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ELŐSZÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az „Anglisztika és amerikanisztika – Magyar kutatások az ezredfordulón” c. 

tanulmánykötet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének 

2007. november 13-14-én rendezett konferenciájára épül. A konferencia a Magyar 

Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány Ünnepének 2007. évi 

rendezvényei között szerepelt. A tanácskozást abból az alkalomból is szerveztük, hogy 

Intézetünk közel két évtized után a XIV. kerületi Ajtósi Dürer sorról beköltözött az 

ELTE BTK Trefort-kerti központjába, a budapesti VIII. kerületi Rákóczi út 5. szám 

alá. 

Kötetünk célkitűzése annak felmérése és bemutatása, hogy mi az angol nyelv, illetve 

az anglisztika-amerikanisztika kutatási területeinek mai helyzete, feladata, lehetősége 

Magyarországon, és ehhez kapcsolódva, értelemszerűen, a világban. Törekvésünk, 

hogy a magyar anglisztika és amerikanisztika különféle részterületeinek új és fontos 

tudományos elméleteit, kutatási témáit, gyakorlati eredményeit a szélesebb hazai 

nyilvánosság elé tárjuk, s minél láthatóbbá tegyük. 

Egyik fő célunk, hogy a Magyarországon, illetve szűkebben Egyetemünkön folyó 

anglisztikai-amerikanisztikai kutatásokat a lehető legszélesebb körben ismertté tegyük, 

s így olyanok is megismerjék az Intézetünkben és a hazai rokonintézményekben folyó 

tudományos munkát, akik egészen más kutatási területen dolgoznak. 

Az anglisztika-amerikanisztika az elmúlt két évtizedben robbanásszerűen fejlődött 

világszerte és idehaza is. Ez a hatalmas szakterület, amelyre korábban, egy évszázadon 

át az „angol nyelv és irodalom” megjelöléssel hivatkoztunk, mára számos új diszciplína 

mentén, egyre szakszerűbben tagolódott, új részterületek alakultak ki, más 

hangsúlyokkal és más arányokkal. A hazai kutatás számos területen sikerrel igyekezett 

lépést tartani a nemzetközi tudományossággal, s a nálunk hasznosított szakirodalmi 

anyag, bízvást mondhatjuk, lépést tart a legkorszerűbb külföldi mintákkal. Ha a 

könyvtári és ösztöndíjviszonyok nehezítik is egyenrangú részvételünket a nemzetközi 

tudományos életben, kérdéseink már sokszor egyenrangúak, s olykor válaszaink is 

azok. Kötetünk tanúskodik róla, hogy hány új kutatási ötlet indul el magyar 

műhelyekből, hazai kutatóktól, és ez különösen igaz például a 

nyelvtanítás/nyelvtanulás módszertana, az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpedagógia 

területén. Ez logikus, hiszen Magyarország még mindig előtte áll egy második nyelv 

elsajátításának, amelynek révén szellemileg is integrálódhatnánk az egyre inkább 



angolul beszélő, új Európába. A nyelvelsajátítás komplex kérdésköre tehát érthető 

módon előtérbe került ebben a kötetben is, de nem a tradicionális anglisztikai 

részterületek rovására. Öröm látni, hogy különösen fiatal munkatársaink milyen 

biztonsággal mozognak a modern irodalomfelfogás, a kritikai kultúrakutatás, a 

nyelvészeti műfajkutatás, az irodalmi műalkotásra vonatkozó elméletek világában, s 

hogy emellett tovább élnek azok a nálunk nagy hagyományú területek is, mint a 

Shakespeare-kutatás, az irodalom és a politika közötti kapcsolat, illetve az országimázs 

változásai. A kötet tiszteleg az új brit irodalmi Nobel-díjas, Doris Lessing életműve 

előtt. 

A kötetnek célja a Nagy Britanniától és az Egyesült Államoktól távol kialakult angol 

nyelvű kultúrák és ezek kutatásának bemutatása is. Az utolsó fejezetben található rövid 

szemle számba veszi, hogy mi történt az elmúlt húsz esztendőben az ausztrál, az ír és a 

kanadai stúdiumok területén, az oktatásban és a kutatásban egyaránt. Ezzel jelezzük, 

hogy a hagyományos diszciplináris megnevezés: „anglisztika és amerikanisztika” már 

most idejétmúlt, hiszen az angol világnyelv lett, s az angol nyelvű kultúrák behálózzák 

az egész földgolyót. 

E tudatosan magyar nyelvű kötetnek nem titkolt célja, hogy segítse a zömmel 

angolszász fogalmi apparátus megmagyarítását, s az angol-amerikai kultúrák 

fokozottabb integrálását a magyar szellemi életbe. Nem nézhetjük tétlenül, hogy a 

külföldi eszmeáramlatok, tudományos eredmények egyszerűen magyar helyesírással 

átírva ömöljenek be a magyar tudományos köznyelvbe. Lehet, hogy ez ebben a 

kötetben sem sikerült maradéktalanul, de a szerzők és a szerkesztők törekedtek e 

tudatos hídszerep vállalására. 

Szerte az országból jelentkeztek előadók a konferenciára, akik így e kötet szerzői 

lettek. Mesterek vagy tanítványok, az utóbbi két évtized doktori képzésének résztvevői. 

Egyes esetekben valóságos iskolák alakultak ki, a mi intézetünkben, Debrecenben, 

Szegeden és másutt is, és mostanra ezek az iskolák látványos termékenységgel járulnak 

hozzá a hazai szakembergárda folyamatos utánpótlásához. Sokan a kötet szerzői közül 

tartós külföldi ösztöndíjakkal mélyíthették el szakismereteiket, igazolva az ösztöndíjak 

rendkívüli fontosságát, a nemzetközi csereprogramok kulcsszerepét a mi területünkön. 

A kötet szerkesztői és szerzői köszönetet mondanak az Amerikai Egyesült Államok 

budapesti nagykövetségének munkájuk nagyvonalú segítéséért (a támogatás kódszáma: 

SHU200-08-GR011A). Hálásak vagyunk a Tinta Könyvkiadónak és igazgatójának, 

Kiss Gábornak, aki kezdettől fogva felkarolta ezt a vállalkozást, és a kötet kiadásával 

munkatársainkat szakmai nyilvánossághoz segítette. Külön köszönettel tartozunk 

Mandl Orsolyának és Kissné Temesi Violának a rendkívül alapos kiadói 

szerkesztőmunkáért. 

