá, 

lévén a szerzők életkori megoszlását vizsgálva elmondható, hogy az első világháború idejét 

megért interjúalanyok szám szerint 83-an vannak, viszont az időszakot fiatal felnőttként 

megértek száma ebből mindösszesen 3 főt jelent, így 1918 kritikus pillanata egyértelműen a 

kommiunikatív emlékezet részét képezi. A második világháború időszaka ebből a 

szempontból – a kommunikatív emlékezet dinamikáját alapul véve – változatosabb 

nehezebben befolyásolható, mivel még élnek a korszereplők, sőt sok esetben maguk is aktív 

résztvevői voltak a meghatározó múlteseményeknek, így az emlékezet mellett itt 

hangsúlyosabb szerepet kap az egyéni megélés is. 

A problematizáció elvét alapul véve itt az a kérdés merül fel, hogy vajon a fent 

említett múltesemények mennyiben tekinthetőek egyazon problematizáció kritikus 

pillanatainak. A szerzőket vizsgálva úgy is feltehetném a kérdést, hogy helyzetük 

mennyiben különbözik a múltban hasonló körülmények közé kényszerült néposztályok 

helyzetétől. Csak abban az esetben mondhatjuk, hogy mindez ugyanabba a 

problematizációba tartozik, ha képesek vagyunk igazolni, hogy a probléma megoldását 

végig ugyanazokra az elemekre (Castel, 1998:71), tehát ugyanazokhoz a személyes és 

családi megrázkódtatásoknak elkerülésére és a személyes és a kollektív emlékezet 

konstans elemeire alapozva igyekezték megtalálni. A személyes és kollektív emlékezet 

ilyen jellegű viszonyát jól illusztrálhatja egy – Standeisky Éva által feltett – kérdés: „Vajon 

hogy fogadhatta az 1956-os októberi változásokat az a sváb származású férfi, akinek módos 

parasztgazda apját 1944 nyarán a csendőrök zsidók rejtegetése miatt a szeme láttára lőtték agyon, 

majd az oroszok négy testvérével kényszermunkára hurcolták, ahonnan hosszú évek múltán súlyos 

betegen, „fasisztának” bélyegzetten, másodmagával került csak haza?”(Standeisky, 2010:347) 

Esetünkben ez a kérdés úgy hangozna, hogy vajon hogy élhette meg az emigrációt az az 
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elbeszélő, aki a második világháborús hadifogság után aktív résztvevője volt az 1956-os 

forradalomnak,1 s a forradalom kudarca után a vándorlás mellett döntött. 

Ebből fakad az az elbeszélésmód, melyben a szerzők általában a vándorlást megelőző 

időszakra helyezik a hangsúlyt. Úgy tűnik tehát, mintha a jelen perspektívájából a 

„hogyan léptem vándorútra” kérdését kell megválaszolni, nem pedig azt, hogy „miként 

élek mint bevándorolt”. Ez azt mutatja, hogy az adott interjús szituációban az jelenti a 

kihívást, hogy a vándorló meggyőzően, hitelesen és egész élettörténetével „felelve” 

egykori döntéséért megválaszolja: miért hagyta el hazáját (Kovács – Melegh, 2000:143). 

 

A szerző és az intézmények kapcsolata 

A csoportosítási elvet itt a szerző társadalmi intézményekhez fűződő viszonya jelenti, 

hisz – ahogy C. W. Mills fogalmaz – az egyén élete csak akkor érthető meg, ha utalunk 

azokra az intézményekre, amelyekben szerepét eljátssza (Mills, 1970:415). Ebből 

következően ebben a fejezetben arra keresem a választ, hogy milyen metszéspontokon 

találkozik az intézmény és a diskurzust létrehozó szerző. A problematizáció itt a 

„tárgyiság” elemzése; ezt Foucault a L’Ordre du discours-ban még „pozitivitásnak” nevezi, 

s valami olyasmit ért rajta, ami nem öröktől fogva adott, de nem is kizárólag a diszkurzus 

hozza létre. A „diszkurzív és nem diszkurzív gyakorlat teljessége” az adminisztratív 

intézmények, szabályok és törvények összességét jelenti (Castel, 1998:64).  

Az elkülönítést itt két fogalom mentén szeretném megragadni. Az első maga az 

intézmény, mely itt nem más, mint egy olyan testetlen létező, amelyet azzal a feladattal 

ruháznak föl, hogy megmondja mi az ami van (Boltanski, 2008:71). Mivel azonban az 

intézmények kapcsán egy testetlen létezőről beszélünk, azzal a problémával kell 

szembenéznünk, hogy a szóban forgó létező nem tud másként megnyilvánulni, mint 

szóvivők útján, azaz hozzánk hasonló hús-vér létezőkön keresztül (Boltanski, 2008:71).  

Ehhez kapcsolódik a második elkülönítés, melyre a tömeg kifejezést használom. A tömeg 

ebben a fogalmi környezetben – Standeisky Éva tömeg fogalmát adaptálva – nem 

megszemélyesíthető emberek, csoportok összessége, hanem egyes szám harmadik 

személyű cselekvő (aktor, ágens). (Standeisky, 2010:37) A tapasztalat egyértelmű tanúsága 

szerint szüntelenül ki van téve a pillanatnyi, tisztán emocionális és irracionális befolyásolás 

hatásának (Weber, 1970:461). 

Ebben az elkülönítésben az intézmények jelentenek egyfajta természetesnek ható 

állandóságot, melyet Bordieu fogalomhasználatát adaptálva „szimbolikus kényszernek”2 

nevezhetünk. Az állandóságot az jelenti ezesetben, hogy a szimbolikus kényszer – Bordieut 

idézve – „mind a társadalmi struktúrákban, mind a hozzájuk igazított mentális struktúrákban 

intézményesült, ezért teljes mértékig természetesnek mutatkozik.” (Bordieu, 2002:91) Ezek 

különösképpen a határok kijelölése, hogy tulajdonságokat és javakat társítsanak 

személyekhez és szervezetekhez. Az intézmények szerepe itt tehát mindenekelőtt egyfajta 

                                                           
1 Ez a vizsgált forrásbázisban szám szerint 8 interjúalanyt jelent. 
2 A szimbolikus kényszer fogalmát a Bordieu által az államra meghatározott jellemző értelmében 

adaptálom a témára, melynek értelmében a szimbolikus kényszert gyakorló (Bordieu-nál ez 

egyértelműen az állam, de esetünkben is beazonosítható az állami szerep) legfőbb hatalma nem más, 

mint hogy létrehozza, majd (az oktatási rendszer segítségével) ránk kényszeríti gondolkodási 

kategóriáit, és mi attól fogva ezeket spontán módon alkalmazzuk a világ bármely dolgára és magára 

az államra. (Bordieu, 2002: 85)  
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szemantikai (jelentésbeli) biztonság garantálása, amit a szimbolikus erőszak pozitív – fonák 

– oldalának tekinthetünk (Boltanski, 2008:72). Az elbeszélésekben ezek között a kényszerek 

között ismert etnocentrikus toposzok köszönnek vissza: a magyar hatalom azonosítása az 

ÁVO-val, a „jó magyar”, a „mi magyarunk” sztereotípiái és ennek számtalan változata, és 

ennek oppozíciói, melynek alapjellemzője, hogy a jó fogalmához a magyarság, míg a rossz 

ellentétpárhoz elsősorban az oroszok és az őket kiszolgáló (kar)hatalmi erők párosulnak. 

Ezzel szemben a tömeg fogalmához az állandóságot jelentő szimbolikus kényszerek 

felbontása jellemzi. A tömeghez – ahogy Standeisky Éva írja – megbomló törvények, 

áthágott szabályok társulnak (2010:38), mely az emigrációban keletkezett 

élettörténetekben elvezet egyfajta élettörténeti szakadáshoz. Ennek gyökereként a 

korlátozó, nemzetállami kulturális erőtérből történő kulturális váltás határozható meg, 

mely ez esetben azt is jelenti, hogy elveszítjük otthoni státusunkat, s ezzel magunkat is 

kiüresítjük (Kovács – Melegh, 2000:152). Ebből következően a szerző életrajza 

tulajdonképpen nem más, mint szerepek megszerzése, elvesztése, módosulása, illetve az 

egyik szerepből a másikba való átmenet (Mills, 1970:415). 

Ahhoz, hogy kritikát tudjunk gyakorolni, illetve meg tudjuk érteni az egyéni 

élettörténeteket, a szerzőket és az intézményeket kell egymáshoz társítani és 

kapcsolatokat kell teremteni közöttük. Példának okáért valaki összekapcsolhat a múltról 

összegyűjtött történeteket és adatokat abból a célból, hogy rámutasson közös 

jellemzőikre. A különféle tények és adatok egy csoportba gyűjtését ugyanakkor igazolni 

kell, mégpedig egy olyan – Luc Boltanski és Laurent Thévenot fogalmát használva – 

ekvivalenciaelvre való hivatkozással, amely láthatóvá teszi a csoportosítást lehetővé tevő 

közös jellemzőket (2008:40-41). Ez – abból fakadóan, hogy az elbeszélők kivétel nélkül 

’56-os emigránsok – a diskurzusok állandósult jellemzőit jelenti, lévén hogy a történetek 

szigorúan kötődtek a kollektív emlékezet által őrzött történethez, irodalmi formához 

vagy egy tárgyhoz. „Természetesen fontos szerepet játszik a diskurzusok rendjében az 

identitás játéka, amely két formában tűnik fel: mint ismétlés és mint azonosság. Ennek 

jelentősége abban rejlik, hogy a korábbi diskurzusokból felidézett értékhorizontok, 

igazságkritériumok hogyan képesek az adott jelen körülményei között kijelentett célokkal 

azonosulni, kontextusban létezni.” (Garaczi, 2002:333) 

Ennek következtében a történetek folyamatos változásban vannak, maga a 

forradalom megéléstörténete nem formálódik egységes ’56-ossággá, az intézményekhez 

köthető szimbolikus kényszerekként jelentkező állandó narratívák a szerzők egyéni 

szűrőjén keresztül igazodik a megváltozott szituációkhoz – a vándorlás során a 

szerzőhöz tapadó újabb hatásokhoz – s alakítja az elbeszéléseket.   
 

Konklúzió helyett 

Végeredményben a módszeresen, azonos szempontok és adott munkahipotézis alapján 

összegyűjtött életrajzok olyan adatsort alkothatnak, amely a mindennapi élet 

jelentésképző szabályaihoz hasonlóan jól körülhatárolható általános tartalommal és 

struktúrával rendelkezik. (Furet, 2007:306)  

Ezen adatsorok létrehozása a szerző esetében egyrészt az időhöz fűződő viszony 

tekintetében érhetőek tetten, melyben az emlékezet kulturális vagy kommunikatív elemei 

játszanak szerepet; másrészt az intézmények vetületében vizsgálhatóak, ahol élettörténeti 

dokumentumok bizonyos „életrajzi makro-elemeken” túl, tartalmazzák a szereplő személy, 

a diskurzust létrehozó szerző sajátos társadalmi helyzetét, valamint e helyzet személyes 
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képét és értelmezését is. (Lányi, 1985:67)  

Ebben a modellben a egyfajta múltból öröklött emlékek és a hozzájuk köthető 

intézmények metszéspontja jelenti az objektív teret, míg az ettől való eltérések a szubjektív 

emlékezeti dimenziót. Így az élettörténeti elbeszélések, „miközben saját szavaik 

felhasználásával visszaadja az embereknek a történelmet, egyúttal segíti is őket egy önmaguk 

által formált jövő kialakításában,”(Thomson, 1988:265) megújítva ezzel a diskurzusok 

narratíváját. 
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SZABÓ TAMÁS JÓZSEF 

 

Katolikus katonai szeminárium létesítésének terve a 16. századból 
 

A 16. század második felében a kereszténység megosztottsága véglegesnek tűnt, bár még 

nem folytak le a nagy vallásháborúk. A Katolikus Egyház szembenézett a reformáció 

kihívásaival, és ellenintézkedések sorát foganatosította. Az „ellenreformáció” 

elnevezéshez a történettudomány az utóbbi időben hozzáteszi a „katolikus reform” 

jelzőt, amellyel érzékeltetni akarja, hogy ami az egyházban a 16. század második felében 

zajlott, az több volt, mint egyszerű válasz a reformáció által a hit és az egyházfegyelem 

terén felvetett kérdésekre. A reformátorok által is hangoztatott „ecclesia semper 

reformanda est” elvet az egyház vezetése úgy akarta magáévá tenni, hogy közben ne 

sérüljön a hit és az egyház közösségének egysége. A pápák e törekvésükben hathatós 

segítséget kaptak a Loyolai Szent Ignác által alapított jezsuita rend tagjaiban. Alapítójuk 

szellemében a jezsuiták élharcosai akartak lenni a reformáció elleni küzdelemnek, és 

készek voltak a pápának való közvetlen alávetettségben tevékeny részt vállalni az egyház 

megújításából.  

E munkában figyelemreméltó felkészültséggel és buzgósággal vett részt Antonio 

Possevino mantovai származású jezsuita. A páter 1563 és 1573 között, mint fiatal rendtag 

Dél-Franciaországban, főként Avignonban és Lyonban tevékenykedett, ahol néhány 

jezsuita kollégiumot alapított és rektorként vezette is őket (vö. Venard, Marc 1987). 1578-

tól a pápa megbízásából felelőse volt az ún. „északi szemináriumok” felállításának és 

működésének is (erről lásd: Lukács László SJ 1955). Ez a küldetés ugyancsak megfelelt a 

páter papnevelés és általában a katolikus nevelés iránti elkötelezettségének. 

Természetesen foglalkozott a nevelés elméleti alapjaival és gyakorlati oldalával is. 

Számos pedagógiai tárgyú írás szerzőjeként ismert, műveit többször is kiadták, és 

nevelési elvei évszázadokon át is megőrizték időszerűségüket (vö. Possevino 1603, Der 

Jesuiten 1898, Fell, Georg 1901).  

Figyelme és törekvése nem csak a papok képzésére irányult, hanem katolikus 

szellemiségű laikusok, köztük katonák képzését is célul tűzte ki. Georg Fell szerint 

Possevino már 1569-ben megbízatást kapott V. Piustól, hogy írjon egy művet a következő 

címmel: A keresztény katona, amely írás a megbízólevél szerint „mind a katonai lelkészek, 

mind a katonák számára jó szolgálatot tehetne” (vö. Fell, Georg 1901:309). John P. 

Donnelly (1988) úgy véli, hogy a páter az ötletet Jean de Vendeville louvain-i 

jogászprofesszortól vette, aki 1567-ben egy világméretű evangelizációra vonatkozó tervet 

adott át V. Pius pápának, majd 1577-ben a terv javított változatát XIII. Gergely pápához 

terjesztette fel. A pápa még ugyanabban az évben az elképzelés átdolgozott változatát 

Possevinónak adta át. Donnelly szerint: „…a pápa megbízta Possevinót, hogy értékelje, 

foglalja össze és rendezze Vendeville javaslatait, és egészítse ki mindazzal, amit 

hasznosnak vél.”. Vendeville evangelizációs tervéhez egy az iszlám elleni keresztes 

hadjárat terve is kapcsolódott, és ennek részét képezte a katonai szemináriumokra 

vonatkozó elképzelés. 

                                                 
 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
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A szóban forgó intézmény létesítésére buzdított Possevino abban a beszédében, 

amelyet a Velencei Köztársaság Tízek Tanácsában 1582. augusztus 12-én mondott el (a 

beszédet publikálta: Pierling, Paul 1887). A török elleni liga érdekében felszólaló 

Possevino négy pontban foglalta össze, milyen eszközökkel lehetne tartóssá tenni a ligát. 

Ezek közül a harmadikként és leghosszabban a katolikus szeminárium témáját fejti ki. 

Megjegyzi, hogy már 15 év óta gyűjti az anyagot ahhoz, hogy megfelelő módon lehessen 

megalapítani egy ilyen intézményt. Felsorolja, milyen előnyökkel járna egy ilyen 

szeminárium létesítése az iszlám elleni harcban, a katolicizmus megerősítésében, és 

magának a Velencei Köztársaságnak is hasznára lehetne, ha ott létesülne. A fiatalokat 

mind a hitbeli, mind pedig a katonai ismeretekben ki kellene képezni. A páter azzal érvel, 

hogy nem szabad megijedni egy ilyen újdonságnak tűnő intézménytől, hiszen javaslata 

egyáltalán nem új: véleménye szerint a gondolat a legkorábbi időkre vezethető vissza, és 

valamennyi kiváló uralkodó és hadvezér élt ezzel az eszközzel. A finanszírozást illetően 

párhuzamként a papnevelőket hozza: ahogy a főpapok anyagi támogatása biztosítja a 

papi szemináriumok működését, úgy a világi urak pénzbeli hozzájárulásával jöhetne 

létre és működhetne a katonai szeminárium. Ez a kiadás összehasonlíthatatlanul 

csekélyebb lenne annál, mint amit a nemesek a hittől és a jó erkölcsöktől eltávolodott 

fiataloknak a megnyerésére hasztalanul fecsérelnek, akik végül úgyis hátat fordítanak 

uruknak – érvel Possevino. Az ilyen szemináriumokban kiképzett katonák és 

parancsnokok mindig rendelkezésre állnának, képezhetnék az újoncokat, és szükség 

esetén nem kellene akár sok ezer scudót kiadni egy kapitány vagy egy őrmester 

alkalmazására. A szemináriumok a katonák emberi, jellembeli formálását is szolgálnák. 

Beszédében Possevino azt is megemlíti, hogy tervét előadta Giulio Savorgnanónak, a 

Velencei Köztársaság nagy tekintélyű és magas rangú katonájának, valamint Báthori 

István lengyel királynak is. Az elképzelést mindketten kedvezően fogadták és 

támogatásra méltónak ítélték. E véleményeken felbátorodva Possevino buzdítja a dogét 

és a Tízek Tanácsát, hogy a köztársaságban hozzanak létre egy ilyen intézményt (vö. 

Pierling, Paul 1887. 186-189). 

A katonai szemináriumokra vonatkozó possevini elképzelésnek nem elhanyagolható 

magyar vonatkozása is van. A páter XIII. Gergely pápa és Bátori István fejedelem, majd 

lengyel király támogatásával egyik fő szívügyének az erdélyi katolicizmus megerősítését 

tekintette, és e célért csaknem egy évtizeden át munkálkodott. Általános jezsuita szokás 

szerint kommentárt is írt Erdélyről Transilvania címmel. Ennek ötödik fejezetében kilenc 

különféle eszközt sorol fel, amelyek segítségével – úgy véli – meg lehetne erősíteni az 

erdélyi katolicizmust.1 Ezek között harmadikként azt javasolja, hogy fiatal nemesek 

számára létesüljön katolikus katonai szeminárium. A bevezetőben megjegyzi, hogy csak 

kevesen végeznek humán tanulmányokat, hiszen Magyarországon és Erdélyben a nép, 

sőt még a klerikusok is inkább a harchoz és más katonai tevékenységhez vannak szokva. 

Ennek egyrészt a természetükben van az oka, másrészt abban, hogy történelmük 

folyamán inkább erre volt szükség. Ezért lehet az ifjúság képzését ezekben a keretekben 

                                                 
1 Olasz nyelvű kiadásai: Veress A.: Antonio Possevino della Compagnia di Gesù - Transilvania (1584) 

(=Fontes rerum transylvanicarum III.) Budapest 1913.; Bascapè G. ed. Le relazioni fra l'Italia e la 

Transilvania nel secolo XVI (=Pubblicazioni dell'Istituto per l'Europa Orientale, seconda serie XX.) 

Roma 1931 47-163. 
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megvalósítani. Magyarország számára igen fontos lenne, hogy Erdélyben jól képzett 

katonaság legyen, hiszen az ország határos a Török Birodalommal. 

A nemeseknek és a király bizalmasainak arra kell törekedniük, hogy azok, akik 

kedvet éreznek a katonai pályához, megfelelő kiképzésben részesülhessenek – véli 

Possevino. A képzés helyét vagy egy már működő szemináriumból történő 

leválasztással, vagy új alapítással alakítanák ki, és az ilyen intézményt „katonai 

szemináriumnak” neveznék. Lehetne egy szemináriumot a laikusok és egyet a klerikusok 

részére létesíteni. Úgy tűnik, hogy Possevino itt olyan klerikusok katonai képzésére 

gondol, akik a hivatásos katonák lelki neveléséért és a katonai lelkipásztorkodásért 

lennének felelősek. Erre a katonai szemináriummal kapcsolatos elképzeléséből lehet 

következtetni, ahogy azt később látni fogjuk. Arról is említést tesz, hogy már javarészt 

rendelkezésére áll az az anyag, amelyből néhány évvel később össze szeretné állítani a 

katonai szemináriumokra vonatkozó alapszabályt.  

Az elképzelés és benne a konstitúció Possevino Bibliotheca Selectá-jában jelent meg, 

első kiadásban 1593-ban, Rómában, majd egy második kiadás is készült 1603-ban, 

amelyet Velencében nyomtattak (Possevino, Antonio 1603: 201-215, a katonai 

szemináriumokról 204-206.). E mű ötödik könyvében Possevino katonai, klerikus és 

szerzetesrendi szemináriumokról ír hét fejezetben. E helyen az egyes fejezeteknek csak a 

címét és tartalmát soroljuk fel röviden, s csak a katonai szeminárium témájával 

foglalkozunk részletesebben. 

Az első fejezetben a szerző először utal arra, hogy mind az ókorban, mind saját korában 

számos írás keletkezett a katonai fegyelem kérdéséről. Ezután kilenc pontban részletezi, 

milyen ismereteket kell átadni a katonáknak, és ehhez bibliográfiát is ajánl. Az első pontban 

például az isteni bölcsességet említi, amely megszabta a világ rendjét, s egyeseket a katonai 

szolgálatra hívott. Ehhez a jelölteknek meg kell érteniük, mi a katonai szolgálat célja. 

Irodalomként a következőket javasolja: Szent Tamás De regimine Principum, Giovanni 

Crisostomo Javelli
2
 műveit, valamint Platón és Arisztotelész politikai természetű írásainak 

azon részeit, amelyek a katolikus teológiával összeegyeztethetők. A második fejezet egy 

szabályzat katonai szeminárium részére. A harmadik fejezetben röviden ismerteti a 

lovagrendek történetét. A negyedik fejezetben először arról van szó, hogy helyre kell állítani a 

fegyelmet a lovagrendekben, majd a befogadási szertartás kerül bemutatásra, végül a 

szerző idézi a fogadalom szövegét. Az ötödik fejezet röviden tartalmazza a lovagrendek 

szabályzatainak közös alapelemeit és azok értelmét. A hatodik fejezetben Possevino felsorolja 

azokat a műveket, amelyek e témában íródtak. A hetedik és egyben utolsó fejezetben a páter 

kritikával illeti Leó császárnak a katonai kérdésekről írt műve fordítását, amely mű 

eredetileg görögül íródott, s a fordítást egy bizonyos Johannes Checus végezte.
3
 

                                                 
2 Itáliai domonkos teológus (1470-1538k.), aki több művet írt Platónról és Arisztotelészről, pl. ez 

utóbbi Politica-járól. http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-crisostomo-javelli_(Dizionario-

Biografico)/ (2011.11.05.) 

3 VI. Leó (886-912) Tactica-járól van szó, lásd: PG CVII 672-1120. A megnevezett fordító Sir John 

Cheke (1514-1557) a görög nyelv tanára, aki nagyban hozzájárult a görög nyelv tanításának 

felújításához Angliában. 1544. júliusától kezdve Edward herceg, a későbbi VI. Edward nevelője volt. 

Fordítása Leo, de apparatu bellico címmel Baselben jelent meg 1554-ben. (Encyclopaedia Britannica V. 

Chicago 1966 367 368.) 
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A második fejezetben tehát egy katonai szeminárium számára készült konstitúciót 

találunk. A fejezet címe így hangzik: Leges de ratione instituendi Seminaria Militaria 

propositione Pio V. Pont. Max. et Philippo II. Regi Catholico, ac denique Gregorio XIII. qui ea, si 

vixisset, volebat instituere. Magából a műből nem lehet arra következtetni, vajon V. Piusz 

erre a konstitúcióra is ugyanúgy megbízást adott-e, mint a keresztény katonáról szóló 

írásra, vagy Possevino saját magától írta meg. A két mű keletkezési ideje valószínűleg 

egybeesik. 

A bevezetőben arról szól Possevino, miért olyan fontos egy ilyen katonai 

szemináriumot életre hívni. A fiatal nemeseket, akik katonai pályára éreznek hivatást, 

mind a különféle emberi, mind a keresztény erényekben és az igaz hitben ki kell képezni 

és meg kell erősíteni. Ezután Possevino 29 pontban dolgozza ki a tulajdonképpeni 

konstitúciót. Az első a rektorról szól: ő a szeminárium vezetője és mindenki 

engedelmességgel tartozik neki. Az intézet védnöke az a földesúr, akinek birtokán a 

szeminárium van. A második pont a magiszterekről szól, akik a legkiválóbb 

növendékekből kiválasztott vezetők. A 3-6. pontok a jelöltek felvételéről és velük való 

bánásmódról rendelkeznek. A felvett jelölteknek fel kell olvasni a szemináriumi 

szabályzatot. A jelölteket a felvétel előtt legalább tizenöt napig a többiektől elkülönítve 

kell tartani, s ez idő alatt ismerkedniük kell a szabályzattal, valamint lelki képzésben is 

részesülniük kell. Az időszak végén általános gyónásban vallják meg vétkeiket. Megfelelő 

idő elteltével beszédek és beszélgetések által be kell őket vezetni az isteni tudományba és 

az erkölcsökbe, hogy növekedjenek Isten félelmében, és elhagyják bűnös szokásaikat. A 

hatodik pontban Possevino szempontokat ad a felvételhez: a jelöltet a rektor és a 

konzultorok vizsgálják meg a szabályzatban meghatározott szempontok szerint. Akit 

nem vesznek fel, azt jóindulattal bocsássák el, és a rektor esetleg más pályát javasoljon 

neki, ahol az isteni kegyelem segítségével ugyanúgy növekedhet az erényekben.  

A 7-11-ig terjedő pontok a napirendet, valamint a tanulmányok és a lelki élet 

programját tartalmazzák: a tanulmányokhoz humán tárgyak (latin, történelem), valamint 

fegyveres gyakorlatok tartoznak. A 9. pont szól azokról, akik úgy érzik, hogy papként 

kívánnak szolgálni a katonai környezetben. Ezek számára a képzésnek meg egyeznie 

azzal, amit Possevino a papnevelő szemináriumokban folyó képzésről írt. Minden 

házban kell lenni kápolnának, ahol a növendékek naponta szentmisén és litánián vesznek 

részt és lelkiismeretvizsgálatot tartanak. Egy gyóntató rendszeresen álljon a növendékek 

rendelkezésére. A 12-14. pontokban általános rendelkezések találhatók arra vonatkozólag, 

mely erényekben kell a növendékeknek gyarapodniuk: pl. nem szabad túl hamar 

esküdniük (Mt 5,33-37), mindent zúgolódás és lázadozás nélkül hajtsanak végre, 

gyakorolják az irgalmasság cselekedeteit, egész magatartásuk érettségről tanúskodjék. A 

15. pont arról rendelkezik, hogy a városban felmerülő viszálykodás esetén a rektor két 

növendékkel menjen a bíróságra és a szeminárium tekintélyével igyekezzék az ügyet 

rendezni. 

A 16-22-ig terjedő pontok további fegyelmi rendelkezéseket tartalmaznak: az ebédlői 

ülésrendet, az étkezés közbeni felolvasást, rendelkezik a hálóteremről és annak 

felügyeletéről, a ruházkodásról. A növendékek nem hordhatnak maguknál fegyvert sem 

a házon belül, sem azon kívül, hanem csak akkor kapják meg, ha gyakorlatoznak vele. 

Nem tölthetik az éjszakát a szemináriumon kívül, s csak a rektor engedélyével 

látogathatnak meg valakit. Senki nő, még az édesanya sem léphet be a házba és az 

udvarra. A következő két pontban (23-24) a növendékek személyes holmijáról van szó: 
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ezeket a szemináriumba lépéskor magukkal hozzák, s ha elhagyják a szemináriumot, 

vigyék magukkal, vagy hagyják a házra. Ha valaki meghal, vagy elbocsátják, s van egy 

fivére, akit fel lehet venni a szemináriumba, emez örökölheti testvérének személyes 

holmiját. 

A 25. pont a büntetésekről rendelkezik: a büntetésnek az erények begyakorlásához 

kell hozzásegítenie. Belépéskor mindenkivel közölni kell, hogy semmiféle közönséges 

dolgot nem szabad művelni. Elbocsátásra azonban csak a legsúlyosabb esetekben 

kerüljön sor. 26. pont: a rektori rendelkezéseket és a konstitúciót az asztalnál fel kell 

olvasni. A 27. pont elrendeli, hogy a növendékek elhunyt társukért imádkozzanak, 

hallgassanak misét és végezzenek egyéb engesztelő cselekedeteket. A 28. pont előírja, 

hogy azok, akiket háborúba küldenek, váltsanak leveleket otthon maradt társaikkal, hogy 

tapasztalataikat megosszák velük. Az utolsó (29.) pontban azt kívánja Possevino, hogy az a 

nemes, akinek birtokán a szeminárium van, atyai módon felügyelje az intézetet, 

imádkozzon érte, néha látogassa meg és amiben tud, legyen segítségére. 

Ami a terv megvalósulását illeti, tudjuk, hogy Erdélyben ilyen típusú intézményt nem 

alapítottak. Possevino élete során több esetben is szorgalmazta létesítésüket. XIII. Gergely 

pápát egy hosszú memorandumban kérte az elképzelés megvalósítására. A páter V. 

Vilmossal, 1579 és 97 között bajor herceggel is levelezett egy katonai szeminárium 

létesítése ügyében. Possevino a herceg 1583. július 18-án kelt írására hivatkozik a 

Tolomeo Galli bíboros államtitkárnak 1583. augusztus 10-én írt levelében. A herceg 

fogalmazása szerint a szeminárium arra szolgálna, hogy a fegyverekhez jámborság 

kapcsolódjék (MPV VI: 457-458). Vilmos herceg egy későbbi, 1594. február 9-én kelt, 

Possevinóhoz intézett levelében is visszatért a katonai szeminárium témájára (MPV VII/1: 

134. 4. jegyzet). Possevino a bajor herceg február 9-i levelét 1584. március 20-án 

továbbította bíboros államtitkárnak, és azt a reményét fejezte ki, hogy az általa „szent-

”nek nevezett herceg segítségével megvalósulhat a szeminárium (MPV VII/1: 146).  

Possevino 1599-ben a pármai herceggel folytatott tárgyalásokat, és megpróbálkozott 

azzal, hogy a pármai jezsuita kollégiumba beintegráljon egy katonai szemináriumot (Vö. 

Donnelly, John Patrick 1988: 196. 54 lábjegyzet). A Velencei Köztársaságban 1600-ban, majd 

1608 és 1610 között négy katonai akadémia létesült. Nem ismert azonban, hogy a Páter, aki 

azokban az években a köztársaság területén élt és működött, javaslata szerepet játszott-e 

ezekben az alapításokban, főleg azért, mert 1606-ban Velence interdiktum alá került, ami 

Possevinót a Köztársaság ellen fordította (Vö. Donnelly, John Patrick 1988: 197). 
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A magyar parlamenti választási rendszer születése és módosulásai a rendszerváltástól 

2011 végéig: tipologizálás és arányosság nemzetközi összehasonlításban 

 

Bevezetés. A modern demokráciák tanulmányozása során a kiinduló kérdés az, hogy 

milyen a nép és a képviselet közti viszony. Az erre adott válaszban közös az, hogy a nép 

mint politikai szubjektum az intézményes hatalmi rendszerben választott képviselői által 

van képviselve, tehát a demokratikus képviseleti rendszer „a népet az intézményes 

hatalom alanyává, részesévé tesz, s nem azzal szemben álló politikai szubjektumként 

jeleníti meg.” (Bihari 1999:7)  

A közvetlen és a közvetett demokrácia mint a közhatalom gyakorlásának alapformái 

kialakulása történetileg az ókortól indult. E kettő közül az első, a közvetlen demokrácia, 

melynek fő sajátsága a szabadság és egyenlőség elve, míg a képviseleti demokrácia olyan 

politikai intézményrendszert jelent, amelyben a döntések a demokratikus úton választott 

képviselők többségi szavazatával születnek. 

Magyarország modern parlamenti demokratikus ország, és ez az 1989-es 

rendszerváltás során alakult ki a kerekasztal tárgyalások során. „A modern demokrácia a 

képviseleti rendszer függvénye, a demokratikus képviseleti rendszer pedig a választási 

rendszer függvénye…A mennyiben a demokratikus képviseleti és választási rendszer 

funkciói kiteljesednek és érvényesülnek, érvényesülésüket elégséges és megfelelő eljárási, 

technikai és jogi garanciák biztosítják, akkor a demokratikus választási és képviseleti 

rendszeren keresztül a nép gyakorolja a népszuverenitásból eredő jogait.” (Bihari 1999:8)  

 

A rendszerváltás. Az átmenet és a rendszerváltás ideje az 1989 és 1991 közti időszakra 

vonatkoztatható. Magában foglalja a kelet-közép- és dél-európai kommunista rezsimek 

összeomlása utáni – a politikai melletti – jogi, adminisztratív, gazdasági és kulturális 

változásokat is. Ezek az érintett országok demokratikus és pluralista rendszerek 

kialakítását tették lehetővé az autoriter kommunista politikai rezsimek leváltásával. 

Az átmenet és a rendszerváltás Kelet-Európában Huntington szerint a 

„demokratizálódás harmadik hulláma” (Huntington 1991), mely több országot és 

társadalmat érint, mint korábban a történelemben. A kelet-európai szocialista 

rendszereket elsődlegesen nem átmeneti, hanem állandó rezsimeknek tartották. A 

magyar 1980-as változásokat ezért a szocializmuson belüli átmenetnek tekintették, mely a 

szocialista rezsim önreformáló képességét bizonyította, nem pedig a legitimációs krízis 

mellett az egész rendszer összeomlását jelenteti. 

A magyarországi rendszerváltás előre nem látható és példanélküli volt a nemzetközi 

történelmi változtatásokban. Az európai szocialista országok „birodalma” a 

világtörténelemben példátlan gyorsasággal – három év alatt – tíz országban omlott össze, 

1989 júliusában Lengyelország, szeptemberében Magyarország, novemberében Kelet-

Németország és végül decemberében Csehszlovákia, Románia, illetve Bulgária 

következett a sorban. Az összeomlott „birodalom” területén mintegy húsz új állam jött 

létre. A magyar átalakulással szemben a Német Demokratikus Köztársaságban (NDK) és 

                                                 
 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
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Romániában az intézményes politikai hatalom szétverésével, Lengyelországban és 

Csehszlovákiában az államgépezet megbénulásával járt mindez együtt. 

Huntington a kommunista országok közt a rendszerváltás egyik prototípusának tartja 

Magyarországot, ahol az autoriter rezsim hatalmon lévő tagjai szerepet játszanak annak 

megszűntetésében és a demokratikus rendszer kiépítésében.  

A jogállami átmenet csúcsa a demokratikus jogállam kiépítése. Ez a rendszerváltás 

során a jogállami átmenet megtörténte volt – bár szakaszolása eltérő lehet –, ami jelenti az 

autoritárius és a demokratikus rendszer közti átmenet során a demokratikus normák 

intézményesedését, azaz a demokratikus elveken nyugvó alkotmány elfogadását. 

„Magyarország jogállammá minősítése ténymegállapítás és program egyszerre. A 

jogállam azáltal valósul meg, hogy az Alkotmány valóban és feltétlenül hatályosul.” A 

rendszerváltás folyamat, mely nem zárul le addig, amíg az alkotmány által közvetített 

értékrend nem válik társadalmi gyakorlattá.”(11/1992. AB határozat)  

A magyar átmenet, rendszerváltás tárgyalásos volt és nem forradalmi, ezzel „Kizárta 

a forradalmi jogkeletkezés álláspontját, reformokon keresztül változtatta meg a korábbi 

szocialista jog- és államtípust, de a legalitás talajához ragaszkodás nem jelentette, hogy a 

jogállam konstrukciója okán a jog a változatlanság, a status quo őre maradt volna. A 

rendszerváltozás előtt Magyarország nem volt jogállam.” (Szigeti 2003:75) 

Kukorelli szerint „Kialkudott, tárgyalásos, egyezményes, bársonyos, vértelen, 

jogállami forradalom, demokratikus, békés átmenet. Rendszerváltás, rendszerváltozás, 

rendszerváltoztatás. Van-e megfelelő szavunk az 1989-es évre, a hiteles történelemre? Ezt 

annál is időszerűbb lenne tisztázni, mert ma sokan az ősbűnt látják 1989-ben, 

rendszercserének, egyenesen „gengszterváltásnak" nevezik az 1989-ben történteket.” 

(Kukorelli 2009:1) Majd kiegészíti a rendszerváltozást az alkotmányos jelzővel egyetértve 

azzal, amit az Alkotmánybíróság fogalmazott meg a 11/1992 (III.5.) határozatában, mely 

szerint az 1989. október 23-án kihirdetett alkotmánymódosítással gyakorlatilag új 

alkotmány lépett hatályba, ez az államnak, a jognak és a politikai rendszernek a 

korábbitól gyökeresen különböző, új minőségét vezette be, e szerint a Magyar 

Köztársaság független, demokratikus jogállam. 1989 alkotmányos és jogállami 

demokráciát hozott létre.  

Amit az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat beterjesztésekor  

Horváth István belügyminiszter 1989 októberében mondott, érvényes ma is. „Az új törvény 

azonban, kínálja bár a legdemokratikusabb megoldásokat, önmagában nem hozhatja meg a 

kívánt változásokat. A törvényadta szabadsággal, lehetőséggel tudni kell élni – s ha 

valamikor fontos volt, most sokszorosan az – nem visszaélni vele.” (Horváth 1989:1051)  

 

A magyar parlamenti választási rendszer 1989-től. Az egyenlő választójog alkotmányos 

elvére alapozva alkották meg a kerekasztal tárgyalások résztvevői a magyar választási 

rendszert. Ez teszi lehetővé, hogy a népszuverenitás elve megvalósuljon, ahogy az 

Alkotmányban lévő megfogalmazás szól: „2. § (1) A Magyar Köztársaság független, 

demokratikus jogállam. (2)A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a 

népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”1  

A választási rendszerek a legstabilabb népképviseleti intézményeknek bizonyultak a 

demokráciákban, Lijphart (1994) összegzése szerint a rendszerek módosítása nem az 

                                                 
1 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
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egész rendszerre, hanem az alkalmazott formulákra és a bejutási küszöbre vonatkoztak. 

A rendszer egészének megváltoztatása – azaz annak teljeskörű és radikális reformja nem 

gyakori. Mindez a stabilitás a választási rendszerek inherens konzervativizmusát 

mutatják. A kormányok legitimációját ért kihívások azonban együtt járnak a választási 

reform kérdésének felvetésével is. Magyarország mellett több demokratizálódó ország 

választotta a vegyes választási rendszert az 1989-es sorsfordulón. A magyar 1989-es 

rendszer mégis egyedi, s ez nemcsak azért mondható, mert számunkra a maga 

bonyolultságában is egyszerű volt, de azért is, mert emellett a világ egyik legösszetettebb 

rendszere, háromosztatú és kétfordulós, s a választási formulák közül is kettőt alkalmaz, 

tekintélyt szerzett magának, hiszen egy egyszeri „használatra” kialakított rendszer hat 

választás során mérettetett meg, és bizonyította, hogy működik. 

A választási rendszer fogalma a választás elveit, a szavazást, a mandátumkeletkezést 

és az eredmények megállapításának lehetőségeit tartalmazza, emellett hozzá tartoznak 

még a választási eljárás garanciális és technikai szabályai is. A választások tehát 

intézményesített eljárások együttesei. Több tipológia is született a választási rendszerek 

csoportosítására, típusainak meghatározására, mi most a típusát tekintve többségi, 

arányos és vegyes rendszereket használó tipológia alapján vizsgáljuk a magyar választási 

rendszert. Az elfogadott besorolás szerint alapvetően a többségi és az arányos rendszer 

váltakozott a XIX. században Nyugat-Európában (Dezső 1989), a többségi rendszer máig 

él – eltérő módon – Nagy-Britanniában és Franciaországban, míg a nyugat-európai 

országok többségében azt felváltotta az arányos rendszer a XX. század elejére.  

A választási rendszer típusát meghatározza, hogy milyen képviseleti elven alapul a 

kormányzati hatalomgyakorlás, tehát hogy az adott ország alkotmányos 

berendezkedésében a funkcionális – döntésorientált – politikai képviselet elve vagy az 

arányos képviseleti elv az elfogadott. A funkcionális képviseleti elvnek a többségi 

választási rendszerek, az arányos képviselet elvének az arányos választási rendszerek 

különböző formái felelnek meg.  

 

A választási rendszerek tipologizálása 

A választáskutatások területén önállósodott a választási rendszerek tipizálása, de a típusok 

megállapításához „a rendező elvet a történetileg kialakult képviseleti elvekkel összhangban, a 

választási rendszer meghatározó elemei jelentik: a mandátumszerzés formái, a 

választókerületek nagysága, struktúrája és a szavazati rendszer.” (Dezső 1999:24) Mindezek 

mellett több egyéb tényező is befolyásolhatja a tipizálást. A tipizálási lehetőségek közül 

kiemelve néhány példát négy lehetőséget mutatunk be. (Fábián és Kovács 1996) 

A Lakeman-féle osztályozás 1974-ben megkülönbözteti a többségi rendszereket, a 

félarányos rendszereket és az arányos (PR) rendszereket, a vegyes rendszer nem önálló 

típus, hanem az arányos rendszerekbe soroltatik be. 

A Bogdanor-féle osztályozási séma 1983-ból a vegyes rendszereket nem fogadja el, 

nem is alkalmazza mint kategóriát. A listák és az elosztási eljárások területi szintjét 

figyelembe véve egyszerű többségi, abszolút többségi, félarányos és arányos 

rendszerekkel dolgozik.  

A Taylor és Johnston-féle 1979-ből, mely a szavazási struktúrát újabb szempontként 

használja a rendszerben, így különít el többségi, preferenciális, listás és vegyes 

rendszereket.  
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A lijpharti 1994-es osztályozás (Lijphart 1994) sokkal finomabb a fent említetteknél, de 

a vegyes rendszer nála sem kategorizált megfelelően. A formula és az ún. körzeti 

magnitúdó szerinti megkülönböztetés mellett a képviseleti kategóriák kialakításában a 

bejutási küszöb is számít, így az általa kialakított kategóriák a többségi, az arányos – ezen 

belül egyszintű körzeti elosztás d’Hondt formulával, elosztás nem e formulával és 

kétszintű körzet elosztás (ez utóbbira példa a német) – és a közbülső – félarányos, 

megerősített PR és vegyes többségi-arányos – rendszerek.   

 

A választási rendszerek alaptípusai 

A választási rendszerek alaptípusainak bemutatásnál olyan kategorizálást használunk, 

amely elfogadja a többségi és arányos rendszer mellett a vegyes rendszer létét. 

A többségi képviselet a legalapvetőbb és a legelterjedtebb, mivel történetileg is a 

legkorábban született. A többségi rendszerben az a jelölt nyer, aki a választási 

versengésben a szavazatok többségét szerzi meg. Relatív többség esetén az győz, aki a 

választókerületben a legtöbb szavazatot nyeri. Abszolút többség esetén az győz, aki a 

szavazatok felét plusz egy szavazatot szerez meg. A többségi választási rendszerek a XIX. 

század során nagy népszerűségnek örvendtek, de mára nagyon kevés országban 

használják őket (pl.: Nagy-Britannia, Franciaország). 

Az arányos képviseleti rendszerben a választók pártokra szavaznak, ezáltal nagyobb 

arányt biztosít egy párt számára a párt által elnyert szavazatok számát és az ugyanezen 

párt által elfoglalt helyek számarányát tekintve. Ez a rendszer a kisebb pártok számára 

jobb, mint a többségi, mivel többtagú körzetek kijelölését feltételezi, ami szerint egy 

körzetben legalább két helyet lehet elérni, ám a jobb arány kedvéért célszerűbb a kettőnél 

jóval több képviselői hely megszerzése. Az arányos képviselet minden párt számára 

aránylag jobb lehetőséget biztosít, beleértve a kisebb pártokat is, de a rendszerben 

meglévő töredezettség hátrányos. Ennek mérséklése az ún. választási küszöbbel 

lehetséges, mely az érvényes szavazatoknak 0,7 százalékától egészen 8 százalékáig 

terjedhet. A XX. századi Európában az arányos választási rendszerek váltak dominánssá. 

A vegyes választási rendszer lényege, hogy a képviselők egy részét többségi elv alapján, 

míg a másik részét arányos rendszer alapján választják. Fábián és Kovács összegzése szerint 

(1996:60) „A magyar választási rendszert a tradicionális, klasszikus rendszerezések alapján 

szinte lehetetlen besorolni. Ennek alapján ugyanis – attól függően, hogy milyen kritériumot 

vesznek figyelembe – hol arányosnak, hol többséginek tartják a magyar szisztémát, és e két 

szélsőség között, illetve ezeken belül vegyesnek. Mérsékelten arányosnak, majoritásosnak 

vagy pluralitásosnak minősítik.” A rendszerváltás utáni magyar rendszer vegyes 

(arányosító), melyben a pártlistás mandátumok hozzáadódnak az egyéni 

választókerületben elnyert mandátumokhoz, így a rendszer kétszavazatos, melyben a 

személyközpontú választókerületi és a pártközpontú arányos képviselet jelenik meg.  

A vegyes rendszerek a többségi és az arányos alaptípus valamilyen kombinációja 

alapján jönnek létre, de közös bennük, hogy mindkét módon lehet mandátumot szerezni 

egy adott választás keretében. De a vegyes rendszerek közt is egyedi a magyar, mivel 

„…nem egyszerűen a többségi és arányos rendszerek mennyiségileg ’köztes’ variánsa, 

hanem egy sajátos, minőségileg más képződmény, melyet nem lehet, illetve nem érdemes 

az arányos és többségi törésvonal mentén vagy csupán ennek alapján értelmezni, 

osztályba sorolni.” (Fábián és Kovács 1996:61) 
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A vegyes választási rendszer pozitívumát Dezső a következőképp fogalmazza meg: „Az 

arányos és az egyéni választókerületi rendszer számos, eltérő kombinációban működhet, és 

egymástól teljesen különböző körülmények között jöhetnek létre. Közös és konstans elemük 

viszont a kompromisszum, amely lehetővé teszi, hogy kormányzati pozíciótól függetlenül a 

politikai erők széles köre, illetve a társadalom elfogadja a választási rendszert.” (1996:41) A 

fentiekben írtak szerint a magyar választási rendszer tipológiai elhelyezése nem tehető meg az 

eddigi kategóriákba, mivel egy új típusú vegyes rendszer, ahogy ezt Shugart– Wattenberg 

(2001), Schieman (2001) és Benoit (2001) is összegezte. 

A választási rendszerek típusba sorolása az azokban alkalmazott tényezők eltéréséből 

fakadóan a korábbiakban összegzettek alapján változatos lehet, de az egyik legfontosabb 

köztük a választási formula. A választási formulák szűkebb értelműek, mint a választási 

rendszerek. A választási formulák segítségével lehet a szavazatokat mandátummá 

átalakítani. A választási formulák bemutatása meghaladja a tanulmány kereteit. 

 

A magyar választási rendszer 1989 és 2011 közt. A választójogot mint politikai alapjogot 

az alkotmány (alaptörvény), a választási rendszer anyagi jogi, „rendszerszerű” normáit 

az országgyűlési képviselők választásáról szóló2, a választási eljárás szabályait pedig a 

választási eljárási3 törvény szabályozza. Ezek ma mind sarkalatos törvények.  

A modern demokráciákban a képviseleti elvből következő választási rendszer 

szabályozása több országban szerepel az alkotmányban is. A magyar Alkotmányban a 

választási rendszer elvi szinten szabályozott, ezek a következők: a képviseleti elv „2. § (2) 

A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott 

képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.4” Ezt az Alaptörvény is megtartotta, a 

B. cikk (3)-(4) bekezdése értelmében: „A közhatalom forrása a nép. A nép a hatalmát 

képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.5” A választási rendszer klasszikus 

alapelvei: az általánosság, az egyenlőség, a közvetlenség és a titkosság; alapjogként 

szerepel a választójog mint politikai jog és az országgyűlési képviselők általános 

választásának négyévenkénti – április, május – való megtartása. 

A választójog politikai alapjogként hat az Országgyűlés megteremtésére, emellett 

összetételének alakítására is, s „az általános választójogon alapuló választások a 

képviseleti-törvényhozói hatalom és áttételesen a kormányzati hatalom demokratikus 

legitimációját adják.”(Dezső 1998:172) A választójog az alkotmány két fő szabályozási 

tárgyköréhez kötődik, ezek az alapjogok és az államszervezet felépítésének és 

működésének alkotmányos szabályozása. A választójog tehát participációs jog – a 

közügyekben való részvétel – és a képviseleti legitimáció záloga. 

A választási rendszerről a 1989-es választójogi törvény megalkotásától folyamatos 

vita zajlik. E vita jellemzője, hogy „…mintha az függetlenül a pártpolitikai környezettől 

és érdekektől pusztán magáról a szisztémáról folyna.”( László – Juhász 2010:162) 

Azonban ezek a viták jellegüktől függően nem politika mentesek. 

A választási rendszer kialakításának jogát a törvényhozónak adja a hatályos 

alkotmány, tehát nem szabályozza a választási rendszert, hanem azt a „tehermentesítő” 

kétharmados törvényre bízta, most pedig sarkalatos törvényre. 

                                                 
2 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 
3 1997. évi C. törvény a választási eljárásról 
4 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya 
5 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
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A választási rendszer szabályozása tehát kétharmados törvénnyel valósult meg, a 

rendszert az 1989. június 13.–szeptember 18. között zajló háromoldalú politikai egyeztető 

tárgyalások során alakították ki a tárgyaló felek, akik az átmeneti politikai viszonyok 

között úgynevezett vegyes, kétszavazatos választási rendszermodellben tudtak 

megállapodni, emellett a kormányozhatóság és a működőképesség érdekében határozták 

meg a 4 százalékos küszöböt. „Az új választójogi törvény nem egyszerű, hiszen az 

átmeneti és formálódó társadalmi-politikai viszonyainkhoz igazodik. Egy arányosságra 

törekvő vegyes választási rendszert tartalmaz…A törvénytervezet szakít a jelöltállítás 

eddigi mechanizmusával és intézményeivel. Kiiktatja a korábbi korlátozásokat és a jelölés 

törvényes feltételeit új módon szabályozza.”6  

A vegyes választási rendszert fogadtak el mind az előkészítők (Nemzeti Kerekasztal, 

NEKA), mind a képviselők, mely rendszer meglehetősen komplikált, mivel egyszerre 

törekszik a többségi és az arányos rendszerek előnyeit, azaz a közvetlenséget és a 

reprezentativitást érvényesíteni, s a törvény alkotóinak szándéka szerint egyszeri 

használatra készült. Annak ellenére, hogy a társadalmi-politikai miliő időközben 

átalakult, a rendszer sokáig fennállt és működőképes volt.  

1989-ben a törvény megteremtői annak tudatában állapodtak meg, hogy a 

szabályozás alapvetően a rendszerváltást megvalósító választásra szól. Többen 

választástörténeti kuriózumnak tartják, hogy a rendszer oly sokáig működött. De a 

rendszer alkujellegével magyarázható, hogy olyan vegyes rendszer jött létre, amelyről a 

kidolgozó jogász és politikus szakértők azt feltételezték, hogy az összetett formának és az 

arányosító technikáknak köszönhetően arányos eredményt hoz. Tehát az országgyűlés 

létszámának egy részét a törvény szerint a többségi, másik részét az arányos rendszer 

adta. „A magyar választási rendszer rendkívüli politikai és közjogi körülmények között 

nyerte el a mai formáját. Az országgyűlési képviselőválasztásról szóló törvény a 

rendszerváltást intézményesítő és legitimáló folyamat ’elsőszülöttei’ közé 

tartozik.”(Dezső 1996:39)  

Az 1989-es magyar országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény bonyolult, 

arányosságra törekvő vegyes választási rendszer. Végeredményben két választási 

rendszer él egymás mellett. Az egyik az egyéni választókerületi rendszer, melyben 

személyekre lehet szavazni és a szavazatok többségét elnyerő jelölt lesz a képviselő. A 

másik az arányos rendszer, ahol a pártlistákra lehet szavazni és a pártok a rájuk eső 

szavazatok arányában részesülnek a mandátumokból. A kétféle mandátumszerzési 

módon kívül az arányos képviselet erősítése érdekében az országos listákról a 

töredékszavazatok alapján tölthetők be képviselői helyek.  

 

Nemzetközi kitekintés: a német választási rendszer. Nemzetközi szempontból feltétlenül 

meg kell említeni a német választási rendszert. A német választási rendszer számunkra 

nemzetközileg és magyar szempontból is jelentős, mivel a magyar választási rendszer 

kialakításakor a kerekasztal tárgyalások során annak kiindulópontjaként szolgált.  

A mai német helyzetet a változás jellemzi, mivel a német kormánykoalíció pártjai 

2011 nyarán megegyeztek a választási törvény módosításáról. A módosítás indoka az, 

hogy a német Alkotmánybíróság egy 2008-as döntése értelmében 2011 nyaráig kell 

módosítani a német választások rendszerét, hogy az megfeleljen az Alaptörvény 

                                                 
6 az 1989. évi XXXIV. törvény indoklása az országgyűlési képviselők választásáról, általános indokolás 
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előírásának. Az akkori szabályozás szerint előfordulhatott, hogy egy adott pártra leadott 

szavazat a visszájára fordulhatott – így káros, és nem használ az adott pártnak. Az ún. 

többletmandátumok rendszere miatt egy párt akár több képviselői helyhez is juthatott a 

német szövetségi parlamentben, mint ahogy listás szavazatai alapján az járt volna neki.  

A rendszer egyes részeinek módosítását azért tartotta az Alkotmánybíróság 2008-ban 

fontosnak, hogy a listás szavazatok mögött rejlő választói akaratot valóban kifejezzék az 

eredmények is. A testület az úgynevezett „negatív szavazati súlyok” miatt látta kockáztatva a 

választások egyenlőségét és közvetlenségét. A negatív súlyok eredményeképp egy-egy párt 

több szavazathoz juthat, mint amennyi a második szavazatok arányában megilletné és 

fordítva. Ennek oka, hogy a német választási rendszerben a szavazók egyéni jelöltekre leadott 

egyik, és pártlistára adott második voksa alapján osztják el a törvényhozási helyeket. A bírák 

indoklása szerint a negatív szavazati súlyok nem teremtik meg azt, hogy az összes leadott 

szavazat valóban azt a célt szolgálja, amiért leadják, vagyis nem biztosan fejt ki pozitív hatást 

az eredetileg a siker érdekében leadott szavazat a szavazó által preferált pártra; ezzel sérül a 

választások egyenlőségének alapelve. A magyar rendszerváltás során a választójogi törvény 

kidolgozásakor a német vegyes rendszer volt a kiinduló példája a nem kormányzópárti 

tárgyaló feleknek. 

A német választási rendszert – amelyet vagy a kompenzációs típusba lehet sorolni, 

vagy lehet külön típusként is tárgyalni – perszonalizált proporcionális rendszernek 

nevezzük. Kategorizálják arányosságra törekvő vegyed rendszernek is, mivel a német 

állampolgár két szavazatot ad le, az elsőt egy egyéni választókerületben egyéni 

képviselőre, egyszerű többségi rendszer alapján, míg a másodikat pártlistára. A német 

választási törvény korrekciós mandátumos rendszer, mert az egyéni kerületi szinten a 

többségi szabállyal elosztott mandátumokon kívül, pontosan meghatározott számú 

korrekciós mandátumot is kioszt tartományi listák révén, és így a korrekciós 

mandátumok biztosítják a választás eredményeinek arányosságát. Az érvényben levő 

választójogi szabályozás legfontosabb elemei – Kaase (1997:62-65) alapján – a 

következőkben foglalható össze. Minden szavazónak két szavazata van; Németországot 

328 egyéni választókerületre osztották, s mindegyikben közvetlenül a relatív többségi elv 

alapján a Bundestagba választanak képviselőt a szavazók első szavazatával (Erststimme). 

Így az első szavazólapon, amely a 328 választókerületben más és más, a 

szavazópolgároknak választókerületük egyéni jelöltjére kell leadniuk egy szavazatot. 

További 328 kompenzációs mandátumra a szavazók második szavazatával 

(Zweitstimme) választanak képviselőt a politikai pártok által felállított tartományi listák 

alapján. A szavazólap mind a 16 tartományban az ott induló pártok területi pártlistáit 

tartalmazza. Kettős jelölések mind egyéni körzetben mind listán is lehetségesek. A 

mandátumok elosztását kizárólag a második szavazat (Zweitstimme) alapján számítják 

ki. Azok a pártok, amelyek nem szerzik meg országos szinten a második szavazatok több 

mint 5 százalékát, vagy nem juttatnak be három, közvetlenül az egyéni kerületekben 

megválasztott képviselőt, kirekesztődnek a parlamenti képviseletből.  

Amennyiben egy párt egy vagy két képviselőt bejuttatott volna a parlamentbe, de a 

küszöböt nem sikerült elérnie a pártlisták alapján, úgy ezek a képviselők sem jutnak 

mandátumhoz, helyük a listás mandátumok számát gyarapítja. A küszöböt el nem érő 

pártok szavazatait a mandátumok kiszámításából kihagyják. Az első lépésben az 5 %-os 

határt átlépő pártokra leadott második szavazat alapján osztják szét a 328+328, azaz a 656 

mandátumot. A számítást a Hare-algoritmus alapján végzik.  
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A ki nem osztott mandátumokat sorrendben a legnagyobb maradékkal rendelkező 

pártok kapják meg, mindegyik egyet. A második lépésben a tartományokban a pártok 

által szerzett (második) szavazatokat pártok szerint és tartományokon belül ismét 

alávetik a Hare-kvóta algoritmusának. Az adott pártnak járó összmandátumot így most 

elosztják a tartományi pártlisták között. Az adott tartományban adott pártnak kiosztott 

helyek összmennyiségéből levonják azokat, amelyeket az illető párt az illető tartomány 

egyéni választókerületeiben már megszerzett az első szavazatok alapján. A megmaradó 

mandátumokat a párt tartományi listáján levő sorrend szerint osztják ki. Ha egy adott 

párt által egy adott tartományban nyert mandátumok száma meghaladja az eredetileg 

elosztott mandátumok számát, vagyis a párt több képviselője szerzett relatív többséget a 

választókerületében, mint amennyit pártlistán a tartományon belül a párt kioszthatna, 

akkor az illető párt a plusz-mandátumokat megtarthatja (Überhangmandate). Ezekért a 

pluszmandátumokért a többi párt nem részesül kompenzációban. Ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy a párt különösen kevés listás szavazatért cserébe prémiumban, 

pluszmandátumban részesül. A torzulás abból adódik, hogy a többi párt ezekért a 

mandátumokért cserébe nem kap kompenzációt. 

Az ún. negatív szavazati súly tehát torzítja a rendszert és néha a választások 

kimenetelét, ezáltal a kormányzati hatalom megszerzésének lehetőségét is eldöntheti. A 

szavazatok negatív súlya azt jelenti, ha egy választópolgár szavazata akár az 

„ellenfélnek” kedvez, így a választó akaratának visszájára fordul. Ennek oka a 

többletmandátumok kiosztásában rejlik, melynek alapja a kétszavazatos - egyéni és listás 

- szisztéma és a voksok mandátummá való alakításának egyéni megoldása. 

A német rendszerben a szövetségi szintű választási rendszer biztosíthatja a stabilitást 

és a kormányozhatóságot, ami egy választási rendszerrel szemben alapvető követelmény. 

A német államberendezkedés szövetségi formája mégsem teszi stabillá a kormányzati 

hatalmat. Németországban ugyan négyévente vannak szövetségi választások, emellett - 

évente legalább egy - tartományi választásra is sor kerül, így a második kamara, a 

Bundesrat arányai folyamatosan változnak. Ez a szituáció tulajdonképpen szüntelen 

választási kampányt jelent a pártoknak. Emellett pedig a kétkamarás, bonyolult 

törvényhozási procedúra sem segíti a kormány döntéshozatalának. 

A kormánykoalíció módosítása szerint a tartományokat külön választókerületként 

kezelik, a maradékszavazatokat szövetségi szinten összeadják. Ha egy párt tartományi 

szinten nem tudja megkapni az egy mandátumhoz szükséges voksokat, akkor a 

maradékszavazatoknak megfelelően kompenzációs mandátumot kap. Így elkerülhetővé 

vált az, hogy a tartományi szinten mandátumot nem érő szavazatok elvesszenek, ami a 

kisebb pártok számára veszteséget eredményez, főképp az alacsony lakosságszámú 

tartományokban. A rendszerváltáskor számunkra példaként is állított rendszer 

hátrányaként említik a bekerülési küszöb miatti nagy számú elvesztett szavazatot, a két 

szavazólapos rendszerhez köthető manipulálhatóságot, és a túlzott komplexitását. A 

német választási rendszerben a küszöb miatt sok szavazat veszik el, a számítási mód 

1987-es megváltoztatásával – áttértek a Hare-Niemeyer rendszerre – a kis pártoknak 

tudtak több mandátumot biztosítani  

 

Az 1989-es választási rendszerrel kapcsolatos reformjavaslatok és a 2011. évi CCIII. törvény. 

A választási rendszer reformjának szükségességét hangsúlyozza Fábián (1994), aki 

szerint a választási rendszernek követnie kell a társadalmi-politikai viszonyok alakulását, 
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ha ezt nem teszi, akkor destabilizáló tényezővé válhat. A működő demokráciákban a 

választási rendszert a vélemények szerit vagy minden választáskor változtatni kell, vagy 

állandóságra kell törekedni.  

Ugyanakkor szakmai és politikai fórumokon nemegyszer felmerült a választási rendszer 

kisebb-nagyobb reformjára vonatkozó igény, sőt egy más koncepció alapján megalkotandó új 

törvény igénye. A javaslatok indoklása alapján a következők szerint foglalható össze a 

választójogi reform szükségességének indoklása. A parlament létszámának csökkentése az 

egyik leggyakrabban hangoztatott érv, ezzel együtt jár a parlament működésének olcsóbbá és 

hatékonyabbá tétele is, emellett a választói akaratnak minél jobban megfelelő parlamenti 

összetétel mellett az indokok közt szerepel a kisebb pártok bejutásának támogatása. Speciális 

magyar reformjavaslati indok a magyar választási rendszer bonyolultsága és ezért 

kiszámíthatatlansága (László – Juhász  2010).  

A viták főbb pontjai tehát a következők: az abszolút többségi választókerületi 

rendszer relatív többségessé és egyfordulóssá tétele, emellett az ajánlás rendszere, a 

„kopogtatócédulák”, az Országgyűlés létszámának csökkentése, a rendszer arányosabbá 

tétele – németesítése – és a külföldön élő magyar állampolgárok választójoga.  

A választójogi reform gondolata, ha nem is évente, de kétévente újra és újra a 

politikusok érdeklődésének előterébe került. Ha évekhez kellene kötni, akkor 1997-től 

kétévi periódusokban vitattak meg a különböző pártok által készített választójogi 

reformjavaslatokat. Arányosság és kormányozhatóság, az írott és nem írott alkotmányjogi 

normáknak való megfelelés mellett a pártszempontok figyelembe vétele is befolyásolta a 

reformok kidolgozóit. Az alábbiakban a reformjavaslatok összegzése található. 

 1990-1994: A parlament létszámának csökkentése merült fel 220-250 főre, emellett 

felmerült a kétkamarás parlament gondolata is. 

 1994-1998: Ebben az időszakban is a létszámcsökkentés került az előtérbe. 

 Az 1998-as kormányprogramban szerepelt a kisebb és hatékonyabb Országgyűlés. 

Egy hatpárti parlamenti bizottságot állítottak fel ennek a megvalósítására, de ez a terv 

kérész életűnek bizonyult. 

 2004: Medgyessy Péter is az Országgyűlés létszámának csökkentését szerette volna, 

így 386 főről 250-re változott volna a képviselők száma. Ekkor már a választási rendszert 

is módosítani akarták, mivel nem lehet létszámot csökkenteni a választási rendszer 

érintetlenül hagyásával. Maga a javaslat egyfordulós, relatív többségű rendszert 

tartalmazott. 

 2006-2009: Ebben az időszakban is több javaslat született, de azok közül a Parlament 

egyet sem támogatott. 

 

A 2011. évi CCIII. törvény 

A 2010-es kormányváltást követően a kormány megalkotta a 2011. évi CCIII. törvényt, 

amely sarkalatos törvényként szabályozza a magyar választási rendszert. E szerint a 

Parlament létszáma 386 főről 199 főre csökken, amelyből 106 egyéni és 93 országos listás 

hely van.  

Maga a választás az egyfordulós. A Magyarországon lakóhellyel rendelkezők egy 

egyéni jelöltre, és egy pártlistára adhatnak szavazatot. A Magyarországon lakóhellyel 

nem rendelkezők egy listás szavazatot adhatnak le. Lehetőség van nemzetiségi lista 

állítására is. Ha a nemzetiség tud állítani nemzetiségi listát, de azon nem szerez 

mandátumot, akkor nemzetiségi szószólót küld a Parlamentbe. 
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Ez a rendszer még kipróbálásra vár, még nem bizonyított, de ennek ellenére nagy 

vitákat váltott ki. 2014-ben láthatjuk meg, hogy mennyire fog beválni.  
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HORVÁTHNÉ MOLNÁR KATALIN 
Az idegennyelvi kompetenciák változása az Európai Unióban 2001 és 2012 közt 

 

Idegennyelv-ismeret Európában 

Az Európai Unió versenyképes gazdaságának kialakításához az interkulturális 

kommunikációs készségek egyre nagyobb szerepet játszanak. Erre azért van szükség, mert az 

európai vállalkozásoknak a más tagállambeli vállalatokkal folytatott együttműködés céljából 

ismerniük kell az Európai Unió és az azon kívül lévő partnerek nyelveit és kultúráját. Emellett 

a hatékony egységes piac érdekében az Uniónak a munkaerő nagyobb fokú mobilitására van 

szüksége. Több nyelv ismerete növeli a munkaerő-piaci lehetőségeket, ideértve a más 

tagállamban való szabad munkavállalás vagy tanulás lehetőségét.  

Az Unió és a Tanács a munkatervében megfogalmazott idegennyelv-tanulási cél 

kidolgozása során figyelembe vette az Európai Bizottság felmérési és elemzési 

szolgálatának, az Eurobarométernek1 több kutatási projektjét, így az idegennyelv-

ismeretről lefolytatottakat és a kulcskompetenciák2 kidolgozására indított projektjét is.  

 

Az idegennyelv-ismeret felmérése Európában 

Az Európai Bizottság felmérési és elemzési szolgálata, az Eurobarométer több kutatási 

projektet folytatott le az Európai Unió polgárainak idegennyelv-tudásáról és az idegen 

nyelvekhez való hozzáállásáról. Ezek közül számunkra kiemelendő a 2001-es 54. 

Eurobarométer külön felmérés: „Az európaiak és a nyelvek” címmel3, továbbá az ezzel 

azonos című, 2005-ben felmért, de 2006-ban publikált 243. Eurobarométer külön 

felmérés4. Elegendő idő telt el a két projekt között ahhoz, hogy az esetleges változásokat 

ki lehessen mutatni. Az Európai Unió bővítése miatt a második felmérésbe bevonták a 

2004-ben csatlakozott tíz új tagállamot, valamint Bulgáriát, Horvátországot, Romániát és 

Törökországot is. 2012-ben újabb felmérést tettek közzé. 

 

Az uniós tagállamok közt végzett 2001-es felmérés 

A 15 tagállam körében 2000-ben végzett és 2001-ben publikált Eurobarométer felmérés a 

nyelvtudással foglalkozott. Szempontrendszere kiterjedt az ismert nyelvek, a hasznosnak 

tartott nyelvek ismeretének körére, az idegennyelv-használatra, arra, hogy miképp 

tanulták az európaiak ezeket a nyelveket, a nyelvtanulás és a nyelvet nem tanulás okaira, 

továbbá a nyelvtudásról szóló véleményekre. 

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az anyanyelvükön túl a leginkább ismert 

nyelv az angol (41%), ezt követi a francia (19%), a német (10%), a spanyol (7%) és az olasz 

(3%). A tagállamok lakóinak 47% csak a saját anyanyelvét beszéli, idegen nyelvet nem. 

Az angolnyelv-ismeret megoszlik úgy, hogy a svédek 81%-a, a hollandok 80%-a és a 

                                                           
 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 
támogatásával valósult meg. 
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
2 Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanuláshoz, Európai Refeenciakeret, ld. 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_hu.pdf 
3 54. Eurobarométer külön felmérés: „Az európaiak és a nyelvek” (Jelentés) 2001.  
(http://ec.europa.eu/languages/documents/2001-special-eurobarometer-survey-54-europeans-and-
languages-(report)_en.pdf ). 
4 A 2005. évi 64.3 234. Eurobarométer külön felmérés „Az európaiak és a nyelveik” (Összefoglalás) 
ec.europa.eu/.../2006-special-eurobarometer-survey-64.3-europeans. 
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dánok 78%-a állítja, hogy tud angolul szemben az olaszok 39, a spanyolok és portugálok 

36%-ával. A leggyakoribb idegen nyelv az Egyesült Királyságban és Írországban a 

francia, ugyanez a szerepe a németnek Hollandiában (68%), Dániában (42%) és 

Svédországban (36%). Az angol az első idegen nyelv, melyet a legtöbb tagállambeli 

európai használ: Svédországban 70%, Dániában 66%, Finnországban 47%, s az uniós átlag 

33%. A második a francia: Olaszországban 19%, az Egyesült Királyságban 17%, 

Portugáliában 14%, Spanyolországban és Írországban 10%, a tizenötök átlaga 10%. A 

harmadik idegen nyelv a német: Hollandiában 28%, Dániában 18%, az uniós átlag 10%. A 

negyedik a spanyol: Franciaországban és az Egyesült Királyságban 3%, a tizenötök átlaga 

2%. Az európai polgárok 74%-a nem beszél egy második idegen nyelvet sem. Az 

anyanyelv mellett egy másik nyelv ismerete a korral csökken. A 15-24 éves korosztály 

66%-a állítja, hogy tud angolul, ugyanezt a 25-39 évesek 53, a 41-54 évesek 38 az 55 

felettiek 18%-a mondja el magáról. Minél magasabb iskolázottságú valaki, annál nagyobb 

a valószínűsége annak, hogy tud egy másik nyelvet az anyanyelvén túl. Egy másik nyelv 

ismerete százalékosan a legmagasabb a diákok (78%), a menedzserek (67%) és a 

fehérgalléros munkavállalók (59%) közt.  

A felmérésben kérdés volt az is, hogy melyik két nyelvet tartják a leghasznosabbnak 

az anyanyelvükön kívül. 75%-kuk jelölte meg az angolt, ezt követte a francia (40%), a 

német (23%) és a spanyol (18%).  

Az idegennyelv-tudás hasznosságát firtató kérdésre a megkérdezett válaszadók 42%-

a adta azt a választ, hogy hisz annak kiemelt fontosságában, míg 38%-a annak 

meglehetős fontosságában, 10%-a nem nagy fontosságában, 12%-a pedig egyáltalán nem 

tartja fontosnak, s 6%-a nem tudta azt megítélni.  

A válaszadók számára az oktatási szint is fontos tényező, ugyanis minél tovább 

vannak benn az oktatási rendszerben, annál inkább tartják saját maguk számára is 

nagyon hasznosnak, vagy hasznosnak az idegennyelv-tudást. Arra a kérdésre, hogy azon 

európaiak, akik legalább egy idegen nyelvet beszélnek az anyanyelvükön kívül, hogyan 

tanulták és fejlesztették azt, válaszukban két módot emelnek ki a megadottak közül, ezek 

a „középiskolában” (59%) és „külföldi nyaraláson” (20%).  

A nyelvtanulási motivációkra is külön kérdéssort állítottak össze, az erre adott válaszok 

közül kiemelt motivációs tényező a „külföldi nyaraláskor használni” (47%) mellett a 

„személyes megelégedettség” (37%) volt. E kettő mellett a harmadik tényezőként (26%) 

szerepel a „munkában használni”, ebbe beleértve a külföldi üzleti utat is. Ezután szerepel a 

„más kultúrákból származók megértése” (24%), s 22% adta válaszul a „jobb munkát kapni” 

indokot is. 21% választotta a „más országokbeliekkel való találkozás” lehetőségét, s az 

„ismerni egy olyan nyelvet, melyet a világon széles körben beszélnek”. 5%-nyi válaszadó 

spontán visszajelzése az volt, hogy sohasem kíván egy másik nyelvet megtanulni. 

A nyelvtanulás mikéntjére vonatkozó kérdésekre adott válaszok szerint az európaiak 46%-

a már részt vett tanár által vezetett csoportos nyelvórákon, a másik leggyakoribb mód - „az 

anyanyelviekkel való informális beszélgetés”- jóval kisebb arányban követi ezt (17%), majd 

15%-os arányban szerepel a „hosszú vagy gyakori látogatás azon országokban, ahol az adott 

nyelvet beszélik”, s végül 12%-ban szerepel a „könyv segítségével való önoktatás”. Az 

európaiak 38%-a soha nem próbált idegen nyelvet tanulni.  

A felmérésben kitértek arra is, hogy mi segítené az idegennyelv-tanulást. A válaszok a 

következőképp oszlottak meg: a három fő ösztönző, mellyel az európaiak nyelvet 

tanulnak, vagy nyelvi készségeiket fejlesztik a következő: „ha az órák ingyenesek 
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volnának” (29%), „ha fizetnék érte” (22%), és „ha találnék olyan kurzust, mely beleillene 

a programomba” (19%). A következő ösztönzők mind a negyedik helyen szerepelnek, 

egyaránt 15%-kal, ezek: „ha a munkáltatóm adna munkaidő kedvezményt az órákhoz”, 

„ha a munkáltatóm fizetné a kurzus díját”, „ha lenne alkalmam olyan országban tanulni, 

ahol a nyelvet beszélik”, és „ha lenne lehetőség külföldre menni ezután”.   

A felmérésben témánk szempontjából releváns kérdés volt az is, hogy a szülők miért 

tartják fontosnak, hogy gyermekeik nyelveket tanuljanak. Azok számára, akiknek gyermeke 

20 év alatti a következők miatt fontos, hogy a gyermekeik más nyelvet is tanuljanak az 

iskolában vagy az egyetemen. 32%-a a megkérdezetteknek válaszolta, hogy 20 év alatti 

gyermeke van, s az ő 74%-uk gondolta, hogy azért fontos a gyermekek számára más európai 

nyelv tanulása, hogy „nőjön az elhelyezkedési esélyük”. Ezt a véleményt osztotta a 

luxemburgiak 91%-a, a németek 88%-a, a portugálok 81%-a, a spanyolok és görögök 80%-a. 

36% szerint ez azért fontos, „mivel a nyelv a világon széles körben beszélt”, 34%-k mondja, 

hogy „többnyelvűnek akarom őket”. Csupán 7% nem tartja fontosnak, hogy a gyereke idegen 

nyelvet beszéljenek. A válaszok megoszlási okának az elemzők azt tartják, hogy összefüggés 

van az iskoláztatási idő és a válaszadók kora közt is. A 25-36 és a 40-54 év köztiek, s azok, akik 

a leghosszabb időt töltöttek iskolázással, támogatják az idegennyelv-tanulást az EU 15 ország 

állampolgárai közül. Ezzel a felméréssel szinte párhuzamos volt a csatlakozásra váró 

országok körében végzett felmérés. 
 

A csatlakozásra váró országok körében végzett 2001-es felmérés 

A csatlakozásra váró 13 ország körében az Európa Tanács 2001-ben felmérést végzett, 

melynek eredményeit 2012-ben hozták nyilvánosságra. A felmérés keretében kérdeztek rá a 

nyelvismeretre is. Ennek a felmérésnek az volt a célja, hogy a már EU tagok közt végzett 

Standard Eurobarométerrel összevethető információt kapjanak a csatlakozó országokból 

(Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, 

Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország. Cipruson csak a 

sziget déli oldalán élők körében zajlott a felmérés.) A felmérés során kiemelten vizsgálták az 

EU tagság támogatottságát, az EU-ról kialakított képet, az EU-ról és intézményeiről való 

ismeretet, az EU-ba és intézményeiben való bizalmat, a bővítésről és csatlakozásról meglévő 

információkat, a csatlakozási folyamat gyorsaságáról kialakult képet.  

A jelentés 3. pontja összegzi a más országokkal és kultúrákkal való kapcsolat 

kérdésköre keretében a nyelvtudást is. A jelentés megállapítja, hogy a csatlakozásra váró 

országok lakosságának fele – 48% – tud anyanyelvén kívül részt venni társalgásban, ez 

5%-kal alacsonyabb a tagországokban mért 53%-nak. A jelentés hangsúlyozza, hogy 

eltérés van az ismert idegen nyelvek körében. A magas arányú két- és többnyelvűség 

magyarázatát abban látja a Jelentés, hogy több nemzet lakói beszélnek szláv nyelvet, ők a 

különböző szláv nyelvek beszélőivel, kisebb nehézséggel, de tudnak kommunikálni. 

Emellett az egyes országokban meglévő kisebbségek az adott ország hivatalos nyelvét 

második nyelvként beszélik. A grafikon az összes idegen nyelv mellett mutatja az ún. 

nyugat-európai nyelvek körét (angol, francia, német, olasz, spanyol: 1. ábra Társalgási 

szintű idegen nyelvtudás5).  

                                                           
5 Az 1. ábra angol nyelvű kifejezéseinek magyarázata:%-ban tud részt venni az anyanyelvétől eltérő 
nyelven folytatott beszélgetésben: valamennyi idegen nyelv;  a főbb nyugat-európai nyelvek. Kérdés: Mely 
nyelveken tud elég jól ahhoz, hogy részt vegyen egy beszélgetésben? (Forrás: a pályázó országok 
Eurobarométere 2001.1) 
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A rangsor élén olyan országok állnak, melyek esetében nem sokkal a felmérés ellőttig 
más volt a hivatalos nyelv, mint a felmérés idején. Ez alól Málta a kivétel, ahol az angol és 
a máltai párhuzamosan töltötték be a hivatalos nyelv szerepét. Az élmezőnyében van az 
egyik szovjet utódállam, Litvánia, jelentős orosz kisebbséggel, őt követi Lettország és 
Szlovénia, ez utóbbi egyike a Jugoszláv utódállamoknak. A lista végén állnak azok az 
országok, melyeknek nincs nyelvrokonuk a régióban, ilyen Törökország, Románia és 
Magyarország. A magyaroknak csupán 30% beszél valamilyen idegen nyelvet, s csupán 
25%-uk a kérdezett nyugati nyelveket. Érdekesebb az eredmény, ha az öt nyugati nyelv 
használatának kérdésére adott válaszokat vizsgáljuk. A csatlakozásra váró országok 
állampolgárainak csupán 26%-a tud valamely „nyugati” nyelven – angolul, németül, 
franciául, olaszul, spanyolul – beszélgetni. Málta után Szlovénia az az ország, ahol a 
legtöbben beszélik ezeket a nyelveket. A felnőttek és tinédzserek 71% tud valamely 
nyelven kommunikálni, míg a Cseh Köztársaságban 45%, a lista végén a törökök a 13%-
kal a sereghajtók, előttük állnak a bolgárok 20%-kal, s a magyarok 25%-kal. 

Nyelvek szerinti megoszlásban a megkérdezettek 18%-a beszél angolul, 10%-a 
németül, 4%-a franciául, s 14% oroszul. Meglehetőst kevesen beszélnek angolul 
Szlovákiában – 13% –, Magyarországon és Bulgáriában 14%. A német legelterjedtebb 
Szlovéniában a maga 38%-ával, utánuk jön a Cseh Köztársaság (27%) és Szlovákia (20%). 
A lista végén van Ciprus, Málta és Törökország a maga kevesebb, mint 3%-ával. A francia 
a legkevésbé népszerű nyelv a csatlakozásra váró országokban. Romániában értik a 
legtöbben és 13% beszéli is, 9% és 6% beszél legalább alapfokon, Máltán és Cipruson. 
Észtországban és Lettországban a válaszadóknak csak kevesebb, mint 1%-a beszél 
alapfokon. Az orosz nyelvismeret szintje nem túl magas, kivéve a balti államokat, 
közülük Litvánia az első a maga 83%-ával. 

A „Mely két idegen nyelv a leghasznosabb” kérdésre a válaszadók az angolt jelölték 
meg elsőnek (86%), a németet másodiknak (58%). A franciát 17% választotta, míg a 
hasznosabb megítélésre várt oroszt csak 6%. 
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Az európai nyelvi kompetenciamérés6 
Az intézkedés keretét a 2007. április 13-án elfogadott bizottsági közlemény jelölte ki. A 
vizsgálatba bevont nyelvi készségek a következők: olvasott szöveg értése, hallott szöveg 
értése és íráskészség. A negyedik készség, a beszédkészség mérésére a Bizottság a 
későbbi felmérésekben vállalkozik. A vizsgálandó nyelvek körét az Európai Unió azon 
hivatalos nyelvei adják, amelyeket a tagállamokban legszélesebb körben tanítanak első és 
második idegen nyelvként, ezek az angol, a francia, a német, a spanyol és az olasz. A 
Bizottság gondoskodik arról, hogy a felmérés következő fordulója az Európai Unióban 
tanított valamennyi hivatalos nyelvre kiterjedjen. 

A kompetenciamérés referenciakerete a következő: a felmérést olyan eszközre 
alapozzák, mely a nyelvtudás gyarapodásának kontinuumát méri a közös európai nyelvi 
referenciakeret A1 (alapszintű nyelvhasználó) és B2 (önálló nyelvhasználó) szintje közötti 
tartománynak megfelelően. Háttéradatok is gyűjthetők, mivel a diákok, a tanárok, az 
igazgatók és a kormányok számára háttér-információk gyűjtésére alkalmas kérdőíveket is 
kidolgoztak, melyek lehetővé teszik a tanulók nyelvi kompetenciáját esetlegesen 
befolyásoló tényezők vizsgálatát is. 

A felmérésben vizsgálandók köre: a középiskola alsó tagozatának/az alapfokú oktatás 
második szintjének (ISCED7 2) utolsó évfolyamába vagy – amennyiben ezen a szinten 
még nem tanítanak második idegen nyelvet – a középfokú oktatás felső szintjének 
(ISCED 3) második évfolyamába beiratkozott tanulók, akik tanulják a vizsgált nyelvet. A 
mérőeszközök: a felmérésben részt vevő országok részére mind számítógépes – nyílt 
forráskódú szoftverre épülő – teszteket, mind nyomtatott teszteket biztosítani kell. A 
mérőeszköznek lehetővé kell tennie a személyre szabott tesztelést. 2008-ban a kísérleti 
felmérések kidolgozása és elvégzése történt, 2009-ben időközi jelentés közzététele a 
kísérleti szakaszról az első negyedévben, majd a teljes vizsgálati anyag kifejlesztése 
zajlott. 2010-ben került sor (február-március) helyszíni kísérleti tesztelésre, majd a 
felmérés finomhangolására. 2011-ben (február-március) a fő felmérés elvégzése, majd 
feldolgozása és értékelése történt meg. 2012-ben a kezdeti eredmények bemutatására és a 
felmérés eredményeinek részletes elemzésére került sor. 

A több éves felmérésben csaknem 54 000 diák vett részt 14 országból és 16 oktatási 
rendszerből (Anglia, Belgium három nyelvi közössége, Bulgária, Észtország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Málta, Portugália, 
Spanyolország, Svédország és Szlovénia). Az értékelés összehasonlítható adatokat nyújt 

                                                           
6A bizottság közleménye a tanácsnak: az európai nyelvi kompetenciamérés keretrendszere 2007. 
április 13. ld. http://ec.europa.eu/languages/documents/communication-1_hu.pdf 
7 International Standard Classification of Education, mely Az oktatás egységes nemzetközi 
osztályozásának rendszere, melyet az UNESCO dolgozott ki, hogy lehetővé tegye a nemzeti és 
nemzetközi oktatási statisztikák összegyűjtését, összesítését és összehasonlítását. Az ISCED egységes 
és konzisztens statisztikai rendszert képező módszertan, használatával a szakemberek le tudják írni, 
emellett össze tudják hasonlítani az országaikban a történelmi és kulturális fejlődés eredményeként 
kialakult eltérő felépítésű nemzeti oktatási rendszerek szerkezetét. Az ISCED három független 
változó figyelembevételével alkalmazható, ezek az oktatás, képzés egyes szintjei, időtartama, 
valamint szakmai területei alapján. Az ISCED rendszere gyakorlati alkalmazása alapja a következő 
három elem: nemzetközileg elfogadott fogalmakra és definíciók, az oktatási rendszerek egységes 
elveken nyugvó osztályozása, egységes módszertani útmutató, részletes végrehajtási utasítás. 
Fokozatai a következők: ISCED O – Iskola előtti (óvodai) oktatás; ISCED 1 – Alapfokú oktatás első 
szintje; ISCED 2 – Középiskola alsó tagozata, vagy az alapfokú oktatás második szintje , ISCED 3 – 
Középfokú oktatás (felső szintje) , ISCED 4 – Nem felsőoktatás jellegű poszt-szekundér oktatás , 
ISCED 5 A felsőoktatás első szintje, amely közvetlenül nem vezet tudományos minősítés 
megszerzéséhez; ISCED 6: A felsőoktatás második szintje, amely közvetlenül tudományos fokozat 
megszerzéséhez vezet. 
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az idegen nyelvi kompetenciák szintjéről a 14-15 éves tanulók körében. A tanulók mellett 
közel 5000 nyelvtanár és 2250 iskolaigazgató is töltött ki kérdőívet.  

Az első felmérés záróbeszámolója8 szerint az európai nyelvi kompetencia-felmérés 
(European Survey on Language Competences „ESLC”) az első olyan felmérés, mely a 
felmérésben résztvevő országok oktatási rendszerében két szinten/évfolyamon tanuló 
diákok idegen nyelvi szintjéről adatok gyűjtéséhez tervezett, mely felmérés nemcsak a 
nyelvi kompetenciákat vizsgálja, hanem olyan, mely információt nyújt a nyelvtanulásról, 
oktatási módszerekről és a kurrikulumról. A nyelvi szintleíráshoz a Közös Európai 
Referenciakeretet9 (KER) használták. Mivel a felmérésben Magyarország nem vett részt, 
ezért a részletes tárgyalásától eltekintünk. 

 
A 2006-os Eurobarometer felmérés 10  
A felmérést indokló három téma a következő: hosszú távú cél az Unióban, hogy 
állampolgárai anyanyelvükön kívül még két nyelvet beszéljenek, az élethosszig tartó 
tanulást nagyon fiatalon kezdjék meg, továbbá az oktatás fontossága. A korábban említett 
speciális és standard Eurobaeometer felmérések után e 2006-os speciális felmérés 
keretében csaknem 29 ezer 15 éven felülit kérdeztek meg. A felmérés átfogó képet ad a 
nyelvtudás és nyelvtanulás helyzetéről az Európai Unióban. Az anyanyelvként beszélt 
nyelvek köre széles az Unióban, emellett az európai polgárok többsége tud beszélgetni az 
anyanyelvén kívül egy másik nyelven (56%), ez 3%-os emelkedést jelent 2001-hez képest, 
s 28% állítja, hogy két nyelvet tud az anyanyelvén kívül, ez 2 %-os emelkedés 2001-hez 
képest. Emellett minden 10-ből 1 fő rendelkezik azon készségekkel, melyek a három 
nyelven való kommunikációt teszik lehetővé (3%-os emelkedés). Viszont 44% azok 
aránya, akik az anyanyelvükön kívül nem beszélnek más nyelvet. Hat tagország lakóinak 
többsége jelezte, hogy nem tud egy idegen nyelvet sem beszélni, ezek Írország (66%), 
Nagy-Britannia (62%), Olaszország (59%), Portugália(58%) Magyarország (58%) és 
Spanyolország (56%). Az akkor csatlakozásra váró Románia esetében ez az arány (53%). 

 
2. ábra A nyelvtudás és nyelvtanulás helyzete az Európai Unióban 

Az Európai Unióban legszélesebb körben beszélt nyelvek százalékos arányát 
vizsgálva a megkérdezettek 13% mint anyanyelvet, 38% mint idegen nyelvet beszéli az 
angol nyelvet társalgási szinten. Ez összesen a válaszadók 51%. Idegen nyelvként 
németet 14% és franciát szintén 14% használ, míg lengyelt például csak 1%. 
Összességében a válaszadók 51% beszél angolul, németül 32%. 

                                                           
8 First European Survey on Language Competences, Final Report 
http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en/final-report-escl_en.pdf 
9 Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press 
10 Europeans and their Languages Fieldwork: November – December 2005, Publication: February 
2006, Special Eurobarometer. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf 
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A felmérések több szempontból is érdekes eredményhez vezettek. 2001-ben a 
válaszadók 53 százaléka mondta, hogy beszél egy nyelvet anyanyelvén kívül. 2005-ban 
ez az arány 56 százalékra emelkedett. A luxemburgiak járnak az élen a 
többnyelvűségben: 99 százalékuk ismer legalább egy idegen nyelvet. Őket a szlovákok 
követik 97 százalékkal, majd a lettek 95 százalékkal. 

2005-ben a megkérdezettek 28%-a beszélt két idegen nyelvet a 2001-es 26%-kal 
szemben. A legnépszerűbb az angol, a francia és a német nyelv, utánuk pedig a spanyol és 
az orosz. Az idegennyelv-használati alkalmak valamennyire módosultak 2001-hez képest. 

A nyelvtanulás helyszíne a legtöbb európai számára az iskola. Az osztálytermi 
nyelvtanulás azonban a felmérés szerint a középiskolában dominál. A leghasznosabbnak 
az angol nyelv ismeretét tartják az európaiak (68%), ezután jóval kisebb százalékkal 
következik a francia (25%), a német (22%), a spanyol (16%), s 10% nem tartja fontosnak az 
anyanyelven kívül idegen nyelv ismeretét.  

A magyar válaszadók esetében az angol lett a legnépszerűbb nyelv a némettel szemben. 
Ugyanez mutatkozik meg az arra a kérdésre adott válaszban is, hogy a gyermekeknek 
melyik nyelvet kellene tanulniuk az anyanyelv mellett. Az angol dominanciája egyértelmű, 
ezt választotta az európaiak 77%. Magyarországon 85% jelölte meg az angolt, s csak 73% a 
németet. Az európaiak 33%-a választotta a franciát (a magyarok 4%-a), 28%-a a németet (a 
magyarok 73%-a) és 19%-a a spanyolt (a magyarok 3%-a). 

Az arra a kérdésre, hogy – az anyanyelvén kívül mely két nyelv a leghasznosabb 
személyes fejlődése és karrierje szempontjából – megoszlanak a válaszok. A felmérések 
azt mutatják, hogy a több hivatalos nyelvvel rendelkező kis tagállamokban általában 
nagy hangsúlyt kap a többnyelvűség. Ez érvényes azokra az országokra is, amelyek 
hivatalos nyelve kis nyelvnek számít, vagy amelyekre nagy hatással van valamely 
szomszéd ország nyelve. Csupán hat olyan tagállam volt 2005-ben, ahol többségben 
voltak a csak anyanyelvükön tudók: Írország (az emberek 66 százaléka nem beszél 
egyetlen idegen nyelvet sem), az Egyesült Királyság (62%), Olaszország (59%), 
Magyarország (58%), Portugália (58%) és Spanyolország (56%)  

Az európaiak közül kevesen gondolják úgy, hogy nem fontos idegen nyelveket 
tanulni. 2005-ben csak 8% volt a nyelvtanulást mellékesnek tartók aránya, igaz, ez enyhe 
növekedést jelent a 2001-es 7%-hoz képest. A nyelvtanulási indokok esetében 
hangsúlyeltolódás tapasztalható, a külföldi nyaralás közbeni használat dominanciája 
helyett erősödik a munkában való használat indoka.  

A felmérésben látható a munkában nyelvet használók és a külföldi munkalehetőséget 
nyelvtanulási érvként megadók estében a különbség a szocio-demográfiai kategória 
esetében, ugyanis a férfiak, a fiatalok, a felsőfokú végzettségűek és a több nyelvet 
beszélők szignifikánsan többen adják meg e fentieket indokként a nyelvtanulásuk 
ösztönzésére. 

A nyelvtanulási lehetőségek köréből a felmérésben résztvevők 20% jelölte meg a 
tanári segítséggel folytatott csoportos tanulást. 18% az osztálytermi oktatást, mivel a 
napirendjüknek ez felel meg a legjobban. 16% az anyanyelvi környezetben való 
nyelvtanulást jelölte meg, ugyanezen százalékban tartják megfelelőnek a személyes 
(„egy-egy”, azaz magántanárral való) nyelvtanulást. Mindebből következik, hogy az 
önálló tanulás nem elfogadott a megkérdezettek körében, mely értelmezhető úgy is, hogy 
a nyelvtanulásoz a külső motivációs tényezők szükségesek, nem elegendőek a belsők. 

Összegzésként megállapítható, hogy a „többnyelvű” európai polgár jellemzően még 
fiatal, jól iskolázott vagy még tanul, más országban született, mint ahol jelenleg él, az 
idegen nyelveket szakmai okokból használja, s a tanulásban motivált. A jelenleg széles 
körben beszélt nyelvek köre szűk, de a munkához köthető nyelvtanulási indokok egyre 
fontosabbak lesznek a nyelvtanulásában. Az ingyenes nyelvkurzusok (26%) mellett a 
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célországban való tanulás (17%) egyre fontosabb ösztönzője a nyelvtanulásnak. Felismert 
és elismert az, hogy a munkalehetőséget növeli a nyelvtudás.  

 
2012-es speciális Eurobarometer felmérés11 
A 2005-ös Eurobarometer felmérés szerint az európaiak csaknem 3/5-e (56%) tud az 
anyanyelvén kívül egy nyelven beszélni, bár csak 28%-uk tud legalább két nyelvet 
használni, s az is kiderült a felmérésből, hogy a többség támogatta a Bizottság 
többnyelvűségi politikáját. A 2012-es felmérésben arra is kíváncsiak voltak, hogyan 
változott az európai polgárok véleménye és viselkedése a többnyelvűséggel 
kapcsolatban.  

A korábbi felmérések adatainak összehasonlíthatósága miatt az adatokat 
csoportosították az EU15, azaz a 2004-es bővítés előtti tagok és az új tagok NMS12 (new 
memeber states) szerint is. Csaknem 27 000 embert kérdeztek meg anyanyelven folyó 
személyes beszélgetés keretei között, mind a 27 tagállamból, akik különböző társadalmi 
és demográfiai csoportokat képviseltek.  

A többnyelvűséghez való hozzáállást tekintve 10 európaiból. kb. 9 (88%) gondolja, 
hogy az anyanyelvén kívül más nyelvek fontosak a személyes fejlődésük szempontjából. 
2/3-uk (67%) gondolja, hogy az angol az egyike a két leghasznosabb nyelvnek, s csupán 
egy mondja minden ötödikből, hogy ez a német (17%), a francia (13%) vagy a spanyol 
(14%). Kevesebben említik a kínait (6%), az olaszt (5%) és az oroszt (4%). Széleskörű a 
konszenzus abban a kérdésben, hogy az EU-ban mindenkinek legalább egy idegen 
nyelvet beszélnie kell. 72% ért egyet azzal, hogy az embereknek több mint egy nyelvet 
kellene beszélniük anyanyelvükön kívül. Széles körben egyetértenek azzal is, hogy 
legyen egy közös nyelv az EU-ban (69%). Abban már nincs ilyen nagyfokú egyetértés 
(53%), hogy az EU intézményekben egy nyelvet használjanak-e. Ebben a kérdésben 
hasonlóan gondolkodtak 2005-ben is.  

A válaszadók 77%-a gondolja úgy, hogy a nyelvi készségek fejlesztése politikai 
prioritás legyen, egyharmaduk ezzel teljesen egyetért, ami azt mutatja, hogy a 
többnyelvűség támogatottsága nagyon magas.  

A nyelvi kompetenciákat vizsgálva a felmérésből kiderül, hogy az európaiak többsége 
– 54% – képes beszélgetésben részt venni az anyanyelvén kívül egy más nyelven is. 25%-
uk legalább két idegen nyelven, s 10%-uk legalább három nyelven. Kevesebb, mint a fele 
az európai polgároknak (46%) nem tud semmilyen idegen nyelven beszélgetni. 

A 2005-ös felméréssel összevetve láthatjuk, hogy nincs annak jele, hogy a többnyelvűség 
növekedne. Az anyanyelv kérdését vizsgálva megállapították, hogy a legszélesebb körben 
beszélt anyanyelv a német (16 %), melyet az olasz és az angol (mindkettő 13 %), majd a 
francia (12 %), végül a spanyol és a lengyel (mindkettő 8 %) követ. 

Az idegennyelv-ismeret kérdéskörében a 2005-ös Eurobarométer-felméréssel 
összevetve Ausztriában (+16 százalékponttal 78 %-ra), Finnországban (+6 ponttal 75 %-ra) 
és Írországban (+6 ponttal 40 %-ra) növekedett a legjelentősebb mértékben azon 
válaszolók aránya, akik – saját bevallásuk szerint – legalább egy idegen nyelvet beszélnek 
társalgási szinten.  

Ezzel ellentétben jelentősen csökkent a legalább egy idegen nyelvet beszélők aránya 
Szlovákiában (-17 százalékponttal 80 %-ra), Csehországban (-12 ponttal 49 %-ra), Bulgáriában 
(-11 ponttal 48 %-ra), Lengyelországban (-7 ponttal 50 %-ra) és Magyarországon (-7 ponttal 35 
%-ra). Ezekben az országokban 2005 óta csökkenés tapasztalható azoknak az arányát tekintve, 
akik az oroszt vagy a németet beszélték idegen nyelvként. 

                                                           
11 Special Eurobarometer 386. Europenas and their Languages: Summary. 2012. June. ld. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_sum_en.pdf 
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A legalább két nyelvet beszélők szocio-demográfiai jellemzői a következők: a 15-24 év 
közti fiatalok, mellettük azok, akik már befejezték nappali tagozatos tanulmányaikat, s 
elmúltak 20 évesek vagy annál idősebbek, azok, akik menedzsmenttel foglalkoznak, 
mindennap használják az internetet, akiknek nem okoz gondot számláik kifizetése, s akik 
magasra helyezik önmagukat a társadalmi ranglétrán. 