 

Budapest, 2009. augusztus 

 

Frank Tibor és Károly Krisztina 
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1. Fordulópontok: 1989, 1993, 1999 
 

1995-ben, glasgow-i ESSE-előadásomban egyszer már elgondolkodtam a 

magyarországi anglisztika–amerikanisztika „mai helyzetén”. Csakhogy azóta bő tíz év 

telt el, és 2007-re a „mai”-ból „akkori” helyzet lett. Értelme van tehát felmérést 

készíteni az újabb időszak fejleményeiről. Mint az 1995-ös előadás címe mutatja – 

„Not an Untroubled Bliss: The Post-Early-Phase Postcommunist Situation of English 

Studies in Hungary” (1996) –, nem egyszerűen az 1989 előtti és utáni viszonyokat 

állítottam szembe egymással. Akkor az a felismerés foglalkoztatott, hogy az 1989-et 

követő, meglehet, radikális újdonságokat hozó első („early-phase-post-communist”) 

időszak hamar lezárult. Egészen pontosan 1993-ban, az első Felsőoktatási törvény, 

majd egy évvel később az Akadémiai törvény belépésével, melyek több szempontból 

átírták felsőoktatási életünket: autonómiát adtak az egyetemeknek-főiskoláknak, 

kifutásra állították a kisdoktori rendszert, a kandidátusi fokozatot, címnek minősítették 

a korábbi akadémiai doktori fokozatot, bevezették a Ph.D.-rendszert, a habilitációt, az 

akkreditációt és így tovább. 

Az 1993-mal kezdődő új korszakot neveztem akkor „post-early-phase post-

communist”-nak, vagyis a posztkommunista korszak első szakaszát (’89–’93-at) 

követőnek. Ami a Felsőoktatási törvény-nyel kezdődik azonban talán inkább korszak, 

mint egyszerűen „szakasz” (az imént jelzésszerűen felidézett változások ugyanis óriási 

mérföldkövek), hiszen az 1989-cel fémjelezhető nagy korszakváltás voltaképpen 

néhány évvel később, ezekkel a fordulatokkal következik be igazán a mi életünkben, 

vagyis a felsőoktatásban. A 90-es évek közepén viszont nem érzékelhettem azt, hogy a 

’93-mal kezdődő új szakasz vagy korszak után látható-e a következő mérföldkő: mikor 

zárul a ’93 utáni első szakasz; de úgy is mondhatjuk: mikor érkezik el a ’93 utáni új 

korszak (ha annak tekintjük) első szakaszát követően a második. Napjainkból 

visszatekintve úgy tetszik, 1999-ben újabb határt léptünk át – úgy hívják: Bologna. 

Legalábbis akkor, ha az európai oktatási miniszterek bolognai deklarációját jelöljük 

meg a képzési-szerkezetváltozás kezdőpontjaként (a gondolat tulajdonképpen négy 

miniszter párizsi találkozóján fogalmazódott meg, egy évvel korábban). De legkésőbb 



mindenképp az új évszázad/évezred eleje, amikor nálunk is elkezdenek ténylegesen 

fújdogálni Bologna szelei. A Magyarországon érzékelhető első érdemi lépést „európai 

kredittranszfer” (ECTS)-nek, később „kreditátviteli és akkumulációs rendszer” 

(ECTAS)-nek hívták. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben valamilyen most még nem 

látható, jövőbeni fejlemény nem ad nagyobb nyomatékot Magyarország EU-s 

csatlakozásának, akkor 2004 nem korszakhatár, nem is szakaszhatár – a 

felsőoktatásban. Nem hoz alapvetően újat, elvégre éppen a felsőoktatás európai 

egységesítése, és ezért a képzési szerkezet átalakítása az, amit Bologna 1999-ben és az 

azt követő években, de jóval a csatlakozás előtt, európai követelményként már 

megelőlegez. („Bologná”-t illetően az Európai Egyetemek Szövetsége, az EUA 

nyomtatásban és CD-ROM formájában is hozzáférhető kézikönyve, az EUA Bologna 

Handbook [Froment és mtsai, 2006] szolgál a legszisztematikusabb és legaktuálisabb 

felvilágosítással.) 

A korszakolásról/szakaszolásról ezzel el is mondtam annyit, amennyi 

elengedhetetlen. Ugyanis nem azért volt rá szükségem, mintha a nagy skatulyát (a 

korszakot) kényszeresen ki is kellene raknunk kis skatulyákból, hanem mert fontos 

fejlemények szólnak bele általában a hazai felsőoktatás és konkrétan az anglisztika–

amerikanisztika életébe is ezeken a pontokon (1989, 1993, 1999). Hogy ennek ellenére 

mégsem foglalkozom tovább a korszakolással/szakaszolással, azt a magyar felsőoktatás 

alakulásainak egyik alapvető jellemzője magyarázza: felsőoktatási sorsunk fő 

szabályozói 1989 táján nagymértékben cserélődéssel változtak; ezzel szemben1993 óta 

a szabályozók sokasodással szaporodnak. Időnként belép egy sereg új szempont, 

esetleg fenekestül felforgatja az életünket, de visszük tovább mindazt, ami (nem 

feltétlenül helytelenítően mondom) 1989 óta majd 1993 óta velünk van. 1999 után is 

hat jóformán minden, ami 1989-cel, 1993-mal kezdődött. Ezek együtt alkotják azokat a 

rendszereket, amelyek az anglisztika–amerikanisztika esetében is a lehetőségeket és 

korlátokat megszabják, 1993-tól pedig konkrétan a felsőoktatásra vonatkozó törvényi 

környezetet is jelentik. 

A továbbiakban tehát kizárólag arról kívánok szólni, ami a fenti fordulópontokat 

követő átformálódás eredményeként, ezek együtthatásában az utóbbi tíz 

esztendőben számunkra előállt. Mindezek fényében részben igyekszem feltérképezni 

mai helyzetünket – röviden az előzményekre is emlékeztetve magunkat –, számba 

venni eredményeinket és elgondolkodni jövőbeni feladatainkról. 

Kínálkozna a korszerű menedzselés gyakran lenézett, bár igen hasznos eszköze, a 

SWOT-analízis, hogy tehát aszerint csoportosítsam mondandómat, ami a magyar ang-

lisztika–amerikanisztika erőssége, gyengesége, lehetősége, valamint a rá leselkedő 

veszélyek. Én most inkább hagyom, hogy az élet diktálja azt, ahogyan felvetődnek és 

bennem elrendeződnek a kérdések. A dolgok fölé sem akarok emelkedni, és arról 

beszélni, miként alakulnak a nagy képletek: mint például az angol helyzete a világban; 

nyelvpolitikai kérdésekről sem; még kevésbé, mondjuk, az EU nyelvpolitikájáról és 

hasonló metatémákról. Az efféle nagy összefüggések az alábbiakban csak annyiban 

kerülnek látókörünkbe, amennyiben valamilyen szempontból feladják a leckét a hazai 

anglisztikának–amerikanisztikának. Mindennapi életünk konkrétumaiból a 

legfontosabbakat fogom elhelyezni, szakmaközelien, a három nagy keretben (még 

egyszer a három keret: honnan jön, hol tart és merre tart a magyarországi anglisztika–



amerikanisztika). Olyan kérdéseket, mint a velünk szemben támasztott, változott 

társadalmi elvárás; a szakmán belüli gondok; a „Bologna-folyamat”; a Ph.D.-helyzet. 

 

2. Honnan jön a magyarországi anglisztika–amerikanisztika:  

a máig meghatározó múlt 
 

A magyarországi anglisztika (ekkor még az amerikanisztika nincs mellette) tanszéki 

szintű megjelenése és művelése az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelőde, a 

budapesti m. kir. (utóbb Pázmány Péter) Tudományegyetem történetéhez tartozik, 

annak jogos büszkesége. Név szerint Arthur J. Patterson működéséhez kötődik, aki 

1886-ban először kapott professzori kinevezést az angol nyelv és irodalom újonnan 

alapított katedrájára Budapesten (Frank 2004: 57). A folytatás Arthur B. Yolland 

érdeme volt, a „notórius, elmagyarosodott angol”-é – ahogy, mint Peter Sherwood 

felidézi, a londoni Times nevezte Yollandot az I. világháború idején (2007: 241). A 

magyarok által leginkább „Yolland Artúr”-ként számon tartott professzor 1908-ban 

kapott kinevezést (34 éves volt ekkor), és 1946-ig volt a Pázmány Péter 

Tudományegyetem professzora. 38 évet átívelő professzori működése során a 

budapesti Tudományegyetem angol iskolája – és vegyük hozzá az Eötvös Collegium 

áldásos tevékenységét is – kiválóságok egész sorát képezi (pl. Fest Sándor, Szenczi 

Miklós, Országh László), akik a Yollandénál korszerűbb, egyszersmind mélyebb és 

szélesebb alapokra helyezték ezt a szakterületet. Nagy eredményt hozó, hatalmas 

erőfeszítés volt, mely utóbbi kiválóságokat a magyarországi anglisztika–

amerikanisztika nagyságaivá, igazi alapító nemzedékévé tette. Tanítványok és/vagy 

munkatársak sorát indították el, illetve segítették a pályán, hogy aztán később ezt 

folytathassák a tanítványok meg azok tanítványai. 

A pattersoni-yollandi indításnál még csak anglisztikáról beszélhetünk. Az amerika-

nisztika Országh Lászlóval kezdődik Magyarországon. Ő volt az, aki 1930-ban azzal 

lepte meg környezetét, hogy Anglia helyett Amerika felé vette útját, az 1930-31-es 

tanévre elnyert IIE-ösztöndíjjal. Merthogy Országh, aki az angol nyelv szélesebb körű 

elterjesztésének is szószólója volt, mi több, nagyon sokat tett is érte (11 évig 

gimnáziumi tanárként; 5 könyv illetve nyelvtankönyv írójaként és szerkesztőjeként, 

Berg Pállal, Fest Sándorral, Kónya Sándorral és Szenczi Miklóssal társszerzőségben), 

és aki komoly anglisztikai kutatásokat folytatott és publikációs tevékenységet végzett 

(Shakespeare, angol regénytörténet, magyar–angol kapcsolattörténet), azt is felismerte, 

hogy a 20. század új angolszász nagyhatalma – annak nyelve, kultúrája, irodalma – 

figyelmet követel: Magyarországon is tanulmányozás, kutatás tárgyát kell képeznie. 

Nem kis része van neki és nemzedéke meg közvetlen tanítványai legjobbjainak abban 

is, hogy később helye lett a magyarországi filológiai nap alatt az irlandisztikának, 

kanadisztikának majd ausztralisztikának. 

És Országh azonnal egyedülállót alkotott. 1935-ben megvédett doktori 

értekezésének anyagát, nem kis részben, Fred Lewis Pattee mellett gyűjtötte (Vadon, 

2007: 66), aki „az amerikai irodalomtudomány egyik úttörő alakja volt” (Herzenberg, 

1962: 860
1
). A védés évében nyomtatásban is megjelent kismonográfiára (Az amerikai 

irodalomtörténetírás fejlődése) nem akárki hivatkozik 1948-ban (Howard Mumford 
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Jones: The Theory of American Literature-ben), mint az egyetlenre, melyet a témában 

ismer; és az amerikai irodalomtörténet-írás kiváló tudora, Myron Simon jóval később 

ezt megerősíti: az amerikai irodalomtörténet-írásról, szerinte is, Országh írt először 

áttekintést, az amerikaiakat megelőzve (2007: 259). 

Nem akárhogy indult tehát a magyarországi amerikanisztika sem. E helyütt nem 

feladatom, hogy egyéni munkásságokat részletezzek – az Országhét sem fogom. 

Viszont – és ezt nem az Országh-centenárium mondatja velem (2007. október 25-én 

ünnepeltük, Debrecenben és 27-én Budapesten, születésének századik évfordulóját – 

ld. Vadon, 2007, Virágos, 2007 és Abádi Nagy, 2007b) – Országhnál tovább kell 

időznünk, ha nagyon röviden is. Mert van valami, ami nélkül nagyon hiányos lenne a 

máig vezető történet. Ő lett ugyanis, nagy kortársai közül, aki emblematikus óriásává 

vált annak, ami az anglisztikával–amerikanisztikával 1945–1989 között történt. Talán 

azért, mert azokban az időkben a mi szakmánkból egyértelműen ő került leginkább 

országosan előtérbe, főleg a 40-es évek végén megjelent, korszerű angol–magyar, 

magyar–angol szótáraival (kevesen tudják, hogy előbbi egyszemélyes munka, 

Országhnak ehhez még nem voltak munkatársai) és a gigantikus, hét kötetes Értelmező 
szótár révén (utóbbi 1959–62). Ő volt leginkább szem előtt, így aztán ő lett az, akit a 

legkeményebben vert a programatikusan angolellenes és Amerika-ellenes kommunista 

ideológia vihara: onnan kezdve, hogy a debreceni tanszéket, melynek tanszékvezetője 

volt, kétszer kellett, gyakorlatilag a semmiből újraépítenie. Először 1946-tól, a háború 

miatt meg előde, Fest Sándor tragikus halála miatt; másodszor, mert a vidéki 

egyetemeken 1949-ben bezárták a klasszika-filológiát és a nyugati nyelvtanszékeket. 