A legszélesebb körben beszélt öt idegen nyelv a 2005-ös felméréshez hasonlóan továbbra 
is az angol (38%), a francia (12%), a német (11%), a spanyol (7%) és az orosz (5%). 2005 óta 
láthatóan csökkent a franciául, németül és oroszul beszélők száma. A német esetében pl. 
Magyarországon 18%-ra -7 ponttal csökkent ez a szám, a francia esetében a legnagyobb 
csökkenés Luxemburgban mutatható ki, míg az orosz esetében Bulgáriában. 

Jelentős emelkedés mutatható ki 2005 óta azok esetében, akik a „nagyon jó” szintet 
jelölték meg az angol nyelvi szintjükként, így a legmagasabb emelkedés Máltán és 
Luxemburgban mutatható ki +11 százalékponttal, míg Magyarországon az emelkedés +7 
pont, így érjük el a 21%-ot.  

Országos szinten az angol 19 tagállamban a legszélesebb körben beszélt idegen nyelv 
abból a 25-ből, ahol nem hivatalos nyelv (azaz az Egyesült Királyságot és Írországot nem 
számítva). A passzív nyelvtudást vizsgáló kérdések esetében 44 % mondja azt, hogy 
legalább egy idegen nyelvet megért ahhoz elég jól, hogy a híreket megértse a rádióban és 
a televízióban, hogy tudjon újságot olvasni, s 39% tud e-mailben, a Twitteren és a 
Facebookon kommunikálni, a legtöbben az angolt említik ebben az esetben.  

A nyelvtanulási szokásokat vizsgáló kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy a 
nyelvtanulók 3 kategóriába sorolhatók, a legtöbb európai inaktív nyelvtanuló (75%), 
egyötöde (20%) aktív nyelvtanuló és csak 1% nagyon aktív nyelvtanuló. A legelterjedtebb 
idegennyelvi tanulási mód az iskolában, az órai keretben való tanulás (68%), 19% az 
idegennyelv-tanuláshoz semmilyen módszert nem használ. 

A nyelvtanulási motivációt vizsgálva az európaiak 61%-a gondolja azt, hogy a legnagyobb 
előnye egy új nyelv tanulásának az, hogy képessé válnak egy másik országban való munkára. 
53% említi a nyelvnek a munkában való használatát (beleértve az üzleti célú külföldi utazást), 
s 47% használja a külföldi nyaralás során az adott nyelvet. 45%-a a válaszadóknak gondolja 
azt, hogy az új nyelv segítheti abban, hogy a saját országában jobb állást kapjon vagy abban, 
hogy külföldön tanulhasson (43%). Csupán 38% gondolja azt, hogy ez segíti abban, hogy a 
más kultúrához tartozókat jobban megértse.  

A nyelvtanulást akadályozó tényezők köre és százalékos megoszlása hasonló a 2005-
ös felméréséhez. A leginkább említett akadály a motiváció hiánya (43%), a tanuláshoz 
szükséges idő hiánya 28% számára, míg a költségek 25% számára jelentenek problémát. 
19% érzi úgy, hogy nem jó a nyelvekben, s 16%-nak jelent az gondot, hogy nincs 
lehetősége a nyelv használatára azokkal, akik beszélik azt. A válaszadók több mint 
háromnegyede (77%) úgy gondolja, hogy a nyelvi készségek fejlesztésének politikai 
prioritást kellene élveznie. 

Most vizsgálták először a fordítás szerepéhez való hozzáállást az egészségügy és a 
biztonság, az oktatás, az álláskeresés, az információszerzés és a szabadidős 
tevékenységek – mint például a filmek és az olvasás – területén. Az adatok azt mutatják, 
hogy az uniós állampolgárok felismerték, hogy az életükben fontos szerepet játszik a 
fordítás, ezek közül kiemelendő az oktatás és a tanulás (76%), az egészségügy és a 
biztonság (71%). Fontosnak tartják a fordítást álláskeresés során (68%), a világ többi 
részén zajló eseményekről való hírek megszerzésekor (67%), és az EU tevékenységeiben 
való információszerzés vagy a tevékenységekben való részvétel során (60%) Tíz európai 
polgár közül csak három (30%) állítja, hogy a fordítás semmilyen szerepet nem játszik 
mindennapi életében. 
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A magyar eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy az anyanyelvünkön kívül a 
leghasznosabbnak az angol és a német nyelvet tartjuk. A megkérdezetteknek két nyelvet 
kellett megemlíteniük, az angolt 64%, a németet 48% választotta. Összehasonlításul, az 
EU összes (27) tagállamában az angolt 67% jelölte meg, ugyanakkor a németet csak 17%. 
A magyar lakosságnak csak 5%-a tartja hasznosnak a francia, és 2%-a a spanyol nyelvet, a 
teljes európai közösség esetében ezek az arányok 16% és 14%. 

Társalgási szinten a magyarok 20%-a beszél angolul, 18%-a németül, franciául és 
oroszul 3%-3%, spanyolul csupán 1%. A lakosok 30%-a úgy nyilatkozott úgy a felmérés 
során, hogy nem szeretne nyelvet tanulni, vagy meglévő nyelvtudását fejleszteni, az EU 
összes lakosa közül viszont csupán 16% vélekedik így. A magyarok többsége (71%) 
szerint a nyelvtanulás legfőbb előnye az, hogy így az ember képes lesz más országban 
dolgozni, továbbá több mint felük (56%) gondolja azt, hogy az idegennyelvtudás 
hozzásegítheti az embert, hogy jobb munkát kapjon Magyarországon. 

Míg az EU lakosai közül 47% gondolja azt, hogy az idegen nyelv ismerete azért (is) jó, 
mert nyaralása során tudja azt használni, a magyaroknak csak 26%-a van ezen a 
véleményen. Az összes megkérdezett 38%-a tartja a nyelvtudás előnyének azt, hogy így 
megérthetik a más kultúrájú embereket, és 29%-a, hogy külföldi emberekkel találkozhat, 
addig a magyar válaszadók esetében ezek az arányok: 29% és 11%. 

Az idegennyelvű-filmek esetében az EU lakosságának 44%-a szívesebben nézi a 
külföldi filmeket és programokat felirattal, míg 52% a szinkronizált műsorokat részesíti 
előnyben, a magyarok esetében viszont csupán 27% részesíti előnyben a feliratot, 72% 
inkább a szinkront kedveli. Társalgási szinten a magyarok 35%-a beszél legalább egy 
idegen nyelvet. Ez a legrosszabb teljesítményt a vizsgálatba bevont országok körében.  

 
Az idegennyelvi-képzés: az oktatás és a tanulás helyzete az Európai Unióban 
Az Európai Uniónak kialakulásától fogva nyelvpolitikai célja az idegennyelv-oktatás és -
tanulás fejlesztése az Unióban, emellett valamennyi tagállam nyelve számára a 
„nyelvbarát” környezet megteremtése. Az Európai Unió önmagát tudásalapú 
társadalomként felfogva ösztönzi az idegen nyelvek ismeretét, ezzel is hozzájárulva az 
Európához való tartozás érzéséhez, továbbá kulturális gazdagságával biztosítva az 
egymás közti könnyebb megértést. 

Az Európai Unió az oktatási és képzési rendszerek megújítását és fejlesztését célzó 
programjai keretében az idegennyelv-tudást is az alapvető készségek közé sorolja. Az 
idegennyelv-ismeret segíti a kultúrák közötti megértést és kommunikációt, könnyebbé teszi 
a munkavállalást, a tanulást és az utazást. Az Európai Unió többnyelvű intézményként 
támogatja a kulturálisan és nyelvileg sokszínű, mégis egységes Közösség eszményét.  

Az Európai Unió azon oktatási programjainak elindítása, melyekben az oktatási és 
képzési rendszerek átfogó fejlesztése meghatározott célként szerepelt mind a közoktatás 
mind a felsőoktatás területén, a 90-es évek elejére tehető. Jelen projekt a felsőoktatás 
idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztésére vonatkozik.  

A felsőoktatásban az Unió a lisszaboni stratégiai célok12 megvalósításának egyik 
garanciáját az Európai Felsőoktatási Térség megteremtésében jelölte meg. Ezzel és a 
Bolognai Nyilatkozattal alapozta meg az európai felsőoktatási rendszerek 
kompatibilitását és átjárhatóságát. Mindehhez az idegen nyelvi képzési rendszer 
átalakítása és fejlesztése elengedhetetlen.  

                                                           
12 Lisszaboni Szerződés ld. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:HU:HTML ) 
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BERNADETTE BALÁZS 

 

Semantic aspects of English prefixation –a cognitive linguistic account 
 

The present paper deals with some aspects of English prefixation, with special regard to 

the semantic content attached to prefixes in English1. The problem is closely linked to 

general classificational and categorisational features prevalent in word-formation theory. 

As well as providing a short overview of how different linguistic approaches handle the 

form-meaning dichotomy in case of prefixes in general and the process of prefixation in 

particular, we introduce the notion of ‘creative prefixations’. Taking a semantic cline as 

our starting point, the paper introduces and argues for a cognitive linguistic viewpoint, 

maintaining that it is within the framework of Cognitive Linguistics that the semantic 

aspects of prefixation can be best dealt with. In terms of examples, the paper focuses 

upon some creative cases of English negative prefixation, serving as an example for the 

application of cognitive linguistic methodology. 

1. Introduction 

In recent years, we have witnessed a renewed interest in matters of linguistic creativity in 

the field of morphology/word-formation. The phenomena have also triggered research 

within the cognitive linguistic framework as well. As elaborated in Balázs (2012) 

prefixation in English also entails elements of linguistic creativity. In opposition to 

transparent cases (e.g. unlikely or defrost) we might also encounter prefixations like de-

elect, bi-curious or unhave. Understanding these constructions requires elaborate cognitive 

processes and they defy notions of prefixation within generativist or structuralist 

approaches. What we have to conceptualize is more than the attachment of conventional 

meaning to a base. In the majority of previous linguistic approaches (Katamba 1993, 

Matthews 1974, Bauer 1983, Adams 1973) the context of affixation provides the 

framework for prefixation: prefixes are considered affixes attached before a root (or stem 

or base). It is necessary then to summarize the most important facets of ‘creative’ 

prefixations: 

- Though fully analyzable, they are not transparent in the sense of strict 

compositionality. 

- The meaning of these composite expressions surpasses the simple additional 

process hypothesized by traditional approaches. 

- Elaborate cognitive operations are at work in the meaning-making process 

(metaphor, metonymy, conceptual blending, construals, and frames of reference). 

- The element of cultural/socio-pragmatic context is inseparable from the semantic 

content. 

The above-mentioned characteristics mark the problematic areas concerning the 

phenomenon. The following line of reasoning attempts to uncover some factors 

validating the semantic autonomy of the notion. 

                                                           
 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
1 By prefix we mean linguistic elements like un- or de- that function as affixes attached to other 

elements. Prefixation is the derivational process of attaching such elements to stems; the results of 

derivational processes like un-happy or de-friend are called prefixations in general. 
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2. Semantic considerations of affixes in different linguistic approaches 

The ‘traditional’, descriptively oriented classificational method of e.g. Quirk et.al. (1985) 

attach prime importance to the morphological form itself; hence we have a base and 

affixes, which might be further classified as prefixes and suffixes. Prefixation is strictly 

regarded within the confines of affixation: the prefixes’ semantic content is not elaborated 

otherwise than in its modificational sense. Consequently, their categorization is based on 

independent patterns (Quirk et.al. 1985:1520), not allowing for idiosyncrasies or 

questionable borderline cases between prefixation and compounding.  Marchand (1969) 

in his taxonomic structuralist account views the prefix as a strictly bound morpheme, 

attached to a stem, the head-element.  However, as Schmid (2011: 89) points out, it is 

possible to presuppose a somewhat closer relationship between prefixation and 

compounding than between prefixation and suffixation. Marchand bases his account on 

the word-formation syntagma approach, where word-formation syntagmas are viewed 

as shortened grammatical constructions, based on the determinant-determinatum 

(Marchand 1969:1-10) relationship. This relationship would entail the modificational 

content: the first element modifies the second. Semantics is already introduced as a 

separate level of enquiry, the focus of attention, though, is not placed on semantic 

content, but semantic structure. Concerning prefixation, we are then dealing with the 

semantic structure of derivatives. This semantic structure would be based on the 

morphological form and structure, serving as basis for the still prevalent compositional 

view of prefixation, namely that it is possible to deduct the meaning of the overall 

complex lexemes based on the meaning of the constituents.  

Formal semantic approaches ─formal semantics serving as an umbrella term─ 

formulate the principle of compositionality of meaning as one of their basic tenets 

(Frege’s principle), with the strict compositionality view postulated as a fundamental 

property of semantic structures. Though formal semantic approaches as well as 

structuralist morphological approaches recognise that a number of linguistic phenomena 

cannot be subjected to such a rule (e.g. idioms, figures of speech) such cases are mostly 

treated as borderline phenomena. In opposition to formalist approaches, the functionalist 

point of view focuses more on the form-meaning relationships between given linguistic 

elements. This approach is predominantly based on the works of Langacker (1987, 1991, 

2009). As Benczes (2006) summarizes, Langacker identifies two conceptual metaphors 

behind the notion of compositionality: one of them is the CONTAINER metaphor, the other 

is the BUILDING BLOCK metaphor, implying that it is possible to “build up” the overall 

meaning of composite expressions based on the meaning of the constituting elements. 

Langacker though questions whether these two metaphors supply us with an accurate 

approach when it comes to compositionality. He argues that instead of looking at 

linguistic expressions as containers, we should think of them as providing access to 

various semantic networks. Concerning the BUILDING BLOCK metaphor, the components 

should be considered as elements whose main function is motivation: they motivate 

certain aspects in the composite term’s meaning. Therefore in case of composite 

structures we are dealing with a semantic network, to which neither component provides 

direct access. Langacker supports the idea that linguistic phenomena are more likely to 

show certain elements of compositionality instead of being fully compositional.  

Especially in the analysis of the notion of prefixation is it important to state the 

difference between analyzability and compositionality. Compositionality refers to certain 



83 

 

awareness on the part of the speaker towards the complexity of the composite term, 

whereas analyzability describes the speaker’s ability to isolate the separate components.  

Problems arise early in the application of strict compositionality view. As Adams 

(2001:12) observes, the fact that we can form unclean on the familiar pattern un+adjective 

unfortunately does not mean that the same process applies to dirty. In line with other 

theoreticians (Matthews 1974, Jensen 1990) she claims derivational affixes to be 

‘grammatical’ rather than ‘lexical’ elements. This ‘grammatical’ view of affixation is most 

poignantly present within the generativist tradition (Aronoff 1976, Jensen 1990). Spencer 

(2001:227) claims derivational morphology to change the syntactic category of the word 

but not to add any element of meaning. Within this approach, grammatical items are first 

and foremost members of a system (like e. g. personal pronouns). Adams (2001:30) also 

claims that affixes are bound forms but they characteristically have more general 

meaning than what would be expected of a ‘purely’ grammatical element. The 

considerations ─ along with class-membership classifications─ reflect upon certain 

semantic incongruities in formal approaches. In a striking contrast, Langacker’s cognitive 

grammar considers all grammar (therefore all linguistic elements) meaningful. Within the 

framework of this approach prefixation and prefixes attain semantic relevance in their 

own rights. Closely linked to the problem of analyzability and compositionality is the 

problem of transparency. Prefixations in English attain their position on a cline of 

transparency, with uneven and defrost at one end, and the creative cases towards the other 

end of the transparency cline, e.g. de-elect or de-proliferate. The semantic content of the 

prefixes in these non-transparent or ambiguous cases needs to be considered not only as 

meaningful elements in their own rights, but raises further questions as well: the relation 

of the meaning of the whole to the meaning of the parts, which relation is far from simply 

“adding up” the semantic content of the elements.   

3. The cognitive linguistic viewpoint 

Along with a number of cognitive linguists (Schmid 2011, Hamawand 2011, Ungerer 

2007) we presume meaning to have decisive relevance in derivational morphology. As 

Hamawand (2011:15) points out: “Prefixes ... have meaning of their own, which 

contribute to the semantic import of the host roots. [] In word-formation, a prefix is the 

most important part because it lends its character to the whole derivative. This is so 

because it adds to the derivative a new shade of meaning.” The very topic of 

Hamawand’s essay concentrating on prefixal rivalry points at the essence of the outlined 

problem of how the semantic content of prefixes is treated. Prefixal rivalry refers to the 

possibility of an alternation between two or more prefixes playing a part in creating 

derivatives from the same root. This is especially relevant in cases of prefixes of degree 

e.g. ultra-confident and super-confident (Hamawand 2011:14). Though both forms are 

derived from the adjective confident, they show difference in use.2 As Hamawand claims, 

though two rival prefixes might describe a conceptual content represented by the root, 

both do so in their characteristic way. Within the theoretical tenets of the cognitive 

linguistic paradigm, it is meaning which counts as a decisive element in the choice 

between rival prefixes. Instead of homonymy, prefixes of degree have multiple meanings. 

                                                           
2 In The captain is ultra-confident the adjective ultra-confident means “The captain is confident to an 

undue degree”. In The captain is super-confident, the adjective super-confident means “The captain is 

confident to an intense degree”. Hamawand (2011:14)  
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Schmid (2011:147) also states typical prefixations to be combinations of free lexical 

morphemes serving as bases, with preceding bound lexical morphemes (the prefixes 

themselves) in a modifying function. Prefixes therefore form paradigms, that is, they 

operate on definable types of bases. As a rule, in such typical prefixations the word class 

of the head determines the word class of the whole derived complex lexeme as well. 

From a lexicalizational point of view, typical prefixations are weakly lexicalized, as both 

semantic and formal lexicalizations lead quickly to the loss of transparency. Not all 

prefixations, however, follow this typical prefixational pattern. Schmid (2011:148) 

distinguishes between two classes of the so-called untypical prefixations. Synthetic 

prefixations are termed such complex lexemes which are not immediately analyzable, as 

their bases are not existing English lexemes3. Besides the synthetic prefixations Schmid 

also distinguishes the subcategory of pseudo-prefixations, post-Freudian serving as an 

example where we do not face any segmentational problems, the morphological analysis 

though is to an extent opposed to the semantic analysis (the prefix only refers to a part of 

the base: Freud, not Freudian). The problem of pseudo-prefixations and prefixoids is 

amply dealt with e.g. the German literature on prefixes. Although it is indeed possible to 

create a list of features supporting the evidence for such a subcategory, as several authors 

emphasize (Brdar-Brdar-Szabó, 2000) the introduction of further subcategories does not 

solve the inherent classificational problems. The classificational problems concerning the 

category ‘prefix’ are evident. The cognitive linguistic view is particularly susceptible to 

notions of fuzzy boundaries or the lack of clear dividing lines. The root of the problem ─ 

as it is poignantly exemplified in cases of creative prefixations─ lies in judgments 

concerning morphological autonomy as it is also shown by the blurred dividing line 

between combining forms and prefixes. The question arises then, where to place the 

specific cases of prefixations, termed creative prefixations within the categorisational 

schemata? The term ‘creative’ concerning complex lexemes was first introduced by 

Benczes (2006) focusing on noun-noun compounds, the meanings of which can be traced 

back to metonymical and metaphorical processes. Creative prefixations do represent a 

special category, especially though from a semantic point of view: notions of prefixation 

based on simple rules of compositionality unfortunately fail in capturing the meaning of 

such prefixations. Examples like unhave, de-bachelorise or defriend cannot be understood as 

a sum of their respective constituents, though they are immediately analyzable, as 

opposed to synthetic prefixation. In fact, we must presume the emergence of a whole new 

concept as a result of such derivational processes. Creative prefixations therefore are a 

culmination of notions questioning clear-cut semantic roles assumed by the constituent 

members of derivational processes, placing much more importance on the semantic 

content of the prefixes themselves4. This semantic content is the main reason why such 

cases can be dealt with within the framework of Cognitive Linguistics. Cognitive 

linguists dealing with prefixation (Ungerer 2007, Schmid 2011, Tolcsvai Nagy 2010) ask 

the question, what cognitive function is served by the evidence of this word-formation 

pattern. From a broader perspective, it is worthwhile to mention the cognitive aspects of 

word-formation itself. As Onysko and Michel (2010) emphasize, within Cognitive 

                                                           
3 Undoubted as adjective and the derived undoubtedly are not formed in the bases of doubted or *to 

undoubt. (Schmid 2011:148) 
4 Ungerer (2007: 651) based on Langacker (1987:12) in fact states the very task of Cognitive 

Linguistics as the semanticization of word-formation analysis. 
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Linguistics, the cognitive aspect of word as representing a conceptual unit emerges as a 

decisive criterion. This is the most striking difference as opposed to both the structuralist 

and the generativist tradition dealing with morphology/word-formation: both 

approaches work with the unifying basic principle of the presumption that word-

formation is basically rule-governed. Bauer (1983:293) also states that word-formation is 

rule –governed, admitting though that these rules are complex and far from obvious. 

Within the same vein, Plag (2003:47-51) also emphasizes the inherent rule-governance 

within word-formation, yet implies a cognitive perspective on processes of word 

formation in word storage and productivity. 

The cognitive linguistic view sees the profiling of a contrast or the basic concept of 

‘different from X’ as the essence of prefixation, based on our general cognitive ability of 

making comparisons. Schmid (2011:160) however, as a further specification, deems the 

function of prefixation to be the encoding of contrasts first and foremost by lexical, rather 

than grammatical, means. This emphasis on the lexical signifies an even further step from 

a purely grammatical, hence compositional viewpoint5, in the direction of postulating 

specific semantic content for prefixes and prefixations, although several authors make 

note of semantic inconsistencies concerning prefixation (Bauer 1983, 2003, Lehrer 1999). 

Moreover, it has also been observed that contrast, in case of e.g. negative prefixation 

cannot be sufficiently defined by the ‘not X’ definition of Matthews (1974)6, as unhappy for 

example is not a clear contrast of happy, implying a scalar approach, where unhappy is 

somewhere on the line between happy and a number of lexicalized possible contrasts. In 

the same lines, the prefix re- poses similar problems: it is typically used with verbs 

expressing accomplishment that is the verb concerned implies that the action has once 

already been finished. Re-, in the prototypical meaning of repeated action implies a 

contradiction, as Schmid (2011:160) pointedly states, there does not seem to be much 

sense in repeating something which has already been completed. If we take the example 

of rewrite, the interpretation of producing a better, edited or even re-structured version of 

an originally completed piece of writing seems much more plausible than making 

actually a copy of it. 

 

Contrastivity, as a unifying notion concerning prefixation paves the way for several 

differing cognitive approaches, as summarized in Ungerer (2007:658-660). One of these is 

the so-called profiling contrast, expressing a special type of interpretation of the basic 

Figure-Ground distinction (also and perhaps even more widely referred to as trajector-

landmark relationship in the literature). The unifying idea of contrast can also be backed 

by mapping the productive gaps in prefixation. There are verbs which typically do not 

permit contrast: *unlive or *unsleep, and also most concrete nouns. This is where the first 

important creative aspect arises: as creative examples we do have to unhave and to 

                                                           
5 Langacker (1987:452,461) proposes a scaffolding metaphor to implicate that in case of complex 

structures the respective components of word-formation structures cannot and should not be 

understood as building blocks of the complex structures. 
6 Concerning the basic schematic structure of Matthews, it needs to be acknowledged though, that in 

fact there are cases, where this schema works: in case of binary contrasts like even-uneven (numbers) 

the schema is perfectly justified. 
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defriend.7 In both these cases we can postulate a certain violation or rules, where defriend, 

besides exemplifying a category-changing prefix, also displays analogical processing on 

the basis of befriend. The reason why we cannot form prefixations with stative or 

nonconclusive durative verbs respectively is that “...they do not have any natural 

contrast. For the same reason nouns that describe concrete objects are not suitable as 

bases for prefixations, since they do not have any obvious opposites.” (Schmid 2011:161)8 

It is important to note that contrastivity should not necessarily be dealt with as a unified 

cognitive principle, but rather as a complex category, which is rooted in several image 

schemas. (Ungerer 2007 quoting Mettinger 1994, 1996). Adjectives prefixed with un- may 

involve two image schemas: the SCALE schema (e.g. unimportant) and the CONTAINER 

schema for adjectives which are contradictorily negated. Still within this reasoning, the 

un- predication would be constituted by the relation between the “extraposed” trajector 

(the prefix itself) and the landmark. 

The cognitive linguistic view of prefixation as conceptual reprofiling reflects upon the 

extra semantic information that cannot be captured by building-block compositionality. It 

emphasizes the condensed nature of prefixations as well as a potential syntactic 

simplification. The most important aspect is, however, that a “state of affairs is moulded 

into a concept; an idea is entrenched and can be stored in the mental lexicon.” (Schmid 

2011:162)  

4. A short exemplary: creative prefixations 

The above-mentioned linguistic notions serve as linguistic framework for the positioning 

of creative prefixations. The cases serve double purpose: on the one hand, they exemplify 

the shortcomings of strict compositionality (as it has been stated, creative prefixations 

retain their basic compositional character), on the other, they place the topic of the 

semantic content of prefixes into a different perspective. Why do we create creative 

prefixations, what reasons ─be it semantic, cognitive or socio-pragmatic─ motivate their 

existence? Creative prefixations start out as nonce formations, some of them become 

neologisms, and ─through the process of entrenchment─ some of them might become 

fully lexicalized. As is the case with nonce-formations in general, attention seeking is very 

often a major motivation. Konieczna (2012) examines different types of attentions seeking 

devices, untypical, rule-breaking prefixations being one of her examples. Her analysis of 

depolicing and deshopping concludes that as a constituent of these prefixations, the 

meaning of the two nouns can only be partially privative, as neither complex lexeme 

stands for the complete lack of something.9This sort of rule-breaking element (e.g. 

deriving privative verbs from abstract nouns instead of the more typical concrete nouns) 

is certainly one major aspect of creative word-formation. The prefix de- is especially prone 

to such non-canonical use, as some further examples might show: 

de-Scottishify – ‘rebrand a product to remove its Scottish connotations’ 

                                                           
7 All the examples of the present paper are taken from Longman Exams Dictionary and two Internet 

sources: www.wordspy.com; www.urbandictionary.com.   
8 Therefore, in Bauer’s example of playful formations “a non-book...non-written by Andy Warhol” 

(Bauer 1983) the source of humour might stem from the underlying question: What is the opposite of 

book? What is the reverse activity of writing?  
9 Depolicing is the lack of policing with regard to petty crimes committed by certain social and ethnic 

groups in order to avoid accusations of racial profiling. Deshopping is buying a thing and then 

returning it for a refund. Source: www.wordspy.com 

http://www.wordspy.com/
http://www.urbandictionary.com/
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de-conflict – ‘to avoid conflict while planning a military strategy’ 

de-alert – ‘to separate a nuclear weapon’s warhead from its delivery system’ 

de-elect – ‘remove an elected official from office’ 

de-bachelorize – ‘the act of replacing typical bachelor decor in the home with items 

considered more feminine’ 

According to Adams (2001) and Plag (2003), the prefix de- is used to form reversative 

and privative verbs, but as the above examples show, the rules for forming reversative 

and privative verbs by means of the prefix de- have been modified or broken. The reason 

for this modification can be the act of attention-seeking itself. In fact, the complex lexemes 

created by these creative processes defy categories of reversativity or privativity: they 

bring into life previously nonexistent concepts, with categorisational terminology of their 

own. 

Another reason for the creation of such prefixations might be the so-called Minimax-

principle (Benczes 2006 quoting Breckle), referring to the process of expressing maximum 

conceptual content through minimal formal realization. This, however, could be seen as 

barring understanding as well: the very poignant socio-pragmatic/cultural content can 

render these phrases undecipherable. 

 

Conclusions 

Though far from exhaustive, our reasoning aimed at identifying a number of 

classificational problems concerning prefixes and prefixation in English, which proved to 

be closely connected to semantic considerations. In this sense we have argued against 

descriptive notions concerning prefixation. Creative prefixations prove that meaning 

cannot be excluded from considerations concerning the topic. The paper tries to identify 

some of the motivational forces behind such a phenomenon. 
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HAJBA RENÁTA 

 

A társadalmi (területi) rétegzettség és a regionalitás összefüggései  

Szombathely beszélt nyelvében 
 

1. Szociolingvisztikai axióma, hogy a nyelvhasználatot elsődlegesen társadalmi tényezők 

határozzák meg, „társadalmi rétegződés és nyelvhasználati rétegzettség, azaz társadalmi 

és nyelvhasználati variáció egymást föltételező módon függ össze” (Kiss 1999: 420; vö. 

Wiesinger 1997: 12). A deskriptív adekvátság biztosításához tehát szükséges a nyelvi 

adatok nyelvszociológiai szempontú vizsgálata is.  

Intézményünk Magyar Nyelvészeti Tanszékének kutatási tervében 1975 óta szerepel – a 

nyugat-dunántúli regionális nyelvhasználat vizsgálatán belül – Szombathely regionális 

köznyelviségének elemzése (vö. Szabó 1978, Balogh 1979, Szabó 1980, Molnár 2003). A tanszék 

munkatársaként kiemelt feladatomnak tartom, hogy ezt a kutatói hagyományt követve 

feltárjam Szombathely beszélt nyelvi jellemzőit. Vizsgálódásom szociodialektológiai 

szempontú szinkrón változásvizsgálat, mellyel átfogó, a különböző nyelvi szintekre és 

nyelvhasználati színterekre kiterjedő leírást lehet adni a város beszélt nyelvi képéről, különös 

tekintettel a regionális köznyelviség átmeneti nyelvhasználati sávjára.  

Kutatásom több szempontból is hiánypótló munka. Az eddigi beszélt nyelvi 

vizsgálatok ugyanis nem terjedtek ki egy város regionális köznyelviségének teljes 

leírására. Másrészt a pillanatnyi nyelvi valóság rögzítésével elért állapotfelmérésen túl 

megpróbálom megragadni a szinkrón dinamizmust a város nyelvhasználatában. 

Valamint a gyűjtött anyag lehetőségei szerint a helyi regionális nyelvhasználat 

szociolingvisztikai állapotleírását is elkészítem. Vagyis meghatározom, hogy az egyes 

beszélőcsoportok nyelvhasználata az adott beszédszituációban melyik nyelvváltozathoz 

áll közelebb. Kutatásom újszerűsége abban is áll, hogy vizsgálatom tárgyát képezi a város 

területi tagolódású nyelvi rétegeinek nyelvhasználata. 

Jelen tanulmányomban ez utóbbiakkal foglalkozom. Azaz elemzett korpuszom 

köznyelvi és regionális vonatkozásait a nyelvszociológiai változók (vagyis a nem, az 

életkor, az iskolai végzettség és a foglalkozás), valamint a városrészek szerinti 

rétegzettség alapján mutatom be.  

A tudomány–tanítás–tehetség témaköréhez kapcsolódva hangsúlyozandó, hogy a 

regionalitás vizsgálata segíthet abban, hogy az anyanyelvi nevelés még jobban 

alkalmazkodjék a valamely nyelvjárást, illetőleg regionális köznyelvet beszélő tanulók 

ismereteihez. 

2. Komplex gyűjtési és feldolgozási módszeremet most nem részletezem (erről lásd Hajba 

2010a,b). A továbbiakban bemutatott eredményeket – törekedve az össznépességgel 

arányos, kellőképpen rétegzett mintavételre – 50 társadalmilag és a városrészek szerint is 

differenciált adatközlő átlagosan egyórás spontánbeszéd-felvételeinek elemzésével 

kaptam. Következtetéseimet egy 500 oldalas, középfinom fonetikus lejegyzésű, beszélt 

nyelvi adatbázis, összesen 176.323 nyelvi adat alapján vontam le.  

                                                 

 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
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Regionális köznyelviségen olyan a helyi nyelvjárások és a beszélt köznyelv közti 

átmenetet, nyelvhasználati közveleget értek, amely köznyelvközeli és köznyelvi funkciójú, ám 

helyi nyelvjárási sajátosságokat is hordoz. A köznyelv (standard) a nyelvközösség egésze 

szempontjából a legfontosabb, polifunkcionális, nagy mértékben egységes nyelvváltozat, a 

nyilvános érintkezés eszköze, melynek van írásbeli és beszélt nyelvi változata is. Az eszményi 

köznyelvi normától való minden területi alapú eltérést általánosságban a regionális jelzővel, a 

regionalitás, regionalizmus kifejezésekkel illetek, melyek vagy nyelvjárási vagy regionális 

köznyelvi jellegzetességekre vonatkoznak.  

„A „regionális köznyelv” arra utal, hogy a nyelvi formáció „vidéki” területiségű. 

Ugyanakkor a témával sokat foglalkozó G. Varga Györgyi kutatásai azt bizonyítják, hogy 

a szóban forgó nyelvi formációnak szociológiai meghatározottsága általánosabb érvényű, 

mint „vidékiessége” (Szabó 1978: 131). Korábbi gyűjtéseim eredményei is azt mutatták, 

hogy a regionális köznyelviség társadalmi determináltsága erőteljesebb, mint a területi. 

Ugyanis a hozzácsatolt falvakban élő adatközlők nyelvhasználata köznyelviesebb volt, 

mint azon belvárosi fiataloké, akik a nagyszüleikkel élnek, illetve sokat vannak velük; 

vagy szakmunkásképzőt végzett fizikai foglalkozásúak (vö. Balogh 1990a: 84, Sornig 

1990: 98). A regionális köznyelviség megragadásához tehát különösen lényeges a 

társadalmi aspektus figyelembevétele.  

3. A továbbiakban elsőként a nemekkel foglalkozom. A régebbi nyelvjárási szakirodalom 

alapján a nőket a nyelvi régiségek megőrzőiként tartották számon (erről l. pl. T. Károlyi 

1994). A későbbi szociolingvisztikai vizsgálatok eredményei szerint viszont a nők 

nyelvileg újítóbbak, köznyelviesebb nyelvhasználatúak, a kettősnyelvűségre 

hajlamosabbak, mint a férfiak (ezekről l. pl. Kiss 2001: 181–185; vö. P. Lakatos 1977: 18, G. 

Varga 1988a: 980, Szabó 1993: 412). A különbözőségek és a kutatási eredmények 

változása a két nem eltérő társadalmi helyzetének a következménye.  

1. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya nemenként 

64% 69%

36% 31%

férfiak nők

köznyelvi adatok regionális adatok

 
Gyűjtött adataim nembeli sajátosságairól elmondható, hogy általában véve nincsenek nagy 

különbségek a férfiak és a nők között. A férfiak beszélt nyelvi szövegeinek 64 %-a köznyelvi, 36 

%-a pedig attól eltérő. A nők esetében ez az arány 69 % és 31 %. Ez alapján megállapítható, hogy 
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a férfiak valamennyivel több regionális alakot használtak (vö. Molnár 2003: 498).  

Más megközelítésben a teljes korpusz köznyelvi adatainak 36 %-a a férfiaktól, 64 %-a a 

nőktől származik. A regionális adatok 41 %-át ejtették a férfiak, 59 %-át a nők. A regionalitás 

azért mutat ez utóbbi esetben alacsonyabb értéket a férfiak csoportjában, mert a 

reprezentativitásnak megfelelően több női adatközlőm volt (összesen 30 nő és 20 férfi). Ha 

azonban a kapott értékeket leosztom egy főre, hitelesen össze lehet őket vetni egymással. Ezek 

alapján az egy főre jutó regionalitás a férfiak esetében 2.05 %, a nőkre vonatkozóan pedig 1.96 

%. Tehát ebből a szempontból is nézve a nők valamelyest köznyelviesebb nyelvhasználatúak, 

mint a férfiak. Ám hangsúlyozom, hogy a különbség elenyésző. Ez azzal magyarázható, hogy 

mára a nemek tekintetében a társadalmi viszonyok kiegyenlítettebbek lettek.  

4. A nem mellett az életkor is a nyelvhasználatot alapvetően befolyásoló tényező. 

Életkorról beszélve a szociolingvisztikában az emberi életpálya nyelvhasználati 

szempontból fontos állomásait, azaz a társadalmi életkor szakaszait (vagyis az elsődleges 

nyelv elsajátítása, az iskoláskor, a foglalkozás, a házasságkötés, a gyermeknevelés, a 

nyugdíjaskor) tárgyaljuk.  

A változáskutatásban a nemzedéki nyelvhasználat összevetésének különösen nagy 

szerepe van. Óvatosan szabad azonban következtetéseket levonnunk a változások 

gyorsaságára vonatkozóan, mert a regionalitás, a nyelvjárásiasság erősödése annak is az 

eredménye időskorban, hogy ebben az életszakaszban a formális beszédhelyzetekben 

való részvétel csökkenésével a beszélők többé vagy kevésbé visszatérnek a nem 

köznyelvi változatok használatához. Az egyének beszédének a változása tehát nem 

feltétlenül azonos a beszélőközösség nyelvének módosulásával.  

A kutatások arról számolnak be általánosságban, hogy a középnemzedékre jellemző a 

leginkább választékos kifejezésmód. A gyermekek még kevésbé tudatosak nyelvileg, 

illetve a fiatalok másságra törekvő magatartása nyelvi szinten is érződik (gondoljunk pl. 

az ifjúsági és idegen nyelvi kifejezésekre). Az idősek pedig sok esetben régies formákat 

preferálnak (Kiss 1989, 1995: 91–100, 2001: 178–181; vö. Cornelissen 2002: 307). 

2. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya korcsoportonként 
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A szombathelyi gyűjtött anyagban az egyes korcsoportok beszélt nyelvét külön-külön 

nézve látható (2. számú ábra), hogy a köznyelvi és a regionális adatok aránya az idős 

nemzedék esetében a legkiegyenlítettebb (60–40 %). A középkorosztály beszélt nyelvi 

szövegeinek 67 %-a választékos nyelvi, 33 %-a regionális. A fiatalok nyelvhasználata 

pedig 70 %-ban a legmagasabb szintű beszélt nyelvnek megfelelő, és 30 %-ában 

jelentkeznek regionális alakok. A középkorúak nyelvhasználata a fiatalokhoz áll közelebb 

(Hasonló eredményre jutott Molnár Zoltán is szombathelyi szókészleti vizsgálata során 

[2003: 497]). Az adatok tehát azt mutatják, hogy a kutatóhelyen a fiatalok követik 

leginkább a köznyelvi normát.  

Az összes adat tekintetében hasonló tendencia állapítható meg. Az idősektől felvett 

anyagból adatolható nagyobb számú regionalizmus (2,2%/fő), ez a fiatalok felé haladva 

fokozatosan csökken (40–64 évesek: 2%/ fő, 15–39 évesek: 1,89%/fő).  

Ez abból is adódhat, hogy a mintavételhez felhasznált KSH korcsoportbontása nincs 

összhangban a szociológiai életkor szakaszaival. A fiatalok között vannak már aktív 

dolgozók, illetőleg a középnemzedékben már nyugdíjasok. Ezért némiképp árnyalhatja 

ezt a képet, ha az egyes beszélőcsoportokat nem egységében vizsgáljuk. 

A fiatalokon belül külön-külön is értékeltem a még másodlagos szocializáció (azaz a 15 és 23 

év köztiek) és a már harmadlagos szocializáció szakaszában lévők (azaz a 24 és 39 év köztiek) 

nyelvi adatait. A kapott eredmények azt mutatják, hogy nincs különbség a két csoport beszélt 

nyelve között (egyaránt 70%-os köznyelviesség és 30%-os regionalitás jellemzi a szövegeket). Az 

adott nemzedék összes adatához viszonyítva van némi eltérés: egy főre leosztva a 15 és 23 év 

köztiek 5.1%-ban, a 24 és 39 év köztiek pedig 5.4%-ban nem köznyelvi variánsokat használnak.  

Továbbá a középső nemzedék sem homogén az épp a nyugdíjas korba lépettek miatt. 

Összehasonlítva a középnemzedék nyugdíjasait az aktív dolgozókkal az előbbiek valamelyest 

markánsabb regionális nyelvhasználata mutatható ki (nyugdíjasok: 34%, aktív felnőttek: 32%).  

A részletes elemzés után elmondható, hogy nincsenek nagy különbségek az egyes 

korosztályokon belül sem. A középső nemzedék valamivel regionálisabb 

nyelvhasználatát a fiatalokkal szemben az ide sorolt már nyugdíjas adatközlők 

köznyelvtől eltérő adatai okozhatják.  

5. „A kiejtés leginkább az iskolai végzettség függvénye” – állapítja meg P. Lakatos Ilona 

jászberényi regionális köznyelvi vizsgálata eredményeként (1977: 17). Általános tapasztalat, 

hogy az iskolázottság a presztízsváltozat használatát vonja maga után, a köznyelvi norma 

ismerete és alkalmazása összefügg az érettségizettek vagy annál magasabb végzettségűek 

társadalmi státusával. Illetőleg a magasabb iskolai végzettség összefüggésbe hozható a 

nyelvjárási sajátosságok kerülésével (G. Varga 1988a,b, Kiss 2001: 189–190).  

P. Lakatos Ilona különbséget tesz a középfokú és a legmagasabb végzettségűek 

nyelvi magatartása között. Terestyéni Tamás kutatási eredményeire hivatkozik, aki 

igazolja, hogy a közepesen iskolázottak körében erőteljes köznyelvre való törekvés 

figyelhető meg, ugyanis ez „egyfelől elhatárolja őket az alacsonyabban 

iskolázottaktól, másfelől a szabálykövető és választékos vagy annak hitt 

kommunikációs formák a magasabb iskolázottsági – műveltségi és társadalmi státusz 

és presztizsjegyeiként értelmeződnek. A legmagasabb végzettségűek számára a 

nyelvi norma ismerete és alkalmazása természetesebb, ugyanakkor az ilyen 

adatközlők „őszintébbek”, „kevésbé érzik maguk számára kötelezőnek a 

kommunikációs helyzetből fakadó alkalmazkodást” (P. Lakatos 1994: 95).  
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3. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya az iskolai végzettség szerint 

 
Ahogy a 3. számú ábra is jelzi, gyűjtött anyagomban az iskolai végzettség 

növekedésével egyenes arányban nő a köznyelvi változatok száma, illetőleg fordított 

arányú a regionalitás mértékének változása. Vagyis az általános iskolai végzettségűek 

nyelvhasználata a leginkább regionális, az egyetemet, főiskolát végzetteké pedig a 

leginkább köznyelvies.  

Nagy különbségek itt sincsenek az egyes kategóriák között. Az alapfokú 

végzettségűek eredményei csupán egy százalékkal térnek el a szakmunkás iskolát 

végzettekéitől. Illetőleg az érettségizettek értékei a legmagasabb végzettségűekéihez 

állnak közelebb (két százalék az eltérés közöttük).  

Ugyanez jellemző az összes adathoz viszonyítva is. Annyiban módosul némiképp a 

helyzet, hogy az adatközlők által ejtett összes regionális adathoz viszonyítva az általános 

iskolában és a szakmunkásképző iskolában végzettek beszéde egyenlő arányban a 

leginkább köznyelvtől eltérő (2.07 %/fő).  

6. Az iskolai végzettséggel szorosan összefüggő nyelvszociológiai tényező a foglalkozás, 

a foglalkozási pozíció. Sőt véleményem szerint jobban befolyásolja az egyén 

nyelvhasználatát mindenkori munkahelye és munkaköre, mint az iskolai végzettsége. A 

tapasztalatok szerint általánosságban a szellemi, az írásbeliséghez kötődő, vezető 

szerepkörű foglalkozásúak nyelvére a választékos köznyelv jellemző (Kiss 1995: 93, 2001: 

187–188).  
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4. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya a foglalkozás szerint 
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Adatközlőimet három fő foglalkozási csoportba sorolva az adatok tükrében 

elmondható, hogy a szellemi munkakörűek nyelvhasználatának 71 %-a köznyelvi, 29 %-a 

regionális. Őket szorosan követik a tanulók 70 %-os köznyelvi és 30 %-os regionális 

aránnyal. A fizikai foglalkozásúak beszédében 65 % köznyelvi és 35 % regionális adat 

található. Ezek alapján tehát a fizikai dolgozók nyelvhasználata tér el nagyobb mértékben 

a művelt köznyelvi kiejtéstől.  

Némiképp árnyalja az eredményt, ha elkülönítve vizsgáljuk a nyugdíjasokat az aktív 

dolgozóktól. A 4. számú ábra statisztikai adatai szerint a tanulók nyelvhasználata, ha kis 

mértékben is, de köznyelviesebb az egykor szellemi foglalkozású nyugdíjasokétól. Ebben az 

esetben az életkori meghatározottság nagyobb jelentőségű a foglalkozásnál. Ugyanezt 

támasztja alá az is, hogy a legtöbb regionális alakot a fizikai foglalkozású nyugdíjasok ejtették.  

Az egy főre jutó regionális adatok aránya a teljes korpusz vonatkozásában a 

következőképp alakul (a leginkább regionálistól kezdve): fizikai munkakörű 

nyugdíjasok, fizikai foglalkozású aktív dolgozók, tanulók, egykor szellemi tevékenységű 

nyugdíjasok, szellemi munkát végző aktív dolgozók. Ez esetben tehát a középiskolába, 

egyetemre járó diákok beszélt nyelvére egy árnyalattal több regionális változat jellemző.  

7. A korpusz adatainak városrészek szerinti összesítése nem mutat nagy különbségeket. A 

belvárosra és a lakótelepekre egyformán 66 % köznyelvi és 34 % regionális, a kertvárosias 

övezetre 69 % köznyelvi és 31 % regionális nyelvhasználat jellemző. Feltételezésemnek 

megfelelően elmondható tehát, hogy az egykori falvak beszélt nyelve nemhogy nem 

nyelvjárásosabb, hanem a választékos nyelvhez inkább közelebb álló, mint a többi 

városrész nyelvhasználata. Ez azzal magyarázható, hogy mára általános lakossági 

keveredés figyelhető meg a kutatóhelyen, aminek egyik fő vetülete a fiatal, ill. középkorú, 

iskolázott, szellemi munkakörben tevékenykedő népesség kiköltözése a hozzácsatolt falvak 

családi házas övezetébe (vö. Balogh 1990b: 198). 
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Az összes regionális adat viszonylatában a lakótelepeken élők valamelyest több (2.15 

%/fő) regionalitást ejtettek, mint a belváros és a hagyományos beépítésű belső lakóterület 

lakosai (2 %/fő). A kertvárosok népessége ezekhez képest a fenti arányhoz hasonlóan 

köznyelviesebb nyelvhasználatú (1.76 %-os regionalitás figyelhető meg adatközlőnként).  

Ahogy az 5. számú ábra is jelzi, kirívó eltérések nincsenek az eredmények között. A 

köznyelvi adatok aránya 65 és 72 %, a regionálisaké 28 és 35 % közti. A leginkább 

köznyelvi normától eltérő a Derkovits és a Joskar Ola lakótelepek, valamint az Ipartelep 

nyelvhasználata. Ennek magyarázata, hogy a demográfiai mutatók szerint ezeken a 

lakótelepeken nagyrészt az 1960-as, 70-es években a környező falvakból betelepült, 

idősebb lakosok élnek. Az Ipartelepen pedig kiugró a többi részhez képest az 

alacsonyabb iskolázottság mértéke, amely szintén eredményezi a választékos kiejtéstől 

való különbözést. A városmagban is viszonylag sok időskorú lakik, ezért következhet az 

imént tárgyalt részek után a belváros. A lakótelepek közül az Oladi lakótelep magasabb 

köznyelvi adatainak aránya azt jelzi, hogy sok fiatal él ott.  

 

5. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya városrészenként 

 

 

Az egyes városrészek beszélt nyelvét jellemző regionális és köznyelvi adatok aránya 

szépen tükrözi a kertvárosokba való kitelepülés tendenciáját is. Vonzó peremrészek ma 
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Gyöngyösszőlősön ugyan a lakosok nagyobb része érettségizett, ám többségük az ipari, 

építőipari szektorban, fizikai munkakörben helyezkedik el.  

A leginkább köznyelvies nyelvhasználatú Herényről elmondható, hogy az ottani 

népesség nagyrészt a 40–64 év közti, érettségivel rendelkező, vezető értelmiségi 

foglalkozásúak köréből kerül ki. Mindezek magyarázatul szolgálnak a kapott értékekhez. 

8. Az őslakosok elemzett szövegrészleteinek 68 %-a köznyelvi és 32 %-a regionális. A 

betelepültek esetében ez az arány 65 és 35 % (vö. P. Lakatos 1990:221). Ebből következik, 

hogy Szombathely regionális nyelvi képét nagyobb mértékben határozzák meg a 

beköltözöttek, mint a tősgyökeres helyiek. Ebben szerepet játszik, hogy az előbbiek 

többsége a környező falvakból érkezett, mára már időskorú lakosokból kerül ki.  

Adataim lakóhelytípusok szerinti rendszerezése azt mutatja, hogy a lakásban élők 

beszélt nyelve valamivel regionálisabb (34 %), mint a családi házban élőké (32 %). Ezt lehet 

egyrészt a fent már vázolt tényekkel magyarázni, mely szerint a városhoz közeli 

településekről sokan az újonnan épített lakótelepi lakásokba költöztek. Másrészt azzal, 

hogy a leginkább köznyelvies nyelvhasználatú kertvárosias részeken a kitelepült, kvalifikált 

fiatalok és középkorúak családi házakban élnek. Megjegyzendő azonban, hogy a családi 

házak megfelelő körülményeket biztosítanak több nemzedék egymás mellett élésére. A 

nagyszülők nyelvhasználata pedig megfigyeléseim szerint hatással van a középkorúak és a 

fiatalok beszédére, ami főként informális beszédhelyzetekben mutatkozik meg.  

9. Adatbázisom több szempontú értékelése után elmondható, hogy Szombathelyen a 

férfiak beszélt nyelve regionálisabb a nőkénél. A regionális sajátosságok használata az 

életkor növekedésével egyenes arányú, az iskolai végzettség növekedésével viszont 

fordított arányú. Ezzel összefüggésben a fizikai foglalkoztatottságúak körében 

jelentősebb a presztízsváltozattól eltérő alakok ejtése.  

Összességében megállapítható, hogy Szombathely beszélt nyelve elsősorban 

köznyelvies (az összes adatnak 67%-a köznyelvi és 33%-a regionális). Ez abból is adódik, 

hogy a lakosság nagyobb része a középkorú érettségizettek közül kerül ki. Általános 

tapasztalatom, hogy nincsenek nagy különbségek az egyes csoportok között, a városra 

ugyanis a nyelvi-nyelváltozati keveredés jellemző minden téren (vö. Szabó 1982: 58). 

Ezért hangsúlyozandó, hogy nem szabad merev szabályszerűségeket felállítani egyik 

beszélőcsoporttal kapcsolatosan sem. Hisz a nyelvi rétegek nem homogének, ugyanazok 

a jelenségek figyelhetők meg, csak más arányban (P. Lakatos 1994: 95), valamint a 

nyelvhasználat beszélőként, beszédhelyzetenként, sőt beszédtémánként is rétegzett. Az 

egyes beszélőkre vonatkozó adatok ebből kifolyólag árnyalhatják vagy akár 

differenciálhatják is az eredményeket.  
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POZSGAI ISTVÁN 

 

A határozói igenév kialakulásának kezdetei az óorosz nyelvben 
 

1. Bevezetés 

Az óorosz nyelvben határozói igenévről mint szófajról nem beszélhetünk. Azt a 

szintaktikai feladatot, amelyre a mai orosz nyelvben a határozói igenevet használják, az 

óorosz nyelvben az appozitív (értelmezői vagy adverbiális) szerepben használt 

melléknévi igenév (participium) segítségével valósították meg. Előadásunkban a XII. sz. 

elején vagy első felében másolt Sínai Paterikon és más óorosz kódexek anyaga 

segítségével annak a folyamatnak a kezdeteit vizsgáljuk, amely során az értelmezői 

funkcióban használt participiumból egy új szófaj, a határozói igenév alakult ki. 

A Sínai Paterikonról (Син. 551 jelzetű): A kódexet a moszkvai Történeti Múzeumban 

őrzik. A XII. sz. elején vagy első felében ószláv eredetiről másolták a régi Rusz területén. 

A 184 leveles kódexből 182 levél az eredeti XII. századi szöveget tartalmazza. A kéziratot 

V. Sz. Golüsenko és V. F. Dubrovina adta ki 1967-ben Moszkvában (Голышенко – 

Дубровина 1967). Elemzésünkben ezt a betűhű szövegkiadást használjuk. A kézirat 

protográfjának vagy proterográfjainak szövegét görögről fordították ószlávra. Az eredeti 

görög szöveget Ióannész Moszkhosz (538–619) írta a VII. sz. elején (Голышенко – 

Дубровина 1967: 10). Az alapkézíráson kívül még hét idegen kézírást különíthetünk el, 

amelyeket az “idegen kézírás” elnevezéssel tüntetünk fel, melléírva római számmal az 

adott kézírás számát II-től VIII-ig (az alapkézírás lenne az I-es, de ezt nem közöljük 

külön). A következtetésekben és részben az összesítésekben az idegen kézírásokat nem 

különítjük el egymástól, amit e kézírások kis terjedelmével indokolhatunk. 

A melléknévi igenevek (participiumok) használatában két nagy területet 

különíthetünk el: 1) Ha a participiumos szerkezetet úgy alakíthatjuk át mellékmondattá, 

hogy annak alanya nem egyezik a főmondat alanyával, és nem is figyelhető meg a 

főmondatban, valamint a melléknévi igeneves szerkezet jelentése független a mondat 

főmondatrészeitől, akkor ezt a szintaktikai szerkezetet participium absolutumnak 

nevezzük. Ezt a participium absolutumot a participium és a vele együtt álló főnév vagy 

névmás deklinált alakja után a latin nyelvben ablativus absolutusnak, az ógörögben 

genitivus absolutusnak, az óindben locativus absolutusnak, a gótban, az ószlávban 

(óbolgárban), az ócsehben és az óoroszban pedig dativus absolutusnak hívjuk. Itt meg 

kell jegyeznünk, hogy a szláv dativus absolutusban a participium “alanyának” – noha 

általában a participium (többnyire kitett) “alanya” nem fordult elő a főmondatban – nem 

kellett kötelezően különbözni a főmondat alanyától (Baleczky – Hollós 1987, 180). 2) Ha a 

participiumos szerkezetet oly módon alakíthatjuk át mellékmondattá, hogy annak alanya 

egybeesik a főmondat alanyával vagy legalábbis előfordul a főmondatban, és a 

melléknévi igeneves szerkezet jelentése függ a mondat főmondatrészeitől, akkor ezt a 

mondattani szerkezetet participium coniunctumnak vagy relativumnak hívjuk, mivel a 

participium a mondat valamelyik részével kerül kapcsolatba (rávonatkoztatásba). 

Mint ismeretes, a participium coniunctumnak az ószláv és az óorosz nyelvben 

szintaktikai funkciója alapján háromféle használata különböztethető meg: 1) az attributív 

                                                 

 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
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funkció, amikor a participiumot jelzőként használjuk; 2) a predikatív funkció, amikor a 

melléknévi igenév az összetett állítmány részét képezi; 3) az appozitív, azaz adverbiális 

vagy értelmezői funkció (Vondrák 1912: 607). Mivel az orosz határozói igenév 

(деепричастие, azaz a deklinálhatatlan melléknévi igenév) az appozitív funkciójú rövid 

alakú, azaz nominális aktív participium alanyesetének formáiból alakult ki (Кузьмина – 

Немченко 1982: 292), vizsgálatunk során az appozitív participiumnak az értelmezett 

szóval való egyeztetésére koncentrálunk, mivel a helyes egyeztetés figyelmen kívül 

hagyása egyértelműen jelzi, hogy a participium és az általa értelmezett szó közötti 

szintaktikai viszony fokozatosan megszakad. A megszűnt egyeztetés helyett a 

participium és az igei állítmány közötti eredetileg másodlagos, de szintén alárendelő 

mondattani viszony kerül előtérbe. 

A participiumot általában akkor használták appozitív funkcióban, amikor a benne 

kifejezett cselekvés, történés, létezés vagy állapot alanya, tulajdonképpen a melléknévi 

igenév „logikai alanya” megegyezett a mondat alanyával (Baleczky – Hollós 1987, 179). 

Ahhoz, hogy ez a feltétel bekövetkezzen, értelemszerűen a participiumnak is 

nominativusban kellett állnia. Ezért figyelmünket elsősorban a nominativusban álló rövid 

alakú cselekvő melléknévi igeneveknek a mondat alanyával való egyeztetésére fordítjuk. 

Ezenkívül, összehasonlítás céljából feltüntetjük a függő esetekben álló rövid alakú aktív 

participium egyeztetésének példáit is, amelyekben a melléknévi igenév gyakran az 

appozitív funkcióhoz közeli rendeltetéssel bír, és a predikatív funkcióhoz is közelít, de 

nem képezi összetett állítmány részét, mint pl. a kettős accusativust vagy genitivust 

tartalmazó (Vondrák 1912: 610). Ezen participiumokkal együtt vizsgáljuk az attributív, 

azaz jelzői funkcióban használt nominális alakú cselekvő melléknévi igenevek függő 

esetekben történő egyeztetését is. Egyébként ez utóbbi funkcióban általában 

pronominális, azaz hosszú alakú participiumokat találhatunk. Az előbbi két participium-

csoportnak a jelzett szóhoz függő esetekben történő egyeztetését azért vizsgáljuk, mivel 

ezáltal kívánjuk bizonyítani, hogy a Sínai Paterikon anyaga alapján még nincs szó a rövid 

alakú cselekvő melléknévi igenevek deklinációjának általános megszűnéséről. A dativus 

absolutus részét képező participiumok egyeztetésével viszont itt nem foglalkozunk. 

Visszatérve az appozitív funkcióhoz, hangsúlyoznunk kell, hogy amikor a 

participiumot appozitív funkcióban használták – azaz valamilyen mellékmondatot 

rövidítettek vele (időhatározóit, okhatározóit, módhatározóit, célhatározóit és feltételest) 

– a participiumot hasonlóan a melléknevekhez és az attributív funkciójú melléknévi 

igenevekhez nemben, számban és esetben egyeztették azzal a főnévvel vagy névmással, 

amelyre vonatkozott. Azonban, idővel a rövid alakú appozitív participium és a mondat 

alanya közötti szemantikai és szintaktikai viszony meggyengült, így a melléknévi igenév 

szorosabban kezdett kapcsolódni az igei állítmányhoz. Ezáltal az appozitív funkciójú 

participium az igei állítmánnyal kifejezett cselekvés alanyának egy másodlagos 

cselekvését, ill. az elsődleges cselekvés (és nem a mondat alanyának) valamely 

tulajdonságát vagy körülményét fejezte ki (Кузьмина – Немченко 1982: 292). Nem 

véletlenül értelmezik az appozitív participiumot mellékmondati állítmányként is 

(Baleczky – Hollós 1987, 179). Munkánk célja, hogy elsősorban a Sínai Paterikon anyagán 

bemutassuk azokat a korai változásokat, amelyek az appozitív funkciójú participium és 

az értelmezett szó – azaz a mondat alanya – közötti szemantikai és szintaktikai kapcsolat 

lazulásáról tanúskodnak. A bemutatott példák után közöljük a mondatok orosz és 

magyar fordítását is. 
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2. Az appozitív participiumok helyes egyeztetésének példái 

  

2.1. Participium praesentis activi esetében 

s=tvori xe dru|ga/ .Lv5. l\t\. maxA i kr'stA. ni pomywlA|A t\lom'. ni xen= z'rA (Он 

провел другие 12 лет мажа и крестя, ни о теле не помышляя, ни на женщин не 

смотря. További 12 évet töltött el keresztelvén, miközben nem gondolt a testi dolgokra, 

és egyetlen pillantást sem vetett a nőkre.): 5.14–16. oLci xe lav'ry ne praqahu ]go. molAqe 
| i po v'sA d'ni (Прося его целые дни, отцы лавры не пускали его. Napokon keresztül 

kérlelvén, a monostor szerzetes atyái nem engedték el őt.): 6v.3–4. ot=v\qasta ]mu s= 
sl'|zami rekuqi (Они (две женщины!) отвечали ему со слезами говоря. Könnyeket 

sírva felelt neki a két nő.): 20.4–5. ide k= nemu ho|tA oborotiti i (Он шел к нему, 

собираясь отговорить его. Azért ment hozzá, hogy lebeszélje őt. / Útban volt felé, arra 

készülve, hogy lebeszéli őt.): 22–9–10 (idegen kézírás III). …| sto/we ot= ve;era do utra. 

poA i ;'ty v= | kl\t=c\ svo]i (... с вечера до утра он стоял в своей келье поя и читая. 

…estétől reggelig állt a cellájában énekelve és olvasva.): 28v.7–9. togo xe pr\byvani/ oLci. 

pov\dawa nam= gLl[qe. /ko … (Отцы той же обители поведали нам, говоря, что... 

Ugyanannak a monostornak az atyái közölték velünk, azt mondván, hogy….): 58.16–17. 

Itt összesen 825 példát számoltunk össze. 

 

2.2. Participium praeteriti activi esetében 

slywav= ar’hi|episkup= petr=. ;[di sA o byv=wim' (Слышав об этом, архиепископ 

Петр удивился бывшему. Péter érsek ezt hallván, elcsodálkozott a történteken.): 4v.10–

11. konon= v=z'm= rizu svo[ ot=ide (Взяв свою ризу, Конон ушел. Magához véve a 

saját miseruháját, Konon elment.): 4v.15. us=r\towa i xidove. i hot\wa ubi|ti. i 
obnaxiv=we me;a tekowa k= star'c[ | i priblixiv=we sA ot=mahnDv=we sA uda|riti 
hotAqe (Встретили его жиды и хотели его убить, и обнажив мечи, прибежали к 

старцу, и приблизившись размахнулись, так как хотели его ударить. Zsidók találtak 

rá, és meg akarták ölni. Kivonván kardjukat az atya felé rohantak, és közeledvén hozzá 

lendületet vettek, mivel le akartak rá sújtani/hogy lesújtsanak rá.): 9v.1–4, a mondatban 

jelen idejű participium is van. i s=tvoriv= molitvu ot=p8sti A star'c' (И сотворив 

молитву, старец отпустил их. Egy imát elmondván, a szerzetes atya elengedte őket.): 

9v.5–6. Itt összesen 821 példát találtunk. 

 

3. Az appozitív participiumok helytelen egyeztetésének példái 

Megemlítendő, hogy az óorosz nyelvemlékekben már a XI. században megjelentek a 

rövid alakú aktív participiumok esetben történő helytelen egyeztetésének példái, de a 

nyelvtani nem tekintetében hibásan egyeztetett melléknévi igenevek száma csak a XIII. 

századtól lett jelentős (Домбровский 1977: 109). Az appozitív funkcióban használt 

participiumok helytelen egyeztetésének példáit a teljesség igényével közöljük: 
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3.1. Participium praesentis activi esetében 

 

3.1.1. Hitelesnek tekinthető helytelen egyeztetések 

to xe s= stradani]m' (s=stradani] alakot kellett volna írni (Голышенко – Дубровина 

1967: 61)) imAwe sta|r'c'. v=shoxaawe bo na put'. i ishodAqii (sic!) | v= sLtyi grad= M 
sLtgo ier’dana. nosA hl\b= | i vodu. ]gda by kogo vid\l=… (То же сострадание имел 

старец, ибо он отправлялся в путь, и отходя от Святого Иордана в Святой Град, нося 

хлеб и воду, когда он кого-нибудь видел.... Ugyanazt a részvétet érezte az sztarec, mivel 

útnak indult, és elindulva a Szent Jordántól a Szent Városba, kenyeret és vizet cipelve, 

mikor meglátta….): 13.13–16. Az aláhúzott participium grammatikai nem tekintetében 

hibásan van egyeztetve a hímnemű star'c' főnévvel, ugyanis a participium nőnemű. 
v=l\|zowa ot= pr\stoAqih= v=n\. hotA reqi ]m8 | da izidet'. (Некоторые из 

стоящих наружи вошли, так как хотели сказать ему, чтобы он вышел. A kint állók 

közül néhányan bementek, azt akarva/mivel azt akarták mondani neki, hogy menjen ki.): 

30.12–14. Az egyeztetés szám tekintetében helytelen, mivel többes számot kellett volna 

használni. Nem kizárt, hogy a hiba elsősorban figyelmetlenséggel, a qe szótag 

elhagyásával magyarázható. 

i ona paky tretiiceF /vi  sA ]mu | tako xe gLl[qi. i uv\qavaFqe i. (И она 

(Богоматерь) третий раз появилась ему, так же говоря и увещая его. És az Istenanya 

harmadszorra jelent meg neki, ugyanazt mondva és intve őt.): 33.8–9. Az egyeztetés mind 

nem, mind szám tekintetében hibás, mert az aláhúzott participium hímnemű N.pl. 

végződéssel rendelkezik. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a XII. századi 

óorosz kódexekben nemegyszer előfordul a cselekvő melléknévi igenév nőnem N.sg.-ban 

az eredeti és helyes –i végződés helyett a hímnem N.pl. –e végződésének használata 

(Янович 1986: 225). 

i Lb= budet' pomoga/i nam=. bol'wa|/ /ko nam= v=zdast' trudy. v\duqe u|bo ;Ada 
mo/. kakomu d\lu potr\ba ]st'. (И Бог будет нам помогать, ведь он большой труд 

воздаст нам, так как знает, дети мои, в каком деле мы нуждаемся. És az Isten fog 

nekünk segíteni, hiszen nagy munkát ad nekünk, tudva/mivel tudja, ó gyermekeim, hogy 

mire van szükségünk.): 44v.12–14. Az egyeztetés szám tekintetében helytelen, mivel 

többes számot használtak egyes szám helyett. 

az= xe i Lg' moi sofronii idohov\ v= dom=. filoso|fa stefana ...|... iduqe k= sLt\i bLci... 

(Я и господин мой, Софроний шли вместе в дом философа Стефана ... идя к Святой 

Богородице (монастырь или церковь)... Én és az én uram, Szofroniosz együtt mentünk 

Sztefanosz filozófus házába … menvén a Szent Istenszülőnek szentelt 

monostorhoz/templomhoz…): 51.5. Az egyeztetés szám tekintetében hibás, kettős szám 

helyett többes számban áll a participium. 

...hotAqe iskusiti i. v=nide| xe i pomete peq' rizoF svo]F... (Намереваясь искусить 

его, он вошел и помел печь своею ризою... Kísérteni akarva őt, belépett, és 

miseruhájával söpörni kezdte a kemencét): 64.3–4. Az egyeztetés megint csak a szám 

vonatkozásában rossz, egyes szám helyett többe számot használtak. 

sego po vs’A d'ni vidAqe v= manastyri . n6 | \duqa ni gLl[qa. n= z\lo drAhla. 
pov\daa|we o nem' i o xitii ]go sLtumu igumenu | avrami[ (Каждый день видя в 

монастыре, что он не ест и не говорит, но печален, кто-то поведал о нем и о его 

жизни святому игумену, Авраамию. Minden egyes nap látván őt a monostorban, hogy 
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sem nem eszik, sem nem beszél, hanem nagy bánat nyomja, valaki hírt adott róla és 

életmódjáról a szent hégumenosznak, Ábrahámnak.): 67v.9–13. Az egyeztetés újfent szám 

tekintetében hibás. 

… /ko oLc' sut' kan’di|la si …|… hotA|qi v=xegowa svoA. ne hotAqi ixe ne v=|xegowa 

(..., что, отец, это лампады .... (одни), так как они хотели, возожгли свои (лампады), а 

(другие), потому что они не хотели, не возожгли. …, hogy, atya, ezek lámpások … 

{egyesek}, mivel akarták, meggyújtották a saját lámpásaikat, a többiek pedig, mert nem 

akarták, nem gyújtották meg….): 71v.13–17. Mindkét participium rosszul van egyeztetve 

nem és szám szerint, mivel nőnem és egyes szám helyett hímnemet és többes számot 

kellett volna használni. Az óorosz kéziratokban előfordul az –i flexió használata –e 

végződés helyett hímnemben, N.pl.-ban (Шахматов 1957: 137, 140). Azonban a Sínai 

Paterikonban az –i flexió semmi esetre sem rendelkezhet a hímnem N.pl. jelentésével, 

mert megfigyeléseink szerint a vizsgált nyelvemlékben a rövid alakú cselekvő melléknévi 

igenevek egyéb példáiban (nem appozitív funkcióban) egyszer sem használatos –i flexió 

–e végződés helyett (Пожгаи 2004: 191). 

i ini n\cii M oLc' hl\by tvorAqa. | t\m' xe i ne Ati bywa... (И некоторые другие из 

отцов, хлеб меся, так как они не были взяты в плен... És az atyák közül mások 

kenyeret dagasztva, mivel ők nem voltak fogságba hurcolva….): 80v.2–3. A participium 

vagy számban, vagy nemben vagy helytelenül egyeztetve, attól függően, hogy hímnemű, 

N.du.-ban álló alakról van-e szó, vagy pedig nőnemű, N. pl.-ban álló alakkal van-e 

dolgunk. (Ez utóbbi esetben az –a végződés az ószláv –A flexió könyvnyelvi, hibrid alakja 

lenne.) 

v=zb\s'|n\wa pAt' dLv= ... i bla|gohval'stvovahu Lba gLl[qe... (5 дев взбесились ... и 

благодарили Бога, говоря, что ... 5 leányzó engedett az ördög kísértésének …. és hálát 

adtak Istennek, mondván hogy…): 95v.9–11. Az egyeztetés nem tekintetében hibás, 

nőnem kellene. 

pone xe Msud\ tr'ni] b\ sA s=raslo. i ne|udob' /ko hotAqe pDt'm' minuti. 
mimo|hodAq[ ]mD. /ko xe drug druz\ priblixi|sta sa. star'c' xe i l'v=... (Так как 

отсюда терние срослось, неудобно (было), когда они (старец и лев) хотели идти на 

пути (друг против друга), и когда старец проходил мимо льва, так что он и лев 

приближались друг к другу ... Mivel innét a tövises bokrok összenőttek, kényelmetlen 

volt, amikor ők (az atya és az oroszlán) egymással szemben akarván menni az ösvényen, 

és amikor az atya az oroszlán mellett haladt el úgy, hogy közelebb kerültek 

egymáshoz…): 126v.13–16. Az egyeztetés számban helytelen, mert duálist kellett volna 

használni. 

nik’to xe m’n\ ne moxet' pri|blixiti sA. ni obonAti mene M smrada. D|ni;'xaFqi t\lo 
svo]. (Никто не может приблизиться ко мне, ни обнять меня из-за смрада, унижая 

(vagy: потому что унижает) свое тело. Senki sem közelíthet hozzám, sem meg nem 

ölelhet, mivel azzal megalázná a saját testét.): 154v.5–7. Az egyeztetés nemben rossz, 

hímnemet kellene használni. 

t= xe bLgol[biv=i ioan= pov\dovawe. o blaxe|n\m' an’drei. i o in\h=. rekDqe u xeny 
u ne|/ xe prebyvaahD... (Тот же богобоязненный Иоанн поведал о блаженном 

Андрее и об иных, говоря, (что) у женщины, у которой они остановились... Ugyanaz 

az istenfélő János mesélt a boldog Andrásról és másokról, azt mondván, hogy annál a 

nőnél, akinél megszálltak…): 166.10–12. Az egyeztetés szám tekintetében hibás, mivel 
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egyes szám kellene, és a participium a t= xe bLgol[biv=i ioan= szókapcsolathoz tartozik. 

Nem kizárt, hogy a hibás egyeztetésben szerepet játszik a többes számban álló 

prebyvaahD imperfectum hatása. 

m’nogaw'dy molAwe | vra;a ego radi. ob\qava[qe pAt' litr= aqe | ic\lAt' i. (Она 

часто молила врачей ради него, обещая 5 литров, если они исцелят его. Az asszony 

gyakran könyörgött az orvosoknak érette, öt litert ígérvén, ha meggyógyítják a férfit.): 

166.20 – 166v.2. A participium számban és nemben van helytelenül egyeztetve, nőnemet 

és N.sg.-t kellet volna használni a hímnem N.pl. helyett. 

 

3.1.2. Látszólagos helytelen egyeztetések 

brati/ xe pr\by|wA nudAqe av’vu… (Монахи же пребывали (там), принуждая 

отца... A szerzetesek ott voltak, kényszerítve az atyát…): 59.13–14. A brati/ gyűjtőnév 

mellett eredetileg egyes számot kellet használni, de már az állítmány is többes számban 

áll, ami a participiumra is hathatott. 

pridDt' xe k= teb\ brati/ molAqa sA. ih= xe ty nau;i. i prinesut' ti prosfory. 

/xe priim= v=kusi s= nimi (Придут же к тебе монахи, молясь. Ты их учи, и они 

принесут тебе просфоры, которые ты, принявши, съешь вместе с ними. Szerzetesek 

fognak hozzád jönni könyörögve. Tanítsd őket, és proszforát fognak neked hozni, 

amelyeket te átvéve, velük együtt fogsz megenni.): 178v.13–15. A participium megint 

többes számban áll, de az előző példához hasonlóan itt is gyűjtőnévre vonatkozik. 

 

3.2. Participium praeteriti activi esetében 

 

3.2.1. Hitelesnek tekinthető helytelen egyeztetések 

priw'd= star'c'. i v6|d\v=wa moqi brati/. lexAqa v= cLrkvi. | i v=spe;alovav= /ko ne c\lova 
]go. pr\|xe iw'stvi/ ot= xiti/ sego. w'd= k= o|dru gLla k= um'r=w[mu (Пришедши и 

видев мощи монаха, лежащие в церкви, и огорчившись, так как он не поцеловал его 

прежде его кончины, (и) шедши к одру, старец сказал умершему: Megérkezvén és látván 

a szerzetes testi maradványait, amelyek a templomban feküdtek, és elszomorodván, hogy 

nem vett tőle búcsút, mielőtt eltávozott ebből a világból, odamenvén a halotti ágyhoz, így 

szólt az elhunythoz:): 8.12–16. Az aláhúzott participium hímnem N.sg. helyett vagy hímnem 

N.du.-ban, vagy nőnem N.pl.-ban áll. Nem zárhatjuk ki, hogy a helytelen egyeztetés a 

közelben található lexAqa (Acc.pl. fem.) participium hatásával magyarázható, amelynek 

végződése megegyezik a nőnem N.pl. végződésével. Az óorosz kódexekben előfordul, hogy 

az ugyanazon mondatokban a közel álló szóalakok (nem csak melléknévi igenevek) 

végződése kiválthatta a participium helytelen egyeztetését (Кузьмина – Немченко 1982: 304-

305). Ez a jelenség is mutatja, hogy az appozitív participium és a mondat alanya közötti 

szintaktikai kapcsolat már meggyengült. 

v= ]din= xe dLn' idoh= rek=wa da  | byh= c\lovol= (sic!) grob= star';' (В один же 

день я пошел, сказав: пусть я поцелую гроб старца. Egyik nap elindultam, azt 

mondván: hadd csókoljam meg a sztarec koporsóját.): 27.6-7 (idegen kézírás IV). Az 

egyeztetés számban helytelen, kettős számot használtak egyes szám helyett. 

odinoF xe ostavista koryt'ce v= mori. pri|vAzav=we odinom' kameni (Однажды они 

(два монаха) оставили гнилую лодку в море, привязав ее к одному камню. Egyszer 

csak a két szerzetes kint hagyta a korhadt csónakot a tengeren, odakötvén egy kőhöz.): 

85v.6–7. Az egyeztetés szám tekintetében hibás, duálist kellett volna használni. 
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v= v's' pridohom= k= a|v’va 0eodoru. k= pen’tapol\ninD. poim=wi so|froni/ 
pr\mudr'ca i v=prosih= i (Мы пришли в деревню к отцу Феодору, к пентаполенину. 

Поймав мудреца Софрония, я спросил его. Megérkeztünk a faluba, a pentapoliszi 

Theodor atyához. Megragadván Szofronioszt, kérdést tettem fel neki.): 112v.15–17. Ha – 

és ez a legvalószínűbb – a participium nőnem N.sg.-ban áll, akkor az egyeztetés nemben 

helytelen. Figyelmet érdemel, hogy a participium és az állítmány között az i kötőszó áll, 

ami utalhat a melléknévi igenév másodlagos állítmányként történő használatára. Ebben 

az esetben a partiucipium önálló „szómondatként” lenne szó, amire lehet példákat hozni 

az óorosz kódexekből (Черных 1954: 284-285). Sőt, nemcsak az i kötőszó, de az a kötőszó 

is utalhat a participium önállóságára, pl.: /roslavna rano pla;et=… a rku;i (Ének Igor 

hadáról (1185 körül) (Черных 1954: 284-285). A participium önállósodása az óorosz 

oklevelekben, levelekben is tükröződik, ahol V. I. Borkovszkij a participiumot A. A. 

Potebnya nyomán másodlagos, ill. mellékállítmánynak nevezi (Борковский 1949: 205-

206). A jelenség nagyritkán az ószláv (óbolgár) kéziratokban is előfordul, pl.: v=z=piv= … 
i izide: (Codex Assemanianus, X. sz. vége –XI. sz. Eleje, Márk I. 26.), és később a 

középbolgár nyelvben szélesebb körben is elterjedt ez a jelenség (Мирчев 1978: 238-239). 

isprovodi xe / star\iwina razboini|kom= i do sela svo]go. malo xe pomudiv=we. A|t= 
byst' star\iwina razboinikom= (Главарь разбойников проводил и их до своего села. 

Мало времени подождав, главарь разбойников был схвачен. A rablóvezér elkísérte őt 

a falujáig. Miután kis ideig várakozott, a rablóvezért elfogták.): 114v.1–3. Az aláhúzott 

participium egyeztetése számban hibás. 
 

3.2.2. Látszólagos helytelen egyeztetések 

i vel'mi pol'zu v…z'|m=we (hiányzik a = betű) brati/. ot=idowa (И приобретши 

большую пользу, монахи ушли. És nagy (lelki) haszonra tévén szert, a szerzetesek 

elmentek.): 10v.14. Az egyeztetés formailag számban helytelen, logikailag viszont 

indokolt, hiszen brati/ főnév nomen collektivum, és a állítmány is többes számú. 

lik= xe mIr= t\h= v=skliknuv=we. | nevidimi bywA (Воскликнув, лик тех эфиопов 

невидимым стал. Miután felkiáltottak, azoknak az etiópoknak a kara láthatatlanná vált.): 

43.14–15. A példában a lik= főnév gyűjtőnévi jelentésben szerepel, ezért logikailag helyes 

a többes szám használata a participiumnál. 
 

4. Az appozitívhoz közeli funkcióban álló vagy attributív funkciójú rövid alakú aktív 

participiumok helyes egyeztetése 

Az előző pontokban felsorolt példáktól eltérően, az itt feltüntetett participiumok „logikai 

alanya” nem esik egybe a mondat alanyával. Ha ezeket a participiumos szerkezeteket 

átalakítjuk mellékmondattá, akkor általában nem határozói mellékmondatokat kapunk. 

Itt csak néhány példa bemutatására szorítkozunk: 

 

4.1. Participium praesentis activi esetében 

v\ru xe mi im\te ;a|da gLl[q[ ... (Поверьте мне, дети, говорящему... Higgyetek 

nekem, gyermekeim, aki azt mondja…): 37.17–18. se ;Llk= pride vodA xe|nu. imuq[ na 
s's'ci. kar’kin= (Вот пришел человек, который водил жену, имеющую на груди рак. 

Íme jött egy ember, aki a mellrákos feleségét hozta.): 38v.15–16. vid\h= bo / m’nogaw'dy 



106 

 

gLl[qa mi (Ибо я видел их многажды, как они говорили мне: Sokszor láttam őket, 

ahogy mondták nekem:): 114v.7. 

 

4.2. Participium praeteriti activi esetében 

semu bratu po us=penii star';i. posti|v=w[ sA .Lm. d'nii. M bLa vid\ni] by (Сему брату 

после смерти старца и 40-дневново поста приснилось видение от Бога.  Ennek a 

szerzetesnek a sztarec halála és 40 napnyi böjtölés után Istentől eredő látomása volt.): 

38v.11–12. eli zahari/ ne | poqAd\h= ne v\rovav=wa sLna radi. …(Ели я не пощадил 

Захария, не веровавшего ради сына... Ha nem könyörültem volna meg Zakariáson, aki 

nem hitt a fia miatt…): 99v.9–10 obr\tosta brata togo vr'vi|F sA povr'z=wa i udaviv=wa 

(Они (два монаха) нашли того брата веревкой повесившимся и удавившимся. Ők 

ketten megtalálták azt a szerzetest, aki felakasztotta magát és megfulladt.): 123v.18–19. 

 

5. Az appozitívhoz közeli funkcióban álló vagy attributív funkciójú rövid alakú aktív 

participiumok helytelen egyeztetése 
  

5.1. Participium praesentis activi esetében 

gLlaahu n\ o ko]m' velic\ star'ci v= lavr\. | av’va petra s\dAqa. /ko pAt'desAt= l\t | 
s=tvori v= vr't=p\ svo]m'. ni vina piv=. | ni hl\ba \dy (Говорили о некоем великом 

старце, сидящем в лавре Отца Петра, что он 50 лет провел в своем вертепе ни вина не 

выпивая, ни хлеба не кушая. Beszéltek egy bizonyos nagy sztarecről, aki Péter atya 

lavrájában élt, és 50 évet töltött el a barlangjában sem bort, sem kenyeret nem véve magához.): 

10.17 – 10v.1. vid\h= kup\l' napl=ne|nu vody. i pr\livaFqi sA (Я видел что купель была 

наполнена водой и (вода) переливалась. Láttam, hogy a keresztelőmedence tele volt vízzel, 

és a víz túlcsordult.): 10.3–4. pri|lu;i xe sA us=r\sti ]mu sraciny. pr\|minuFqe m\sta ta 

(Случилось, что он встретил сарацин, проходящих мимо того места. Az történt, hogy 

szaracénokkal találkozott, akik ama falu mellett vonultak el.): 12v.3–5. pusti ]mu i plat= 
zavAza|n=. imy utr' Dgli gorAqa (Он послал ему и завязанный платок, имеющий внутри 

горящий уголь. Küldött neki egy összekötözött kendőt is, melynek belsejében izzó szén 

volt.): 16v.2–3. Itt összesen 20 példát figyeltünk meg. 
 

5.2. Participium praeteriti activi esetében 

sego im=we zabludiv=we egIp’t\ne. | i 0ivaid'stii. i bui var’vari. na krai ve|dowa svo]A 
zemlA (Взявши его в плен – так как он заблудился –египтяне и фиваидские и буйные 

варвары вели его на край своей земли. Fogságba hurcolván, – mivel eltévedt – az 

egyiptomiak, a thébaiak és a vad barbárok a saját földjük vidékére vezették őt.): 21.13–15. 

pisah= k= bratu | nawemu flavi/nu. patriar’hu kostAn’tinA | grada mo] poD;eni]. 

obli;iv=we z=lov\r’ny|h=. i zagradiv=wa usta. (Я написал к брату нашему, 

Флавиану, патриарху Константинополя мое поучение, обличившее еретиков и 

заградившее их уста. Megírtam testvérünknek, Flaviusnak, Konstantinápoly 

pátriárkájának tanításomat, amely leleplezte az eretnekeket és lezárta a szájukat.): 103v.4–

7. imAwe | xe b\l'c' odinu d=qer'. novoob=dov\v=w[. (sic!) s= | mDx'm' svoim' l\to ili 
d=v\ xiv=wi (Светское лицо же имел одну дочь, недавно овдовевшую (и) жившую 

со своим мужем один год или два года. A világi személynek pedig volt egy lánya, aki 

nemrég özvegyült meg, és csak egy-két évet élt a férjével.): 154.4–6. Itt összesen 7 példát 

találtunk. 
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6. Összesítések és következtetések 

A Sínai Paterikonban az appozitív funkciójú rövid alakú aktív participiumok helytelen 

egyeztetésére összesen 24 hitelesnek tartható példát találtunk. Ezenkívül 1646 helyesen 

egyeztetett appozitív participiumot figyeltünk meg a vizsgált kódexben. A helytelenül 

egyeztetett appozitív participiumokat a következő táblázattal összesítettük. A zárójelben 

azt közöltük, hogy a feltüntetett példákból hány található idegen kézírásban. 
 

Appozitív  Hímnem Nőnem 

participiumok Egyes szám Többes szám Kettős szám Egyes szám 

 nominativus nominativus nominativus nominativus 

Jelen idő 1 9  4 

Múlt idő  6 3 (1) 1 

 

A kódexben 27 hiteles példát találtunk az olyan rövid alakú aktív participiumok 

helytelen egyeztetésére, amelyek az appozitívhoz közeli funkcióban vagy attributív 

funkcióban használatosak. Ezeket a melléknévi igeneveket az alábbi táblázattal mutatjuk 

be. 
 

Az 

appozitívhoz 

közeli vagy  

Hímnem Nőnem. 

attributív 

funkcióban  

Egyes szám Többes szám Egyes szám 

használt 

participiumok 

N. Acc. G. D. N. D. N. 

Jelen idő 3 1 2 3 (2) 5 1 5 

Múlt idő 2  2  1  2 

 

Ezután a következő két táblázatban összevetjük, hogy a helytelenül egyeztetett 

participiumok milyen nemben, számban és esetben állnak, és milyenben kellene állniuk 

helyes egyeztetés esetén. 
 

 Ilyen nemben, számban és esetben állnak a kódexben 

Appozitív participiumok Hímnem Nőnem 

 Egyes 

szám 

Többes szám Kettős szám Egyes szám 

    N. N. N. N. 

Ilyen 

nembe

n, 

szám-

ban és 

esetben 

kellene 

állniuk 

Hím- E.sz. N.  9 2 (1) 3 

nem T.sz. N. 1  1 2 

 Ket.sz. N.  3   

Nő- E.sz. N.  2   

nem T.sz. N.  1   

 Ket.sz. N.     
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 Ilyen nemben, számban és esetben állnak a kódexben 

Az appozitívhoz közeli vagy 

attributív funkcióban 

Hímnem Nőnem 

használt participiumok Egyes szám Többes szám Egyes 

szám 

    N. Acc. G. D. N. D. N. 

 

Ilyen 

nem-

ben, 

szám-

ban és 

eset-

ben 

kelle-

ne áll-

niuk 

 

Hím-

nem 

 

Egyes 

szám 

Acc. 1    2  1 

Acc.-G. 4    1  1 

G.    1 (1)   1 

D.   2     

L.   1 1    

Többes Acc.     2 1  

szám G.    1 (1)    

 

Nő-

nem 

Egyes Acc.       1 

szám G.       1 

Többes 

szám 

Acc.  1   1  2 

Sem-

leges

n. 

Egyes 

szám 

Acc.   1     

 

Az első táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a hímnem N.pl. vonzotta magához a 

hibásan egyeztetett appozitív participiumok többségét, ugyanis 15 példában (a 24-ből) 

figyelhetjük meg az –e végződés használatát. A második táblázatból pedig kiderül, hogy 

szintén a nominativus vonzotta magához a helytelenül egyeztetett appozitívhoz közeli és 

attributív funkciójú rövid alakú participiumokat, összesen 18-at a 27-ből; de eltérően az 

appozitív melléknévi igenevektől, a legtöbb hibás egyeztetést a nőnem gyűjtötte be egyes 

számban, összesen 7 példában figyelhető meg az –i végződés használata. Azonban a 

hímnemű N. pl. –e flexiója alig marad el az előbbitől, mivel 6 példában találkozhatunk 

vele. Az appozitívhoz közeli és attributív funkciójú rövid alakú melléknévi igenevek 

nominativushoz való vonzódása valószínűleg nem véletlen jelenség, feltehetőleg 

összefügg az appozitív participiumok határozói igenévvé való átalakulásának 

kezdeteivel. Ugyanakkor konstatálhatjuk azt is, hogy a nem appozitív rövid alakú 

cselekvő participiumokra általában nem jellemző még a deklináció elvesztése. 

Visszakanyarodva az appozitív participiumokhoz, megállapíthatjuk, hogy 16 

példában csak számban egyeztették rosszul a melléknévi igenevet, 4 példában számban 

és nemben, 4 példában pedig csak nemben. Tehát a Sínai Paterikon adatai szerint 

legkorábban a szám szerinti deklinálás kezd eltűnni. Ez egyúttal azt is mutatja, hogy az 

appozitív participiumok területén már elkezdődtek azok a változások, amelyek végén 

egy új szófaj, a határozói igenév fog kialakulni. E változások okaival kapcsolatban 

megemlítjük V. Barne véleményét, aki szerint a határozói igenév kialakulását a mondat 

szerkezetének egyszerűsítésére való törekvés hívta életre, amely során az appozitív 
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participiumot vagy a határozói igenév váltotta fel, vagy pedig mellékmondattal 

helyettesítették (H. Tóth 1999: 182). 

Az sem lehet véletlen, hogy a vizsgált kódexben a helytelenül egyeztetett appozitív 

participiumok 62,5%-a (15 példa) éppen hímnem N.pl.-ban áll, és 20,83%-a (5 példa) 

nőnem N.sg.-ban található. Ha megnézzük az ószláv kéziratokat, akkor azt találjuk, hogy 

a késői ószláv kódexekben szintén megfigyelhetők az appozitív participium határozói 

igenévvé válásának kezdetei (Мирчев 1978: 242). Sőt néha még a korai ószláv 

nyelvemlékekben is megfigyelhető, hogy az appozitív participium helytelenül van 

egyeztetve, és éppen hímnem N.pl.-ban áll, pl.: \ko narodu diviti sA vidAqe n\myA 
glagolFwtA (Codex Zographensis, X. sz. vége és Codex Marianus X. sz. vége; Máté XV. 

31), poveli mi drevle wed=we pogreti otca moego (ugyanott, Lukács IX. 59) (Мирчев 1978: 

242). 

Ha az appozitív participiumok egyeztetésének változásáról tanúskodó példáink 

többségét visszavezethetjük az ószláv protográfra, akkor egyúttal azt is megállapíthatjuk, 

hogy a protográf nyelvezete késői ószláv volt1. 

Ami az óorosz nyelvet illeti, itt az appozitív participiumok deklinálása nagyobb 

részben hímnemben, N.sg.-ban merevedett meg, kisebb részben nőnemben, N.sg.-ban. A 

Sínai Paterikonban csak 6 hibásan egyeztetett appozitív melléknévi igenevet találtunk 

ezekben az alakokban, amelyek a kódex másolóinak nyelvében végbemenő 

folyamatokról tanúskodhatnak: ishodAqii (13.14), hotAqi (71v.14–15), ne hotAqi 

(71v.15), D|ni;'xaFqi (154v.6–7), hotA (30.13), poim=wi (112v.16). 

Más óorosz nyelvemlékekben szintén hasonló folyamatokat lehet megfigyelni, de 

többségükben ezekben is hímnem N.pl.-ban állnak a helytelenül egyeztetett appozitív 

participiumok, mint pl. az 1095-ös Istentiszteleti Mineában (pl.: usta mo/ ispl=ni … 

po[qe slavu tvo[: 09924) (Карнеева 1917-1918: 44-45), vagy a XII-XIII. századra datált 

Múzeumi Evangéliumban (pl.: xen'5 z'rAqe: 113, 119b) (Х. Тот 1965: 265). Azonban 

fontosnak tarjuk kiemelni, hogy a XI-XII. századi óorosz nyelvemlékekben még ritkán 

figyelhető meg az appozitív participiumok hibás egyeztetése nemben és számban 

(Кузьмина – Немченко 1982: 325), ily módon a Sínai Paterikonban talált 24 példa 

egyrészt a változások gyorsulását mutatja, másrészt azt is bizonyíthatja, hogy a vizsgált 

kódex inkább a XII. sz. elején vagy első felében keletkezett és nem a XI. sz. második 

felében vagy végén. A XII. sz. elejére ill. első felére történő datálást megerősítheti, hogy 

hímnemben N.du helyett két ízben figyelhetjük meg a N.pl. használatát. Ez a jelenség a I. 

B. Kuzmina és Je. V. Nemcsenko által vizsgált óorosz nyelvemlékek között legkorábban 

csak a XII. századi Júliusi Mineában fordul elő (Кузьмина – Немченко 1982: 314). 

Befejezve elemzésünket, újra kijelenthetjük, hogy a Sínai Paterikonban már tetten 

érhetők azok a folyamatok, amelyek a későbbiekben az appozitív, azaz értelmezői 

funkciójú melléknévi igenév határozói igenévvé történő átalakulásához vezettek. 
 

 

                                                 
1 A protográf nyelvezetével egy korábbi munkánkban részletesen foglalkoztunk (Пожгаи 

2003: 91). 
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ARISKINA TATYANA 
 

Gazdasági terminusok az erza-mordvin enciklopédiában 
 

Az Oroszországi Föderáció finnugor nyelvei a törvény szerint betöltik a regionális állam-

nyelv szerepét, de ez valójában csak a nyelvi törvényekben fogalmazódik meg, mert nem 

használják őket az élet minden területén. Pusztay János véleménye szerint: „Az állam-

nyelvnek legalább az alábbi három szinten kell funkcionálnia: 

– a családi – hétköznapi használatban, illetve az ezzel szorosan összefüggő folklórban; 

– az (uráli népek esetében többnyire a folklórból kifejlődő) szépirodalomban és az eh-

hez közelálló szövegfajtákban (pl. esszé), amelyek egyszersmind összekötő kapocsként is 

szolgálnak a következő szinthez; 

– a közigazgatás, a politika, a tudomány területén, ahol elsősorban speciális termino-

lógiára van szükség” (Pusztay 2006: 206).  

 

társadalmi-politikai szint  politika, közigazgatás 

          

           
      tudomány 

 társadalmi-kulturális szint          

   
    
         irodalom 
 

           

családi, hétköznapi szint  folklór (Pusztay 2002: 246) 

 

Szaveljeva Eleonora szerint első lépésként helyre kell állítani a nemzeti iskola rend-

szerét, biztosítani működési feltételeit (pénzügyi támogatás, tankönyvek, szakemberkép-

zés, a pedagóguspálya vonzóvá tétele), valamint össze kell állítani azoknak az állami 

hivataloknak a jegyzékét, amelyekben megkövetelik mindkét államnyelv ismeretét 

(Saveljeva 2002: 90, Pusztay 2006: 254 alapján).  

Az első lépés már megvan. Pusztay János vezetése alatt megvalósult a Terminologia 

scholaris projekt, amelynek keretében kidolgozták 10 iskolai tantárgy terminológiáját 5 

oroszországi finnugor nyelven.  

  

Napjainkban az Oroszországi Föderáció minden finnugor köztársaságának van enciklo-

pédiája, de Mordóvia Köztársaság az egyetlen, amelynek mindhárom államnyelven meg-
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jelent a kétkötetes enciklopédiája. Egy év alatt oroszról erza-mordvinra és moksa-

mordvinra fordították és kiadták a nemzeti kétköteteseket. Az erza-mordvin enciklopédia 

bemutatóján Mordóvia Nemzetiségi Politika Állami Bizottságának vezetője A. Sz. Luzgin 

azt mondta: „Dr. prof. Pusztay János javasolta, hogy a nemzeti kétkötetes enciklopédiát a 

két mordvin nyelven is ki kell adni”. 

Jelenleg Pusztay Jánossal elemezzük az erza-mordvin enciklopédia terminológiáját. A 

fent említett projekt előzetes adatai szerint a mordvin (erza és moksa) iskolai terminoló-

gia nem mutat kedvező képet. Az erza-mordvin nyelv állapota az erza-mordvin enciklo-

pédia tükrében azért érdekes, mert „ez az első univerzális tájékoztató kiadvány Mordvin-

föld és a mordvin nép múltjáról és jelenéről. Itt találhatók a legújabb ismeretek a köztár-

saság természetrajzáról, történelméről, irodalmáról, művészetéről, gazdaságáról, nem-

zetközi kapcsalatairól” (Mordóvia: Enciklopédia: 2003: 7). 

 

Dolgozatunk még nem kész, de vizsgálataink alapján előzetes megállapítások már tehetők.   

A jelen tanulmány számára megvizsgáltuk az alábbi gazdasági területek terminologiáját: 

1. Промышленностесь „Ipar”, 2. Велень хозяйствась „Mezőgazdaság”, 3. Вирень 

хозяйствась „Erdőgazdaság”, 4. Электроэнергетикась „Elektroenergetika”, 5. 

Транспортось „Közlekedés”, 6. Связесь „Összeköttetés”, 7. Строямось „Építés”, 8. 

Розницасо микшнемась, общественной питаниясь, эрицятнень бытэнь 

обслуживаниясь „Kiskereskedelem, Közélelmezés, Szolgáltatások”, 9. Жилищно-

коммунальной хозяйствась „Lakás- és kommunálisgazdálkodás”, 10. Финанстнэ 

„Pénzügy(ek)”, 11. Внешнеэкономической тевтне „Külgazdasági tevékenység”.  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Ter-

mi-

nusok 

száma 

50 

(11,2 

%) 

36 

(8%) 

32 

(7,1

%) 

37 

(8,3

%) 

16 

(3,5

%) 

57  

(12,8

%) 

16 

(3,5

%) 

75  

(16,8

%) 

59 

(13,2

%) 

39  

(8,7

%) 

28 

(6,2

%) 

445 

saját 

szó 

– 13 

(19,4

%) 

16 

(23,8

5) 

2  

(2,9

%) 

– – 3 

(4,4

%) 

19 

(28,3

%) 

10  

(14,9

%) 

2 

(2,9

%) 

2 

(2,9

%) 

67 

(15%

) 

jöve-

vény 

21 

(9, 

4%) 

10 

(4,4

%) 

8 

(3,5

%) 

29 

(13%

) 

10 

(4,4

%) 

39 

(17,4

%) 

7 

(3,1

%) 

35 

(15,6

%) 

29 

(13%

) 

23 

(10,3

%) 

12 

(5,3

%) 

223 

(50,1

%) 

vegyes 29 

(18,7

%) 

13 

(8,3

%) 

8 

(5,1

%) 

6 

(3,8

%) 

6 

(3,8

%) 

18 

(11,6

%) 

6 

(3,8

%) 

21 

(13,6

%) 

20 

(12,9

%) 

14 

(9%) 

14 

(9%) 

155 

(34,8

%) 

2. A ter-

minuso

k szavai 

127 

(12,3

%) 

89 

(8,7

%) 

56 

(5,4

%) 

75 

(7,3

%) 

32 

(3,1

%) 

140 

(13,6

%) 

44 

(4,3

%) 

141 

(13,7

%) 

143 

(13,9

%) 

103 

(10%

) 

72 

(7%) 

1022 

saját 47 

(13,1

%) 

49 

(13,7

%) 

33 

(9,2

%) 

10 

(2,8

%) 

9 

(2,5

%) 

24 

(6,7

%) 

19 

(5,3

%) 

62 

(17,3

%) 

52 

(14,5

%) 

25 

(7%) 

27 

(7,5

%) 

357 

(34,9

%) 

jöve-

vény 

80 

(12%

) 

40 

(6%) 

23 

(3,4

%) 

65 

(9,7

%) 

23 

(3,4

%) 

116 

(17,4

%) 

25 

(3,7

%) 

79 

(11,8

%) 

91 

(13,6

%) 

78 

(11,7

%) 

45 

(6,7

%) 

665 

(65%

) 

3. Szó / 

termi-

nus 

2,5 2,4 1,7 2 2 2,4 2,7 1,8 2,3 2,6 2.5  
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 Az elemzett terminusokat 3 csoportba soroltuk: 

 

1. Erza-mordvin gazdasági terminusok, amelyek saját nyelvi szavakból állnak (=saját).  

 

 Az ilyen terminusok száma, sajnos, csak 445-ből 67 (15%). Három gazdasági te-

rületnek (ipar, közlekedés és összeköttetés) nincs saját egyelemű terminusa.  