Ezen tanszékek működését 1957-ben engedélyezték újra. Nem árt, ha emlékeztetjük 

magunkat arra, hogy 1949–51 között az egységes egyetemeket is szétszedték 

Magyarországon, és „kispolgári csökevény”-ként eltörölték a doktorálást. Doktorálni is 

1957-től lehetett ismét. Hasonló volt a budapesti történet is, ahol Szenczi Miklóst 

fosztották meg katedrájától 1949-ben, hogy aztán működését nyolc év állástalanság és 

orosz fordítás után 1957-től folytathassa. Az egyetemek (re)integrációja csak az 1980-

as évek végén vehette kezdetét, az „universitas”-mozgalomban, és egy egész évtizedbe 

került, míg elérkezünk 2000. január 1-jéhez, amikor előállnak a mai integrált 

egyetemek. Mindazon nehézségeken túl, melyeket ezek a fejlemények Országhnak 

támasztottak, cenzorok és párttitkárok folyamatosan és fölényesen, gunyorosan és 

otrombán egzecíroztatták őt – amint azt Kontra Miklós többször, részletesen megírta 

(Vadon, 2007). És, noha a londoni nyelvészek 1970-ben a világ tíz legnagyobb élő 

nyelvésze közé választották, a brit kormánytól megkapta a külföldinek adható 

legnagyobb brit birodalmi kitüntetést, az amerikaiak pedig Fulbright professzorságot 

neveztek el róla (az Országh-katedra az egyetlen amerikai „Chair”, mely nem amerikai 

állampolgárról kapta nevét) – a legnagyobb hazai hivatalos elismerés végig elmaradt: 

nem lehetett akadémikus; nem kapta meg a Kossuth-díjat (melyre a debreceni egyetem 

felterjesztette – Abádi Nagy, 2007a: 354–359); és Pálffy Istvánnak még 1977-ben sem 

sikerült elérnie, hogy Országhot egyeteme, a Kossuth egyetem, díszdoktorává fogadja 

(1994: 13). 

Országhot az tette az anglisztika-amerikanisztika óriásává a fizetett ideológiai 

gáncsnokok Magyarországán, hogy állta a támadásokat, minden ütés után még 

keményebb elszántsággal folytatta azt, amibe belekezdett. Nem hagyta, hogy 

lesöpörjék, agyonverjék – mindegy, hányan, mikor, milyen formában dolgoztak ezen. 



Nem kis mértékben az ő talpon maradásának, mindig újbóli talpra állásának, 

védőernyőjének is köszönhető, hogy anglista–amerikanista nyelvészek, irodalmárok, 

történészek nemzedékei követhették egymást, egy ideig csak az ELTE és a KLTE 

tanszékein, majd Szegeden, Pécsett, Egerben és másutt, a régi nagy kategóriákhoz 

képest finomabban osztódó-specializálódó területeken. 

 

3. Hol tart ma a magyarországi anglisztika–amerikanisztika: számvetés és 

számadás 
 

Míg a „honnan jön” az első nagy fordulópont (1989) előtti időkre értendő, a mai 

helyzetet („hol tart ma”) a három fordulópont (1989, 1993 és 1999) teszi. Nézzünk 

most rá mai önmagunkra, eredményeinkre (ezt értem „számvetés”-en); és adjunk 

számot a szélesebb nyilvánosságnak arról: van-e értelme létezésünknek és 

munkánknak, van-e haszna belőlünk az adófizető magyar társadalomnak (ez lesz a 

„számadás”)? Számvetés és számadás – 1989, 1993 és 1999 fordulatainak fényében 

(is). 

 

3. 1. Számvetés: eredmények és gondok 
 

Az anglisztika–amerikanisztika sorsa ugyan nagyon lassan, de fokozatosan jobbra 

fordul a ’70-es, majd kicsit ütemesebben a ’80-as években (ez a fokozatos hallgatói és 

az óvatosabb oktatói létszámemelkedésből is kiolvasható) – noha a hivatalos ideológia 

még mindig szisztematikusan „betart”. Ahhoz a robbanásszerű változáshoz azonban, 

melynek nyomán előállt a mai helyzet – hallgatói és oktatói-kutatói létszámban, 

úgyszintén intézményrendszerünk, publikációs fórumaink, valamint nemzetközi 

tudományos jelenlétünk és mobilitásunk tekintetében –, a fent jelzett fordulatok 

egyikének, 1989-nek van legtöbb köze. 

A hallgatói-létszámnövekedéshez kellett valami más is (az angol világnyelvi 

helyzete mellett), valami, ami nemcsak a mi szakterületünket érintette: a felsőoktatási 

korosztály bejutási aránya rendkívül alacsony volt (a ’90-es évek elején a 18–25 év 

közöttiek 14–16%-a került csak be a felsőoktatásba), és az EU ezt súlyosan kifogásolta. 

Megindul a felsőoktatás tömegesítése (ma a korosztály bejutási aránya 40% körül 

mozog). Ekkor hirtelen az anglisztika–amerikanisztika is hatalmas túlterheléssel 

dolgozik. A konjunktúráról senki nem akar lemaradni, főleg azok nem, akiknél 

valamilyen más jellegű képzés omlik össze. Több olyan egyetemen és főiskolán 

indítanak angol szakos képzést, ahol addig nem volt. 

Az örvendetesen, ám csaknem a bírhatatlanságig megnőtt hallgatói létszámok és 

oktatási terhek megkívánták, hogy a szükséges és éppen elégséges mértékű, a 

korábbiakhoz képest mégis igen gyors növekedésbe kezdjenek az oktatói létszámok. 

Míg tehát egyrészt emelkedik a képzési helyek száma, kiterjedtebb lesz a képzés 

Magyarországon, a nagy képzési helyeken értelmesen tagolódnak a feladatok, profilok, 

a humán erőforrások. Az egytömbű tanszék kereteit szétfeszíti a változás. 1990-ben 

Vadon Lehel Egerben Amerikanisztika Tanszéket alapít. Ekkor lesz önálló 

tanszékcsoport az amerikanisztika Budapesten is. 1991-ben a KLTE-n, 1994-ben az 

ELTE-n az egyetem jóváhagyja és formálisan megalapítja az Angol–Amerikai 

Intézetet, benne anglisztika, amerikanisztika (Debrecenben észak-amerikai) és angol 



nyelvészeti tanszékekkel. A ’90-es évek folyamán másutt is angol–amerikai intézetek 

alakulnak, és az addig ugyan már tanszéken belüli csoportként (de még Angol Tanszéki 

keretben) működő tudományos területek most önálló (többnyire intézeti) tanszékként 

határozzák meg magukat. 

Ebben a helyzetben vezetik be az akkreditációs rendszert (1993), melynek egyik 

kimondott célja, hogy a „komolytalan képzési helyek”-et megszüntesse. A politikai 

okokból évtizedekig visszafogott anglisztika–amerikanisztika viszont aránylag kis 

létszámú minősített szenior gárdával, ezen belül egy kézen megszámolható akadémiai 

doktorral érkezik ehhez a fordulóponthoz (márpedig az akadémiai doktor a Ph.D.-

akkreditáció szigorú feltétele), ugyanakkor mindenki angol szakot akar, minél többen 

doktori programot is. Tegyük hozzá, hogy 1989 után egyik kormány sem vállalja az 

erőforrások országos átcsoportosítását. Így aztán létrejön „a repülő professzor” 

jelensége. Az előbb IOAB majd OAB majd MAB egyébként áldásos akkreditációs 

tevékenységének eredménye pedig, fentiekből eredően: nemhogy kevesebb, hanem 

több képzési hely lesz, a MAB pecsétjével szentesítve – az akkreditáció, szűrés helyett, 

többször inkább legitimál. Ezzel örvendetesen kiterjedtebb lesz a magyarországi 

angoltanár-képzés, de nem biztos, hogy egészségesen terebélyesedik az anglisztika–

amerikanisztika, hiszen minősítettséggel nem mindegyik intézmény bírja, nem 

mindegyik tud kutatóegyetemmé válni (vagy az anglisztika–amerikanisztika területén 

kutatóműhelyeket, tudományos iskolát teremteni). Mivel a minősített és ezért a képzési 

helyet minősítő szakma nem képes arra, hogy osztódással szaporodjon, és nem tud 

kellő arányban mindenütt jelen lenni, repülő mivoltában sem, mondjuk inkább azt, 

rádiós kifejezéssel élve: nagyobb lett Magyarország anglisztikai–amerikanisztikai 

besugárzottsága. 