 

A terminus struktúrája (szerkezete) Szám: 67 (15%) 

Egyelemű terminus 30 

Kételemű terminus 22 

Háromelemű terminus 9 

Négyelemű terminus 5 

Ötelemű terminus – 

Hatelemű terminus 1 

 

 a) egyelemű terminusok (számuk 30): керямо – or. „использование”, m. „fel-

használás”; озавтома – or. „воспроизводство”, m. „újratermelés”; видевкс – or. „сеянец”, 

m. „magról nőtt növény”; путовкс – or. „саженец”, m. „csemetefa”; вий – or. 

„мощность”, m. „kapacitás”; валдомапель – or. „светильник”, m. „mécses” stb; 

 

 b) kételemű terminusok (számuk 22): соксевиця ума – or. „пашня”, m. „felszán-

tott föld”; аэрявикс вирь – or. „древесина”, m. „fa(anyag)”; яжавкс-лондавкс – or. 

„разрушение”, m. „szétrombolás”; муськема тарка – or. „прачечная”, m. „mosoda” 

stb.; 

 

 c)  háromelemű terminusok (számuk 9): сюронь пурнамо шка – or. „уборка 

зерновых культур”, m. „gabonafélék betakarítása”; микшнема тевень ветямо – or. 

„торговля”, m. „kereskedelem”; чувтонь-куракшонь озавтнема – or. „озеленение”, m. 

„fásítás” (szó szerint „zöldesítés”) stb; 

  

 d) négyelemű terminusok (számuk 5): витнема марто сюлмавозь тев – or. 

„ремонтная работа”, m. „javítási munkálatok”; ваньксчинь-мазычинь мельга ванома – 

or. „благоустройство”, m. „(város)rendezés/közművekkel való ellátottság”; башка 

ломанень эрямо кудо – or. „индивидуальное жилье”, m. „egyéni lakóhely” stb; 

 

 e) hatelemű terminusok (számuk 1): кудо кудо ланга моданть тевс нолдамось – 

or. „подворное  землепользование”, m. „háztáji gazdaság”.  

 

2. Erza-mordvin gazdasági terminusok, amelyek jövevényszavakból állnak 

(=jövevény), számuk: 223 (50,1%). 

 

 Pl.: бригада – or. „бригада”, m. „brigád”; колхоз – or. „колхоз”, m. „kolhoz”; 

агрегат – or. „агрегат”, m. „gépcsoport/aggregát”; ток – or. „ток”, m. „áram”; турбина – 

or. „турбина”, m. „turbina”; ресторан – or. „ресторан”, m. „étterem”; газ – or. „газ”, m. 

„gáz”. 
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 Ebbe a csoportba tartozik sok olyan terminus, amelyikhez erza-mordvin képző 

vagy rag járul, pl. : электропередачань линия – or. „линия электропередач”, m. „távve-

zeték”; фермерэнь хозяйства – or. „фермерское хозяйство”, m. „farmergazdaság”; 

химиянь промышленность – or. „химическая промышленность”, m. „vegyipar”. 

 

3. Erza-mordvin gazdasági terminusok, amelyek saját nyelvi és jövevényszavakból 

állnak (=vegyes). 

 

 Ezen szószerkezetek között többségben vannak a két- és háromelemű terminu-

sok.  

 

A terminus struktúrája (szerkezete) Szám: 155 (34,8%) 

Kételemű terminus 50 

Háromelemű terminus 67 

Négyelemű terminus 22 

Ötelemű terminus 14 

Hatelemű terminus – 

Hételemű terminus 2 

 

  

 a) kételemű terminusok (számuk 50): хозяйственной сюлмавкст – or. 

„хозяйственные связи”, m. „gazdasági kapcsolatok”; вирень питомник – or. „лесной 

питомник”, m. „csemeteiskola”; коштонь транспорт – or. „воздушный транспорт”, m. 

„légi közlekedés”; розницасо микшнема – or. „розничная торговля”, m. „kiskereskede-

lem”; костявксонь источник – or. „доходный источник”, m. „jövedelmező forrás” stb.; 

 

 b) háromelemű terminusok (számuk 67): стадань ванома тарка – or. 

„пастбище”, m. „legelő”; ошонь томбалень маршрут – or. „пригородный маршрут”, 

m. „elővárosi járat”; лия масторонь инвестиция(т) – or. „иностранные инвестиции”, 

m. „külföldi beruházás/invesztálás” stb; 

 

 c)  négyelemű terminusok (számuk 22): ушонь валдомтыця электронной сеть – 

or. „электронная сеть наружного применения”, m. „külső világítás villanyhálózata” 

stb; 

 

 d) ötelemű terminusok (számuk 14): покш вольтонь электронной передачань 

линия – or. „высоковольтная линия электронной передачи”, m. „nagyfeszültségű táv-

vezeték”stb; 

 

 e) hételemű terminusok (számuk 2): таркасо а аштиця объектнэнь марто 

связень система – or. „система связи с подвижными объектами”, m. „mozgó objektu-

mos kapcsolatrendszer” stb. 

 

 Az elemzett gazdasági terminusok alapján a terminusalkotás következő produk-

tív eljárásait állapíthatjuk meg: 
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1. Morfológiai eljárás: 

 

 a) -ма/-ме/-мо „-ma/-me/-mo” képző: керямо – or. „использование”, m. „fel-

használás”; озавтома – or. „воспроизводство”, m. „újratermelés”; эрямо кудо – or. 

„жилой дом”, m. „lakóház”; рамамо-миема – or. „скупка и продажа”, m. „felvásárlás 

és eladás” stb; 

 

 b) -кс „-ksz” képző:  видевкс – or. „сеянец”, m. „magról nőtt növény”; путовкс – 

or. „саженец”, m. „csemetefa”; аэрявикс вирь – or. „древесина”; m. „fa(anyag)”; яжавкс-

лондавкс – or. „разрушение”, m. „szétrombolás” stb; 

 

 c) -иця/-ыця „-ic'a” képző: соксевиця ума – or. „пашня”, m. „felszántott föld”; 

пурнавиця каявкс – or. „налогооблагаемая база”, m. „adóalap” stb. 

 

2. Tükörfordítás: 

 

 Pl.: аэрявикс вирь – or. „древесина”, m. „farost/fa(anyag)”; муськема тарка – or. 

„прачечная”, m. „mosoda”; валдомапель – or. „светильник”, m. „mécses” ; чувтонь-

куракшонь озавтнема – or. „озеленение”, m. „fásítás” (szó szerint „zöldesítés”); 

ваньксчинь-мазычинь мельга ванома – or. „благоустройство”, m. „(vá-

ros)rendezés/közművekkel való ellátottság” stb. 

 

3. Terminológizáció (közkeletű szó használata terminusként): 

 

 Ide csak a вий tartozik, or. „сила”, m. „erő” terminus ≤ or. „мощность”, m. „ka-

pacitás” 

 

 Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a mordvin (erza és moksa) nyelvekkel 

kapcsolatos legsürgősebb feladat – a megfelelő anyanyelvi  terminológia megalkotása.  

 

 

Megjegyzések:  

 

1. Helyesírási hibák: 

 a) Аволь бюджетэнь сюлмавкстнэ лездыть весеме ендо нолдамс тевс 

республиканть налогонь виензэ ды ютавтомс бюджетэнть лезэвчинзэ кастомань 

политикаНТЬ (NEM политика); 

 b) Микшнема тевтнень ветямосонть покш тарка сайсТЬ (NEM сайстэ) 

оштне. 
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2. Nem pontos fordítás: 

 a) керямо – or. „вырубка”, m. „kivágás” ≤ or. „использование”, m. „felhaszná-

lás”; озавтома – or. „посадка”, m. „ültetés” ≤ or. „воспроизводство”, m. „újratermelés”; 

эрямо кудо – or. „жилой дом”, m. „lakóház” ≤ or. „жилищное строительство”, m. „la-

kásépítés” stb. 

 

3. Erza-mordvin és jövevényszó párhuzamos használata: 

 a) древесина – аэрявикс вирь; 

 b) теплоэлектростанция – лембень электронной станция; 

 c) торговля – микшнема тевень ветямо; 

 d) благоустройство – ваньксчинь-мазычинь мельга ванома. 

 

4. Az ЭРЯМО КУДО kifejezés használata különböző jelentésben:  

 a) эрямо кудо – жилищное строительство (Építés) „lakásépítés”; 

 b) эрямо кудо – жилая площадь (Lakás- és kommunálisgazdálkodás) „lakótér”; 

 c) эрямо кудо – жилье (Lakás- és kommunálisgazdálkodás) „lakás”; 

 d) эрямо кудо – жилой дом (Lakás- és kommunálisgazdálkodás) „lakóház”. 

 

 

 

 

Irodalom 

 

Мордовия: Энцикл. (2003): В 2 т. Т. 1.: А–М / Гл. редкол.: А. И. Сухарев (гл. ред.) и др. 
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Pusztay János (2002): Nyelvi tervezes a kis finnugor (uráli) népeknek. – In: Gadányi Ká-

roly & Pusztay János (szerk.): Közép-Európa: egység és sokszínűség. A Nyelvek 

Európai Éve 2001 zárókonferenciájának előadásai. Szombathely, 246–251. 

Pusztay János (2006): Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és 

jövője 11 pontban. Budapest, 320. 

Saveljeva Eleonora (2002): Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kielilainsäädännöstä jä 

kansallisista kouluista. – In: Marja Lappalainen (toim.) (2002), 86–96. 
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SZABÓ TÜNDE 
 

Festők és festészet az orosz irodalomban (N. Gogol, L. Tolsztoj, V. Nabokov és L. Ulickaja)  
 

L. Ulickaja Szonyecska című elbeszélése látszólag a 19. századi realista próza kisember-ábrázoló hagyományait 
követi. Középpontjában egy hétköznapi nő hétköznapi házasságának a története áll, mely konkrét történelmi 
háttéren bontakozik ki. A mű elemzése során azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy 
Szonyecska olvasó hős, aki „az orosz irodalom tágas mezején legelteti lelkét”.(6)1 Ulickaja hősnője nem csupán a 
szüzsé szintjén kapcsolódik szorosan az irodalomhoz, hanem megformálásában is fontos szerepet játszik a 19. és 
20. századi orosz irodalom híres nőalakjainak egy bizonyos közös szemantikai jegye: a ház, a család és a táplálás.2 
Szonyecska férje, Robert Viktorovics sem teljesen hétköznapi hős: festőművész, akit Ulickaja egy konkrét 
prototípus, R. R. Falk alapján formált meg, részben fiktív és fiktív elemekkel egészítve ki a festő életrajzát.3 Robert 
Viktorovics felbukkanása három fázisra – a házasság előtti időszak, a házasság 17 éve és a házasságtörés utáni idő 
– osztja Szonyecska élettörténetét, egyúttal a mű kronotoposzát. A két hős az irodalomhoz kapcsolódó 
metaforikus térben, „a szellem drága gyümölcseinek tároló helyén”(9), a könyvtárban találkozik. Itt zajlik a 
lánykérés is, melyet aztán a házasság hosszú évei követnek. A házasság felbomlása egy másik metaforikus térhez, 
Robert Viktorovics műterméhez kapcsolódik. Itt fogadja a festő lánya barátnőjét, Jászját, s itt szembesül 
Szonyecska a Jászjáról készült fehér portrésorozatot szemlélve férje és a lány viszonyával. E két fordulópont 
között a felszín realisztikussága – a család küzdelmes hétköznapjainak megjelenítése – mögött egy fontos 
folyamat is zajlik: a férj visszatérése a festészethez, az igazi művészi alkotáshoz. E folyamat végpontja a fehér 
portrésorozat, melyet Szonyecska Robert Viktorovics ravatala körül állít ki. Azt mondhatjuk tehát, hogy a kvázi-
realista felszín mögött az elbeszélés két szélső fázisában az irodalmi befogadás kérdése, a középső fázisban pedig 
a (képző)művészeti alkotás folyamata is problematizálódik. Ily módon Ulickaja elbeszélése teljes joggal sorolható 
a művészelbeszélések közé.4 

A műalkotás, azon belül is a képzőművészeti alkotás létrejöttét, illetve létrejöttének alkotásfilozófiai feltételét 
vizsgáló művek nagy hagyománnyal rendelkeznek az orosz irodalomban. E hagyomány két legjelentősebb 
képviselője N. Gogol Az arckép című elbeszélése és L. Tolsztoj Anna Kareninája, elsősorban az Anna és Vronszkij 
itáliai útját tartalmazó fejezetek. Mindkét mű közös jellemzője, hogy – ellentétben pl. Dosztojevszkij 
Félkegyelműjével, amelyben egy létező festmény ekphrasisa, illetve a képnek a befogadóra gyakorolt hatása áll a 
középpontban – elsősorban alkotásfilozófiai kérdést vizsgálnak, mindenekelőtt az alkotó viszonyát a valósághoz, 
és ez utóbbi kapcsolatát a létrejött műalkotással. 

Ulickaja elbeszélése közvetlenül nem idézi meg sem Gogol, sem Tolsztoj művét, ugyanakkor aktivizál egy 
olyan, a 20. század első harmadában született szöveget, amely – intertextuális kapcsolódásai révén – közvetítőnek 
tekinthető az Ulickaja-mű és a 19. századi hagyomány között.  

V. Nabokov Camera obscura című, sajátos művészregénye köztudottan szorosan kapcsolódik az Anna 
Kareninához, és csaknem ugyanilyen szoros kapcsolatot épít ki a Nabokov-szöveggel Ulickaja elbeszélése. Ez a 
kétirányú kapcsolat egyrészt megragadható az elbeszélésmód realisztikusságának kérdése felől. Anna Karenina-
elemzésében Nabokov Tolsztojnak éppen azt – a realizmusát jellemző, egyúttal problematizáló – eljárását emeli 
ki, amely a saját és az Ulickaja-mű narrációs technikáját is jellemzi: „Ahhoz, hogy a mágia, a kitaláció a 
valóságként tűnjön fel, a művész, úgy ahogy itt Tolsztoj is teszi, egyfajta meghatározott történelmi viszonyítási 
rendszerbe helyezi, valamilyen tényre utalva, amely ellenőrizhető a könyvtárban, az illúziók eme 
citadellájában…”5 A Camera obscurában Nabokov részben maga is alkalmazza ezt az eljárást, amikor fiktív hőseit 
kvázi-reális térben (pl. Berlin), s konkrét történelmi korhoz köthető reáliák (pl. Greta Garbo-film) között helyezi 
el. S hasonlóképpen jár el Ulickaja is, amikor történetének bizonyos elemeit konkrét történelmi időhöz (pl. NEP-
korszak) vagy helyszínhez (pl. Moszkva bizonyos kerületei) köti, illetve az egyik főhősét konkrét prototípus 
alapján formálja meg. 

A narrációs technika hasonlóságán túl konkrét intertextuális kapcsolat is kimutatható a Camera obscura és a 
Szonyecska között, a művek különböző szintjein. A leginkább szembeszökő kapcsolódási pont a szüzsés 
                                                           
 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt támogatásával valósult meg. 
1 Az idézetek forrása: Ljudmila Ulickaja: Szonyecska. Budapest, Magvető, 2006. Az idézeteket követő zárójeles oldalszámok erre 
a kiadásra vonatkoznak. 
2 A Szonyecska alakján keresztül megvalósuló intertextuális kapcsolódások részletes elemzését ld. Szabó Tünde: Сонечки и 
душечки. Литературные прототипы «Сонечки» Л. Улицкой. In: Studia Slavica Savariensia, Szombathely, 2010/1-2. 395-401. 
3 Ld. Szabó Tünde: Фикция и действительность в повести Л. Улицкой «Сонечка». In: Studia Slavica Savariensia. Szombathely, 
2011/1-2. 323-339. 
4 Az Ulickaja-mű művészelbeszélésként való olvasásának lehetőségét V. Gilbert Edit is felvetette. Ld. V. Gilbert Edit: Visuality 
and Inner Vision int he Novels of Yakov Golosovker and Ljudmila Ulitskaya. Studia Russica XXI. Budapest, 2004. 341-351. 
5 В. Набоков: Лекции по русской литературе. Idézi: А. Долинин: Истинная жизнь писателя Сирина. СПб. 2004. 294.  
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alaphelyzet: a házasságtörő férj, aki feleségét és leánygyermekét egy fiatal, félig-meddig prostituált lány kedvéért 
hagyja el. A nőalakok általános pszichológiai arculata gyakorlatilag megegyezik: Anneliza és Szonyecska 
halkszavú, szolgálatkész, szelíd nő, míg Magdát és Jászját életteliség, szexuális vonzerő és céltudatosság jellemzi.  

Ami a művek kronotoposzát illeti, mindkettőben a térstruktúra dominál az időviszonyokhoz képest. A 
Nabokov-regényben rendkívül fontos szerepet játszanak a zárt terek, a cselekmény különböző pontjain megjelenő 
lakó- és fürdőszobák, lakások, mozitermek, kórházi és szállodai szobák. E zárt térelemek gyakorlatilag a mű 
címében szereplő camera obscura ekvivalensei, s ily módon metaforikus jelentéssel telítődnek. Ulickaja 
elbeszélésében a már említett két metaforikus térelemen, a könyvtáron és a műtermen kívül, lakóhelyek és szobák 
sora – a kazánház, a baskíriai kunyhó, a moszkvai ház lány- és sarokszobája, a lihobori lakás – jelzi a cselekmény 
különböző fázisait. Itt a térelemek azonban nem egy külső azonosító által, hanem a hozzájuk kapcsolódó 
cselekményelemek révén nyerik el metaforikus jelentésüket. 

Megjelennek az Ulickaja-elbeszélésben a Nabokov-regény bizonyos szüzsés elemei, illetve a hősökhöz 
kapcsolódó motívumok. A családi életet jellemző közös momentumok egyrészt a férj ijedtsége a gyermek 
születésekor: Kretschmar és Robert Viktorovics is rosszul értelmezi a szülés menetéről kapott információt, s az 
orvos szavaiból felesége halálára következtet.6 Másrészt mindkét házasság kapcsán felmerül a meg nem érdemelt 
boldogság képzete. Kretschmar „arra gondolt, hogy meg sem érdemli ezt a boldogságot”(12), Szonyecska pedig 
szinte refrénszerűen ismétli: „Istenem, Istenem, miért kapok én ennyi mindent…”(40). Jellegzetes, mindkét 
műben megjelenő motívum a körte alakú orr, a szülésre való képtelenség, illetve a vörös ruhadarab / öltözék-
kiegészítő. Szonyecska szokatlan testi jegye, a körte alakú orr Magda egyik kuncsaftjának a jellemzője. Magda 
szexuális szabadosságát részben az magyarázza, hogy az orvostól megtudja, nem képes teherbe esni; ugyanígy, 
fejletlen méhe miatt Szonyecska sem szülhet másodszor. Jászja vörös táskája, melyet a műterembe menet tart a 
kezében, Magda piros ruháját idézi, melyet az Kretschmarnál tett első látogatása során viselt. A szülésre való 
képtelenség az Anna Kareninában is megjelenő téma, mint ahogy a vörös ruha és táska is Anna Karenina vörös 
muffjára visszautaló motívum. Tehát a Camera obscura közvetítésével áttételesen Ulickaja elbeszélése is 
intertextuális kapcsolatba kerül Tolsztoj művével. 

A házasságtörés szimbólumaként megjelenő piros ruhadarab/kiegészítő csak egy, kiemelt eleme a mind a 
Nabokov-regényben, mind az Ulickaja-elbeszélésben fontos szerepet játszó színszimbolikának. A feleség és a 
szerető oppozícióját mindkét műben a sötét, illetve világos tónusok, a barna, illetve a fehér/világoskék ellentéte 
jelöli. Nabokovnál Annelizához kapcsolódnak a világos, „a korai itáliai tájképek” derűs színárnyalatai, míg 
Magdát a sötétebb, barnás tónusok jellemzik. Ulickaja elbeszélésében fordított a helyzet: Szonyecska jegye a 
meleg barna szín: „még a kolorit is – kreol, szomorú-umbra…”(11); Jászja viszont kivételes fehérségével hódítja 
meg Robert Viktorovicsot: „a kicsiny teremtmény, akit mintha esztergapadon vágtak volna ki a legfehérebb és 
legmelegebb fából…”(62). A színek ilyetén felosztása megintcsak egy közös forráshoz kapcsolja a két művet. 
Ulickaja elbeszélésében a színszimbolika egyértelműen Puskin Parasztruhás nemeskisasszony című elbeszélésével 
hozható összefüggésbe.7 A Puskin-mű hősnőjének neve, Liza, azonban Kretschmar feleségének nevében is 
megjelenik, ami felveti annak lehetőségét, hogy a Nabokov-regény színszimbolikája sem független a Puskin-
műtől. Ezt megerősíti az tény, hogy a Nabokov-regényben is kimutatható a Belkin-elbeszélések egyik alapvető 
konstrukciós elve, egy közmondás szüzsés kibontása;8 a Camera obscurában a szüzsé magját alkotó közmondás, 
mely egy mellékszereplő szájából hangzik el, s melyet Kretschmar sorsa realizál: „A szerelem vak”(129). 

A színszimbolika mindkét műben közvetlen kapcsolatban áll a képzőművészet, szűkebben a portréfestészet 
problematikájával. Nabokov regényében Magdát kvázi-portréként látja meg Kretschmar. A hősnő arca a 
moziterem sötétjéből az elemlámpa fényétől megvilágítva tűnik elő, „mintha csak a legnagyobb mesterek 
vásznainak sötét hátteréből lépett volna elő”(14). Hasonlóképpen jelenik meg Szonyecska, aki a lánykérés napján 
a könyvtár alagsorából emelkedik ki, s lép be Robert Viktorovics életébe: „feljött a pincéből, három lépésben 
emelkedett ki a sötét lyukból”(15). A nőalakok előtűnésének hasonlósága a Camera obscurában és a Szonyecskában 
fontos eltérésekre is ráirányítja a figyelmet. Részben, eltérő az előtűnő arcot megvilágító fény forrása. Nabokovnál 
a fény külső forrásból származik, mint ahogy a későbbiek során is külső, Kretschmar szenvedélyének a fénye 
vetül Magda alakjára és környezetét: „Kretschmar szenvedélyének fénye mindent beragyogott és hangulatossá 
tett”(66). Ulickaja elbeszélésében a fény forrása magában a nőalakban rejlik: Szonyecska „valódi, belső fénnyel 
ragyogott”(17), a portrék megalkotása során pedig a festő önmagából merít ihletet: „Valósággal magába szívta a 
lányt, és most már csak saját, titkos belső rejtekhelyére kellett be-benéznie”(73). Már ez, a látszólag jelentéktelen 

                                                           
6 Vö: „Végül Annelisa kórterméből kijött a segédorvos, és mogorván így szólt az egyik nővérhez: – Vége. – A régi mozifilmek 
vibrálásához hasonló apró fekete eső jelent meg Kretschmar szeme előtt. Berontott a kórterembe.” V. Nabokov: Camera Obscura. 
Bp., Európa, 1994. 12. „…Huszonnégy órán belül meg fog halni szepszisben! – Mi történt vele? – kérdezte megrökönyödve 
Robert Viktorovics, és maga előtt látta a haldokló Szonyecskát.” L. Ulickaja 2006. 28.  
7 Ld. Szabó T. 2010. 
8 Ld. В. Шмид: Проза и поэзия в «Повестях Белкина». Известия АН СССР, отделение литературы и языка, 1989. 
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eltérés is jelzi a férfi hősök viszonyát az előtűnő női portrékhoz. Robert Viktorovics az előtte álló Szonyecskában a 
feleségére ismer, aki képes lesz kimerülőben lévő életerejét táplálni, azaz metaforikus, s később majd konkrét 
értelemben is életet adni. Robert Viktorovics nyomban művészi formában rögzíti a látványt, s házassági ajánlatát 
egy Szonyecskáról festett portréval erősíti meg. Ugyanígy, a későbbiekben Szonyecska helyét elfoglaló Jászja 
fehérségének szemlélete művészi alkotáshoz, a portrésorozat megszületéséhez vezet. 

Egészen más a férfi hős motivációja és viszonya a nőalakhoz Nabokov regényében. Bruno Kretschmar 
erotikus álmainak megtestesülését látja Magdában, és hozzá való viszonyát mindenekelőtt a birtoklás jellemzi. 
Kretschmar képrestaurátor és műkritikus – a Nabokov-mű sajátossága, hogy művészregény létére egyetlen igazi 
művész sem szerepel benne –, s a szöveg „festői kéjenc”-ként határozza meg, akinek legnagyobb felfedezése 
Magda. Ennek következtében nem is képes „felfedezettjét” művészi alkotássá szublimálni, s kísérlete az életben 
megjelenő szépség közvetlen birtoklására egy pusztán erotikus kapcsolatban, tragédiába torkollik.  

A Kamera Obscuraban Nabokov megkettőzi a házasságtörést. Magda mellett Kretschmar vetélytársaként lép fel 
Horn, aki szintén nem igazi művész. Őt nem a szerelmi szenvedély, hanem a kísérletezési vágy jellemzi 
elsősorban, legfontosabb jegye a kíváncsiság, az élet karikaturisztikus vonásainak felfedezése, sőt magának az 
életnek az „elkarikatúrásítása”. Horn elvileg képes lenne a művészi alkotásra, de művészetét nem engedi 
kibontakozni népszerű karikatúrájának, Cheepynek a sikere. Horn egyetlen rajzot készít Magdáról, de nem 
portrét, hanem egy hátulról ábrázolt aktot, melyet Magda maga semmisít meg. Nabokov regényében tehát, 
miközben a férfi hősök képként, illetve karikatúraként érzékelik / fogják fel a valóságot, e valóságból nem 
képesek műalkotást létrehozni.  

Művészet és valóság viszonyát a regény nem csupán a képzőművészet vonatkozásában, illetve annak 
jelrendszerén keresztül vizsgálja. A mű egyik legfontosabb tematikus vonulata a mozi és a film.9 Rögtön a regény 
legelején, amikor Kretschmar véletlenszerűen beül egy film végére, a vásznon saját „valós” történetének 
végkifejletét látja: „egy tagbaszakadt férfi vakon közeledik egy nőhöz”(14). Másrészt viszont, amikor később 
Magda tűnik fel a filmvásznon az elhagyott menyasszony szerepében, a „valós” életben vonzó megjelenése és 
mozdulatai közvetlenül, művészi megformálás hiányában a művészet közegében (még a művészet igényével 
fellépő tömegfilmben is) groteszkké, közönségessé válnak.10  Egyfelől tehát a művészet (vagy annak 
tömegváltozata) megjelenhet az „életben”, a Nabokov-regény világában, másfelől viszont az élet közvetlenül nem 
válhat művészetté.11 

Hasonlóképpen jelenik meg a művészet és valóság viszonya az irodalom jelrendszerén keresztül. Nabokov 
szerepeltet a regényében egy írót, Zegelkrantzot, aki a regény „valóságában” látott-hallott jelenetet változtatás, 
azaz művészi megformálás nélkül építi be készülő novellájába. Amikor felolvassa barátjának az elkészült 
szöveget, a párbeszédből Kretschmar ráismer a jelenet valódi szereplőire, s ez lesz a fordulópont saját valós 
történetének tragikus végkifejlete felé. Zegelkrantz később „durva névtelen levélnek”(180) (az eredetiben: 
irodalmi feljelentésnek) minősíti művét, amely ugyanakkor – szerzőjének nevén keresztül – a „dráma a 
drámában” egyik legjelentősebb irodalmi forrásához, a Hamlethez köti vissza a Nabokov-szöveget. 

Azt látjuk tehát, hogy Nabokov a Kamera Obscurában különböző művészeti ágak – festészet, film és irodalom – 
jelrendszerén keresztül alapvetően művészet és valóság viszonyát, illetve a műalkotás létrejöttének feltételeit 
vizsgálja. Ezt az is megerősíti, hogy a regény két olyan 19. századi művet aktivizál, melyek középpontjában 
ugyanez a problematika áll. A Kamera Obscura egyik mellékszereplője, akinek a funkciója csupán a Magda-
Kretschmar-Horn háromszög összekapcsolása, a nevén keresztül a regény értelemvilágában rendkívül fontos 
szerepet játszó művekhez vezet el. Mint ismeretes, Doriana Karenina, a Cheepy miatt beperelt színésznő neve 
egyrészt O. Wilde Dorian Gray arcképe című regényét, másrészt L. Tolsztoj Anna Karenináját idézi fel.  

Tolsztoj művére, a fentebb már említett narrációs technikán túl, több szüzsés párhuzam is utal, többnyire 
travesztiált formában: pl. a két vetélytárs találkozása Magda betegágyánál, a vonat szerepe a szerelmi háromszög 
alakulásában, stb. Emellett a Nabokov-regényben is tetten érhető az Anna Karenina poétikájának egyik 
jellegzetessége, a cselekményes síkra ráépülő motívumháló. E motívumháló kiemelkedő eleme mindkét műben a 
szem és a látás. Tolsztojnál a látás egyfelől a „valódi” élet – „feltételes/hamis” élet oppozícióját jelző motívum (ld. 

                                                           
9 Vö.: „Éppen ez, az élet átitatottsága a filmmel, alkotja Szirin regényének valódi tárgyát, amelyben Magda és Kretschmar 
története csak egy, az általános helyzetet illusztráló példa, egyedi eset.” В. Ходасевич: Колеблемый треножник. Знамя, 1989. 
No.3. http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/LITRA/TRIPOD.HTM 
10 Goretity József a Nabokov-mű központi kategóriájának a „közönségességet” (posloszty) tartja. Ld. Goretity József: Vladimir 
Nabokov nevetés-esztétikája (Camera obscura). In: Uő. Töredékesség és teljességigény. Budapest, 2005. 175-198. 
11 Vö.: „Nabokov végletes szkepticizmussal viseltetett minden olyan kísérlet iránt, mely arra irányult, hogy valaki a saját 
életéből poémát formáljon, a valóságra irodalmi szcenáriókat erőltessen, összekeverje a szót és a tettet. Nabokov számára ez 
egyet jelentett a vaksággal, az éleslátás hiányával, szoliptikus érzéketlenséggel „az élő világ benyomásai” iránt, melyekből az 
igazi művész a képzelet és az emlékezet segítségével teremti meg a világ modelljeit.”  А. Долинин: Двойное время у Набокова. 
In: Uő. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб. 2004. 303. 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/LITRA/TRIPOD.HTM
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pl. Kitty állandó jelzőjét, az „igaz szemek”-et, vagy Anna hunyorgását, amikor Dolly a számára kényes témákról 
kérdezi); másfelől, az itáliai fejezetekben a festészet problémaköréhez kapcsolódik.  

A művészi látás kérdését a Tolsztoj-regény részben a műkedvelő Vronszkij és a Mihajlov nevű festő 
szembeállításán keresztül vizsgálja, mely alapvetően a két hősnek a valósághoz való viszonyában mutatkozik 
meg. Vronszkij kiindulópontja nem a valóság, ő már kialakult művészi jelrendszereket, kész műalkotásokat vesz 
alapul festményeihez: „nem a közvetlen élet ihlette, hanem a közvetett, a művészetben már megörökített”.12 Ezzel 
szemben Mihajlovot a valóság szünet nélküli megfigyelése és belső rögzítése jellemzi: „Mihajlov még egyszer 
végignézett vendégein, s képzeletében Vronszkij arcát is följegyezte, főként az arccsontját. […] művészösztöne 
szakadatlanul dolgozott és gyűjtötte az anyagot”. Ezek a belsőleg rögzített tapasztalatok teszik lehetővé a 
számára, hogy a jelenségek lényegéig hatoljon, ennek köszönhetően tudja úgy megfesteni Anna portréját, 
amilyennek elvileg csak a szerelmes Vronszkij láthatta a nőt. A művészi látás egy másik aspektusát Mihajlov 
Krisztus-képén keresztül vizsgálja Tolsztoj. A festő úgy nyilatkozik, hogy a művész feladata a leplek óvatos 
lefejtése az általa látott tökéletes műről – a kép forrása ily módon már nem a külső valóság, hanem a művész 
belső valósága.  

Ezen a ponton Tolsztoj egyértelműen kapcsolódik Gogolnak Az arckép című elbeszélésben megfogalmazott 
álláspontjához. A Gogol-műben megjelenő alkotásfilozófiai koncepció szerint a valódi műalkotás létrejöttének 
feltétele, hogy a művész a valóságban szerzett tapasztalatait belsővé tegye, a természetben látott képet a lelkén 
átszűrve hozza létre a műalkotást. „Látni való volt, hogy a művész mindent, amit csak elvont a külső világból, 
először lelkébe zárta, ott melengette, és csak onnan, lelke kútfejéből öntötte ki egyetlen harmonikus ünnepi 
dallá.”13 Az öreg festő bűne éppen abban állt, hogy az ördögi szempárt festve közvetlenül és minél hűségesebben 
akarta rögzíteni a valóságot: „Erőnek erejével rá akartam szorítani magam, és lélektelenül mindent elfojtva hű 
akartam lenni a természethez.” Ennek eredményeképpen nyert halhatatlanságot a portrén a Gonosz. Gogolnál 
tehát a természetben megmutatkozó transzcendencia és a műalkotás közötti közvetítőként jelenik meg a művész, 
s a valósághoz/természethez való viszonyán, tulajdonképpen erkölcsi döntésén múlik, hogy a transzcendencia 
pozitív vagy negatív megjelenési formáját rögzíti a képen (ld. az öreg festő Krisztus-születése freskóját, vagy 
Csartkov évfolyamtársának festményét, melyek a pozitív pólust képviselik). A Krisztus-ábrázolás kapcsán 
Tolsztojnál is felmerül a transzcendencia és a műalkotás viszonyának kérdése. Itt azonban már értékítélet-
mentesen, azaz nem az erkölcsi döntés, hanem a belső látomás határozza meg, mi rögzül a képen: „Nem 
festhetem meg azt a Krisztust – mondta Mihajlov komoran –, amelyik nincs ott a lelkemben”. 

A két műben megjelenő képábrázolások a kultúra különböző korszakait jellemző, alapvetően különböző 
képfelfogásokra vezethetők vissza. Gogol az uzsorás portréján keresztül a kép legősibb funkcióját, a 
halottkultuszban játszott szerepét eleveníti fel, amikor a kép még a halott testét helyettesítette, tette jelenvalóvá. 
Ebben a korszakban „a test tapasztalata, amelyet a halottak képére ruháztak át, a pillantás tapasztalatában tetőzik, 
amely az arcból indul ki. A tiszta jelenlét hatását felülmúlja az arcot jelrendszerként használó, az egymást 
keresztező tekintetek értelmében vett megszólítás. A képbeli jelenlét az egymásra pillantó szemekben az élet 
evidenciájává fokozódik, úgyhogy a szemeket az újbóli megtestesítés képi nyelvének szimbólumaként és 
stíluseszközeként is felfoghatjuk.”14 Ez az ősi, nyilvánvalóan mágikus képfelfogás köszön vissza Gogol 
elbeszélésében, amikor az uzsorás meghal azt követően, hogy B. apja rögzítette a vásznon a szemeit, s ezzel 
tulajdonképpen örök jelenlétet biztosított neki. Az elbeszélés szempontjából szintén fontos momentum, hogy az 
ősi felfogás szerint „a képek semmiképpen sem redukálódtak az ábrázolt személlyel való mágikus identitásra, 
hanem a transzcendencia médiumaként nyitották meg a testi világot.”15 Ez a jelenség pontos magyarázatául 
szolgál az uzsorás portréjában a szemen keresztül működésbe lépő transzcendens erőnek. Ez az erő azonban csak 
negatív lehet, hiszen kép és valóság olyan viszonyát jeleníti meg, amelyben a kettő a szemlélő számára nem 
egyértelműen elkülöníthető, s amely ellenkezett Gogol világlátásával.16 A transzcendencia pozitív megjelenítése 
egy későbbi, a mágikustól alapvetően eltérő képfelfogáshoz kapcsolódik. H. Belting szerint a művészet fogalma a 
képnek a halotti kultuszról való leválásával bekövetkezett szerkezeti változásként is érthető. E változásban döntő 
fordulatot jelentett a görögök felfogása, mely radikálisan szétválasztotta egymástól a testet és lelket. Platón 
ideatanával a lelket ismerte el ontológiailag valósnak, míg a testet csak árnyéknak tartotta. Ily módon a képek ősi 
megtestesítő funkciója értelmét vesztette, megszűnt. „A sírnál elkészített képi alkotásoktól többé nem várták el a 
lélekkel alkotott szimbiózisként elgondolható valós jelenlétet. Ennek a helyére lépett a halott távollétét 
megpecsételő emlékezet. A kép, amelyet a szemlélő immár önmagában hordozott, függetlenné vált a kép-

                                                           
12 Az idézetek forrása: L. Tolsztoj: Anna Karenina. (ford. Németh László) http://mek.oszk.hu/00500/00510/html/  
13 Az idézetek forrása: N. Gogol: Az arckép. (ford. Makai Imre) http://kortefa.x-web.hu/irodalmi_antologia/Gogol_Az_arckep.pdf  
14 H. Belting: Képantropológia. Képtudományi vázlatok. Spatium 2. Budapest, 2003. 175. 
15 H. Belting 2003. 191. 
16 В. Лепахин: Икона в жизни и творчестве Гоголя. In: Uő. Икона в русской художественной литературе. Икона и 
иконопочитание, иконопись и иконописцы. Москва, Отчий дом, 2002. 145-163. 

http://mek.oszk.hu/00500/00510/html/
http://kortefa.x-web.hu/irodalmi_antologia/Gogol_Az_arckep.pdf
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testtől.”17 E képfelfogás – mely H. Belting szerint mai képfogalmunkat is meghatározza – egyik változata az 
ikonfestészet, melyben a kép teológiai jelentőséggel bír.18 E képfelfogás alapja is az emlékezés: a kép (obraz) az 
előképre (proobraz) emlékezteti szemlélőjét, egyúttal ablakot nyit a transzcendenciára. Lényegtelenné válik a 
testhez való hasonlóság is, a hagyomány által szentesített „spirituális arc” jelenik meg a képen.19  Gogol 
elbeszélésében B. apja a mágikus kép megfestése (azaz bűnbeesése) után egy lelki-szellemi megtisztulási 
folyamaton megy át, mely képessé teszi őt az előkép (proobraz) képben (obraz) való megjelenítésére, a Krisztus 
születése-freskó megfestésére. 

A Gogol-elbeszélésben megjelenő harmadik típusú képfelfogás a modern korhoz kötődik, amikor a kép 
véglegesen elvesztette mind mágikus, mind teológiai funkcióját, s „pusztán” művészeti alkotásként jelenik meg, 
illetve – különösképpen a portré esetében – társadalmi reprezentációs célokat tölt be.20 Gogol a képfelfogásnak 
ebben a fázisában két alkotói magatartást, illetve a társadalmi normákhoz való viszonyulást mutat meg. A 
reprezentációs társadalmi igényeket kiszolgáló, azaz külső igényekhez igazodó művészet automatizmushoz, 
élettelenséghez, végső soron pusztuláshoz vezet, ahogy azt Csartkov története példázza. Csartkov Itáliából 
hazatérő évfolyamtársa egy alternatív alkotói attitűdöt mutat fel: a társadalomtól és annak reprezentációs 
igényeitől való elzárkózást, a nagy előképek tanulmányozását és a belső forrásból táplálkozást. 

Miközben Gogol gyakorlatilag egy képantropológiai fejlődéstörténetet vezet végig elbeszélésében (a fabula 
pontosan megfelel a képfelfogások egymásra következő történeti stádiumainak, míg a szüzsé és a mű címe a 
mágikus képtípusra helyezi a hangsúlyt), Tolsztoj az Anna Kareninában csupán a modern kor kontextusában 
vizsgálja a lehetséges alkotói attitűdöket. Művében fel sem merül a kép lehetséges mágikus funkciója, s 
egyértelműen kerüli a teológiai képtípus megjelenítését is.21 Mihajlov Krisztus-ábrázolása hangsúlyozottan 
nélkülözi az előképre (proobraz) való emlékezést. A látogatók kritikája éppen Krisztus forradalmárként történő 
ábrázolására irányul: „Krisztus önnél emberisten, s nem istenember”. A teológiai háttér elvesztésével a kép 
hitelességének egyetlen záloga az alkotó művészi látásának tökéletessége, a társadalmi normákkal szemben a 
befelé fordulás, s a lélekből felhozott képek rögzítése – csakúgy, mint Gogol névtelen itáliai festőjének esetében. 

A platóni tradíció test és lélek szétválasztásának eszméjét (amit aztán a keresztény egyház is magáévá tesz, sajátos 
axiológiai felfogásban), és ennek a kép funkciójában megjelenő konzekvenciáit vizsgálja és viszi a végsőkig a Camera 
obscura által megidézett másik művészregény, a Dorian Gray arcképe. Wilde művében a fikció alapjául szolgáló 
képfelfogás visszájára fordítja mind a mágikus (amelyben a kép a halott testének jelenlétet biztosító médium), mind a 
görög (amelyben a kép tulajdonképpen duplán fiktív, a látszat látszata) képfelfogást azzal, hogy a képre ruházza a lélek 
hordozójának szerepét, míg a fiatal test ezáltal kvázi-halhatatlanná válik. Mindazonáltal a kép és a rajta ábrázolt 
személy kapcsolata a gogoli portré mágikus képfelfogásához áll közel.22 A mágikus kapcsolat a kép és a test között nem 
törlődik, amit a(z ön)gyilkosság bizonyít, melynek során a képbe döfött kés Doriant magát öli meg.  

Test és lélek szétválasztásához szorosan kapcsolódik Wilde regényében művészet és élet kölcsönös egymásba 
hatolásának problémája. Már maga a Dorian-portré úgy született, hogy a két szféra nem vált szét a megfelelő 
mértékben: Basil, az alkotó túl sokat adott a festménybe a lelkéből. „Azért nem akarom kiállítani az arcképet, 
mert attól tartok, hogy megmutattam benne tulajdon lelkem titkát.”(11)23 Az elkészült kép is ugyanilyen túlzó 
visszahatást gyakorol az életre: Dorian felnőtté válása (tulajdonképpen bűnbeesése) a kép (azaz önmaga) 
megpillantásával kezdődik. „Féltékeny vagyok az arcképre, melyet rólam festettél. […] Bárcsak a kép változna, és 
én maradhatnék mindig az, aki most vagyok!”(43) Ettől a felütéstől kezdve a regény legkülönbözőbb szintjeit a 
valóság és művészet közötti „átfolyások”, „befolyások” jellemzik.24 Dorian tulajdonképpen nem más, mint Lord 
Henry kísérlete arra, hogy az életet, egy élő személyt művészetté tegyen. „Az életed volt a művészeted! Önmagad 
zenésítetted meg. A napjaid voltak a szonettjeid.”(332) A kísérlet egyúttal a lélek nélküli lét lehetőségeire is 
irányul, s Dorian végső tanulsága, melyet Lord Henry nem tud elfogadni: „a lélek rettenetes valóság”(329). 
Feltehetőleg a lélek – s a hozzá kapcsolódó bibliai idézettel25 mintegy felvillantott transzcendencia – megjelenése a 
regényben magyarázza a szerelmi tematika (ld. Sybill Vane története) szoros kapcsolatát művészet és valóság 
kérdéskörével.  

                                                           
17 H. Belting 2003. 205. 
18 H. Belting: Kép és kultusz. Bp., Balassi, 2000. 
19 В. Лепахин: Лик, лицо, плоть и тело. In: Uő. Икона и иконичность. СПб., изд-во Успенского подворья Оптиной Пустыни, 
2002. 143-154. 
20 N. Schneider: The Art of the Portrait. Masterpieces of European Portrait-Painting 1420–1670. Benedikt Taschen, Köln, 1994. 
21 В. Лепахин 2002.а. 353-374. 
22 Nem kizárható, de még nem is bizonyított, hogy Wilde ismerte Gogol elbeszélését. 
23 O. Wilde: Dorian Gray arcképe. (ford. Kosztolányi Dezső) Bp., Ulpius-ház, 2007. 11.  
24 Bényei Tamás: Kettős látás: a képiség viszontagságai Oscar Wilde „Dorian Gray arcképe” című regényében. Filológiai Közlöny, 
2008/3-4. LIV. évf. 205-234. 
25 Márk 8. 35-36. 
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Azt látjuk tehát, hogy a Nabokov által közvetlenül megidézett tradícióban a festményábrázolásokon keresztül 
művészet és valóság viszonyának kérdése kerül a művek középpontjába, s ugyanezt a problémakört írja át 
drasztikusan a Camera obscura. Nabokov, miközben a festészethez szorosan kapcsolódó hősöket szerepeltet, nem 
ábrázol képeket; a művészi alkotás lehetősége, a lélek, szerelem és transzcendencia a megidézett művek hátterén 
csupán hiányként jelenik meg. Horn „igazgatója”, aki a világ színházát igazgatja, „egy csalóka, önmagát 
kétszeresen vagy háromszorosan tükröző, szivárványszínű, mágikus káprázat volt”(127). Nabokov regénye tehát 
lélek és test, művészet és valóság dichotómiájából hiányként kezeli a lelket és művészetet, a test és a művészetté 
válni képtelen valóság kizárólagosságát állítja, miközben maga – és ebben rejlik a mű paradoxona – 
műalkotásként, a magas irodalomhoz tartozó művészi szövegként funkcionál. 

Ulickaja elbeszélése tehát Nabokov „anti-művészregényét” megidézve kapcsolódik be a művészet és valóság 
viszonyát festményábrázolásokon keresztül vizsgáló irodalmi tradícióba. Viszonyulása a Nabokov-regényhez és 
a 19. századi művekhez egyaránt összetett. Az elbeszélésben több portréról és egyéb festményről (pl. 
csendéletről) is szó esik, de vagy nincs leírásuk, vagy rendkívül szűkszavú. Tánya képeiről mindössze annyit 
tudunk meg, hogy „otthonuk összes faláról az ő csodálatos arcképei néztek rá jótékonyan, gyerekkora összes 
addigi szakaszából”(42). Szonyecska portréja, melyet a festő a könyvtárban ad át nászajándékként, egy női arcot 
ábrázol, mely „nemes vonású, finom, egy más korból való”(16). A Jászjáról készült portrésorozatról is csak annyi 
információval szolgál a szöveg, hogy „fehér arcok galériája jött létre úgy, hogy egyik a másik árnyékába került, 
majd ismét előlépett, de ezek az arcok mindig kapcsolódtak egymáshoz, valamilyen optikai trükk révén”(73). A 
képek ábrázolásának vonatkozásában tehát Ulickaja Nabokovhoz áll közel, amennyiben a művészet és valóság 
viszonyát nem képleíráson keresztül vizsgálja. Az is nyilvánvaló, hogy elbeszélésében a képeknek sem mágikus, 
sem teológiai funkciója nincs. A modern kor képfelfogása szerint értelmezhetők, de reprezentációs funkció nélkül: 
Robert Viktorovics hangsúlyozottan elzárkózik a társadalmi közegtől, s a cselekmény egésze kizárólag a 
személyes szférában zajlik. „…új életet építettek, zárt és elszigetelt elefántcsonttornyot, amelyben mégis 
csonkítatlanul ott van a két külön múlt.”(18) E a tekintetben Ulickaja már Nabokovtól eltávolodva inkább a 19. 
századi művekhez, a Gogolnál és Tolsztojnál megjelenő alkotásfilozófiához kapcsolódik. Festő hőse a valóságot 
művészi látással szemléli és rögzíti: „Órákig nézte az ablakon át a hó fénytől és nedvességtől finoman változó 
fehérségét…”(68) Az alkotás feltétele számára is a befelé fordulás, a belső erőből táplálkozás: „és bár a lány ott 
volt, s ez fontos volt a festőnek, mégsem mondható, hogy a természet után festett volna. Valósággal magába 
szívta a lányt, és most már csak a saját titkos rejtekhelyére kellett be-benéznie”(73). Eközben azonban nem merül 
fel sem a lélek, sem a transzcendencia kérdése. Robert Viktorovics Szonyecskával vitázva az orosz irodalomnak 
éppen „tendenciózus és elviselhetetlenül moralizáló”(22) voltát ítéli el.  