Közben az 1989-től 2007-ig lezajlott folyamatban egyetemek kerülnek gazdaságilag 

padlóra – vannak közülük, melyek máig képtelenek onnan felállni, mások folyamatos 

öncsonkolással tartják egyensúlyban gazdálkodásukat. Ez már többszörös kötéltánc: 

nemcsak a falakat szétfeszítő hallgatói létszámok okoznak gondot, vagyis a 

tömegesedés-kontra-minőségi-képzés közötti egyensúlyozás szükséges; hanem oktatói 

létszámot kell leépíteni, de úgy, hogy az akkreditációs feltételeknek még mindig 

megfeleljünk, mert különben akkreditált programok omlanak össze, amiatt aztán 

hallgatók után járó finanszírozás esik ki, és ezzel benne is vagyunk a spirálban, 

melyből nincs kikapaszkodás. Előbb-utóbb (2005-ben meg végképp) bizony a mi 

úgynevezett „konjunktúraszak”-unkat is utolérte a létszámcsökkentés. Akik pedig 

eddig, hatalmas lobbierők nyomására, összekacsintottak a meglódult folyamattal, 

hátszelet adtak neki, most csodálkozva csapták össze kezüket, mondván: túl sok itt a 

képzési hely, nem tud a gazdaság ennyit eltartani! (Nem csak az anglisztika–

amerikanisztika járt így; más képzési területek még inkább.) 

És 1999-ben közbeszólt még valami: „Bologna” – az 5 éves, bontatlan ívű, 

hagyományos képzést két ciklusúra (3 éves alapszakra + 2 éves mesterképzésre) 

átállító képzésiszerkezet-váltás. Jelen pillanatban az alapszakok létesítésén és 

intézményi indításán valamint a diszciplináris mesterszakok létesítésén vagyunk túl. 

Hátravan a tanárszak létesítése és mindkét (diszciplináris és tanári) mesterszak összes 

intézményi indításának akkreditációja. Nagyon jó hír, hogy a hallgató anglisztika 

mesterszak és amerikanisztika mesterszak között választhat; mindkettő diszciplináris 

(hagyományos kifejezéssel: „bölcsész”-szak), egyik sem tanárképes, de az eddiginél 



elmélyültebb képzést nyújthatnak a maguk területén. A tanárszak neve, talán épp az 

előbbi két diszciplináris szak jellegéből következően és a korszerűség 

követelményének megfelelően, nem az „angol nyelv és irodalom tanára”, hanem – a 

kormányrendelet melléklete szerint – „angol nyelv- és kultúratanár”. A szakmának 

viszont gondja a tanármesterrel, hogy túl nagyot harapott a kreditcsomagból a 

tanármesterség, ráadásul a szakmódszertan kreditterhét sem vállalta, így közel állunk 

ahhoz, hogy a mestertanár-diplomás jó, ha részesül annyi szaktárgyi (akadémiai) 

képzésben (az angol szakos: anglisztikából–amerikanisztikából), amennyivel a régi 

(egyciklusú) rendszerben a főiskolák kibocsátották diplomásaikat. Ha ez valóban így 

következik be, a megvalósulás komoly csapást mér az egyik korábbi megvalósítási 

vezérelvre, mely sokáig olvasható volt a MAB honlapján: a kétciklusú képzés nem 

jelenthet minőségi visszalépést az egyciklusúhoz képest. 

Az egész bolognai átállító hadművelettel kapcsolatban nagy bajnak érzem, hogy a 

rendszer gyanakvó, nem bízik a felsőoktatásban; tehát abban, hogy egy vékonyabb 

vagy vaskosabb irányelvrendszer alapján az intézmények el tudják végezni az 5-nek 

3+2-re való bontását, és ez időszakos intézményi akkreditációval ellenőrizhető, 

kifogásolható, korrigáltatható, esetleg programok engedélye megvonható. Ehelyett 

valamennyiünket egyéb irányú – oktatási, oktatásszervezési és tudományos, illetve 

tudományszervezési – munkánkban éveken át, súlyosan hátráltató módon, 

szekérderéknyi akkreditációs anyagokat gyártatnak, daráltatnak/bíráltatnak velünk. 

De nem értek egyet azokkal sem, akik szerint „Bologna” elszabotálandó lehetne 

vagy lett volna. A túlburjánoztatott hallgatói létszámhoz ugyanis kell egy egészséges, 

valamilyen alapdiplomát adó kimenet (ha annak hasznavehetősége egyelőre több 

szakon kétséges is). Jobb, mint a lemorzsolódás. A duzzasztott létszámot viszont nem 

vonszolhatjuk öt éven át egy drága képzésben, nehéz gazdasági körülmények 

közepette, amikor a mai felhígult hallgatói tömeg jelentős hányada nem is alkalmas a 

mesterképzésre. Egészséges változást hozhat tehát, ha a mesterprogramok alaposan 

átgondolják a képzést, megtervezik annak helyi adottságú arculatát, egyszersmind 

korszerű minőségbiztosítást is visznek a dologba, a hallgató számára pedig lehetővé 

válik, hogy egyetemet váltson (amire évtizedek óta nem volt lehetősége, szerencsés 

keveseket kivéve). 

Ugyancsak 1993-hoz fűződik a Ph.D.-rendszerű, kurzusos képzéssel kombinált 

doktorképzés, a magyar felsőoktatás utóbbi időszakának talán legszerencsésebb 

fejleménye. Az anglisztika–amerikanisztika nagy presztízsű, nemzetközileg 

versenyképes doktori programokat működtet, számos nemzetközi nagyság 

bevonásával. Az ELTE két anglisztikai programját (reneszánsz, illetve modern angol 

irodalom, Egri Péter, illetve Sarbu Aladár programvezetőkkel) és a debreceni 

amerikanisztika programot (Abádi Nagy Zoltán programvezetővel) az első körben, 

1993-ban akkreditálták; ezeket fokozatosan követték a többiek meg az első hármat 

fejlesztő-kibővítő akkreditációk. Meg kell jegyeznem viszont: sajnálatosnak tartom, 

hogy a Ph.D.-rendszerű doktorképzés kiszorította a képből a középiskolai tudós tanárt. 