Az Ulickaja-elbeszélésben megjelenik egy, a korábbiakhoz képest új momentum: az alkotás, a portrék 
létrehozásának feltétele a szerelem. Az önfeláldozáson túl ez a szerelem hangsúlyozottan erotikus: Szonyecska és 
Robert Viktorovics házasságát a férj „nem csökkenő házastársi buzgalma”(38) jellemzi, s a Jászját ábrázoló 
sorozat alkotása közben az idősödő festőnek „nem volt terhére a mértéken felüli szerelmi fáradozás”(85). Ulickaja 
tehát a Wilde-regényben alapvető szerepet játszó platóni tradícióhoz nyúl vissza, az Erósz-tanhoz, mely a testben 
és a lélekben való nemzést, azaz az alkotást, egyaránt Erósz hatókörébe rendeli, egyúttal a transzcendenciához, a 
halhatatlansághoz vezető útként értelmezi. Ebből a szempontból nyer sajátos értelmet a ravatalnál rendezett 
kiállítás az elhunyt festő képeiből, melyek alatt ott áll a két nő, aki szerelmével (testben és lélekben) a művész 
alkotóerejét táplálta. 

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy L. Ulickaja Szonyecska című elbeszélése egy olyan 
művészelbeszélés, mely a „kisember”-tematikát felelevenítő realista felszín mögött egy jól körülhatárolható 
alkotásfilozófiai koncepciót rejt, amelynek forrása éppen a „kisember”-témát útjára indító Gogol művészete. 
Ulickaja elbeszélése a Nabokov-regény közvetítésével egy intertextuális hálózatot aktivizál, és ezen keresztül a 19. 
századi orosz irodalmi hagyomány egy sajátos vonulatába illeszkedik, mely művészet és valóság viszonyát 
képzőművészeti alkotásokon és alkotói attitűdökön keresztül vizsgálja. Míg a Nabokov-regény tagadólag írja át a 
19. századi tradíció etikai-, s részben esztétikai elveit is, Ulickaja elbeszélése a Nabokov-művel polemizálva 
eleveníti fel azok bizonyos elemeit – elsősorban a befelé fordulás, a belső művészi szemlélet elsődlegességét a 
társadalmi elvárásokkal szemben, mint a művészi alkotás alapvető feltételét. Ugyanakkor, poétikájában több 
ponton is a Nabokov-regényhez kapcsolódik, elsősorban a térszerkezet és a motívumháló dominanciájának 
tekintetében. S végül, mind a Nabokov-regény, mind a 19. századi orosz tradícióhoz képest új elemként jelenik 
meg az Ulickaja-elbeszélés alkotásfilozófiai koncepciójában a szerelem és művészi alkotás összekapcsolása, amely 
a közös európai kulturális hagyományhoz, Platón Erósz-tanához köti a kortárs orosz írónő művét. 
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CZETTER IBOLYA 

 

Szóval győzni, meggyőzni. Márai Sándor Vendégjáték Bolzanóban című  

regényrészletének retorikai és kognitív szempontú vizsgálata 
 

I. A Márai-életmű egyik csúcsteljesítményeként számon tartott híres Casanova-regényben 

két részlet foglal el stilisztikai-retorikai szempontból tekintélyes, különös figyelmet 

megillető helyet: az egyik Franciska Casanovának küldött egysoros, majd öt 

regényoldalon át, a kézbesítő, Párma grófja által nagy gonddal értelmezett levele, a másik 

Franciska és Casanova éjféli szópárbaja, amelyet a szerződésben rögzített feltételeknek 

megfelelően jelmezben, álarcban vívnak meg. A dolgozat ez utóbbi fejezet retorikai 

remeklésének kérdéseivel foglalkozik, a csábítás nyelvi logikájának, eszközeinek retorikai 

összetevőit, stílussajátosságait kívánja feltárni.  

A jelenet a krízisregényekből jól ismert áriázás megoldásával él, két, mindenre elszánt 

protagonista összecsapását, „dialógusát” vagyis inkább áldialógusát ábrázolja, akik közül 

inkább csak az egyikük aktív, a másik fél szinte alig szólal meg. Érdekes, fordított 

szituációval találkozunk a regény lapjain: nem a klasszikus szabályoknak és előzetes 

tudásunknak, feltevéseinknek megfelelően alakul a forgatókönyv, hiszen Casanova, a 

hódító, a sármőr, az igéző és csábító férfi női szerepben kénytelen a visszafogott, 

tartózkodó, hárító, majd lemondó szerepet játszani, míg Franciska, a szerelmes nő, 

férfinak öltözve uralja a helyzetet, ő válik az udvarló, a kísértő démoni figurájába bújva a 

csábítás szirénhangjainak megszólaltatójává. Különös, rendhagyó szerepjáték veszi 

kezdetét – Franciska, aki eredetileg is kezdeményezője a találkának, felkeresi Casanovát, 

mert a végzet elől nem menekülhet el, számára ő az igazi. Az alakítás éjszakáján szerez 

tudomást férje ármányáról, aki a levelet kézbesítvén alkut követel és köt a vetélytárssal. 

A szoknyavadászt vendégjátékra szerződteti, amelynek értelmében egyetlen éjszaka 

leforgása alatt kell meghódítania és kiábrándítania szíve hölgyét, aztán mindörökre el 

kell hagynia Bolzanót. A gróf parancsára egyetlen éjszakán át kell megélniük a szerelem 

minden arcát: a teljes odaadástól a kiábrándulásig, hogy aztán Franciska a szívtipróval 

megélt lázadását, kalandját követően megbékélt szívvel térhessen vissza otthonába, az 

öreg férj által kínált rendbe, biztonságba. Franciska fordulatot visz a történetbe: kijátszott, 

sértett félként magához ragadja a kezdeményezést. Nem engedi át Casanovának a szó és 

a hódítás erejét, így válhat csak irányítottból irányítóvá, kiszolgáltatottból dominánssá. A 

szerep és személyiség  ugyanakkor nem válik el ily magától értetődően, ahogy erre Láng 

Gusztáv (2000: 75-83) rámutatott: az elhangzó, őszintének hitt vallomásokról legalább 

annyira elmondható, hogy szerepadekvát hazugságok, amelyek igazságtartalma 

valójában ellenőrizhetetlen.  

Motiválja bár a konfessziókat a szenvedély avagy a bosszúvágy, a retorikai produkció 

lenyűgöző, s lett légyen bármi a hátterében, meggyőző erejének indokait érdemes firtatni. 

Rónay László monográfiájában (2005: 277) a stílus tűzijátékának nevezi a szereplők 

beszéd- és írásprodukcióját, s Kenyeres Zoltánt idézi: „Márai írásművészetének oly 

elképesztően nagyvonalú, zsonglőri fokán mondja regényét, hogy sokszor már nem is 

tudjuk, a gondolatok schopenhaueri, ortegai varázsa, vagy a mondatok  megalkotásának 

                                                 

 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
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lenyűgöző művészete köt-e a lapokhoz”. Szegedy-Maszák Mihály 1991-es 

monográfiájában pedig így fogalmaz: „Ha egy szóval kell jellemezni [ti. a regényt], talán 

a retorikus jelző illik a legjobban rá, rossz és jó értelemben egyaránt.” (90.) Majd 

fejtegetése végén hozzáteszi: „A gróf, Giacomo s Franciska magánbeszédei a 

legnemesebben szónokiasak, és a rokon értelmű szavakban tobzódó nyelv kettős szerepet 

játszik: egyrészt a személyiség öntörvényűségét hivatott sugallni, másfelől eltakarja a 

lényeget, mely kifejezhetetlennek tűnik föl. A könnyed, szellemes irónia félreérthetetlen: 

a nyelv önmagát szünteti meg. Minél több a szó, annál hozzáférhetetlenebbé válik a 

jelentés. Ez a bonyolítás nem feledtetheti azonban, hogy a regény végül is ragyogó 

magánbeszédek egymásutánja.” (91.) A retorikusság tehát a nyelv és személyiség 

egymást feltételező voltának kérdéseihez vezet el, illetve elágazik a szó és az igazság, a 

szó és a valóság összefüggéseinek irányába. A személyiséget hordozó vagy kifejező nyelv 

szempontjából nézve Franciska feladatának megfelelve a kaland helyett az élet teljességét 

kínálja fel, amely nyelvileg a szavakban tobzódás, a végtelen variabilitás, a hódítás, az 

udvarlás minden szólamának megszólaltatásával válik hitelt érdemlővé. Casanova pedig 

úgy rejti nyelvbe szerepe szerinti identitását, hogy rövidmondatos hárításaival, rideg 

kérdésekkel tartja távol magától a neki mindent felkínáló nőt. A vendégjáték párbaját 

minden egyéb eszköz (kard, tőr, jelmez, álarc, ruha- és szerepcsere, könny, csók) ellenére 

egyetlen területen vívják meg: a nyelv segítségével, a nyelv által.  

 A nyelv, a beszéd és a hallgatás sok Márai-regényben kap meghatározó szerepet. E 

műben sem csak retorikus, hanem tematikus elemként figyelhetünk fel rájuk. A nyelv 

egyrészt mint kivételes hatóerejű, befolyással bíró eszközként, sőt, a teremtéssel 

egylényegű szubsztanciaként tematizálódik a regényben:  előbb  a Szerződés című 

fejezetben hangoztatja a gróf a szavak  tekintélyes súlyát, hatalmát, tettértékét, majd 

ugyanezt teszi később Franciska is, bizonygatván szavainak azonnali cselekvést kiváltó 

hatását. Másrészt a vizsgált regényrészlet narratív alaphelyzetét adó párbeszédben 

mintha egy másik fontos kérdés, a megértés reménytelen volta is hangsúlyossá válna. A 

beszédhelyzet kölcsönösséget feltételez, folyamatos visszacsatolást, az elhangzó monológ 

viszont hitelteleníti a dialógus érvényességét. Nincs viszonosság, hiszen csak az egyik 

oldal hangját halljuk. A párbeszéd lehetetlensége mintha azt a tételt és a Casanova által 

képviselt életelvet erősítené, hogy nincs teljesség, csak részlegesség, nincs abszolútum, 

legfeljebb csak váltogatott nézőpontok vannak, nincs beteljesülés, csak a kaland műfaján 

belül létezik a tökély.  A hiány így legalább olyan fontos jelentést kap a műben, mint a lét 

egészleges élményét hordozó gondolatok. Bizonyos értelemben a nyelvre, a megértésre 

vonatkozó szkepszist érzékelhetjük abban is, hogy Franciska erős érzelmi töltetű 

szavakkal közeledik a valódi érzelmekre képtelen Casanovához, aki inkább írásban, s 

leginkább életével és cselekedeteivel felel a feltett kérdésekre. Az igazság tehát túljut a 

szavakon, a nyelv elégtelennek bizonyul az efféle horderejű dolgok kifejezésére, a szavak 

nem fedik az élet valóságát. Tovább bonyolítja a problémát, hogy a kijelentések 

igazságtartalma ellenőrizhetetlen (nem tudni, Franciska csak lódít-e, amikor azt állítja, 

hogy sértettségből mindenkinek odaadta magát, vagy valóban igazat mond),  hogy a 

magatartás és a verbális közlés gyakorta ellentmond egymásnak („Csak Téged és 

Örökké”, diktálja  Casanova a Franciskának címzett mondatokat, miközben Terézt fogja 

az ölében, s az ő fülébe is súgja e szavakat; illetve Balbi a levél tisztázása, másolása után e 

részhez érve harsány hahotára gerjed), hogy a kérdésekre oly szóbőséggel érkezik 

feleletet, hogy már-már megragadhatatlan a lényeg.  
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A Vendégjáték fejezete mint retorikai egység, mint szövegmű  a klasszikus koraxi 

hármasság jegyében három, körülhatárolható, ugyanakkor a beszéd egészébe 

szervesülő funkcióval rendelkező szerkezeti összetevőre bontható: bevezetésre 

(principium), tárgyalásra (narratio) és befejezésre (peroratio). A bevezető részben 

Franciska és Casanova jelmez- és szerepcserés találkozása egy tisztázó vallomással 

indul: Casanova beszámol a gróffal kötött szerződésről, majd egy kisebb szócsatát 

követően Franciska átveszi a beszédpartner feletti uralmat, ő kérdez, ő szabja meg a 

beszéd irányvonalát. A második egységben szintén három részt különíthetünk el: a 

szerelmi vallomást, a vigasztalást és a megbántást – s ha mindegyik elemet mint a 

szenvedélynek, az életnek feltett kérdést fogjuk fel, akkor az ezekre adott válasz is 

hármasságot mutat: „kevés”, „sok”, „elég”. S végül a záró  szakaszban a felek tőrt 

cserélnek, Franciska megszólaltatja a „bosszúáriát”, majd visszamegy előző életébe. Az 

egyes, nagyobb fejezetek elkülönülését a kulcsmotívum (amelyről lásd Kemény Gábor 

2000: 253—257) tanulmányát): a tűz, a láng megjelenése, illetőleg visszatérése teszi még 

nyilvánvalóbbá. Előbb csak mint a cselekmény külső attribútuma jelenik meg, „…a 

gyertyák lobogni kezdtek a szélvonatban”, „A férfi a kandallóhoz lépett, s vigyázva, hogy a 

szoknya fodrát el ne kapja a láng, lehajolt és két hasáb fát dobott a tűzre” , majd fokozatosan 

lényegül át a szenvedély, a szerelmi vágy metaforájává: „Nézd a tüzet, Giacomo, most 

lángot vetett, mintha mondani akarna valamit. Talán azt akarja mondani, hogy el kell pusztulni 

egy indulatban, újjá kell születni egy érzésben, mert ez a teljesség és az élet. Minden, ami volt, 

lángot vet és ellobban kettőnk szerelmében,…” – mondja Franciska, hogy néhány oldallal 

később megismételje vallomását: „…ez a láng, mely bennem él, mióta ismerlek, olthatatlan 

láng,…”  S legvégül, amikor Franciska ráébred az igazságra, a valóságos és jelképes tűz 

is kialszik: „…mintha jelt akarna adni, a világ és a tünemények nyelvén, hogy  egyszer minden 

indulat hamu lesz.” A fejezet felütése és zárlata reddíciót, keretet alkot, szinte 

visszhangzik Párma grófjának intése: „Ne bántsd túlságosan!”  

A hármas tagolás mellett feltűnő a dichotómiák, az ellentétpárok  vagy a kettősségek 

szerepe a regényben: a nőben lévő férfias, s a férfiban lévő nőies princípium a szerepcsere 

révén különös értelmet nyer, a kalanddal szemben áll az élet, a boldogtalanság másik 

oldalán ott a boldogság, antitézist alkot a  testi s a szellemi, a szerelem és a gyűlölet, a 

végleteket egyesíti, a szélsőségeket társítja az érvelés gondolatmenete és váltakozó 

hangneme: az alázat mellett ott a fölény, az áldozatkészség mellett a legteljesebb önzés, a 

szelídség mellett a vad indulat, a szóbőséggel szemben a szótlanság, a pátosz ellenpólusa 

az irónia és sorolhatnánk még tovább. Az elmondottakon túl a központi rész, a narratio 

okfejtésében is fontos szerepet játszik az ellentétező szembeállítás (antiteton, 

contrapozitum). 

Hogyan is épül fel, s milyen retorikai, stilisztikai eszközök alkalmazásával válik 

retorikai remekléssé a nagyobb tömbökre bontható, ritmikusan tagolt, művészi próza? 

Az érvelés legtermészetesebb kerete a párbeszéd. Franciska helyzete azért nehéz, mert 

Casanova mindvégig passzív marad, csak néha szól közbe, a kérdésekre kurtán reagál, 

grice-i értelemben nem együttműködő partner. A szenvedélyes, lendületes szónoklat így, 

valódi párviadal híján magányos produkció marad.   S miről kell meggyőznie szerelmét? 

Arról, hogy ő az egyedül lehetséges nő, akinek oldalán megtalálja a boldogságot, a 

szerelmet, a teljes életet. Franciska taktikusan, lépcsőzetesen építi fel a beszédet, s még 

mielőtt lendületes, ritmikus vallomásába belefogna, kérdések sorozatát indítja el. Sokféle 

kérdésalakzat-típust használ, amelyek megformáltságukból adódóan részei lesznek a 
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szövegértelemnek, illetve stiláris, retorikai szövegszervező erővé válnak, sokat elárulnak 

a főszereplő gondolkodásáról, jelleméről is. A szerelmesek találkozását követően előbb 

valódi, információt váró rövid kérdések hangzanak fel, majd helyüket átveszik a 

retorikus célú kérdések, amelyek sajátos funkciót akkor kezdenek el betölteni, amikor 

Franciska már nem tudakoló, hanem támadó céllal, a gondolatmenet kiélezése céljából 

teszi fel őket Casanovának.  „Mire vársz, barátom?” Hogyan kezded?”  -- sürgeti a férfit a 

vállalt színjátékra, majd szemrehányással és felháborodással teli kérdés-felelet sorozat 

indul el, amellyel önmagát is hergeli, izzítja: „Ezt beszéltétek hát, ti ketten, a férfi, akit 

szeretek, s a másik, aki engem szeret?”, „S ezért én most csak engedelmeskedem az ő parancsának, 

mikor itt vagyok?”   „S ez minden, amit kitalált, s ez minden, amire szerződtél? Többet, mást, 

okosabbat nem tudtok kitalálni? Két ilyen bölcs és nagyszerű férfi, mint te meg ő? Elhozta a 

levelem és megmagyarázta?” „Ilyen kevéssé ismersz?” „Ilyen bölcs Párma grófja, az erős és 

hatalmas, ilyen mindentudó Giacomo, a női szívek ismerője?” Ezek az interrogációk, 

dubitációk váltakoznak, szorosan összefonódva más gondolatalakzatokkal: 

leggyakrabban a szemantikai megfordítást érvényesítő iróniával. Az interrogáció 

érzelmileg telített közlés szerepeinek betöltésére szolgál, amelyben végbemegy a modális 

funkcióváltás (pl. a kérdés valójában felszólítás), nem igényel választ, nyilvánvaló 

mindkét fél számára a jelentése. Intonációja retorikusság-teremtő erejű, lebegtetett 

dallamú. A kérdések logikai jellemzője az, hogy átcsapnak ellenkező logikai minőségbe: 

az állító forma tagadó értelmet, a tagadó forma állító értelmet foglal magában. 

Pragmatikailag sokféle hatás érhető el velük: alapvetően emotív szerepűek, érzelmek 

egész skáláját jelezhetik: bosszankodást, felháborodást, csalódottságot, megrökönyödést 

stb. A dubitáció a színlelt kétkedés kijelentő vagy kérdő formájú megvalósítása, a 

megjátszott tanácstalanság alakzataként szokták számon tartani. Tehát alapvetően 

szemantikai és pragmatikai sajátságok miatt tekinthető formális kérdésnek. Franciska 

szánakozva és vérig sértve, hangjában megvetéssel és csalódottan kéri ki magának, hogy 

jövetelét csak könnyű kalandként készítette elő a gróf, saját jelentőségét is fokozni kívánja 

Casanova előtt ezekkel a vádló, már-már provokatív kérdésekkel. „Elképzelted, hogy 

megtanulok írni, unalomból és játékból, csak, mert egy tréfás éjszakai légyotthoz bevezető sorokat 

akarok küldeni neked? Elképzelted, s szerződtél, hogy kalandra jövök hozzád…? Elképzelted, hogy 

valamilyen gyermekes emléket kergetek, mikor írok neked és eljövök hozzád…?” Hatásos a 

kérdésalakzatok társítása: anaforikus szerkezettel erősített interrogáció- és dubitáció-

halmozás ad gondolatritmikus lendületet a szövegnek. Franciska tűnődő kérdések 

formájában fogalmazza meg vádjait, kérdésekkel növeli a befolyását: „Talán nem is vagyok 

olyan ábrándozó és gyermekes,.. Talán én igazítottam a lovász lépteit, mikor útnak indult 

levelemmel… Talán és is szerződtem ma este… Talán én is tudom, miért lépdeltem fel a 

lépcsőkön?…”— hangzanak fel ezek a töprengésnek álcázott panaszos, bizonygató 

mondatok, amelyekben benne foglaltatik a határozott állásfoglalás. A beszéd első része 

tehát a kérdés-felelet taktikájára épül. Franciska ki akarja szorítani Casanovából a 

vallomást, a nyílt beszédet, ezért folyamodik a kérdés-válaszadás dramaturgiai 

megoldásához. Franciska döntést vár Giacomótól. De még a válasznál is sokkal fontosabb 

lenne a beismerés, a vallomás, a titkok felfedése, az önkritika gyakorlása. Franciska 

ravaszsága abban rejlik, hogy ösztönösen is tudja, a leghatározottabb felszólítás soha nem 

a felszólító mód, hanem a kérdő vagy a kijelentő. A látszólagos kérdések tehát nemcsak 

új információk jelölői, hanem a kérdésben foglalt tartalmak jóváhagyásának eléréséhez 

szükséges taktikus, manipulációs eszközök. Franciska a narratióban minden eszközt 
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felvonultat szerelmének megnyerésére: a vallomás rész a bevezetőhöz hasonlóan szintén 

kérdés-felelet gyors váltakozására épül, de ezúttal tényleges, az egszisztenciára is 

vonatkozó  kérdéseket hallhatunk Casanovától: „Miért jöttél el Franciska? Ki vagy ,… Mi az 

élet,…Mikor akarod megszokni az[ti. az általa felkínált] életet? … Mikor kezdhetjük el az életet? 

…Milyen lesz az életünk?” Minden egyes kérdés után a válasz tagadó mondatok 

sorozatával fokozza a feszültséget, késlelteti a nyílt és egyértelmű válasz 

megfogalmazását. Tagadó formájú, előismétléses gondolatritmusban sorjáznak a 

következő szólamok: „Mert én nem vagyok a kaland,…nem vagyok a bölcs szerződés 

tárgya,…Nem vagyok a kedves, aki ideoson,… Nem vagyok az ábrándos liba…Nem vagyok a fiatal 

hölgy,… Nem vagyok az unatkozó hölgy,…”; ezek után a halmozott negációk után nagyon 

hatásos a szembeszegezett állítás: „Én vagyok az élet, szerelmem”.  Ugyanez a megoldás és 

taktika, a hosszas tagadás, majd a határozott állítás váltakozása folytatódik a 

továbbiakban, kiegészülve a szerelmi vallomással, amelyben Franciska minden 

lehetséges érvet felsorakoztat, hogy meghódítsa Casanovát. A látszólagos párbeszéd 

valójában itt vált át minden kétséget kizáróan szónoklattá. Konfessziójában, 

fejtegetésében huszonhatszor mondja ki a konklúziómondatot: „Mert szeretlek”.  Ezt a 

tételt bizonyítja érvelése során, a lehető legváltozatosabb formában. A bizonyítás a 

klasszikus retorikában az éthoszból, a pathoszból és a logoszból áll össze, ezek 

eredményezik a szöveg hatásosságát. A felsorolt fogalmak megfeleltethetők a logikus 

(érv), etikus (pozitív hangulatkeltés), és a patetikus (következmények említése) 

összetevőknek; a beszédtett-elméletben ezek a közlés három szintjét jelentik: a lokúciót, 

az illokúciót és a perlokúciót. A bizonyítás vizsgálatakor a retorikai hagyomány a külső-

belső források leírását nyújtja, az előbbiek a beszédtől függetlenül léteznek, az utóbbiakat 

viszont a módszer, az előadó szolgáltatja, eszközei pedig az érvek, a jelek és a példák. 

(vö. Adamik—A. Jászó—Aczél: 2004: 350). Az elemzésre választott regényrészletben az 

érvelés kiindulópontja a két szerelmes összetartozása, összhangja, teljességet adó volta. 

Mivel Giacomo mindezt tagadja, Franciska arra vállalkozik, hogy szerelme nézőpontját 

megváltoztassa. Érvelési stratégiájában olyan értékeket vonultat fel, amelyek mindenki 

számára megkérdőjelezhetetlenek, jelesül: az odaadás, a feltételek nélküli szeretet, az 

önfeláldozás, a kitartás. Az absztrakció szintjéről konkrét példák segítségével „szállítja 

le”, teszi a mindennapi életgyakorlatban értelmezhetővé ezeket a kategóriákat. Felvázolja  

a jövőt, mintha az jelenné válna, s ezáltal érzelmileg is közel hozza a távoli dolgokat. A 

láttatás, a megjelenítés során dúsan alkalmazza az alakzatokat: a halmozásos, ismétléses 

formákat. Olyan életlehetőségeket kínál, amelyek egyesítik a végleteket, hiperbolikus 

túlzásokkal telitűzdelt beszédében eljut a teljes önfeladásig. „Én leszek a legszebb Párizsban, 

…Olyan ravasz leszek, mint az Inkvizíció kémei,…Megtanulok okosan főzni,…kerítőnő leszek 

számodra, …mindent megtehetsz velem,…eladhatsz rokonunknak,… Levágathatod hajam, jegyet 

égethetsz a tüzes piszkavassal mellemre, betegséggel fertőzheted mellemet,… Én leszek  a 

legszemérmesebb nő, … de ha az kell neked, hogy más férfiak vágyakozása ingerelje szerelmedet, 

kacér és elvetemült leszek … Ha az kell neked, hogy kínozzál, kínpadra feszíthetsz … Ha az kell 

neked, hogy én uralkodjak fölötted, kegyetlen és érzéketlen leszek hozzád, … Ha az kell neked, hogy 

trágár legyek, olyan szavakat tudok olaszul, franciául, németül és angolul, hogy elpirulok néha…”  

Ezután megfordítja a nézőpontot, a beszédpartner szükségletei, vágyai alapján építi fel 

érvrendszerét, igazodni próbál a feltételezett elvárásokhoz, próbálkozása azonban 

kudarcba fullad, hiszen Casanova kevésnek találja a felhozott érveket. A második 

szakaszban Franciska a múltidézés eszközéhez folyamodik, felemlegeti szerelmük 



128 

 

kezdetének idején megélt és elszenvedett sérelmeit, hogy lelkiismeret-furdalást, 

bűntudatot váltson ki beszédpartneréből. Előismétléses  mondat- és 

szövegszerkezetekben hangzanak el a vádak: „ Gyáva voltál, Giacomo, gyáva voltál ahhoz, 

amit szíved parancsolt, … gyáva voltál, és ez nagy bűn …” lép fel támadóan Franciska, majd 

mellérendelő kérdések halmozásával dubitációsort, illetve (mivel önmagához címzi a 

kérdéseket) subiectiósort eredményez: „ Miért engedted, hogy megvegyen Párma grófja… 

Miért engedted, hogy vele menjek a kastélyokba és az idegen városokba…Miért nem fél 

[Casanova]a tőrtől és a börtöntől,…miért fél tőlem, az igazitól, a boldogságtól?”. A provokáció, a 

verbális agresszió, a sértés, a vitatkozás eleme a kérdés, az érvelő fél kérdésre adott 

válasszal szeretné kicsikarni a tartalmi előfeltevéseket. Az azonos kérdőszók a 

párhuzamosítást szolgálják, sodró lendületet hordoznak, az egyre fokozódó indulatot 

sugallják. Valósággal tobzódunk a felsorolásokban, halmozásokban, fokozásos 

ismétlésvariációkban, a bővülve hullámzó mondatszerkezetekben. Az önismétlés híven 

érzékelteti a megszólaló panaszáradatát, aki a hatástalanság miatt – hiszen Casanova 

ezúttal sokallja a felajánlkozást – szinte már siránkozik, s a harmadik „nekifutásnál” 

könyörgésbe csap át. Franciska mindvégig emocionális érveket vonultat fel, rengeteg 

ismétléssel vési bele partnerébe formuláit, sűrűn él a gradáció és a reddíció kondicionáló 

erejével. Az érvekből való kifáradása jeleként tűnődő kérdést intéz Casanovához: 

„Lehetséges, hogy mégis te vagy az erősebb, szerelmem? Lehetséges, hogy az én szerelmem ereje 

megtörik műfajodon és jellemeden? , majd belevág a legvégső, elszánt küzdelembe, hogy 

kiábrándítsa, megsértse Casanovát. Ezúttal is kérdéssort intéz a férfihoz, interrogációk 

füzére vezet el a kiábránduláshoz, a megbántódáshoz. Jellegzetesen krúdys prózaritmus 

jelenik meg ebben a részben, belső szakaszokra, ívekre tagolódó mondatok indáznak, 

amelyek határait gyakran ismétlődő szavakkal hangsúlyozza a beszélő.  „Nem félsz, 

Giacomo, - nem félsz, hogy minden végzet és kötés hiába ,… nem félsz, hogy talán már el is 

fáradtam.. Nem félsz, … hogy nekem is vannak titkaim …Nem félsz, hogy talán tudok érzéseket 

kelteni benned …?”  Franciska hatalmas rábeszélő energiáját megmozgatva anaforikus 

interrogációk láncolatával, valóságos kérdés-komplexummal zárja fellépését. Női 

Casanovaként felsorakoztatja a férfiakkal megesett összes kalandját, elmondja, kivel 

vigasztalta, kárpótolta magát: „Elmondjam neked a firenzei ház történetét, beszéljek a palotáról, 

…ahol megtalálod pongyolámat, papucsomat, fésűmet és a velencei tükröt, melyet tőled kaptam 

ajándékba …Elmondjam, milyen az, mikor egy nő tíz és húsz és száz férfi ölelésében kénytelen 

megkeresni azt a gyöngédséget, melyet soha nem akart mástól kapni, csak attól az egytől, akit 

szeretett … Akarsz neveket…? Akarod tudni nemes urak, kertészek, lovászok, komédiások, 

kártyások, zenészek nevét és címét…? stb. Az interrogációkban bennefoglalt más alakzatok 

(halmozás, túlzás, gradáció, gemináció, stb.) komplex alakzattá válva megsokszorozzák a 

retorikus hatást. Franciska eléri célját: Casanova megelégeli az uszítást.  

A befejező részben a felkorbácsolt indulatok lecsillapulnak, Franciska az összefoglaló 

epilógus eljárását választja, még egyszer végighalad beszéde főbb pontjain, kiemelve a 

bizonyított érveket, s Casanova emlékezetébe vési a legfontosabb tételeket. 
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II. A dolgozat első, terjedelmesebb fejezete a szépirodalmi szövegrészlet 

értelemszerkezetének feltárása során a szövegszerveződést, a szövegszervezés 

stratégiáját retorikai nézőpontból, a retorizáltság összetevői alapján vizsgálta, a 

következő részben kognitív stíluselméleti keretben más aspektusok bevonásával, a stílus 

szociokulturális tényezőinek a példaszövegben előtérbe kerülő jellemzőivel, működésük 

sajátosságaival foglalkozik.  Néhány gondolattal kapcsolódik a Tolcsvai Nagy Gábor és a 

Tátrai Szilárd elméleti alapvetésében megfogalmazott/felvázolt modellhez, és azoknak a 

választott téma szempontjából felmerülő felhasználási lehetőségeire irányítja a figyelmet. 

A stílust a szociokulturális tényezők felől értelmezi.  

Mivel a vizsgálat szépirodalmi szöveg, jellegéből következően befolyásolja a 

befogadói jelentésképzés lehetőségeit. Abból indul ki, hogy a szöveget fikcionális jellege 

felől közelítjük meg, amelyben minden epikai szubsztancia a narrátori tevékenység 

transzpozíciójának van alávetve. A narráció tehát olyan közlés, amelynek 

középpontjában a történet elbeszélése áll, amelyet adott narrátor hajt végre, akinek 

közlései részint a történetet alkotják, részint pedig azokat a reflexiókat, asszociációkat, 

hangulatokat, emóciókat stb., amelyek a történetre vonatkoznak, vagy attól teljesen 

függetlenek. A szövegvilágban a narrátor tevékenysége ugyanolyan fikció, mint a 

történetben részt vevő személyek vagy azok cselekedetei. A szereplők dialógusait is úgy 

értelmezzük, hogy azok a narrátor közlése által jelennek meg, a párbeszédes, dramatizált 

részekben a közlő ágens csak látszólag „adja át a szót” a történet szereplőinek. Ezt a 

szövegtípus elhatárolása szempontjából lényeges hangsúlyoznunk, hiszen a dráma 

jelentésstruktúrájától épp ebben a különleges homogenitásban (az egyetlen közlő alany 

folyamatos jelenlétében) tér el az elbeszélő szöveg szemantikája.   

A Vendégjáték fiktív narratív diskurzusát (Genette felosztását alapul véve) alapvetően 

a heterodiegetikus narráció és (Tátrai nyomán: 2011: 176) az egyszemélyes  (auktoriális) 

történetmondás jellemzi: a fiktív történetközlő egymaga uralja a narratív diskurzust, „a 

történet fizikai és társas világa abból a (referenciális) tájékozódási központból kiindulva 

reprezentálódik, amelyet alapvetően a történetmondó személye (térbeli és időbeli 

elhelyezkedése, továbbá társadalmi státusza) jelöl ki, (…) a történet mentális világa is a 

történetmondó személyéből (szubjektumából) kiindulva reprezentálódik, hiszen 

alapvetően hozzá köthető a (történet) mondás mint aktív tudatosság, így a szereplők 

mentális állapotai is ebből kiindulva válnak hozzáférhetővé” (176.) A regényfejezet 

ugyanakkor speciális abból a szempontból, hogy a történetmondó a regényben betöltött 

korábbi szerepkörétől eltérő módon viselkedik, fokozatosan kihúzódik a történetből, 

eliminálódik, s az egyik szereplőnek (protagonistának): Franciskának adja át a közlés 

jogát, valamint a perspektívát. A történetmondó a háttérben marad, szerepe csupán a 

közvetítő, kommentátor funkciójára redukálódik: „ mondta, kérdezte, felelte, folytatta” – 

csupán ennyit fűz hozzá a szereplők szavaihoz a narrátori közlés. Az egyenes idézések 

kerülnek túlsúlyba, s az idézett/beágyazott szereplőre helyeződik át a hangsúly.  

A választott szöveg kommunikációs helyzetét tekintve társalgás, pontosabban 

dialógus, megfelel azoknak a szociokulturális elvárásoknak és feltételeknek, amelyeket az 

ilyen típusú szövegekkel szemben támasztunk: például szerveződésében fordulókat, 

fordulóváltásokat tartalmaz, két résztvevő szópárbajára épül, szekvenciális 

elrendezésében klasszikus felépítésű: kérdések és válaszok váltakoznak, alkotnak szoros 

szekvenciális egységet, szomszédsági párokat, a beszédpartnerek a nem kívánt válaszok 

elkerülése érdekében előszekvenciákat alkalmaznak, amelyekkel előkészítik a 
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főszekvenciákat. A beszélgetés kezdetén egy kérdés-felelet típusú szekvenciát találunk: 

„Miért írtam a levelet?; Ki vagy Franciska?; Mi az élet, Franciska?; Milyen lesz az életünk?”. 

Ekkor még mindkét fél „jelen van” a dialógusban, sűrűbben érkezik visszajelzés 

Casanova részéről, sőt:  kezdeményezőként egyszer-egyszer ő határozza meg a 

beszédirányt, hogy aztán az előzetesen meghatározott forgatókönyv szerint mihamarabb 

hallgatag, passzív szerepbe kényszerüljön. A második egységben már csak a hosszú 

szólamokat követő végponton kap lehetőséget a válaszadásra, a reagálásra; jelenlétéről és 

hozzáállásáról, mentális állapotáról (szándékairól, vágyairól, vélelmeiről, érzelmeiről) 

csupán a Franciska beszédébe beépített reflexiókból értesülünk. A női szereplő kiinduló- 

és nézőpontjából válnak hozzáférhetővé partnerének tudati folyamatai, az ő 

hermeneutikai aspektusa, értelmezései és tulajdonításai kerülnek előtérbe: ő tolmácsolja, 

mi jár beszédpartnere fejében, mit gondol, érez, akar az adott szituációban. A dialógusból 

tehát a közlés arányainak megváltozásával, egyoldalúvá válásával, az egyik fél 

aktivitásának erősödésével csaknem magánbeszéd lesz. Az így reprezentálódó 

határozottság együtt jár a szereplő önpozicionálásával.  Ezen a ponton szükséges 

bevonnunk a szociokulturális változók közül a magatartás, a stilisztikai attitűd 

kategóriáját, abban az értelemben, hogy a beszélői magatartás változásai kihatnak a 

stílusra, meghatározzák a nyelvi konstruálás, a közös figyelmi jelenetben betöltött, 

folyamatosan változó beállítódás jellemzőit. A nyelvi potenciál és a szociokulturális 

tényezők összekapcsolódását jelzik a beszélők eltérő beállítódásai révén előidézett 

egyezkedési folyamatban megszülető megnyilatkozások. Franciska kezdetben a gróf és 

Casanova által megsértett, alárendelt félként vádló, támadó hangon buzdítja, biztatja 

szerelmét a vendégjáték lefolytatására. („Mire vársz, barátom? …Hát kezdd el”) Majd 

taktikát vált, a férfiszerepnek megfelelően uralkodó helyzetbe kerül, hódít, udvarol, 

vallomást tesz, elhalmozza partnerét szavaival, ostromolja, bókol és hízeleg. 

Repertoárjában minden eszközt megragad, amivel sikert érhet el, nyelvi tevékenységét és 

viselkedését is céljaihoz, illetve Casanova elvárásaihoz, vélt igényeihez igazítja. Casanova 

szűkszavú reagálásának, vonakodásának, elutasító szavainak (mint tudjuk, előbb 

kevésnek, majd soknak találja a felkínálkozást) hatására az udvarlás  könyörgésbe fordul, 

majd a választott taktika sikertelenségét érzékelve a beszélő újabb fogáshoz folyamodik, a  

féltékennyé tevés eszköztárából válogat. A kívánt hatás ezúttal nem marad el: Casanova 

dühödten megelégeli a sértést, előrántja tőrét, hogy szimbolikus cselekedetével vessen 

véget a provokációnak, s tettével adjon feleletet az elhangzott vádakra. A 

beszédpartnerek egymáshoz való viszonyulása az egyezkedés, a folyamatos egymásra 

hatás során a szövegalkotáshoz való viszonyulást is befolyásolja, mintegy permanensen 

„újraírja” azt. A stílus megváltozása összefügg a kontextus dinamikus formálódásával, a 

résztvevők identitásalakulásával. A „megnyilatkozó (…) a szociokulturális tényezőket a 

konstruálás folyamatának részévé teszi, ezzel is befolyásolva a közös figyelmi jelenet 

másik résztvevőjének a mentális irányultságát” (Tátrai 2012 kézirata alapján). 

Rátérve az egyes szociokulturális változóknak a szöveg stílusszerkezetében 

megnyilvánuló szerepére, megállapíthatjuk, hogy a regényrészlet stílusának 

megformáltságára (irodalmi szöveg voltából következően) a magas fokú kidolgozottság, 

tudatosság, a választékosság jellemző, a diskurzusban résztvevők a művelt identitást 

reprezentáló beszédmódot részesítik előnyben. A beszédpartnerek egymáshoz való 

viszonya informális. Tátrai Tolcsvait idézve hangsúlyozza (Tátrai kézirata 2012), hogy az 

egyes változók elkülönítése csupán módszertani és elméleti  megfontolásokból 
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szükségszerű, gyakorlatilag az altartományok kategóriái nem elkülönülten, hanem 

együttesen jelennek meg a szöveg stílusszerkezetében. Az együttállások lehetnek 

jellegzetesek (tipikusak), illetőleg nem jellegzetesek (atipikusak), az előbbiek homogén 

stílust, az utóbbiak heterogén stílust (stílusszinkretizmust) eredményeznek.  Mindezekkel 

kapcsolatban megjegyezzük, hogy a bizalmas attitűd példaszövegünkben nem jár együtt 

a választékosság hiányával, a lazasággal,  s ez az atipikus együttállás összecseng 

Domonkosi Ágnes  (Domonkosi 2012 kézirata) figyelemre méltó megállapításával, 

tudniillik, hogy az egyes szociokulturális dimenziók más természetű jelenségeket fednek 

le. „Például a magatartás mentén megjelölt minőségek (durva, bizalmas, közömbös, 

választékos) nem rendezhetők egy skálára, mert a bizalmasság a beszédpartnerhez való 

viszonyulást, míg a választékosság a szövegalkotáshoz való viszonyulást helyezi előtérbe, 

és emiatt nem is egymást kizáró minőségek (Domonkosi kézirata 2012: a kiemelések 

Tőle). A bizalmasság nyelvi megformálásbeli jelzése például a szókimondó őszinteség, az 

olyan beszédfordulatok, mint: „Mire vársz, barátom?,”; „Magad is tudod, hogy…”; a 

megszólító keresztnévi forma közvetlensége: „Giacomo”, illetve: „szerelmem, szerelmesem”; 

csupán egyetlen szót merít a beszélő fél a szlengből: „liba”. Ehhez járulnak hozzá a 

következő  viselkedési stratégiák:  a partner bevonását szolgáló nyelvi jelenségek :gyakori 

megszólítások, visszakérdezések, illetve az erős emocionalitásra valló érzelmi töltetű 

szavak, kifejezések („leheletemmel melengetem emlékedet, „szeretlek”, „szenvedély”);  továbbá 

az első fejezetben részletezett retorikai kelléktár (pl. a hiperbolikus túlzások, halmozások, 

fokozások stb.). Ez a bizalmas stílus ágyazódik be az egyébként magas fokú nyelvtani 

szerkesztettséggel, szintaktikai megformáltsággal, választékossággal, kidolgozottsággal, 

időnként szentenciózussággal és patetikus hangnemmel jellemezhető szövegtestbe. A 

választékosság az idő változójával összefüggésben leginkább a régies tartományban lévő 

lexikával függ össze: pl. „légyott, gyehenna, kéjhölgy, átértette minden szavát, mondotta, 

illedelmes, átfűlt, fehérneműek, vágyol”. A művelt, választékos nyelvhasználat egyébként a 

beszélő önjellemzésének, karakterizálásának is fontos eszköze, Franciska érzékenységét, 

reflexív természetét, előkelő származását, tapintatos lényét, eleganciáját, 

méltóságteljességét tükrözi. A regényrészlet tehát a stilisztikai megformáltság terén a 

választékos, informális, értéktelítő, enyhén archaikus együttállási mintázattal írható le.     

A regény Vendégjáték fejezete nemcsak a klassszikus retorikai tanítások, a retorikai 

bizonyítás szempontjából vizsgálható, hanem a szociokulturális tényezők 

funkcionálásának kérdései felől is tanulságokkal jár.  Itt csupán néhány összefüggés 

felvetésével hívtuk fel a figyelmet a teljes körű elemzés, a megfigyelt jelenségek 

rendszerbe foglalásának szükségességére. 
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KOVÁCS ÁGNES 

 

Mesterek és „E.P.-igonok” A kitömött hattyúban  
 

„Ma nincs mester, és így nincs tanítvány.”1  Írja Esterházy Péter az 1988-as kiadású A 

kitömött hattyú című kötetének egyik esszéjében. Az persze nyilvánvaló, hogy ezt ő sem 

gondolja komolyan. A szerző egész szöveguniverzuma telis-tele van ugyanis olyan 

mondatokkal, amelyeket olyanoktól vett el, kölcsön, örökbe, akiket olvasni érdemes. 

Mondjuk, az egyszerűség kedvéért nevezzük őket mégiscsak mestereknek. Így 

természetszerűleg ő meg a legjobb tanítvány, még akkor is, ha szerinte a jó írónak 

elégséges csupán csak közepes olvasónak lennie. A kötet az első könyve annak a hosszú 

sorozatnak, amely A kitömött hattyúval kezdődik és a 91-ben megjelent Az 

elefántcsonttoronyból és A halacska csodálatos élete, a 94-ben kiadott Egy kékharisnya 

följegyzései, vagy a 96-os A kék haris és 2003-as A szabadság nehéz mámora című kötetig tart. 

Legalábbis ez idáig eddig. A szakirodalomban a rendszerváltozás előttről tartja magát az 

a megállapítás miszerint: „… e könyvek tematikájukban, megszólalási módjukban, 

valamint az író intencióját tekintve is szoros kapcsolatban állnak nemcsak egymással, 

hanem a szerző más szépprózai műveivel is, mintegy továbbírásai valami ugyanannak. 

(…) Esterházy írásmódjának sokdimenziós jellege, a szövegek intertextuális 

kapcsolódásai, valamint az esszéműfajból adódó befejezetlenség és a benne rejlő 

továbbírhatóság lehetősége: az ismétlődéseken keresztül megalkotott Esterházy-beszéd 

adja meg valamennyi, különböző műfajú írás közös textuális/kontextuális hátterét.”2 Írja 

Wernitzer Julianna egy tanulmányában, Szilágyi Márton arra is utal, hogy ezek a 

szövegek azzal is felhívják magukra a figyelmet, hogy némelyik kötet címe állat-

emblémával jelölt, és a hattyú, a halacska, és az elefánt figurák kultúrtörténeti, mitológiai és 

teológiai tradícióinak felfejtését is elvégzi.3 A sok izgalmas és érdekes elemzés közül 

mégis Balassa Péter egy írása veti fel talán először azt a kérdést, hogy vajon A kitömött 

hattyú című kötet, és más Esterházy-esszék „… éppúgy a szépirodalom részei, (-e) mint 

az esszéisztikáé; (merthogy) e határok a 20. századi irodalomban rendkívül hajlékonyak, 

miként az irodalom is, amit Esterházy művel.”4 

Hogyan is tekintsük tehát az alkalmi esszéket? Legjobb talán, ha elismerjük, hogy az 

író epikáját és publicisztikáját ezer szál köti össze, és ami a legfontosabb, hogy a 

publicisztikai írások is legalább olyan kiérlelt prózaírói technikát működtetnek, mint a 

nagyregények. Mivel előadásom tárgya elsősorban A kitömött hattyú, így a továbbiakban 

csak e kötet jellegét kísérelem meg leírni. Esterházy előszavában is és az azt követő 

                                                 
 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
1 Esterházy Péter 1988. Ünnepi beszéd és rekonstrukció (Kosztolányi). In: EP A kitömött hattyú. Magvető 

Kiadó. 43. 
2 Wernitzer Julianna A hattyútól a mámorig:  Esterházy Péter A szabadság nehéz mámora című kötete  

ürügyén. Jelenkor http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=711 
3 Szilágyi Márton 2010. Az autonómia térképe (Esterházy Péter korai publicisztikája). In: Palkó Gábor 

(szerk.): Nem találunk szavakat: Válogatott írások Esterházy Péter műveiről (1974-2008). Magvető Kiadó. 

Budapest. 125. 
4 Balassa Péter 2005. Margináliák egy breviáriumhoz: A kitömött hattyú. In: BP Segédigék: Esterházy Péter 

prózájáról. Balassi Kiadó. Budapest. 100. 

http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=711
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„Életünk fiktív változata” című írásban is részletesen, szó szerinti ismétléseket is beiktatva 

számol be a szövegek keletkezési körülményeiről. Megrendelésre, sok hárítás után 

eszkábálta össze a könyvet. Bevallása szerint az írások többszörösen összefüggenek, és 

össze is vannak gabalyodva, át meg átjárják egymást, miközben önálló lények. Zárójelben 

azért a rend kedvéért megjegyzi: állat-ok is egyszersmind. Nyilvánvaló utalás ez a 

hattyúra, elsősorban arra a tizenhétre, amivel a Csokonai Lili-könyvet jelöli meg. Az 

előszót továbbá összeolvashatjuk a kötet mottójával is, ami így szól: „Prófétára hülyülünk” 

Ez meg jó eséllyel mutathat rá arra a vélekedésre, amely talán tényleg jellemezte az 

említett könyv befogadástörténetét, tudniillik a túlinterpretálásra. Balassa szerint e hibás 

felfogás az volt, hogy néhányan úgy vélték az írói fellépés barokk túláradása sokféle 

bősége ugyanilyen interpretációs barokkot igényelne. Ebből aztán számos dolog 

következett, de egyik a legfontosabb maga A kitömött hattyú és a Tizenhét kitömött hattyúk 

című szöveg megszületése, amely egyfajta élveboncolás, műhelynapló és metaszövegként 

is olvastatja magát. A hattyú értelemszerűen a Berzsenyi utolsó verséből kölcsön vett a 

költészet néma hattyú-ságára5 utal, a kitömött szó megmutatja, hogy ez valójában a mű a 

műről problematikáját veti fel, a cselekvést végzője, így lesz maga a preparátor, aki 

preparátumot készít, amely élethű ugyan, de csak, vagy szerencsére-sőt: Másolat.  A 

kitömött kifejezés rendre visszatér majd az Esterházy-prózában később több variációban 

is. A legsajátosabb módon három írás címének variálásaként: Egy kitömött kékharisnya 

csodás élete. A kitömött hattyú című kötet egyik sajátja, hogy először jelentek meg 

összegyűjtve az írókról költőkről, ha úgy tetszik mesterekről született vallomások. 

Kosztolányi, Ottlik, Örkény, Hamvas, Mészöly, Vasadi, Petőfi és Csáth kap helyet ebben 

a kötetben, de a Goethe-, Mann-, Joyce-utalásokat is ismerhettük már akkoriban. 