A középiskolai tanárok családot tartanak el, nem tudnak évekre kikapcsolódni az 

életből, állásaikból, doktori ösztöndíjakért, még kevésbé önköltségesen; pedig, a 

doctor universitatis rendszerben, ha egész életükben mindössze azt az egy 

disszertációt tették le az asztalra, a középiskolai tanári munka mellett, az többnyire 



érdemi hozzájárulás volt (valamely település vagy régió geológiája, szociológiája, 

tájnyelve, története, szociográfiája stb.). 

Nem szerencsés, hogy az indulásnál is, a későbbi iskolákká szervezésnél is, csak az 

Akadémia tudományterületi felosztása szerint volt hajlandó doktori programokat 

akkreditálni a MAB. A mi tanszékeinkre: nyelvészeti és irodalomtudományi 

programokat. Így aztán mindegyikünk, mondjuk, irodalomtudományi doktori 

iskolájában, van angol–amerikai program, magyar programok, francia program és a 

többi. Noha tudnak ezek az iskolák jó közös kurzusokat hirdetni, közös akciókat 

kitalálni, alapvetően mégiscsak az a helyzet, hogy – a szó szoros értelmében – egymás 

nyelvét sem beszélik egy-egy irodalomtudományi doktori iskolán belül a magyar, 

illetve idegen nyelvű filológiák. Vagyis az efféle iskola korántsem olyan természetes 

társulás, mint, mondjuk, egy biológia doktori iskola a maga biodiverzitás, botanika, 

ökológia meg más programjával. Főleg pedig: bizonyos területeken országosan, 

összesen van annyi minősített szakember, hogy Magyarországon egy teljes és 

nagyszerű programot kiállíthassunk belőlük. Így aztán sok mindenki azon mesterkedik, 

többen komolytalan módokon, hogy minél előbb akadémiai doktort vagy egyetemi 

tanárt lehessen csinálni valakiből, mesterképzési vagy Ph.D.-okokból, mert nincs 

elegendő akadémiai doktor, egyetemi tanár. És az akkreditációs tudományfelosztási 

hajthatatlanság meg a szakemberek szétszórtsága miatt, meg mert minden intézmény 

magának akar (vagy maga is akar) mindent, egyes területek nem tudnak egyetlen 

doktori programot sem akkreditálni Magyarországon. Mondok egy példát: 

irlandisztika. Három-négy egyetemen van belőlük egy-kettő, szétszórva, egyetemi 

tanár pedig összesen egy. 

Maga a szakma egyébként élen jár abban, hogy szervezze tudományos 

tevékenységét. A ’70-es évek második felében és a ’80-as években hazai és nemzetközi 

konferenciákat szerveztünk, és egyre több külföldi konferencián szerepeltünk. Az 

ELTE 1977-ben szervezi az első magyarországi amerikanisztika konferenciát, 1980-

ban az első nemzetközit (Frank, 1978, 1984). A KLTE „nemzetközi anglisztikai-

amerikanisztikai szeminárium”-mal ünnepli az Angol Tanszék fennállásának 40. 

évfordulóját 1978-ban (Pálfy, 1979: 1). 1986-ban pedig, az ELTE és a KLTE közös 

rendezésében (Sarbu Aladár és Abádi Nagy Zoltán társtitkári szervezésében) 

Budapesten kerülhetett sor az anglisztika–amerikanisztika egyik nagy nemzetközi 

szervezetének, az európai amerikanisták tudományos társaságának konferenciájára 

(első ízben hozták a biennális eseményt a vasfüggöny mögé). A ’90-es években meg is 

alakul az EAAS magyarországi szervezete, a HAAS. Ugyancsak a ’90-es évek elején 

jön létre Debrecenben a Magyar Anglisztikai Társaság (a HUSSE). Európai 

anyaszervezete, az Európai Anglisztikai Társaság (ESSE), 1997-ben Debrecenbe hozta 

4. konferenciáját. A magyar anglisztikai és a magyar amerikanisztikai társaság 

rendszeresen szervezi konferenciáit – előbbi már külön dráma- (HUSSDE) és 

irlandisztikai tagozattal (HUSIS) –, váltakozó egyetemi és főiskolai helyszínekkel, 

mindig nemzetközi résztvevőkkel, és a doktori képzés hallgatóit is bevonva, nekik akár 

külön szekciókat biztosítva, a legjobb előadásokat kötetekben, folyóiratokban 

megjelentetve. És ezek a tudományos társaságok és konferenciák nemcsak a 

tudományos eszmecsere lehetőségét teremtik meg, hanem a diszciplináris 

önszervezéshez is keretet biztosítanak. Az egyik HUSSE-konferencia plenáris 

előadásában kifejtett javaslatomra (Szeged, 1995) lelkesedés támadt a szakmában azt 



tekintve, hogy kerüljünk közelebb egymáshoz, gondolkodjunk az anglisztika-

amerikanisztika diszciplináris önértékelési rendszerének, minőségbiztosítási módjainak 

kialakításán. A lelkesedés a tettek mezejére sodorta a British Councilt, és a 

segítségükkel szervezett budapesti konferencia ELTE-s szervezőit, összes résztvevőjét. 

(Feltételezhetően a megválasztott tisztségviselők más irányú befogottsága miatt aztán 

rögtön el is halt a dolog, pedig milyen nagyszerű felkészülési lehetőség lett volna a 

szakma számára – „Bologná”-ra.) 

A helyzetfelmérés részeként szólnom kell a magyarországi anglisztika–amerikanisz-

tika publikációs fórumairól. A konferenciakiadvány-sorozatok mellett (pl. HUSSE 

Papers – mindig a rendező intézmény kiadásában, a jövőben már internetes formában) 

legkomolyabb eredményeinkből adott sokat a kezünkbe a más filológiákat is befogadó 

Filológiai Füzetek (MTA) és az Orbis Litterarum (DE) c. könyvsorozat. Folyóirataink 

közül hadd soroljam el (többre nem futja) a csak anglisztikát–amerikanisztikát 

közlőket, a megjelenési helyekkel, a címek ábécérendjében: Americana (SZTE, 

online), Eger Journal of American Studies (EKF), Eger Journal of English Studies 

(EKF), Epona (PE, online), Focus (PTE), Hungarian Journal of English and American 
Studies (DE), Modern Filológiai Közlemények (ME – jövője pillanatnyilag 

bizonytalan), Papers in English and American Studies (SZTE), Pázmány Papers in 
English and American Studies (PPKE), Studies in English and American (ELTE – 

megjelenése szünetel, újjáélesztésére remény van), Studies in Linguistics (DE), The 

AnaChronist (ELTE), The Even Yearbook, (ELTE), The Odd Yearbook (ELTE), 

Working Papers in Language Pedagogy (ELTE, online). Rangidősnek az évente 

kétszer megjelenő HJEAS tekinthető (nemzetközi tanácsadó szerkesztőgárdával 

dolgozik; szerzőinek sorában rendszeresen nemzetközi nagyságok szerepelnek; a benne 

közölt, lektorált tanulmányokat az MLA Bibliography felveszi; egyre több cikkhez 

kérik az újraközlés jogát angol vagy amerikai kritikai antológiák szerkesztői; két 

számát pedig amerikai folyóirat, illetve kötet átvette). Közvetlen elődjét Országh 

László indította 1963-ban, Hungarian Studies in English (HSE) címmel. Korai 

előzménye Yolland Studies in English Philology c. rövid életű folyóirata, 1936-tól, 

mely 1942-től a pesti és a debreceni tanszék közös kiadványaként jelent meg; a HSE 

elnevezés utóbbinak záró, dupla számán tűnik fel, vagyis az V.-VI. évkönyvön, 

melynek szerkesztői: Fest Sándor, Országh László, Szentkirályi József. A HSE 1995-

től HJEAS. A fenti tételekhez feltétlenül hozzá kell tennünk olyan jelentős hazai 

folyóiratokat, melyeken más idegen nyelvű filológiákkal osztozunk, amilyen az Across 
Languages and Cultures (ELTE/MTA), a Filológiai Közlöny (MTA/PTE majd 

MTA/ELTE), Helikon (MTA), Neohelicon (MTA), Szövegek Között (SZTE). 

A hazai anglisztika–amerikanisztika folyamatosan jelen van a hazai és nemzetközi 

tudományos életben – a konferenciák mellett tudományos társaságokban és 

publikációkban; vendégtanári, vendégprofesszori feladatokat látunk el, többen 

rendszeresen (nemcsak az angolszász világban, hanem ERASMUS-ösztöndíjakkal más 

európai országokban is). A csereprogramok részeként, egyetemi szerződések alapján, 

részképzésre, tanulmányútra kiutazó hallgatók és a kutató ösztöndíjban részesülő 

doktoranduszok/doktorandák és oktatók mobilitása nehezen lenne összesíthető. Ebben 

az összefüggésben kiemelendő a British Council kitartó, változatos formájú 

támogatása; a Magyar-Amerikai Fulbright Bizottság ’90-es évekbeli megalakulása, 

onnan datálódó, megszakítatlan működése. A British Council, a Fulbright Program, az 



ELTE-n 17 éven át működő Salgo vendégprofesszori program, az EU-s TEMPUS- 

majd ERASMUS-programok és mindenféle más (főleg intézményi bilaterális) 

együttműködés mindkét irányban áramoltatott diákjai, kutatói, vendégtanárai (mint az 

ELTE Kellner-ösztöndíja) tetemes hozzájárulást jelentenek a hazai anglisztika-

amerikanisztika ügyéhez is. Növekedik továbbá azok száma, akik az angolszász 

világban szereznek mester- vagy doktori fokozatot, illetve itthon doktorálnak, az új 

rendszerű Ph.D.-képzésben, nálunk korábban lefedetlen tudományterületeken, amilyen 

az Australian Studies, Canadian Studies, Native American Studies. Mindezen 

aktivitások volumene és szerteágazó volta lehetetlenné teszi, hogy részletekbe 

bocsátkozzam. Csak féleségükben villanthattam fel őket. Nem maradhat említés nélkül, 

hogy a szakma lehetőséget teremtett az egyenletesen kiemelkedő teljesítmények 

elismerésére: 1997 óta Országh László-díjat ad ki a HUSSE, az Akadémiai Kiadó 

anyagi támogatásával. (Alapította a HUSSE és a KLTE.) 

Megjegyzendő viszont, hogy az egyetemek gazdasági helyzete nemcsak a kiutazást, 

külföldi részképézést követelő, kinti könyvtárkutatást igénylő tevékenységi formák (és 

a nemzetközi konferenciarészvétel) elé gördít egyre több akadályt. A homo 

oeconomicus mai mértékű piedesztálra állítása lassan teljesen tönkreteszi az itthon 

végzett tudományos kutatást is. Ennek egyik non plus ultrája, hogy a nemzetközi 

átkölcsönzésű könyvet, mely a hallgató szakdolgozatához vagy disszertációs 

munkájához nélkülözhetetlen, és amelyet azért rendel meg nemzetközi könyvtárközi 

kölcsönzéssel, mert nem engedi meg a családi költségvetés, hogy megvásárolja – 

gyakorlatilag a könyv vételárát kitevő összegért hozatják meg az egyetemi könyvtárak 

(márpedig egy szakdolgozathoz vagy disszertációhoz elég sok, Magyarországon nem 

hozzáférhető könyvre van szükség). A másik képtelen jelenség, hogy a külföldi 

folyóiratrendelést évről évre kurtítjuk, egyre drasztikusabb következményekkel, most 

már a teljes ellehetetlenülésig. Ha ilyen körülmények között azt mondanám, nem tudok 

tovább szakdolgozati vagy disszertációs témavezetést vállalni, alighanem az állásomba 

kerülne. Pedig a szakmai felelősségérzet kényszerítene arra, hogy megtagadjam a 

minőséget ellehetetlenítő munkát, hiszen nekünk – minden hazai és európai 

dokumentum ezt követeli tőlünk: – az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térség 

számára kellene versenyképes szakembereket képeznünk. A MAB is megköveteli 

annak bemutatását: adottak-e a tehetséggondozás feltételei? Úgy látszik, az „és a 

feltételek feltételei?”-kérdés senkinek nem adható tovább, érdemi kezelésére nincs 

fogadókészség. 

 

3. 2. Számadás 
 

A Magyar értelmező kéziszótár szerint a számadás „beszámoló arról, amiért valakinek 

felelősek vagyunk” (Pusztai, 2003: 1220). Mi a magyar adófizetőnek tartozunk 

felelősséggel, beszámolási kötelezettséggel. Belső szolgálati rendszerünk folyton 

változó, számos szabályozója szerint elég sűrűn írunk is beszámolókat. Sőt, a fenti 

számvetéssel részben én is megtettem kötelességemet – eredményeink bemutatása 

számadásnak is minősülhet. 

A legtüzetesebb szakmai és pénzügyi jelentések sem tartalmazzák viszont azt a 

mindent átfogó kérdést: kellünk mi a magyar társadalomnak? Van a mai 

Magyarországon igény az anglisztikára–amerikanisztikára, itt vázlatosan bemutatott 



eredményeire és tevékenységi formáira? A válasz a szakmán kívüliek számára talán 

nem is annyira magától értetődő, különösen a mai világban nem. Sokszor hallottuk 

politikusainktól az utóbbi bő másfél évtizedben, hogy a felsőoktatás érzéketlen a 

gazdaság igényei iránt. Holott épp elégszer és épp elég formában szorítanak mindig 

újra rajtunk is egyet, vagy fogják vissza munkánkat a gazdaság szempontjai, tehát elég 

régóta mást sem érzékelünk, mint a gazdasági helyzet szempontjait – vagyis nagyon is 

érzékeljük és értjük. 