Esterházy többféleképpen beszél az irodalmi hagyománnyal folytatott párbeszéd 

jelentőségéről: „Mintha az írókkal olyan dolgok esnének meg, amilyenek a könyveik, 

Mándyról Mándy-novellákban lehetne beszélni, Hrabalról meg az ő kocsma-

anekdotáival."6 Tudjuk persze azt is, hogy a későbbi gyűjteményes kötetekben a hattyú-

könyvben megkezdett portrék újrarajzolását is elvégzi. A hattyú kötet óta „(…) felidézett 

írói pillantások közös jegye – akár Tandori, Mándy, Mészöly, Kosztolányi, Örkény, 

Nádas, Pilinszky vagy Márai írásmódját vizsgálja is az író –, hogy e szerzők kivétel nélkül 

kemény nyelvi munkát végeznek, a nyelv igazságára kérdeznek rá, művészetükkel (nyelvi) „helyet" 

keresnek és találnak, a nyelvet szolgálják: megváltoztatják, pontosítják, radikalizálják vagy 

újraértelmezik azt.”7 A mesterekről írt esszékről egyébként a kötetet azonnal bíráló akkor 

friss kritikák így vélekedtek: „S így élednek meg varázslatosan a vállalt író-elődök: Csáth 

Géza, Kosztolányi, Móricz. Akiket megszabadít a régi ítéletek és elavult tételezések 

terheitől, s akiknek életéből és művészetéből képes fikciók és tények értelmező 

műveletével megragadni az idő múlásával is érvényes maradandót.”8 Mások úgy vélik 

ebben a kötetben „fantasztikus, lírai, objektivizált, ál-dokumentáris vallomásokat 

olvashatunk”9 az említett szerzőkről. Csuhai István a hattyú-könyvet: „A magyar irodalmi 

                                                 
5 Berzsenyi Dániel „A szent poézis néma hattyú / S hallgat örökre hideg vizekben” (Halljuk! miket mond a 

lekötött kalóz) (A vélekedés szerint a hattyú néma, csak halálát megérezve fog éneklésbe.) De! A 

hattyú Nemes Nagy Ágnesre is utal(hat). 
6 Esterházy Péter 2003. Hrabal könyvei. In: EP A szabadság nehéz mámora. Magvető Kiadó. Budapest. 9. 
7 Wernitzer, Im. 
8 Koczkás Sándor 1989. Mert a világ még nem kész: Esterházy Péter, A kitömött hattyú. Új Írás 2: 121. 
9 Nagy Sz. Péter 1989. Esterházy Péter, A kitömött hattyú. Új Írás 2: 122. 
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élet enciklopédiájaként” olvassa, nyilvánvaló utalással Bojtár Endre leleményére, miszerint 

a Termelési-regény meg: „a magyar élet enciklopédiája”10-ként olvastatná magát. Alexa Károly 

tanulmányának már a címében is rájátszik a preparáló-kitömött jelentésrétegeire, a kötet 

szerzőjét preparált hattyúpreparátornak nevezi. Hiszen ez a hóhér akasztása, a preparálót is 

kitömik, kritikusok bírálják oldalakon keresztül szövegeit.  Alexa abban is egyetért a 

kritikustársakkal, hogy a mestereket megéneklő szövegek csupán fiktív pályatársi 

életrajzoknak tekinthetők, de lényegesebbnek gondolja a munkanaplóként való olvasást, 

hiszen vélhetően mindnyájan azzal a várakozással olvassuk az efféle könyveket, hogy 

vajon hozzáadnak-e valamit a szerző szépirodalmi műveinek megértéséhez. Tanulmánya 

végén még egyszer nyomatékosítja, hogy e tekintetben nem jutunk sokra, ha elolvassuk 

ezeket az irodalmi tárgyú (?!) vallomásos függőségű ars poéticaként értelmezhető 

szövegeket.11 

Akkor kérdezhetnénk joggal mi hasznuk ezeknek az írásoknak, és mégis miért éppen 

ők, és mindig és újra, Ottlik, Kosztolányi, Csáth, Nemes Nagy, vagy az újabbak közül 

Mészöly, Kertész, Vasadi? Mert Esterházy őket olvassa, és amit olvas, és jó szövegnek tart 

azt elveszi, attól kezdve, ahogyan azt mindig is hangsúlyozza az az övé.  

Előadásom első mondatát én is elvettem az Esterházytól, abból az esszéből, amely 

Kosztolányiról beszél. Akit, mint olvashatjuk, akkor tartaná mesterének, ha pincér volna, 

és mivel ő ugye nem az, ebből mégsem következik, hogy Kosztolányit nem tartja 

mesterének, csak ha Kosztolányit nem tartaná mesterének, nem volna pincér. Értik ugye? 

Mester és tanítvány-ügyben egyébként is szkeptikus az elbeszélő, mert szerinte az idők 

megváltoztak nem kuporodunk valakinek a lábához, nincs rá időnk se kedvünk. A 

kuporodás helyett javasolja az irodalmi közlekedés-közeledés fogalmának bevezetését, 

mely szerinte tárgyszerű határok közé szorított. Egyébként sem az a baj véli, hogy az 

irodalmi lapoknak nincsen asztala (kávéházi asztala) hanem hogy nincsenek is irodalmi 

lapok. Itt persze nem konkrét lapra gondol, hanem szellemi erőre, és visszautal a 

Kosztolányiék lapjára. És mivel továbbszövi a mester-tanítvány fogalmi körök hálóját, 

tényszerűen meghatározza miért is nem mestere Ottlik, vagy Mészöly és Vasadi. Mert ő 

inkább tanul valakitől. Hogy mi a mondat, azt Ottliktól, a szavakat Mándytól, hogy a 

nem-szó is szó Mészölytől, a fényt Vasaditól és így tovább. A levezetés vége 

természetesen az, hogy Kosztolányi tehát nem mester. Hanem mi? Teszi fel a kérdést 

egyúttal, és bevezet egy szép fogalmat, miszerint Kosztolányi a bátyánk. Aki mindent tud, 

ismeri az életet, a felsős tanárokat, és persze a nőket. Csodás természetesen 

hangsúlyozottan fiktív találkozásuk leírása, mármint a Kosztolányié és az Esterházyé 

egyszerre idézi meg a múlt század szépséges irodalmi barátságainak emlékét és a 

Kosztolányi-írás helyeit és módjait, mondhatnám most különös tekintettel az Esti 

Kornélra. Azóta Esterházy megjelentette az Estit. Nyilván más olvasatot kölcsönöz ez is 

most a hattyú-könyvben megjelent szövegnek. A fiktív találkozás történetét olvasva a 

könnyen síró Kosztolányit, aki a kocsonyakészítés receptjét és a mexikói fűszerezésű bab 

emésztésének altesti utóhatásait is ismeri, könnyen zárja szívébe az olvasó, olyan, mint 

egy regényhős, aki a történet végén játszásiból mintegy stilizálva lelövi az Esterházyt, aki 

a költőtől kapott ingét tüdőtájékon át is vérzi rendesen. Az epilógus azonban nem 

                                                 
10 Csuhai István 1989. Esterházy Péter,  A kitömött hattyú. Alföld, 1: 81. 
11 Alexa Károly 1999. A preparált hattyúpreparátor. In: AK A szerecsen komornyik. Kortárs 1: 231–239.  
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magyarázkodik, hanem jelölve beidézi Ottlik írását Kosztolányiról. A báty-ság fogalmát 

még kiterjeszti más írókra is, akikkel testvéri kapcsolatban volna jó inkább lenni. Aztán 

természetesen zárásként megint nehéz helyzetbe hozza az olvasót, mert azt mondja, 

Kosztolányi tehát nem mester, mert mester nincs. Nem is példa, mert az a Babits Mihály, 

a legnagyobb meg a Móricz Zsigmond. Az Egy kékharisnya följegyzései című kötetben A 

báty címmel megjelentet egy esszét, továbbírva a korábbi Kosztolányi-képet. Talán innen 

világosabb ez a mester-tanítvány viszonyt átértelmező attitűd. A hattyú-könyv 

rendszerváltozás előtti, de a kékharisnya már 94-ben jelent meg. Itt már megtudhatjuk, 

hogy a Rákosi Sztálin féle irodalom felfogás szerint az 50-es években valóban 

életveszélyes volt Babits-tanítványnak vagy Kosztolányi-hívőnek lenni. „Ebben tényleg 

nincs semmi túlzás, gondoljunk az Újhold sorsára, a háború utáni nemzedék (Pilinszky, 

Nemes Nagy Ágnes, Mándy) folyóiratára, melyet hét szám után, 1948-ban betiltottak, s 

szerzőinek életét drámaian befolyásolta a babitsi irodalmi eszményekhez való 

ragaszkodás. Tessék elképzelni, hogy az angol rendőrség szimatol a T. S. Eliot-

befolyásoltság ügyében… Önnek valóban tetszik ez a sor? These fragments I have shored 

against my ruines…(Romjaimat védem e törmelékkel = Átokföldje) Igen, uram. Bitóra vele! 

Lassan már mi sem fogjuk az ilyen mondatokat fölfogni.”12 Aztán párhuzamot von 

Kosztolányi szellemi öröksége, és a 400 évig locsolandó angol gyep között. Kosztolányi 

tehát legalább annyira világszám, mint amennyire az az angol gyep, amennyiben 4 

évszázadon át képesek vagyunk locsolni és vágni azt. „Több fotón is láthatjuk őt 

csokornyakkendőben. Magyarországon a csokornyakkendő jó ideig polgári 

csökevénynek számított, lényegében tiltva volt, most pedig megjelentek az újgazdag 

nyakkendők, úgy lógván a nyakakban, mint valami zokniféle (…) Megunhatatlan angol 

viccünk (elnézést) az a bizonyos pázsitos, hogy a pázsit mért volna olyan szép arrafelé, a 

válasz, hogy vágni kell meg locsolni. Ó, csupán ennyi volna? Yes, sir, csupán ennyi, 

vágni, locsolni, négyszáz évig. Hát, csupán ennyi, Kosztolányi csokornyakkendője olyan 

nekünk, mintha négyszáz éve hordaná már.”13 A hattyú-ban publikált írás képzeletbeli 

pisztolyának ravaszát meghúzó Kosztolányi, így sebezheti valóban véresre a kortárs 

magyar írót. Talán néha ezért sem ajánlatos a lábhoz kucorodás. De akkor mégis hogyan 

képzelhető el ez a túlélésre számító mester-tanítvány, báty-öcs viszony, amelynek alapja 

valami egyenrangú testvériség. Talán az Esterházy-féle intertextualitás, a posztmodern 

szövegközöttiség egyik megvalósulási formája adhatja meg a választ. Esterházy a 

szövegek közötti szabad átjárhatóság, idézés technikájának alkalmazásával olyan 

koherens szöveguniverzumot hoz létre, amelyben tökéletes harmóniában állnak Goethe 

és Joyce, Ottlik és Mészöly vagy Gödel mondatai félmondatai az Aradszky Lászlótól vett 

slágerszövegek foszlányaival.  

Mint ismert Forgács Zsuzsa A visszaadás művészete című Magyar Narancsban 

megjelent cikkében a Harmonia Caelestis-szel kapcsolatban nehezményezte, hogy a szerző 

nem hivatkozza le a regényben szereplő összes citátumot, így tiszteletlenséggel és a 

szerzői jogok megsértésével vádolja az írót. Akkoriban többeket megkérdeztek az üggyel 

kapcsolatban. A szöveg nem rabol érzést című írásban Kulcsár Szabó Ernő részletes, a 

posztmodern intertextualitás elméletét vizsgáló tanulmánnyal válaszolt a kérdésekre: 

„Egy olyan irányzat ugyanis, (ti. a posztmodern) amely önmagát az elvi megelőzöttség 

                                                 
12 Esterházy Péter 1994. Egy kékharisnya följegyzései. Magvető Kiadó. Budapest. 163. 
13 Uo. 
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tapasztalatán keresztül és a művészet innovatív potenciáljának kimerülését fölismerve 

definiálta, a szöveguniverzum telítettségével szemközt nemcsak az eredetiség hajszolását 

kényszerült illúziónak minősíteni, hanem saját „utólagosság”-tapasztalatában kellett 

ráismernie a dolgok újraírásának esztétikai lehetőségeire is.” Ez az új kérdezésmód még 

az irodalom múltjának is átírta a jövőjét, miszerint a jelent nem feltétlenül az örökölt 

kánon beszéde segítette hozzá az új önmegértéshez, hanem inkább az eddig hallgatagnak 

bizonyult, nehezen szóra bírható alkotások örökítette hagyomány. Végül megállapította: 

„… az Esterházy szövegek java nemcsak átviteli-, de archiváló és tároló médiumként is az 

egyik legbiztonságosabb hungaricum.)”14  

Esterházy Ottlik Géza 75. születésnapjára írt Zakóink legtitkosabb szerkezete15 című 

szövegében felteszi a kérdést, hogy vajon a magyar irodalomban ki mit visel a 

leghitelesebben. Ottlik elnyűtt tweedzakóban a legjobb, Mészöly Miklós atlétatrikóban, 

kék-fehér csíkosban, vagy fakó lilában. Azzal csak eljátszik, hogy vajon melltartóban ki 

lehetne a nyerő. Itt felmerül Bethlen Kata neve, de ezt hamar elveti. Máshol aztán, pont A 

kitömött hattyúban így fogalmaz „Soha nem éreztem magamat a saját mondataimban úgy, 

mintha idegen ruhában járnék. Hol ilyen, hol olyan ruhákban, azt igen. Levetett 

ruhákban, agyonmosott ruhákban, jelmezekben, azt igen. Soha nem voltak 

identitásproblémáim; az általam leírt mondat az enyém, így gondoltam.” A részlet 

lábjegyzetében hozzáteszi: „Talán ezért is bonyolódtam bele olyan egyszerűen a 

vendégmondatokba.”16 Ezek a mondatok, ahogyan Esterházy számára nem idegenek, 

úgy van valamiféle ismerősség-érzés az olvasóban is, aki meg befogadáskor kihallja az 

előszöveget, annak összes konnotációjával. És hogy mi lesz ezután, az Esterházy utáni 

nemzedékkel, azokkal, akiket nagy befolyás alatt tart a posztmodern valamikori izgalmas 

kísérletként alkalmazott jellege. Egyszerű: Maguk is követőkké, hívekké, rajongókká, 

olvasókká, tanítványokká válnak. Keresnek valakit, akit bátyként szerethetnek. Hacsak 

nem válnak, ahogyan Esterházy Péter fogalmaz A kitömött hattyúban a posztmodern 

stílusdiktatúra áldozataivá, és nem nevezhetjük őket E.P.-igonoknak17. Így nagy E-vel és 

nagy P-vel kötőjellel a végén.   

 

 

 

 

                                                 
14 Kulcsár Szabó Ernő 2007. A szöveg nem rabol „érzést”. Litera 

http://www.litera.hu/dosszie/esterhazy-peter/2 
15 Esterházy Péter 1996. Zakóink legtitkosabb szerkezete. In: Kelecsényi László (szerk.): Ottlik: (Emlékkönyv). 

Pesti Szalon. Budapest. 186. 
16 Esterházy Péter 1988. Otthon – javított, nyers kivezetés -. In: EP A kitömött hattyú. Magvető Kiadó. 

Budapest. 24. 
17 Esterházy Péter 1988. Függelék a Kis Magyar Pornográfiához – mondatok -. In: EP A kitömött hattyú. 

Magvető Kiadó. Budapest. 94. 
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ANTONIO DONATO SCIACOVELLI 
 

Boccaccio 700: la potenza delle parole 
 

Fortuna e sfortuna di Boccaccio e della sua opera 

A settecento anni dalla nascita di Giovanni Boccaccio è arduo dare un quadro sintetico 

della fortuna della sua opera (in toto), e soprattutto della raccolta di novelle che 

maggiormente lo rappresenta nel canone della letteratura mondiale, e ne fa uno dei tre 

indiscussi protagonisti del periodo aureo della letteratura volgare nostra: se diamo per 

scontato che difficilmente si trovano triadi della portata delle tre Corone nella complessa 

vicenda della letteratura europea, e persino nelle letterature da cui implicitamente 

diciamo di discendere, la latina e la greca, non tutte le tradizioni critiche sono d’accordo 

sull’individuazione di exploit di questa importanza (eccezion fatta, forse, per Eschilo, 

Sofocle ed Euripide), dovremo pur considerare che Boccaccio ne fu testimone 

consapevole, anche per la sua funzione di biografo sia di Dante che di Petrarca. Egli 

aveva già sperimentato di quanta forza siano dotate le parole, e con le parole volle 

lasciare testimonianza del suo secolo, così come nelle più ampie trattazioni biografiche 

diede l’avvio – insieme a Petrarca stesso ‒ a una più moderna concezione di questo 

genere, e nei suoi commenti alla Commedia fornì un chiaro esempio della lectura Dantis 

che ancora oggi viene praticata in tutto il mondo. 

Ma quale fu la ricezione della sua opera, e del Decameron in particolare, sin dai 

contemporanei?1 I riferimenti impliciti alla diffusione di alcune novelle e a un dibattito 

che sarebbe nato proprio intorno al Centonovelle, potrebbero essere una prima 

testimonianza della fortuna di un’opera che ebbe del resto un recensore assai illustre, 

quel Francesco Petrarca che poi ne tradusse la vicenda di Griselda in latino, e che in una 

delle sue Seniles (XVII, 3 del 1373) si diffonde sulle caratteristiche dell’opera, sottolinea le 

qualità letterarie della grandiosa cornice, ma soprattutto loda dell’amico-discepolo la 

grande varietà di stile, di toni e di suoni, che il Boccaccio è in grado di orchestrare nel 

corso del novellare, pur dichiarando chiaramente la propria preferenza per gli accenti pia 

et gravia che ritrova soprattutto nella Griselda. Eppure, nonostante questa lampante presa 

di posizione da parte della più illustre voce del primo Umanesimo, tra il Trecento e il 

Quattrocento sono piuttosto le opere latine di Boccaccio ad avere il consenso degli 

ambienti propriamente letterari, ed in particolare quella Genealogia che a lungo fu testo di 

indiscutibile importanza per la conoscenza dei miti greco-romani, mentre fuori dalla 

Penisola fioriscono le esaltazioni e le emulazioni ad opera di scrittori quali Chaucer, 

Christine de Pizan, Juan de Mena e il marchese de Santillana. In realtà, bisognerà 

attendere la rinascita del volgare, a metà del Quattrocento, per assistere a rifacimenti in 

volgare, che dimostrano la penetrazione delle opere boccacciane nella cultura dei più 

giovani, i quali – dopo aver letto avidamente le opere giovanili del Certaldese – si 

dirigono piuttosto sulle tematiche letterarie e linguistiche del Decameron. Dopo le lodi del 

Magnifico e del Poliziano, saranno le tesi bembiane sui modelli della lingua volgare a fare 

                                                 
 Jelen tanulmány megjelentetése a TÁMOP 4. 2. 2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt 

támogatásával valósult meg. 
1 Per un quadro esaustivo si veda, oltre ai capitoli relativi nelle maggiori monografie, l’accurata 

summa di V. Branca, La fortuna letteraria e critica, in: ID., Boccaccio, in: AA.VV., Dizionario critico della 

letteratura italiana (dir. da V. Branca), I volume (A-COL), Torino 1986, 355-361. 
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della silloge narrativa di Boccaccio un testo esemplare: se infatti il modello (massimo, 

implicitamente irraggiungibile ma esplicitamente emulabile) della lingua poetica è la 

produzione petrarchesca condensata nei Rerum Vulgarium Fragmenta, una volta 

accantonati i facili pregiudizi nei confronti della letteratura amena, si promuove il 

Decameron a modello della prosa, e quindi nel Boccaccio, prima d’allora considerato nella 

sua facies di poeta dotto e preumanista, viene (ri)scoperto lo scrittore volgare, che anche 

grazie a questa fortuna critica, trova un riscontro nella possente macchina della 

diffusione libraria a stampa, che ne premia il successo con numerosissime edizioni, dopo 

la prima del 1470. Il vero successo è però quello ipertestuale, che proprio nel secolo di 

grande fioritura della letteratura in volgare, vede una continua citazione di figure, 

modelli, spunti narrativi nelle opere di Pulci, Boiardo, Ariosto, in qualche modo 

influenzando la rinascita stessa della scrittura drammatica e la tipica struttura a cornice 

tanto in voga nella trattatistica del Cinquecento. Questa importanza del Decameron, che 

con l’avanzare dei secoli diviene sempre più fortemente l’opera di Boccaccio, porta alla 

straordinaria (in senso più che altro etimologico) stagione controriformistica, durante la 

quale la versione sino a quel tempo vulgata viene purgata (o per meglio dire corretta, nella 

nota edizione del 1573) proprio per salvare questo testo esemplare – in virtù della sua 

importanza linguistica – dalla totale scomparsa2, avviando nello stesso tempo la 

cosiddetta rassettatura delle sue strutture morfologiche e sintattiche, in rispondenza a 

delle superiori regole che toccavano anche l’aspetto formale del testo. Si dovrà passare per 

il Seicento, secolo della rivolta all’assolutismo linguistico e letterario boccacciano, per 

giungere a un rinnovamento, nel secolo dei Lumi, della linea critica sul Decameron, che 

vuole esaltare la storicità delle novelle e rivalutare la congerie morale dell’autore, sino ad 

allora troppo criticata anche dagli ambiti squisitamente letterari: al dibattito sui valori 

linguistici dell’opera partecipano poi le migliori penne del tempo, Muratori, Bettinelli, 

Baretti e i fratelli Verri. 

Il secolo successivo decreta finalmente un più diffuso interesse all’opera completa del 

Boccaccio, riconsiderando quindi il Decameron alla luce di un più complesso disegno 

letterario, in qualche modo come il momento conclusivo, la massima espressione di una 

intensissima esperienza artistica che riassume in sé una serie di notevoli correnti culturali 

e popolari. Importante è il lavoro sulle fonti, del resto già cominciato dall’erudizione 

tardo-secentesca, a cui si accosta, su una linea ben più appariscente nel corso della 

formazione della critica letteraria nazionale, un interesse più evidentemente letterario, 

manifestato da Foscolo attraverso i romantici, fino a De Sanctis e Carducci. I due ultimi 

sono i più accesi nell’accostamento, in contrasto del Decameron alla Commedia dantesca, 

                                                 
2 V. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. Alla sua vera lezione ridotto dal cavalier Lionardo Salviati.  

Vinezia, appresso di Filippo et Jacopo Giunti e fratelli, 1582.  Uno degli episodi più celebri di 

riscrittura è quello relativo al Decameron di Boccaccio, "emendato" una prima volta nel 1573 dal 

monaco benedettino Vincenzo Borghini sulla base delle direttive romane, le quali imponevano che 

per niun modo si parli in male o scandalo de' preti, frati, abati, abatesse, piovani, provosti, vescovi o altre cose 

sacre: ma si mutin li nomi e si faccia per altro modo che parrà meglio. L'edizione del Borghini venne 

sostituita nel 1582 da un'altra ben più pesantemente espurgata a cura di Lionardo Salviati che un 

contemporaneo definì "pubblico e notorio assassino" del Boccaccio. 

Gli interventi del Salviati sono tali da stravolgere il senso del testo originale e a volte da renderlo persino 

incomprensibile, come nella decima novella della terza giornata, dove il Salviati tenta di giustificarsi con 

questa nota: Si lasciano questi fragmenti per salvare più parole e più modi di favellare che si può. 
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fino a creare un binomio imprescindibile, che di volta in volta si colora di accenti critici 

continuamente di ritorno nella critica successiva: l’umana commedia si oppone alla divina, 

la summa dantesca, trionfo del divino, è il rovescio dell’opera boccacciana in cui si legge 

soltanto di paganesimo e corruzione, e così via. La lettura desanctisiana è importante 

anche per aver colto il disegno unitario dell’opera boccacciana, anche se spesso il critico 

meridionale non comprende appieno la complessità degli accenti tragici di alcune novelle 

(soprattutto della quarta giornata), calcando la mano soprattutto sui toni realistici, sugli 

spunti sensuali e umoristici dell’opera. La fine dell’Ottocento, insomma, decreta un 

giudizio di apprezzamento del valore letterario del Decameron, pur etichettandolo a 

raccolta di racconti dominati dalla sensualità, dall’umorismo e da una gaiezza che 

contrastano con l’immagine schematica del Medio Evo che quest’opera si lascia alle 

spalle, alla stessa maniera della pestilenza a cui sopravvivono i giovani della brigata. Una 

volta “cristallizzata” l’opera maggiore, viene finalmente riletto il Boccaccio dotto e 

umanista, studiosi quali il Burckhardt e il De Nolhac, nonché il nostro Sabbadini, ne 

esaltano il tentativo di collegare al mondo medievale la cultura classica, proprio in virtù 

dell’enorme lavoro di tradizione che il Boccaccio utilizza anche per meglio strutturare la 

sua opera maggiore. Con Parodi3, all’inizio del Novecento, si manifestano chiare tre 

tipiche tendenze della critica del nuovo secolo: le opere giovanili non sono più indagate 

per collegarle alle vicende biografiche dell’autore, ma per cogliere quello svolgimento 

artistico che culmina nel Decameron; la prosa boccacciana viene considerata nel più ampio 

ambito dell’evoluzione tipologica della prosa italiana; la vena realistica del Decameron 

non esclude un mondo esteticamente raffinato, non è unica chiave di lettura. Benedetto 

Croce supera le posizioni univoche del dettato desanctisiano, per approdare alla 

esclusione del giudizio etico, e dichiarare il valore poetico del Decameron: dalle critiche 

crociane, che ingenerano un vero e proprio rinnovamento della considerazione estetica, 

fra le due guerre mondiali si ritorna a discutere soprattutto dell’unità artistica della 

raccolta di novelle, e del rapporto delle opere minori con la maggiore, ma soprattutto si 

intensificano i tentativi di presentarla in seno ad un programmatico commento. Il primo 

commentatore è Attilio Momigliano, che si distacca dalla considerazione accademica (il 

Decameron è un’opera sublime da ammirare nella sua fissità di capolavoro letterario e di 

fonte linguistico-espressiva), ma ne considera l’attualità continua, la capacità di 

esprimere problemi e sensibilità al di là dell’esaltazione della sensualità, ma bensì nel suo 

continuo appassionarsi agli interessi umani più disparati. Il Bosco parte alla ricerca del 

poema dell’intelligenza, e lo ritrova nella sua analisi dei motivi contenutistici dell’opera, in 

cui è notevole la scala di sfumature dall’intelligenza all’astuzia, dalla generosità alla 

scaltra furberia. Questi due commenti danno la stura a una serie di opere che in qualche 

modo ad essi si rifanno, considerando sempre una chiave di lettura o nell’unità 

strutturale-ideologica (Neri) o nello sforzo di stabilire un’armonia tra narratore ed eroe 

della cultura (Sapegno), ovvero nella qualità di poema vario e appassionato della 

spregiudicatezza e della saviezza (Petronio). A partire dagli anni Cinquanta, e poi via via 

per vari decenni, appare sempre più importante la riflessione portata avanti dallo 

studioso che ancora oggi consideriamo l’editore dell’opera boccacciana: Vittore Branca 

propone una interpretazione del Boccaccio e del suo capolavoro aderente alla realtà civile 

del suo tempo, alla sostanza delle sue esperienze umane, una commedia umana 

                                                 
3 G. Parodi, Lingua e letteratura, Venezia 1957. 
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dell’autunno del Medio Evo in Italia, un’epopea della classe allora affermatasi come 

classe dirigente, quella dei mercanti e in generale dei borghesi dei Comuni italiani. 

Questa interpretazione avviene dunque nella concretezza e nella verità della vita del 

primo Trecento considerato nella sua totalità, seguendo il gioco vitale delle forze storiche 

e sociali in atto, delle strutture e delle espressioni letterarie in cui quel gioco si riflette. Nel 

suo Boccaccio medievale, Branca ci offre una serie di spunti che polemicamente chiosano 

quella medievalità ricordata nel titolo, e che derivano dalla sua appassionata ricerca 

filologica sulle testimonianze manoscritte indagate per la prima volta tra il 1950 e il 1956. 

Accanto all’interesse dimostrato nelle edizioni e nei commenti dal Branca, abbiamo un 

vero esercito di critici, la cui opera tende a scandagliare tutta la produzione boccacciana: 

Padoan, Scaglione, Billanovich, Segre, Marti, Getto, Balduino, ma anche stranieri come 

Sklovskij e Todorov, per citare i più noti nell’ambito della critica letteraria mondiale. La 

fine del Novecento e i primi anni del nuovo millennio hanno portato a nuove monografie, 

tra le quali ricorderemo quelle di Tateo, Surdich e soprattutto Battaglia Ricci, a conferma 

del mai sopito interesse per questo autore, che del resto ebbe una insospettabile vivacità 

di influssi proprio nel cinema, con luci e ombre che fecero di Boccaccio una vera icona 

della cinematografia media degli anni Settanta. 

 

Dalle parole alle immagini: Boccaccio al cinema 

Era il lontano 1973, e sulle prestigiose pagine degli Studi sul Boccaccio, diretti dal 

compianto Vittore Branca, l’annalista infaticabile del cinema italiano Giovanni Grazzini 

pubblicava uno schizzo rapido e divertito (Il Boccaccio sullo schermo? È un invitar la lepre a 

correre.4), ma non esente da accenti di amarezza, sul “fenomeno” che vedeva il nome, le 

opere, l’eredità di Boccaccio, letteralmente “spiaciccati o spalmati” sullo schermo di quei 

primi anni Settanta: al di là dell’indiscutibile valore letterario del Decameron, il critico 

partiva da constatazioni di ordine meramente pratico, osservando come “qualunque 

regista che sopperisca col mestiere alla mancanza d’ingegno creativo saprà portare sullo 

schermo una novella del Boccaccio”5, sottolineando come la ricchezza di temi, 

ambientazioni, spunti scenici e drammatici dell’opera boccacciana, più che esser 

valorizzata, venga pregiudicata dalla svilizzazione nel banale, nell’ovvio, “se finisce nelle 

mani di rozzi artigiani della celluloide”6. Siamo appena a ridosso dell’esperimento 

pasoliniano del Decamerone (1971), un film che s’intravede soltanto nella messe di titoli 

“decamerotici” che proprio tra il 1969 ed il 1972 resero più che attuale la riflessione di 

Grazzini. Dopo una serie di “antenati” del genere, film appartenenti alle gloriose 

sperimentazioni del muto7, oppure esperimenti di medio livello che sfruttavano 

soprattutto le atmosfere sentimentali o l’ascendente che i film in costume cominciavano 

ad esercitare sul pubblico8, appare nel 1965 Una vergine per il principe diretto da Pasquale 

                                                 
4 G. Grazzini, Boccaccio sullo schermo, in “Studi sul Boccaccio”, VII, 1973, 369. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Decamerone di Giovanni Righelli (1912), Boccaccio di Michael Curtiz (1920), Il Decamerone (Ars 

Fiorentina Film, 1921), Decameron nights o Dekameron-Nächte di Herbert Wilcox, con Lionel 

Barrymore (1924), Boccaccesca di Alfredo De Antoni (1928).   
8 Boccaccio o Liebesgeschichten von Boccaccio di Herbert Maisch (1935), Boccaccio di Marcello Albani, con 

Clara Calamai (1940), Lattjo med Boccaccio di Gösta Bernhard (1949), Decameron Nights di Hugo 

Fregonese (1953) 
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Festa Campanile, con attori del calibro di Vittorio Gassman, Virna Lisi, Philippe Leroy 

(ed un’altra trentina, da Tino Buazzelli a Vittorio Caprioli, da Maria Grazia Buccella a 

Paola Borboni) e lo stesso anno esce L’armata Brancaleone, diretto da Mario Monicelli9: 

l’industria cinematografica nazionale dimostra sempre maggiore interesse per un 

Medioevo ben poco definito cronologicamente, tutt’altro che monolitico e soprattutto 

distante le mille miglia dalla complessa lettura bergmaniana (il Settimo sigillo è del 1956), 

un evo medio di cui si ammirano le componenti avventurosa ed erotica, dopo le 

abbondanti libagioni di eroismo privilegiate dal cinema degli anni Trenta e Quaranta. Al 

filone spettacolare (non solo americano) che approfitta della rivisitazione delle antichità 

greche, romane o egizie, scaltri registi italiani oppongono un cinema fatto di erotismo e 

salacità: a garantire il facile successo presso il pubblico medio-basso, abituato ai volti 

della commedia all’italiana che alla fine degli anni Sessanta deve fare i conti con una 

inevitabile decadenza, sarà proprio il nome di Boccaccio10, alternato a quello della sua 

opera, o di altri autori che ad esso vengono avvicinati (pensiamo all’Aretino, a Masuccio 

Salernitano), così da disorientare chi voglia oggi accostarsi al filone “boccaccesco” per 

considerarne gli addentellati veri e propri con quella che “pare” esserne la fonte di 

ispirazione. Come abbiamo detto, in pochi anni è tutto un fiorire di film e filmetti che 

sembrano imitarsi nella fattura dozzinale e frettolosa, come del resto appare evidente sia 

dalla loro capacità di proliferare, che da quella di passare velocissimi per restare confinati 

nella poco gloriosa cornice del cinema di serie B: ci sembra utile ricordare una sequenza 

di titoli (soltanto quelli che contengono almeno un riferimento nominale a Boccaccio o al 

cuo Centonovelle) che daranno il senso, quasi vertiginoso, di questa strana produzione: 

Decameron ’69 di Bernard Clarens ed altri (1969), La più allegra storia del Decamerone (in 

realtà Siegfried und das sagenhafte Leibesleben der Nibelungen) di David Friedman e Adrian 

Hoven (1971), Boccaccio di Bruno Corbucci (1972), Le calde notti del Decameron di Gian 

Paolo Callegari (1972), Decameron n. 2. Le altre novelle del Boccaccio di Mino Guerrini (1972), 

Decameron n. 3 di Italo Alfaro (1972), Decameron n. 4. Le più belle novelle di Boccaccio di Paul 

Maxwell alias Paolo Bianchini (1972), Decameron proibitissimo. Boccaccio mio statte zitto di 

Marino Girolami (1972), Decamerone ‘300 di Mauro Stefani alias Renato Savino (1972), 

Decamerone proibito di Carlo Infascelli (1972), Decameroticus di Giuliano Biagetti, Pier 

Giorgio Ferretti (1972), Metti lo diavolo tuo ne lo mio inferno di Bitto Albertini (1972), Beffe, 

licenze et amori del Decamerone segreto di Walter Pisani (1973), E continuavano a mettere lo 

diavolo ne lo inferno di Albert Al alias Bitto Albertini (1973)! In realtà, se escludiamo la 

prova pasoliniana che merita un discorso a parte, l’unico film di genuina ispirazione 

intellettuale, che del marchio di fabbrica “Boccaccio” non faccia un espediente pecoreccio, è 

quello dell’ungherese Miklós Jancsó, conosciuto in Italia come Il cuore del tiranno (1981), ma 

in realtà intitolato A zsárnok szíve, avagy: Boccaccio Magyarországon, cioè Il cuore del tiranno, 

ovvero Boccaccio in Ungheria: per il resto, non possiamo che rimanere sconcertati davanti alla 

                                                 
9 È naturale che lo stesso Gassman abbia riconosciuto la differenza notevole tra i due film, ponendoli 

il primo nel novero dei “film dichiaratamente commerciali”, il secondo in quello dei “film originali”, 

perché Brancaleone rappresentava “un ritorno alla chiave espressionistica teatrale” (J. A. Gili, 

Intervista a Vittorio Gassman, in: Id., Arrivano i mostri. I volti della commedia italiana, Cappelli, Bologna 

1980, 42). 
10 Che infatti nel 1962 darà il titolo ad una pellicola ad episodi, Boccaccio 70, che – apparentemente – 

nulla ha a che vedere con la novellistica del Certaldese, o con la sua figura di intellettuale. 
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proliferazione di questi decameronidi, che testimoniano comunque l’interesse per un filone 

che la lettura di Pier Paolo Pasolini avrebbe potuto portare a ben altri risultati.  

Il giudizio espresso a tale proposito da Grazzini è più negativo che positivo, quasi venisse 

imputato all’autore della Trilogia della vita di aver creato un pericoloso precedente che avrebbe 

portato, dal cult al trash, o piuttosto ad una pericolosa promiscuità dei due elementi: 

Come Pasolini sia arrivato al Decamerone, per nausea degli intellettualismi, del 

culturalismo e del rivoluzionarismo salottiero, perciò, si comprende. Un po’ meno 

come egli non abbia valutato il rischio di confondersi con i molti autori di 

«commedie all’italiana» che hanno infestato il nostro cinema con film a episodi, 

appunto boccacceschi, tutti tessuti di avventure piccanti e scurrili. Probabilmente 

Pasolini, tenendosi a uno stile medio, soltanto nella qualità formale discosto da 

quello dei colleghi meno colti, ha fatto troppo affidamento sulle sue virtù di 

evocatore di ambienti e di inventore di attori. Il restare fedele al Boccaccio ha fatto 

sì che l’accurata cornice spettacolare e gli eleganti elementi decorativi non 

bastassero a togliere alle novelle quel sapore licenzioso che nel testo scritto è 

sublimato dall’immaginazione e invece il cinema, con la sua immediata concretezza 

visiva, talvolta accentua sino all’osceno.11 

  

Lo spessore intellettuale di Pasolini e la sua attenzione agli aspetti veramente filologici 

dell’analisi di un confronto tra testo scritto e testo girato nelle loro problematiche relazioni 

con il testo originale, se da una parte sminuiscono la gravità delle preoccupazioni di 

Grazzini, ci confortano a vedere quest’opera come l’unica e vera lettura “critica” dell’opera 

boccacciana che sia stata portata sullo schermo12, e da questo punto di vista riferimento 

illustre – e spesso involontario – di una mentalità filmica che travalica i limiti del genere 

(commedia in costume, dai contenuti più o meno erotici) o delle intenzioni degli autori: in 

una recente analisi, Simone Villani è giunto ad assimilare il meccanismo di “ingresso nella 

parte” presente nell’episodio di Ser Ciappelletto alla variante dello stesso meccanismo nella 

vicenda narrata in Schindler’s List di Steven Spielberg: 

Abitano i due estremi del testo due personaggi affatto antitetici e privi di 

qualunque relazione possibile, se non fossero la stessa persona: all’inizio c’è un 

uomo che compra una fabbrica confiscata agli ebrei con danaro che ha estorto ad 

altri ebrei segregati dai nazisti e, per finire, fa uso esclusivo dell’economicissima 

manodopera ebraica, pagandone gli stipendi direttamente alle SS; alla fine c’è una 

persona che piange per non aver venduto anche l’automobile per salvare qualche 

vita in più.13 

 

Affascinati da questa interpretazione, non possiamo che ricavarne uno stimolo 

ulteriore a considerare come il lavoro di elaborazione e di “critica” portato avanti da 

Pasolini, abbia ristretto il campo della lettura stessa del Decameron, privilegiandone 

quegli aspetti “popolari” che il regista sentiva più vicini o interessanti: l’immediatezza 

del dialogo, esemplificata anche dalla scelta spiazzante della lingua napoletana, proietta i 

                                                 
11 Grazzini, cit., 371. 
12 Si veda a questo proposito l’interessante monografia di Simone Villani, che anche dal punto di 

vista narratologico si sofferma su tali questioni (S. Villani, Il Decameron allo specchio. Il film di Pasolini 

come saggio sull’opera di Boccaccio, Donzelli, Roma 2004).  
13 S. Villani, cit., 48. 
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personaggi pasoliniani in una dimensione di coralità che conserva la traccia 

dell’intenzione boccacciana. Pensiamo soprattutto a quegli elementi di identificazione del 

mondo comunale che Vittore Branca riteneva responsabili della contemporaneizzazione 

storica, o all’espressivismo linguistico che parimenti è alla base della contemporaneizzazione 

nell’ambientamento delle azioni14:  sono elementi che, dopo la prova pasoliniana, si 

affermano soprattutto in alcuni “mostri” che raccolgono il testimone di quella 

municipalità media che ritroviamo nei bozzetti scherzosi di due film di Mario Monicelli, 

Amici miei (1975) e Amici miei atto II (1982), dove siamo addirittura alla rievocazione dei 

maestri della beffa (Maso del Saggio, Bruno, Buffalmacco) intrisa di toscanità; oppure 

nella narrazione davvero di stampo decameroniano del felliniano Amarcord (1973), che 

utilizza una cornice per inserire, nella storia personale di un adolescente, una serie di 

aneddoti spesso per nulla correlati al protagonista, a differenza di quanto era avvenuto 

ne I vitelloni (1953), dove invece la cornice era “organica” ed indivisibile dalle singole 

storie individuali della “brigata”. Ma non possiamo evitare di richiamare l’attenzione dei 

critici su un parallelo ben più evidente, tra la cornice del Decameron e la vicenda che 

Marco Ferreri mette al centro della sua Grande abbuffata (1973), che per l’ambientazione 

saremmo inclini a definire tout court pantagruelica: la presenza della morte, sottintesa al 

clima truculentemente ghiottonesco dell’abbuffata di cibo e sesso dell’allegra brigata 

riunitasi in volontario isolamento nella villa avvolta dalle sinistre brume, è solo uno dei 

richiami a quella peste nera che Ferreri doveva identificare con il comodo recinto del 

conformismo. Rileggiamo quel passo della Introduzione alla prima giornata che riferisce le 

diverse modalità di reagire alla pestilenza: 

E erano alcuni, li quali avvisavano che il viver moderatamente e il 

guardarsi da ogni superfluità avesse molto a cosí fatto accidente resistere: e 

fatta lor brigata, da ogni altro separati viveano, e in quelle case ricogliendosi e 

racchiudendosi, dove niuno infermo fosse e da viver meglio, dilicatissimi cibi e 

ottimi vini temperatissimamente usando e ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi 

parlare a alcuno o volere di fuori, di morte o d'infermi, alcuna novella 

sentire, con suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano. Altri, 

in contraria opinion tratti, affermavano il bere assai e il godere e l'andar 

cantando a torno e sollazzando e il sodisfare d'ogni cosa all'appetito che si potesse e 

di ciò che avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male: e cosí 

come il dicevano il mettevano in opera a lor potere, il giorno e la notte ora a 

quella taverna ora a quella altra andando, bevendo senza modo e senza 

misura, e molto piú ciò per l'altrui case faccendo, solamente che cose vi 

sentissero che lor venissero a grado o in piacere.15 

 

Ci accorgeremo che la logica evenenziale del film di Ferreri si richiama quasi alla 

lettera ad una combinazione dei segmenti più importanti che caratterizzano il 

comportamento umano di fronte alla calamità, alla minaccia di estinzione non soltanto 

dell’individuo come tale, ma della società stessa quale era venuta evolvendosi nel corso 

di una vera e propria rivoluzione dei costumi. 

                                                 
14 Si vedano i Tre nuovi studi sui procedimenti narrativi nel Decameron in V. Branca, Boccaccio medievale e 

nuovi studi sul Decameron, Sansoni, Firenze 1996, 333-377. 
15 Per questa e le citazioni di seguito ci si attiene alla editio di Branca: Giovanni Boccaccio, Decameron 

(a cura di Vittore Branca), Torino, 1996 (I, intr., 20-21, corsivi di chi scrive). 
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Quello che ci sembra più importante, dunque, nella eredità che – al di là delle 

categorie di cult e trash – il Decameron ha lasciato al cinema italiano (e mondiale) 

nell’ottica delle tecniche di narrazione, è sicuramente il meccanismo della cornice: non 

dimentichiamo che il cinematografo, nato come esperimento di riproduzione del 

movimento (di persone e cose), ha dovuto attraversare, nella sua lunga storia, numerose 

stazioni importanti proprio per la evoluzione di temi e linguaggi espressivi, e che il 

passaggio dal “semplice adattamento” dei testi teatrali ad una presa di coscienza 

dell’importanza della sceneggiatura come prodotto autonomo, deve essere 

necessariamente avvenuto mediante la considerazione dei vantaggi apportati da 

coraggiose scelte narrative. Da un lato, dunque, troviamo la storia singola, il tracciato 

espressivo che guida lo spettatore dall’inizio alla fine di un racconto, dall’altro la 

combinazione di episodi e cornice, tentativo che testimonia da una parte la coscienza di 

avere di fronte un pubblico più esigente, dall’altra il coraggio del cineasta o del/dei 

regista/i, di proporre vari segmenti narrativi, uniti sovente da un filo conduttore di varia 

natura, che può addirittura limitarsi a quanto suggerito dal titolo del film. Pensiamo al 

caso de I mostri (1963), uno dei film ad episodi più fortunati nella storia della commedia 

all’italiana (sappiamo che I nuovi mostri non ebbe il successo di pubblico e critica del 

primo), che proprio alla maniera del Decameron è fatto di aneddoti di varia lunghezza, 

pur privilegiando la narratio brevis, la battuta rapida e sorprendente16. Il fatto, poi, che i 

film ad episodi siano costituiti da singole opere di vari registi (nella fattispecie Age e 

Scarpelli, Elio Petri, Dino Risi, Ettore Scola, Ruggero Maccari), ci richiama chiaramente 

alla struttura della giornata decameroniana, alla varietà introdotta dalla presenza di 

narratori ognuno caratterizzato da un determinato modo di vedere la realtà e di 

raccontarla. La caratterizzazione veloce eppure incisiva di personaggi “mostruosi”, 

ovvero singolari, da mostrare a dito (se pensiamo al senso etimologico della parola), la 

scelta volutamente satirica e grottesca dei temi incaricati di ritratte le brutture dell’Italia 

del boom economico, sono altri e notevoli indizii della parentela di quest’opera 

cinematografica con il Decameron, nella stessa idea di partenza (boom economico del 

comune trecentesco vs. pandemia annientatrice di bellezza e moralità nell’opera 

letteraria, boom economico italiano vs. immoralità e mostruosità nel film) e nelle 

espressioni singole: pensiamo alla critica della vanità dei religiosi (nell’episodio Il 

testamento di Francesco), della cecità dei mariti ingannati dalle mogli sotto i loro occhi 

(L’oppio dei popoli), del comportamento degli uomini di potere (La giornata dell’onorevole) 

alla straordinaria invenzione di Latin lovers che riprende il motivo della stigmatizzazione 

divertita dell’omosessualità, e ci convinceremo di quanto sia permeato dell’opera 

boccacciana in questo piccolo capolavoro della nostra commedia degli anni Sessanta. Non 

è un caso che, alla maniera di non poche novelle del Decameron, questa prova 

cinematografica, pur rifiutando nettamente di inserirsi nel solco del cinema dialettale, sia 

colorata di inflessioni regionali, di cadenze allusive, che testimoniano quelle scelte 

narrative più fortemente legate alla “mostruosità”, rispetto agli episodi in cui campeggia 

l’italiano standard17.  

                                                 
16 Non abbiamo, infatti, episodi che potrebbero uguagliare novelle di ampia durata.  
17 Per fare un esempio basterà confrontare tre episodi come Il sacrificato, Come un padre e La musa: 

mentre nel primo l’ambiente raffinato dell’alta borghesia cittadina rimane costantemente legato alla 

scelta di un italiano neutro, standard-capitolino, nel secondo tra l’esperta donna di mondo che 

aggiudica il premio letterario al giovane (e incolto) scrittore e il giovane stesso, si alza la barriera di 
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In questa breve carrellata abbiamo voluto illustrare, per dare un’idea di come quasi 

inconsciamente l’opera di Boccaccio abbia continuato ad essere produttiva nella cultura 

italiana contemporanea, alcuni punti di contatto tra una delle opere più importanti della 

nostra letteratura, e la cinematografia italiana degli anni Sessanta e Settanta: non è affatto 

scontato che questi paralleli debbano limitarsi a film di contenuto umoristico o erotico – 

come si può riscontrare nel caso del film di Jancsó, una produzione italo-ungherese –, se 

pensiamo che proprio il tema dell’orrido trattato in alcune delle novelle della quarta 

giornata del Decameron (la novella del cuore mangiato, la storia di Lisabetta da Messina), 

filtrato attraverso le innovazioni apportate da alcuni autori della tragedia del ‘500, può 

essere alla base del “genere” horror che la cinematografia italiana ben rappresenta con 

una produzione autonoma e di tutto rispetto. Siamo convinti pertanto che proprio per 

l’adozione di meccanismi narrativi, di soluzioni espressive, di forme e strutture ben 

identificabili nella nostra tradizione culturale, il debito di sceneggiatori e registi (ed anche 

– in maniera indiretta – del pubblico italiano) nei confronti di Boccaccio sia considerevole, 

che si parli di cult o trash, e che queste categorie siano in qualche modo connesse fra loro, 

capaci di integrarsi e di essere in osmosi, attraverso le permeabilissime e cangianti 

membrane del (buon) gusto. Ma forse ancora più attuale è la questione dell’espressione 

linguistica del Decameron, del modello di prosa che diviene anche registro della 

situazione complessa di convivenza di volgari dall’Italia del Trecento a quella attuale. 

      

Il Decameron e la questione del modello linguistico: castoni vernacoli ed equivoci 

lessicali al limite del plurilinguismo 

«Nel tempo della scuola il Sig. Maestro parlerà sempre in buon linguaggio toscano, ed 

obbligherà gli scolari a parlar così»18: questa norma, citata da Nicola De Blasi nel suo 

saggio su L’italiano nella scuola e fatta risalire alla fine del secolo diciottesimo, sembra 

ricordarci quanto dovesse esser poco abituale che persino nel tempio della istruzione 

linguistica, nella scuola, gli insegnanti parlassero continuamente in buon linguaggio 

toscano, dunque nel volgare che ufficialmente ed ufficiosamente costituiva la base 

necessaria ed indispensabile per poter accedere alla conoscenza dello scibile anche in 

molti degli Stati dell’Italia preunitaria. La raccomandazione ha poi avuto vita lunga, se 

pensiamo che tra le due guerre mondiali la politica culturale del regime mussoliniano ha 

tentato in ogni modo di inibire l’uso del dialetto nelle espressioni ufficiali (pubbliche, 

vistose) della cultura (pensiamo al teatro, ad esempio, ed alle operazioni di epurazione 

condotte nei confronti della produzione napoletana, di grande successo su scala 

nazionale), e che la storia economica e politica dell’Italia del secondo dopoguerra ha 

creato una barriera nei confronti di alcune espressioni devianti da una norma standard 

dell’italiano medio: dalla prospettiva del secolo e mezzo che ci divide dal periodo 

dell’annessione, certo è che la creazione dello stato unitario si pose l’imperativo di 

supportare in ogni modo l’espansione dell’italofonia, come dice De Mauro, intesa almeno 

come potenzialità d’uso, se non come uso effettivo della lingua. 19 

                                                                                                            
una opposizione di dantesca memoria, quella di toscano vs. pugliese; ed infine, nel terzo episodio, la 

gelosia di Lando Buzzanca viene quasi lapalissianamente esemplificata dal suo accento siculo!  
18N. De Blasi, L’italiano nella scuola, In: Luca Serianni e Pietro Trifone (dir.), Storia della lingua italiana. 

Volume primo. I luoghi della codificazione, Torino 1993, 403. 
19T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari 1993, 127. 
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Non vogliamo adesso addentrarci nelle ragioni e negli effetti sociali che hanno 

portato, neanche tanto tempo fa, a una stabilizzazione di una varietà standard 

dell’italiano a discapito della trasmissione dei dialetti, ma piuttosto desideriamo cercare 

nella scrittura letteraria i riferimenti a questa difficile convivenza, spesso risolta 

nell’ironia che diremo delle parlate ridicole: se è vero che la letteratura moderna ha accolto 

con grande benevolenza gli esperimenti del plurilinguismo, come si comporta la 

letteratura precedente quando questo fenomeno non è parte integrante di un progetto 

stilistico? 

Padre Dante non sarebbe forse d’accordo con la definizione assai blanda di parlata 

ridicola, in quanto che nel primo libro (XI-XV) del De Vulgari Eloquentia, accingendosi ad 

illustrare le varietà di volgari presenti in Italia, più di una volta si lancia in critiche ben 

più mordenti nei confronti di quelle parlate che non collimano con le sue aspettative 

fonomorfologiche: abbondano, in questi casi, espressioni di grande violenza argomentativa, 

che tradiscono una animosità speciale nel condannare la mancata rotondità del modus 

loquendi degli Appuli o dei Romani, o di altri parlanti, come negli esempi seguenti: 

 

Dicimus igitur Romanorum non vulgare, sed potius tristiloquium, 

ytalorum vulgarium omnium esse turpissimum (DVE, XI, 2)20 

 

...Aquilegienses et Ystrianos cribremus, qui Ces fas-tu? Crudeliter 

accentuando eructuant... (DVE, XI, 6)21 

 

Sardos etiam (...) eiciamus, quoniam soli sine proprio vulgari esse 

videntur, gramaticam tamquam simie homines imitantes... (DVE, XI, 7)22 

 

Apuli quoque vel sui acerbitate vel finitimorum suorum contiguitate, 

qui Romani et Marchiani sunt, turpiter barbarizant... (DVE:XII, 7)23  

 

Questa animosità appare giustificata soltanto dalle premesse dantesche, per cui il 

linguaggio è dono divino, e quindi si configura come uno dei tratti distintivi più 

significativi per l’attestazione della nobiltà della specie discesa da Adamo, rispetto al 

resto delle creature. La critica si pone inoltre come appendice ad un discorso teorico e 

generale sulla lingua, dunque vuole massimalizzare una tensione selettiva che per 

l’autore è parte integrante del fine propositivo della sua opera: ben altro discorso è quello 

di Giovanni Boccaccio, che in più di un luogo del suo Decameron ha utilizzato il 

procedimento dantesco per muovere una critica diretta alla municipalità o alla comunità 

rappresentata da una parlata, in quel luogo palesemente ridicolizzata! Nell’opera-chiave 

                                                 
20 “Dico infatti che quello dei romani non è un volgare ma un turpiloquio, certo la lingua più brutta 

tra tutte quelle d’Italia” (trad. di V. Coletti, anche di seguito per le citazioni dal DVE: Dante 

Alighieri, De vulgari eloquentia, Milano 1991). 
21 “... setacciamo Aquileiesi e Istriani che Ces fas-tu? Eruttano con pronuncia crudissima...” 
22 “Mettiamo fuori anche i Sardi (...) perché sono gli unici che non paiono avere un volgare proprio 

ed imitano la grammatica, come le scimmie l’uomo ...” 
23 “Gli Apuli, dal canto loro, o per loro durezza o per la vicinanza di confinanti come i Romani e i 

Marchigiani, parlano in modo orribile...” 
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della letteratura mezzana24, in cui Boccaccio tende a sorvegliare massimamente il suo 

volgare, all’attenzione del lettore si presentano, inseriti in particolari situazioni 

comunicative, vividi inserti di altri volgari, che sono anche, talvolta, riproduzione del 

parlato degli incolti o dei semicolti, che stridono – anche per la loro unicità – con la 

maggiorità fiorentina e con i registri solitamente adottati per le soluzioni narrative del 

testo globale. 

Pensiamo alle figure di Chichibio (VI, 4) e di Madonna Lisetta (IV, 2), che 

indubbiamente sono marchiati dalla loro provenienza geografica (la causticità di 

Boccaccio nei confronti dei Veneziani e dei Veneti non esclude un astio – narrato – non 

meno intenso verso marchigiani o senesi) e che nel loro modo di parlare, ovvero nel loro 

modo di porgere il discorso (per questo utilizziamo il termine parlata) si rendono ridicoli, 

già soltanto per l’intonazione balorda di frasi come mo vedì vu?(IV, 2, 43) o voi non l’avrì da 

mi (VI, 4, 8). La critica dell’autore parte in effetti da un attacco generalizzato verso il 

luogo di provenienza del personaggio da porre sotto una luce negativa (Vinegia, d’ogni 

bruttura ricevitrice (IV, 2, 8)) per spostarsi verso le caratteristiche morali ed intellettive 

della persona stessa (una giovane donna bamba e sciocca (IV, 2, 12)) che viene inoltre 

connotata nel discorso stesso da un accento particolare in cui alla pochezza intellettiva si 

aggiunge il ridicolo delle espressioni cantate, tipicizzate da una naturalezza espressiva 

che diventa, nel determinato contesto, scompostezza verbale, mugugno inintelligibile, 

espressione formulare sciocca almeno quanto chi la proferisce. Se Boccaccio non aveva 

disdegnato, infatti, di comporre una lettera in napoletano, cedendo al gusto di cimentarsi 

in un linguaggio carico di suggestioni anche autobiografiche, la presenza di questi castoni 

vernacoli in alcune sue novelle (perché mai Andreuccio non parla Perugino, perché i 

napoletani che gli si affollano intorno non parlano napoletano?) ha sicuramente il 

compito di sottolineare un giudizio morale che si estrinseca attraverso la ridicolizzazione 

della parlata, raggiungendo l’apice di un procedimento onnicomprensivo. Similmente 

avrebbe proceduto il Sacchetti, riproducendo anche voci di volgari stranieri: 

 

– Lascia parlare moi, che mala mescianza vi don Doi!25 

 

– Za, famiglia, pigliate costui!Piglia za e piglia là!26 

 

– O barba, e che giuoco è questo?(...) 

– A mi che fa?(...) 

– E che fa a mi?27, 

 

in questo modo accentuando l’incisività del dialogo nel tessuto narrativo, 

movimentandone i segmenti, caratterizzando anche visivamente la diversità di alcuni 

personaggi. 

Ancora una volta, però, dobbiamo ricordare che l’inserzione di questi momenti che 

deviano dalla norma linguistica presente dell’opera, non vuole anche significare una 

                                                 
24 Secondo la formulazione alla base di Francesco Bruni, Boccaccio. L’invenzione della letteratura 

mezzana, Bologna 1990. 
25 Franco Sacchetti, Il trecentonovelle (a cura di Antonio Lanza), Firenze 1984, 57. 
26 Franco Sacchetti, Il trecentonovelle (a cura di Antonio Lanza), Firenze 1984, 99. 
27 Franco Sacchetti, Il trecentonovelle (a cura di Antonio Lanza), Firenze 1984, 135. 
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distanza tale da giustificare l’incomprensione del messaggio: semmai, il messaggio di per 

sé assume un valore sociale ridotto rispetto a quello fornito da chi, invece, riesce ad 

esprimersi secondo la norma. In definitiva, il castone vernacolo esprime una diversità che 

rispetto al modello indica una svalutazione delle caratteristiche intellettive del parlante: 

quando poi ci troviamo di fronte ad un parlante che utilizza lo stesso modello, ma che 

non dispone delle caratteristiche intellettive per fronteggiare la plurisemanticità del 

discorso, la parlata ridicola viene ad assumere peculiarità ben diverse. Boccaccio parte dal 

presupposto (chiarissimo ad alcuni suoi personaggi maestri dell’arte retorica) che la 

soglia di comprensione dei semicolti e degli stupidi spesso riesca a trovare un punto di 

incontro: prova ne sia il meraviglioso sproloquiare di Bentivoglia del Mazzo, marito della 

Belcolore, come distorcimento di una parlata aulica, propria del linguaggio 

amministrativo, che riesce quale enigmatica e ridicolissima accozzaglia di parole fraintese 

e di roboanti espressioni „ufficiali”, in un passo che sembra preannunciare le acrobazie 

lessicali di certi personaggi del romanzo a noi contemporaneo: e porto queste cose a ser 

Bonaccorri da Ginestreto, ché m’aiuti di non so che m’ha fatto richiedere per una comparigione del 

parentorio per lo pericolator suo il giudice del dificio. (VIII, 2, 14) Se il coniuge della Belcolore 

fraintende e ricostituisce la fraseologia oscura della burocrazia utilizzando gli elementi a 

lui più o meno noti, altra cosa (ma convergenti al fine espressivo) è il fraintendimento 

(il)logico di Calandrino, di Mastro Simone e dei certaldesi, di fronte alle acrobazie 

lessicologiche e sintattiche di Maso del Saggio, di Bruno e Buffalmacco, di Frate Cipolla: 

la soglia della comprensione generica di un messaggio, proiettata su di un livello di 

sofistica fraintendibilità dall’oratore tramite una finezza logica (semi)nascosta nel 

groviglio delle parole, genera una falsa comprensione che, all’atto pratico, testimonia la 

volontà dell’uditorio di comprendere quel che esso desidera comprendere. Resta 

comunque il fatto che mentre l’abilità retorica del discorso ingannatore è mezzo voluto, 

doloso diremmo, di manipolazione, la girandola espressiva del rustico che si cimenta nel 

linguaggio amministrativo è piuttosto il risultato di una sedimentazione di termini 

estranei al parlare comune, che vengono inglobati nella parlata rustica, non per questo 

acquisendo significato, ma restando ben lontani dall’aderenza ad un oggetto qualsivoglia. 

Boccaccio, dunque, non utilizza in questo caso quella risorsa del plurilinguismo moderno e 

contemporaneo che, attraverso la storpiatura, la manipolazione arbitraria di un lessico lontano 

dalla norma, giunge ad esprimere nuovi significati: penso agli esempi di stravolgimento dei 

significati che in tutto il teatro del Cinquecento impera, nel confronto tra diversi volgari28 e, nel 

caso di Giordano Bruno, tra idiomi anche personali (il parlare delegante e latrinesco 

nell’espressione del Nolano29), ma anche agli esperimenti di uno dei casi letterari degli ultimi 

anni del Novecento, Andrea Camilleri, che utilizza, nella ipercaratterizzazione di un 

personaggio ricorrente dei suoi gialli, l’agente Catarella, proprio questi meccanismi di 

fraintendimento («Dottori, c’è Genico Orazio, il latro, ca dice ca ci voli parlari pirsonalmente di 

pirsona. Capace che si vole costituzionare.» «Costituire, Catarè. Fallo Passare.»30) che inoltre creano 

una spaccatura ancora maggiore tra i diversi registri linguistici utilizzati dai diversi 

personaggi (italiano burocratico, italiano standard, mescidanza di italiano standard e di 

siciliano, vernacolo portoempedocleo, catarellese, etc.). 

                                                 
28 Cfr. G. Folena, Le lingue della commedia e la commedia delle lingue, In: ID., Il linguaggio del caos. Studi 

sul plurilinguismo rinascimentale, Torino 1991, 119-146. 
29 G. Bruno, Candelaio (a cura di Giorgio Barberi Squarotti), Torino 1993, 43. 
30 A.Camilleri, Gli arancini di Montalbano, Milano 1999, p. 16. 
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Perché queste parlate sono ridicole? Sicuramente non manca loro una componente di 

dissonanza rispetto alla musicalità che Boccaccio ritiene innata nel fiorentino, di fronte 

allle sonorità piane del quale è naturale l’orrore destato da una parlata che forzi 

determinate sdrucciolosità non solo delle singole parti del discorso (vedì, avrì) ma 

dell’economia fonetica della frase stessa! Il cantato flautato, trillante del discorso, che si 

sostituisce ad un recitato indice di maggiore serietà, di riflessione lenta su quanto si vuol 

dire, sembra contrapporre anche due modi di pensare, quello della leggerezza, 

dell’avventatezza, a quello della ponderatezza, dell’argomentazione basata su di una 

corrispondenza ferrea tra pensiero, parola e scrittura. 

Generalmente, sia le forme dialettali che quelle testimonianti una incomprensione del 

messaggio espresso in lingua (e, certo, si parla di una lingua elitaria, o quantomeno 

specializzata), ricevono particolare forza icastica per il fatto di essere inserite come 

discorso diretto in un testo che predilige il discorso indiretto o l’indiretto libero: 

altrimenti, gran parte della letteratura in verso, in cui è non solo implicito, ma organico il 

ricorso alla parlata deviante, avrebbe lo scopo di mettere in ridicolo un volgare che non 

abbia conquistato il livello o il gradimento della lingua imperante in quel momento nella 

data espressione letteraria. Per intenderci, mentre il contrasto di Rambaldo de Vaqueiras 

si fonda sulla contrapposizione dei volgari per funzione poetica, fatica e sociologica, le 

novelle di Boccaccio in cui si verifica la deviazione dallo stile mezzano, confinano la 

violenza di separazione sociolinguistica entro il limite di un accorgimento stilistico, che 

nel segmento anche stilisticamente diverso dal mezzo espressivo generale (il dialogo tra i  

personaggi rispetto alla prosa del racconto) accentua la differenza di livello espressivo 

con l’inserto dell’espressione dissonante. In Boccaccio, dunque, l’utilizzo del castone 

vernacolo e della storpiatura dei linguaggi alti, si configura come un espediente stilistico 

di ipercaratterizzazione del personaggio attraverso il carattere meglio distintivo per 

l’umanità intera: la parola, il discorso, che portano con sé il paradigma morale ed 

intellettuale di chi se ne fa portatore. La sconvolgente novità del Decameron, è che questo 

paradigma morale si applichi proprio alle protagoniste femminili, che nell’espressione 

del loro spirito di iniziativa, rendono chiara ed evidenze la forza delle parole a cui si 

informa tutta la silloge. 

Infatti, una caratterizzazione delle protagoniste del Decameron, che Boccaccio adotta 

spesso e volentieri (e che in fondo caratterizza, in chiave di approccio intimo, tutto il 

disegno compositivo della Elegia di madonna Fiammetta) in contrasto stridente con il 

comportamento di altre figure “animate” da una passività disarmante ed esasperata 

(Alatiel, Lisabetta, Griselda), è quello di una inusitata reazione verbale agli elementi di 

pressione autoritaria: tale caratterizzazione ha, come risultato immediato, quello di 

sminuire i personaggi maschili che provocano il conflitto, e ci sembra che i critici 

dell’opera boccacciana si siano soffermati piuttosto su questo aspetto del confronto, 

attribuendo la funzione retorica delle protagoniste – in tal modo sovradimensionate, per 

così dire – ad una sorta di incarnazione dello spirito d’amore, quindi non sempre 

cogliendo il paradigma di novità che probabilmente Boccaccio si prefiggeva rispetto agli 

schemi della letteratura tradizionale. Getto aveva infatti inquadrato la novella – secondo 

noi esemplare – di Ghismonda nella volontà dell’autore di cimentarsi in una vera e propria 

storia d’amore31, facendo risalire questo tentativo alle prove precedenti (a partire da I, 5 e 

                                                 
31 G. Getto, Vita di forme e forme di vita nel Decameron, Torino 1958, 95.  



152 

 

10) e riducendo l’analisi della novella allo schema del «triangolo», che comunque 

caratterizza gran parte delle unità narrative dell’opera, e da cui risulta un’attenzione 

maggiore al comportamento di inferiorità di Tancredi rispetto alla levatura morale della 

figlia; Muscetta, appellandosi alla conferma che trova in Baratto, Almansi e Moravia, 

rinsalda l’opinione che questa tragedia abbia per protagonista Tancredi e il suo «tenero amore» 

per la figlia32; nella sua monografia sui problemi strutturali della IV giornata, Forni 

richiama l’attenzione del lettore sulla sconcertante somiglianza tra l’episodio narrato da 

Fiammetta e la storia di Paolo e Francesca (con la possibilità che Boccaccio abbia 

rimodellato la versione della pietosa storia dei due amanti romagnoli, nelle Esposizioni, 

richiamandosi alla propria novella) per ricondurre lo schema narrativo stesso della 

giornata ad una serie di ritratti di personaggi maschili in contrasto fra di loro (Tancredi–

Guiscardo, fratelli di Lisabetta–Lorenzo, Guglielmo–Guglielmo), accanto ai quali le 

“eroine” sono chiamate a rappresentare la carnalità33. A noi pare però importante 

sottolineare che la caratterizzazione tipologica che Boccaccio adotta nel caso di 

Ghismonda e negli esempi che con esso hanno una intrinseca relazione di parentela, 

risponda piuttosto al desiderio di dare diversa centralità al personaggio femminile 

coinvolto, al fine di esprimerne la diversa valenza rispetto ad altre figure presenti in altre 

novelle.   

 

Il capovolgimento delle premesse della cornice 

Al quadro d’infinite sofferenze che l’autore ci offre come orrido cominciamento, succede 

una nuova descrizione, avvolta nell’atmosfera di quiete e sacralità della venerabile chiesa di 

Santa Maria Novella: la presenza contemporanea di sette donne, in un luogo sacro e dopo 

la messa, è in evidente contrasto con la desolazione che Boccaccio ha sinora lamentato 

come segnale inquietante di nuovi comportamenti indotti dal morbo ferale e dalla sua 

furia distruttrice. Queste sette giovani donne, inoltre, smentiscono con la loro presenza 

addirittura il crollo dei legami di parentela e di vicinato che Boccaccio aveva appena 

ricordato (I, intr., 27, 32-35), essendo tutte l’una all’altra o per amistà o per vicinanza o per 

parentado congiunte (I, intr., 49). Sappiamo bene che la situazione stessa della cornice deve 

attenersi ad alcuni particolari che permettano un migliore “funzionamento” della 

vicenda34, ma qui ci pare che l’incontro, in seguito definito casuale (non già da alcuno 

proponimento tirate ma per caso in una delle parti della chiesa adunatesi, quasi in cerchio a seder 

postesi (I, intr., 52)), si contrapponga con forza a quel senza aver molte donne da torno che 

contraddistingueva i trapassi ratti e pressoché inosservati di quella lugubre stagione. 

Inoltre, le sette giovani donne sono quasi in cerchio a seder postesi, per pregare, dunque 

stanno “mimando” il pianto rituale delle esequie attraverso la preghiera al Padre (il dir de’ 

                                                 
32 C. Muscetta, Giovanni Boccaccio, in: AA. VV., La letteratura italiana storia e testi (dir. da C. Muscetta), 

Volume II. Tomo secondo. Il Trecento. Dalla crisi dell’età comunale all’Umanesimo, Bari 1972, 221. 
33 P.M. Forni, Forme complesse nel Decameron, Firenze 1992, 69-99. 
34 Le donne si ritrovano in chiesa un martedì mattina, quindi in un giorno in cui l’edificio sacro è 

meno affollato che nei giorni festivi; inoltre, il fatto che si conoscono, oltre a rientrare nel topos della 

costituzione di una sorta di corte, dove tutti i membri sono noti a tutti, e quindi non c’è bisogno di 

lunghi discorsi introduttivi né di dialoghi agnitivi, scavalca anche la questione di come impostare la 

“comunicazione” tra queste giovani che sono pressoché coetanee, ma pure conservano, all’interno 

del loro “schieramento”, una più o meno coerente gerarchia dipendente dall’età e dalle 

caratteristiche implicite del loro carattere. 
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paternostri), in questa maniera testimoniando la loro volontà di “reintegrare” quella virtù 

femminile (la donnesca pietà) che precedentemente avevamo vista posposta al nuovo uso 

di congedare i morti (risa e motti e festeggiar compagnevole). 

 

Pampinea come donna-simbolo della brigata 

Nel discorso di Pampinea ritornano le immagini del rito funebre e della consolazione, 

illuminate però dalla presenza di queste giovani che sono – loro malgrado, sottolinea 

l’oratrice – testimonie di quanti corpi morti ci sieno alla sepoltura recati (I, intr., 56). Di una 

forse numerosa “famiglia”, ovvero della servitù della giovane donna, non rimane, 

significativamente, che la sua fante: anche questa asserzione vuole opporsi allo 

scandaloso comportamento della maggioranza delle donne (senza alcuna vergogna ogni 

parte del corpo aprire non altrimenti che a una femina), aggravato dal pericolo di una più 

aggressiva libido che coinvolge persino chi è legato alla castità dai voti religiosi. 

Significativa la conclusione del suo discorso, che oppone l’onestamente andare allo star 

disonestamente (I, intr., 72): i due binomi costruiti secondo lo schema avverbio-verbo e 

verbo-avverbio, posti in discreta posizione di chiasmo proprio alla fine della perorazione, 

riassumono circolarmente tutto il discorso boccacciano sulla corruzione dei costumi e – 

allo stesso tempo – sulla speranza che essi possano venir ricostituiti dalla “parte sana” 

dell’umanità, quella ancora non corrotta dalla peste biologica e morale. La lamentazione 

dell’autore, infatti, avevano preso inizio dai toni apocalittici della punizione divina, per 

presentare il cedimento della società umana, come ultima conseguenza del 

comportamento stesso degli uomini di fronte alla disgrazia: non crediamo sia necessario 

un confronto con le grandi figurazioni bibliche di Sodoma e Gomorra, poiché le inique 

opere ricordate al principio della descrizione della pestilenza non si riferiscono 

sicuramente alla corruzione totale degli animi e dei corpi, mentre la presenza del morbo, 

che attacca fisicamente la comunità umana, ne distrugge progressivamente anche le 

fondamenta morali, ingenerando una disonestà diffusa che, come Boccaccio si affretta a 

precisare, è nuova, e per questo è sorprendente quanto in fretta sia riuscita a radicarsi. 

Pampinea è dunque la prima figura di donna-oratrice o peroratrice del Decameron, e 

nel suo discorso riconosciamo chiaramente la disposizione retorica necessaria ad 

affrontare gli argomenti trattati, sin dal principio, per poter sostenere la coincidenza di 

honestum e salus35 e per riuscire, dopo aver tracciato anche lei un quadro fosco degli eventi 

cittadini, quasi immediatamente a convincere le altre (quasi, quindi levandosi da sedere, a 

mano a mano dovessero entrare in cammino (I, intr., 73)) della necessità di evadere da un 

ambiente che ha perso ogni caratteristica di umanità: proprio nel suo levarsi a parlare per 

prima, in quanto maggiore di età, da quel consesso di donne ordinate in cerchio per 

pregare, Pampinea rappresenta la volontà di cambiare il corso delle cose, di opporsi ad 

un “immobilismo” pernicioso, anzi addirittura fatale, e di ricostituire fuori dalla città in 

cui imperversa il morbo, quelle consuetudini di comodità femminile (prendendo le nostre 

fanti e con le cose opportune faccendoci seguitare (I, intr., 71)) che devono pur adattarsi alla 

tragicità dei tempi, ma che in tal modo riscattano lo scandalo dei nuovi, terribili costumi 

che la pestilenza ha reso tanto minacciosamente abituali. Nella descrizione di Pampinea 

                                                 
35 Cfr. C. Muscetta, Giovanni Boccaccio, in: AA. VV., La letteratura italiana storia e testi (dir. da C. 

Muscetta), Volume II. Tomo secondo. Il Trecento. Dalla crisi dell’età comunale all’Umanesimo, Bari 1972, 

308. 
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troviamo forse un riferimento a quella presenza di spirito, a quella vocazione all’autorità, 

che dovevano avere le donne poste a capo di conventi e monasteri: lo scopo stesso della 

sua perorazione, tenuta in una chiesa, è quello di separare quella piccola comunità di 

donne dal mondo, per portarsi in un luogo e vivere in letizia (allegrezza e festa prendendo che 

questo tempo può porgere (I, intr., 71)), ma soprattutto per scampare ai pericoli della città 

ormai “babilonizzata”. L’impetuosità di Pampinea (che appunto è rigogliosa e dinamica 

come i pampini della vite), viene subito frenata da una figura più pallida, e 

contestatoriamente misogina: nella sua disquisizione sul carattere delle donne e sulla 

impossibilità per queste di autogovernarsi, Filomena ci appare rassegnata ad accettare 

tutti i luoghi comuni sulla inferiorità della donna rispetto all’uomo, quasi a confermare 

che quanto sinora lamentato da Boccaccio e da Pampinea riguardo allo star 

disonestamente, trovi la sua giustificazione nell’indole stessa delle donne, mobili, riottose, 

sospettose, pusillanime e paurose (I, intr., 75). Sono, questi, tutti attributi che squalificano la 

fermezza di volontà, la capacità di affrontare con animo saldo le vicende della vita: dal 

più grave, il primo, che si riferisce alla gran facilità con cui le donne cadono vittime delle 

passioni, percorriamo una scala di virtù negative che avvicinano l’indole della donna a 

quella dei fanciulli, o addirittura dei bambini, fino a quello che è quasi un binomio 

sinonimico (pusillanime e paurose) e mette le altre giovani di fronte al dubbio di riuscire a 

portare a termine quel ritiro idilliaco tanto ben proposto da Pampinea. La 

contrapposizione dei due discorsi non impone che una tesi escluda l’altra, se è vero che è 

proprio Pampinea a cogliere, nell’entrata dei tre giovani, il segnale della sorte (fortuna a’ 

nostri cominciamenti è favorevole (I, intr., 80)): dopo che al dialogo di Filomena e Pampinea 

si sono unite Elissa e Neifile, è sempre la “rigogliosa” a fare il primo e decisivo passo 

verso i tre giovani uomini, a manifestare la sua fermezza di propositi ma anche la 

capacità di prendere l’iniziativa che è implicitamente connessa al suo ruolo di 

“maggiore”: queste virtù saranno poi sottolineate da Dioneo, il primo degli uomini a 

prendere la parola, quando riconoscerà che il vostro senno più che il nostro avvedimento ci ha 

qui guidati (I, intr., 93) e darà modo a Pampinea di argomentare completamente a 

proposito di quanto si ha da fare nel luogo in cui la brigata è convenuta. 

Ancora una volta la giovane donna rivolge agli astanti un discorso compiuto 

sull’organizzazione della piccola comunità – l’allegra brigata –, partendo dall’abituale 

considerazione generale (per ciò che le cose che sono senza modo non possono lungamente 

durare (I, intr., 95)) e richiamandosi alla necessità di eleggere un capo (estimo che di 

necessità sia convenire esser tra noi alcuno principale) che non sarà, come forse avremmo 

estrapolato dalle parole dette il giorno prima da Elissa, per forza di cose un maschio 

(Veramente gli uomini sono delle femine capo e senza l’ordine loro rade volte riesce alcuna nostra 

opera a laudevole fine (I, intr., 76)), ma di volta in volta ognuno dei presenti, acciò che ciascun 

pruovi il peso della sollecitudine insieme col piacere della maggioranza36. Pampinea si impone 

dunque con la sua personalità forte e dinamica, che preclude chiaramente a molte delle 

                                                 
36 Pampinea aggiunge: e, per conseguente da una parte e d’altra tratti, parole che il commento di Branca 

interpreta come una ulteriore specificazione della sollecitudine e del piacere, escludendo la tesi dei 

critici che vedevano in questa specificazione la possibilità che Pampinea citi chiaramente la scelta 

alternata di re e regine: non ci sembra però che tale interpretazione sia tanto precaria, soprattutto se 

la intendiamo in senso lato, cioè nel senso che ad ognuno deve essere, per conseguenza, data la 

possibilità di “governare” una giornata, indipendentemente dal sesso di appartenenza e dalla 

disparità numerica esistente tra i due sessi. 
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protagoniste “attive” delle novelle successive. La cornice non termina però con 

l’introduzione alla prima giornata, continuando lungo tutte le giornate e riservandoci più 

di un excursus, a farne un’unità narrativa di particolare valore: quello più significativo, 

almeno da un punto di vista nominale, consiste nella visita alla Valle delle Donne37. 

Questa visita avviene, a conclusione della sesta giornata, in un momento di grande 

imbarazzo per le donne: il tema proposto da Dioneo per la giornata seguente, infatti, non 

sembra a tutte adatto a che ne parlino delle onorate giovani (pareva a alcuna delle donne che 

male a lor si convenisse (VI, concl., 7)), per questo la proposta di Elissa di andare a visitare 

una valle poco lontana, viene accolta come la possibilità di ricreare quella intimità di 

discorsi femminili che avevamo osservato nel primo consesso delle donne in Santa Maria 

Novella. La suggestione idilliaca, ultraidilliaca o edenica che irradia dalla Valle si 

nasconde, a nostro parere, nella dimensione ludica del bagno: non dimentichiamo che 

proprio nel loro incontro in chiesa, il lugubre abito che pesava, con il suo lutto, sui loro 

corpi giovani e vigorosi, era il segno della tragedia quotidiana, che ormai le giovani 

sembrano aver rimossa. Nella cornice, infatti, le componenti la brigata si liberano di volta 

in volta del peso di quanto hanno lasciato in città: in più di una novella, a partire dalla 

prima, incentrata sulla morte subitanea – e sospetta – di Ser Cepparello, e soprattutto in 

alcune della quarta giornata, ritroviamo il tema della peste, del morbo inquietante che 

alloggia nella memoria di narratori e narratrici, riproponendosi di volta in volta. Ciò ha 

termine, però, con la sesta giornata, se le successive tre giornate trattano temi leggeri, 

scherzosi, e l’ultima, all’insegna della liberalità e della magnificenza, si collega 

all’imminente ritorno in città e quindi alla possibile ricostituzione di un modus vivendi 

simile a quello precedente la peste. 

 

Le galline della marchesana 

Nella novella della marchesana del Monferrato alle prese con gli appetiti del re di 

Francia, la narrazione viene introdotta da una classica questione d’amore (come nel De 

amore del Cappellano o nel Filocolo stesso) sulla possibilità, per una gentil donna, di 

respingere le avances di un uomo che la sovrasti per lignaggio38. La questione è 

raccontata, non dimentichiamolo, da una delle protagoniste femminili della brigata, 

Fiammetta, che vuole dunque rovesciare la situazione iniziale della novella precedente, 

munendo adesso la protagonista di quella verve necessaria a “liberarsi” dalla minaccia 

                                                 
37 Si tratta di un elemento che alcuni critici hanno voluto mettere in rapporto strutturale con 

l’abluzione catartica nel Paradiso terrestre (cfr. L. Battaglia Ricci, Ragionare nel giardino. Boccaccio e i 

cicli pittorici del Trionfo della Morte, Roma 2000, 35), mentre per altri si tratta di un nuovo modo di 

affrontare il topos del locus amoenus, di superare l’idillio tralasciando dimensioni favolose e 

magiche (cfr. M. Petrini, Nel giardino di Boccaccio, Udine 1986, 145-154). 
38 Come ricorda il Russo, l’esordio della novella è un coro femminile di protesta contro lo 

sporcissimus Dioneo (Letture critiche del Decameron, Bari 1977, 95-103): a questa protesta si aggiunge 

anche tematicamente la storia della marchesana del Monferrato, che Russo interpreta alla luce della 

massima di Fiammetta (negli uomini è gran senno il cercar d’amar sempre donna di più alto legnaggio che 

egli non è, così nelle donne è grandissimo avvedimento il sapersi guardare dal prendersi dell’amore di maggiore 

uomo che ella non è (I, 5, 4)) richiamandosi al precetto per cui la donna deve trovarsi sempre in uno 

stato di superiorità. Fatto sta che questa novella vuole proprio sottolineare una superiorità 

intellettuale e di sentire della donna, che non possono non accompagnarsi all’onestà e fedeltà 

muliebri.  
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della seduzione non desiderata39: la marchesana è in un certo qual modo figurazione di 

quell’ideale di donna dinamica e piena di spirito di iniziativa, che abbiamo già osservato 

in Pampinea, e per questo, per non smentire questa tipologia dai tratti essenziali, eppure 

dotata di una sua peculiare funzione imitativa dello spirito maschile40, la narrazione ci 

propone una serie di descrizioni sommarie ed iterate delle sue virtù. La prima delle quali 

è quella in absentia, che scatena il desiderio del re di Francia, Filippo il guercio: fu per un 

cavaliere detto non esser sotto le stelle una simile coppia a quella del marchese e della sua donna: 

però che, quanto tra’ cavalieri era d’ogni virtù il marchese famoso, tanto la donna tra tutte l’altre 

donne del mondo era bellissima e valorosa (I, 5, 6). L’antonomasia è riferita in un primo 

momento alla coppia, anzi, vorremmo precisare, all’armonia della coppia, dunque ad 

un’unità pressoché inscindibile che pare garantita nella sua indivisibilità da quel sotto le 

stelle: in seconda battuta, viene confrontata la virtù cavalleresca del marchese con le virtù 

fisiche e morali – i valori esteriori ed interiori – dell’altra metà della coppia. 

L’ambientazione storica geografica e socioculturale della novella ci mettono in sospetto 

riguardo all’identità “letteraria” della marchesa: dovrebbe ella infatti essere il prototipo 

della castellana41 che, al momento della partenza del coniuge, deve sostituirlo soprattutto 

in quanto rappresentante dell’autorità signorile, quindi caricandosi degli obblighi dovuti 

ai suoi superiori; fuori della simbologia feudale, però, Boccaccio ci ricorda che la 

marchesa conosce bene le cose di questo mondo, e che quindi coglie nell’intenzione del re 

il proposito nascosto: per questo motivo, le qualità esteriori ed interiori della donna si 

arricchiscono di un altro elemento fondamentale, legato all’ingegno, che è il vero gran 

protagonista del Centonovelle: La donna, savia e avveduta, lietamente rispose che questa l’era 

somma grazia sopra ogn’altra e che egli fosse il ben venuto (I, 5, 9). La letizia originale viene 

solo per un attimo confusa dal pensiero che questo volesse dire, dopo di che viene ribadita la 

virtù della donna, come valorosa donna dispostasi ad onorarlo: si tratta, per questa occasione, 

di una duplice virtù, che da un lato deve continuare quel lietamente della risposta data al 

sovrano, dall’altro deve architettare una “risposta” capace di evitare il peggio senza 

offendere il re in visita.  

La terza – e decisiva – descrizione è invece data al momento dell’incontro tra la donna 

ed il sovrano: riguardandola, gli parve bella e valorosa e costumata, e sommamente se ne 

maravigliò e commendolla forte, tanto nel suo disio più accendendosi quanto da più trovava esser 

la donna che la sua passata stima di lei (I, 5, 11). Vogliamo sottolineare, proponendo un 

veloce confronto con la novella che precede questa della marchesana, che come la 

giovinetta veduta dal monaco instaura una reazione per cui né prima veduta l’ebbe, che egli 

fieramente assalito fu dalla consipiscenza carnale (I, 4, 5), così la vista della marchesa e la 

dimestichezza con i suoi modi aumentano nel re di Francia un desiderio già esistente – 

pur se non “generalizzato” come nel caso del monaco! – creato da quella passata stima che 

                                                 
39 In un nostra nostra lettura della novella di Alatiel (Alatiel, ovvero della verginità riconquistata, in: 

Nuova Corvina, 1998/4, Budapest, 188) abbiamo già ricordato come sia importante, non soltanto nel 

Decameron, la funzione verbale e narrativa in quanto tale: cosa che nella contrapposizione di queste 

due novelle emerge ancora più forte, se consideriamo che all’opposizione Dioneo-Fiammetta scorre 

parallela quella di monaco-giovinetta e marchesana-re, è a dire che il filo di narrazione e 

contestualizzazione dell’identità dei narratori, si polarizza verso una valenza forte delle opposizioni 

funzionali, non senza il ribaltamento della situazione di “imbarazzo sociale”.  
40 Che trova più ampia trattazione nella figura di Ginevra, moglie di Bernabò da Genova (II, 9). 
41 Ben diversa da quella che troveremo nella novella di Rinaldo d’Asti (II, 2). 
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avevamo incontrato al principio della narrazione. Le poche parole che nella I, 4 avevano 

portato alla veloce seduzione della giovinetta, sono adesso sostituite dagli sguardi del re 

(riguardandola (11), con diletto talvolta ... riguardando (13), con lieto viso rivoltosi verso lei (14)) 

che viene confuso e turbato dalla risposta della marchesa: notiamo come Boccaccio 

sottolinei l’insperata casualità per cui il re pone proprio la domanda a cui la marchesa 

aveva preparato la risposta ad hoc, quasi voglia far notare al lettore da un lato 

l’infallibilità del funzionamento della “trappola simbolico-gastronomica”42, dall’altro la 

fatalità delle combinazioni dei meccanismi narrativi, che devono inevitabilmente portare 

alla realizzazione di un fine preciso. Nel veloce dialogo tra il sovrano e la marchesa è 

importante sottolineare come la tipologizzazione dell’elemento femminile passi per una 

varietà lessicale che non è reperibile nei passi precedenti della novella: 

 

«Dama, nascono in questo paese solamente galline senza gallo 

alcuno?» (...) 

«Monsignor no, ma le femine, quantunque in vestimenti e in onori 

alquanto dall’altre variino, tutte per ciò son fatte qui come altrove». (I, 5, 

15). 

 

Significativo è notare come, mentre il re verbalmente offre il suo tributo alla dignità 

della donna, la marchesa volutamente svaluti il proprio sesso, utilizzando la parola 

femina che – come si nota soprattutto nella prima novella della quarta giornata – si 

oppone “dal basso” a donna: nonostante le sue “cattive intenzioni”, il sovrano non può 

fare a meno di onorare la dama che ha davanti, anche perché in quel momento ella 

rappresenta il “suo uomo”, il diretto sottoposto al re nella gerarchia feudale. La dama, a 

sua volta, pone la giusta distanza tra sé e le femine, quasi ad escludere parte della propria 

identità – quella insidiata dal re. 

 

La gentil donna di Guascogna 

Nella nona novella della prima giornata Boccaccio ci propone ancora una volta l’incontro 

tra una gentil donna ed un re: la situazione, per altro già velocissimamente schizzata 

nella LI del Novellino, mostra la superiorità morale della gentil donna nei confronti di un 

re tardo e pigro (I, 9, 7), dunque anch’egli – come Filippo Augusto – segnato da un 

comportamento non adeguato alla regalità che impersona. L’offesa fatta alla donna 

diviene, nel testo di Boccaccio, addirittura figurazione del delitto di lesa maestà (contro 

allo onore della sua corona). La ricostituzione di un equilibrio originario (quasi dal sonno si 

risvegliasse) è dunque chiaramente attribuita all’iniziativa di una donna che riesce 

addirittura ad ironizzare sulla propria sventura (la quale, sallo Idio, se io far lo potessi, 

volentieri te la donerei, poi così buono portatore ne se’ (I, 9, 6)) e mordendo, anzi trafiggendo 

l’amor proprio del sovrano, ristabilisce un ordine morale fino a quel momento escluso dal 

campo del possibile. La personalità della donna non viene tratteggiata maggiormente, di 

lei conosciamo soprattutto il dolore per l’oltraggio subito durante il pellegrinaggio in 

Terra Santa: il suo comportamento però è coerente con quell’ideale di donna forte e sicura 

                                                 
42 Non è questa l’unica novella del Decameron in cui la funzione del cibo va ben oltre quella 

dell’ambientazione contestuale, se pensiamo alla gru cucinata da Chichibio, al falcone di Federigo 

degli Alberighi, alla dieta consigliata da Ghino di Tacco all’abate di Cluny, e così via. 
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di sé, che cerca giustizia e riesce a fronteggiare i casi più amari della sorte. Il suo 

rivolgersi al sovrano è diretto, sfrontato e, come abbiamo già sottolineato, addirittura 

carico di ironia: sappiamo bene come l’ironia abbia il potere di scuotere gli animi pigri, 

ma in questa caratterizzazione la funzione del discorso della donna diventa strumentale 

alla dimostrazione di una dignità che deriva dallo spirito stesso di iniziativa. In 

conclusione, se la donna è stata disonorata nel corpo dai suoi aggressori, le sue qualità 

spirituali la pongono assai più in alto del re che si lascia disonorare nell’animo per la sua 

inerzia scandalosa: da questo punto di vista, viene difeso il diritto della donna a 

considerare il proprio onore come indipendente da quello che la mentalità del suo tempo 

considera strettamente collegato al suo comportamento sessuale in senso passivo ed 

attivo43. 

 

La bella castellana 

A chiudere la breve serie dei nostri esempi sarà la prima figura femminile della seconda 

giornata, la “castellana” che amorevolmente accoglie Rinaldo d’Asti, appena scampato ai 

suoi rapinatori: una donna vedova, del corpo bellissima quanto alcuna altra, la quale il marchese 

Azzo amava quanto la vita sua e quivi a instanzia di sé la facea stare (II, 2, 19). Si pensa subito 

ad una delle tante “recluse” che appaiono nel Decameron (l’anonima giovane di I, 4 viene 

rinchiusa nella cella dal giovane monaco prima, poi dall’abate, perché possa 

accondiscendere ai desideri dei due religiosi; anche Alatiel – in II, 7 – viene 

continuamente privata della libertà di movimento, a causa della sua bellezza; Boccaccio 

utilizzerà inoltre una espressione simile a questa in IX, 5, 8 – a sua posta tenendola in una 

casa – a proposito della Niccolosa, di cui si innamorerà Calandrino) e che sviluppano il 

topos della bella castellana sottoposta ai desideri di un signore, assente nel momento in 

cui l’eroe si presenta al castello44: accanto a questo tratto, di notevole forza suggestiva per 

quanto seguirà nell’azione del racconto, dobbiamo comunque sottolineare che si tratta di 

                                                 
43 Né è questa l’unica novella in cui ravvisiamo queste allusioni, pensiamo al proverbio che chiude la 

novella di Alatiel, o alla riforma dello statuto di Prato motivata dall’arringa di madonna Filippa (VI, 7) 
44 Quello che però maggiormente si richiama ad una tradizione cospicua che molti critici hanno 

ricondotto ad alcune tracce provenzali (v. n.1 in II, 2, 1 dell’edizione Branca), è il motivo 

dell’accoglienza amorosa che viene “arbitrariamente” accostata al culto dell’ospitalità incarnato in 

San Giuliano, la cui legenda è comunque legata al tragico frainteso per cui Giuliano uccide i propri 

genitori, di cui ignora l’identità ed ai quali sua moglie ha offerto ospitalità, vedendoli nel proprio 

letto, e credendo si tratti di un adulterio commesso dalla propria moglie con un estraneo! Da questo 

punto di vista, non sappiamo quanto consciamente, nel richiamo ad una possibilità di ospitalità 

amorosa sotto il segno di San Giuliano, ci sembra addirittura di scorgere un cinico riferimento alla 

legenda del Santo.  Nel suo studio su San Giuliano nel Decamerone e altrove, in cui Graf ha affrontato 

la tradizione che a tale proposito nasce nella letteratura italiana (in A. Graf, Miti, leggende e 

superstizioni del medio evo (a cura di C. Allasia e W. Meliga), Milano 2002, pp. 323-330), lo studioso 

dice la novella poco edificante, convinto del fatto che il buon albergare di cui Boccaccio racconta, non 

potesse essere accostato a tanto profani segni di ospitalità: in virtù delle considerazioni di Bruni sulla 

perdita di importanza – nel Decameron – della tripartizione di amore per diletto, onesto e utilitario, 

noteremo però come l’accoglienza di Rinaldo d’Asti da parte di una vedova preannunci anche il 

coinvolgimento erotico (cfr. F. Bruni, Boccaccio. L’invenzione della letteratura mezzana, Bologna 1999, 

245-246), nel senso che il risveglio del concupiscibile appetito – da parte della vedova – non è altro che 

il segnale delle sue esigenze di donna che non partecipa di un “regime matrimoniale regolare”, e che 

già “per definizione” gode di questo ambiguo genere di ospitalità, grazie al signore del luogo. 
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una vedova, ovvero di una delle tipologie femminili “preferite” di Boccaccio45. La 

complessa situazione sociale delle vedove è dal Certaldese, in più di un’occasione, fatta 

oggetto di riflessione per quanto riguarda le connessioni tra la vita privata della donna ed 

i suoi obblighi nei confronti della famiglia di provenienza (è il caso di Monna Giovanna 

in V, 9): diverso il caso di questa novella, in cui la donna ci viene presentata quasi “alla 

mercé” del potente marchese, subito dopo la morte del marito, se è vero che nel momento 

in cui Rinaldo viene accolto gli fece apprestare panni stati del marito di lei poco tempo davanti 

morto (II, 2, 27, e altrimenti non comprenderemmo perché conservi quegli abiti, una volta 

“trasferitasi” negli appartamenti di volta in volta utilizzati dal marchese Azzo). La 

condizione di amante del signore del luogo ci presenta una donna sicura in ogni suo 

gesto (ma pare caratteristica delle vedove, intese come donne esperte e dunque meglio 

preparate ad affrontare gli eventi, in uno spettro che si estende tra i due estremi di 

Ghismonda (IV, 1) e della fiorentina Elena (VIII, 7)), cosa che Boccaccio non manca di 

farci notare, soprattutto nell’attitudine a comandare: la donna, un poco sconsolata, non 

sappiendo che farsi, diliberò d’entrare nel bagno fatto per lo marchese (II, 2, 21); chiamata la sua 

fante, le disse: «Va sù e guarda fuori del muro a piè di questo uscio chi v’è e chi egli è e quel ch’egli 

è e quel ch’el vi fa» (II, 2, 22); «Va e pianamente gli apri; qui è questa cena e non saria chi 

mangiarla, e da poterlo albergar ci è assai» (II, 2, 25); lietamente il ricevette e seco al fuoco 

familiarmente il fé sedere (II, 2, 32); al quale la donna avendo più volte posto l’occhio addosso e 

molto commendatolo, (...) nella mente ricevuto l’avea (II, 2, 35). I gesti, il lampeggiar degli occhi 

(II, 2, 38), le frasi della donna, sono carichi di una abitudine al comando, e ci rivelano allo 

stesso tempo quanto sia solita ottenere quanto desidera, tanto da fare di Rinaldo un 

oggetto del proprio desiderio frustrato dall’assenza del marchese. La vedova agisce per 

ripicca contro il proprio amante e signore, e su questa volontà di vendetta (addirittura 

riempie di denari la borsa di Rinaldo!) si sposta il nucleo del racconto, che infatti si 

compie secondo due cicli, la rapina – che si conclude con il ritrovamento degli averi di 

Rinaldo e l’impiccagione dei masnadieri – e l’avventura amorosa – che  comincia con la 

delusione della donna e si conclude con la soddisfazione di ambedue. In questa maniera è 

la donna autoritaria a porsi come antagonista “caratteriale” di marca positiva, nei 

confronti di Rinaldo che ha già incontrato i suoi antagonisti negativi, i masnadieri: la 

donna lo salva, la donna decide i momenti dei riti domestici (il discorrere davanti al 

fuoco, l’abluzione delle mani, la cena), la donna intraprende il corteggiamento e congeda 

lo sconosciuto, dopo averlo identificato con il proprio marito (veggendovi cotesti panni 

indosso, li quali del mio morto marito furono, parendomi voi pur desso (II, 2, 37)) ed il proprio 

amante (e già, per lo marchese che con lei doveva venire a giacersi, il concupiscibile appetito 

avendo desto nella mente ricevuto l’avea (II, 2, 35)). Questa doppia identificazione è 

palesemente simbolica della contraffazione dell’identità di Rinaldo, messa in opera dalla 

vedova, ed operata coscientemente secondo due schemi concettuali: soddisfare i propri 

desideri carnali giustificando la tensione – il concupiscibile appetito – con la “nostalgia” del 

legame matrimoniale originario, e beneficare il povero Rinaldo d’Asti, in ottemperanza 

alle “direttive” di San Giuliano. Lo spirito d’iniziativa della castellana è quindi legato al 

carattere autoritario del suo esprimersi, alla sorprendente padronanza dei gesti, degli atti 

e delle formule con cui seduce Rinaldo d’Asti e dirige il corso degli eventi. 

                                                 
45 Ricordiamo che vedove – talvolta risposate, come è il caso di Teudelinga – sono protagoniste delle 

novelle I, 10; III, 2; IV, 1; V, 9; VIII, 4 e 7; IX, 1. 
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Nel 2013 celebriamo il settimo centenario della nascita di Giovanni Boccaccio, che per 

la gran parte di coloro che lo lessero e lo leggono ancora, in tantissime lingue, significa 

soprattutto l’autore del Decameron: quanto ne siano state alterne le fortune, quanto 

influsso abbia ancora sulla cultura artistica e linguistica italiana, e soprattutto quanto sia 

importante in quest’opera la potenza delle parole, e quanto siano esse già nel XIV secolo 

da considerarsi la vera arma dell’uomo (e della donna) di cultura, di fronte alla violenza 

fisica e a ogni genere di pressione esercitata dall’uomo sull’altro uomo (homo homini…), 

speriamo sia risultato evidente dalle nostre argomentazioni.  

 