És amikor most a korszerű felsőoktatási minőségbiztosítás egyik alapkategóriájának 

fényében – „accountability” azaz a „(társadalmi) elszámoltathatóság” elvárásának 

megfelelően – adok számot arról, hogy mennyiben szolgálunk mi társadalmi igényeket, 

majd térek rá a következő fejezetben lehetőségeinkre és feladatainkra, talán főcímem 

második fele is értelmet nyer: anglisztika–amerikanisztika a mai Magyarországon. 

Elszámolással ugyanis itt és most, a mai Magyarországnak tartozunk. 

Vannak, természetesen, a mi munkánknak a magyar közvélemény számára ma már 

magától értetődő, illetve könnyen érthető oldalai. Ilyen az angol nyelv szerepe a mai 

világban, és ebből eredően az angoltanár-képzés iránti társadalmi igény; vagy az a 

felismerés, hogy az ugyan ezer irányba szakadó és specializálódó tudomány mégis egy 

és oszthatatlan is, és az angolszász világ történelmének, társadalmi-politikai-gazdasági 

gyakorlatának és tapasztalatának, nyelvének, irodalmának, kultúrájának tudományos 

tanulmányozása Magyarországot is fontos ismeretekhez juttatja – nemcsak a bennünket 

is meghatározó nemzetközi színtér, háttér, környezet jobb megértéséhez vezet, hanem 

nélkülözhetetlen sorsunk országon belüli irányításához is. 

Ám a magától értetődő önmagában is nagyon összetett feladatrendszer elé állítja a 

magyar anglisztikát–amerikanisztikát, hiszen az angol nyelv világbeli helyzete és az 

angolszász világban való tudományos elmélyülés igénye ugyan egyetemes és hazai 

korkihívásként ér bennünket, de az 1989-et követő, radikálisan megváltozott 

társadalmi helyzetben és az 1993-as és ’99-es szakmai fordulópontok diktálta 

oktatási-kutatási feltételrendszer mellett, új képzési keretek között. Rendkívül érdekes 

dolgok következnek ebből. 

1. Az orosz és az angol nyelv viszonyában villámgyors nyomatékáthelyeződés tanúi 

voltunk, az angol nyelv javára – de az orosz nyelv (valamelyest bizonyára 

korrigálandó mértékű) kárára, és most már a többi nyugati nyelv rovására is 

(utóbbiak, remélhetőleg, visszanyerik jelentőségüket, amint erőteljesebben, 

ténylegesen bekapcsolódunk az Európai Unióba). 

2. A magyarországi anglisztika és amerikanisztika, sokáig nagy (humán erőforrásbeli 

és infrastrukturális, tehát alapvetően költségvetési) nehézségekkel küszködve, 

gyorsított (3 éves) képzést, átképzési és diplomakiegészítő programokat bevezetve 

igyekezett teljesíteni a társadalmi megrendelést. 

3. Tudnunk kell viszont, hogy amikor a magasra ugrott társadalmi igényt kifejező 

hallgatói tömegeket az angoltanár-képzés minél nagyobb mértékben befogadta, 

annak volt egy finanszírozási motorja is, melyet „normatív” (a felvett hallgató után 

járó per capita) finanszírozásnak hívunk. Előre látható volt azonban, hogy itt is 

bekövetkezik az, ami Nyugat-Európában korábban történt – részben mert telítődik a 

rendszer, részben mert a gazdaság nem bírja –: az államnak egyszer meg kell fognia 

a képzésiprogram-szaporításos, létszámnöveléses versenyfutást. A bolognai 

akkreditációkkal és a 2006-os felvételi vizsgákkal ez el is kezdődött. 



4. Ahogyan aztán 1989 után ennyire eluralkodik nálunk az angol, az egyrészt 

örvendetes, másrészt vannak nehezen viselhető következményei, minek folytán 

megfogalmazódik a megnövekedett társadalmi igény által produkált jelenségekkel 

szembeni társadalmi igény is. Sokan írnak arról, hogy a világnyelvként lerontott 

angol elszakad az anyanyelvi beszélő nyelvétől, mi több, utóbbi válhat a globalizált 

kommunikáció akadályává – Robert Phillipson szavaival: „[a]z angol anyanyelvűek 

szemmel láthatóan a párbeszéd elakadásának okozói lehetnek” (2007: 87). Az 1989 

után iszonyúan meglódult magyarországi képzési helyzetben, a felsőoktatás 

tömegesítése miatt felhígult évfolyamokkal folytatott nyelvtanárképzés maga is 

megnövekedett hibaszázalékkal dolgozhat csak. Tévénézés közben gyakran kell 

azonnal csatornát váltanom, mert az is hibaszázalékos diplomás termékünk, aki a 

szinkronizált film szövegét előállította: nem értesült arról, hogy a „college football” 

nem „főiskolai futball”; amikor a vendégek a „na-és-hol-vannak-a-gyerekek”-

kérdésére a szülők azt felelik az amerikai filmben, hogy „they are at college”, akkor 

azzal szemben, hogy „a kollégiumban vannak”, inkább arról van szó, hogy 

„egyetemen tanulnak”. Diplomavisszavonással kellene büntetni azt a fordítói 

tudatlanságot, amelyik – olyan tömegcikken, amilyen egy sokak által megvásárolt 

DVD – az Egyesült Államok térképét is meghamisítva fordítja adott film extráiban 

„New York külvárosá”-nak Sigourney Weaver szavait: „upstate New York”; – 

helyesen: felső (észak) New York (állam). Az angol nyelv beáramlása nemritkán, 

mondhatni, egyenesen agyatlan. A tévécsevegés népszerű sztárja mostanában már 

nem „jól érzi magát”, „jó formában van”, hanem „toppon van”, mert éppen 

„shoppingolás”-ból érkezik. Egyébként is, valami „feelingje” van neki minden nap. 

Néha kifejezetten érdemes tudni valamicskét angolul ahhoz, hogy ne féljen az ember 

az összegereblyélt őszi levélkupacok környékén: mert csak így jöhet rá, hogy a 

„komposztbumm” nem a terrorizmus új formája, hanem mindössze arról van szó: 

mindenki komposztál mostanában („boom”). Amikor pedig az „informatikaibroker-

képzés” nevének érthetetlensége bosszantja az „establishmentet” a rádió 

műsorvezetője szerint, akkor ő egyszerre tiltakozik jó érzékkel, ám produkálja is azt, 

ami ellen szót emel. És „Bologna” sem bánt jobban az anglisztikával–

amerikanisztikával. Az alapképzési szak neve „anglisztika” lett, noha az „isztika” 

már a kutató, az anglista/amerikanista kutatási terepe – a BA-diplomás viszont 

aligha mondható „anglistá”-nak, „amerikanistá”-nak. Nem is mondja senki, hogy az, 

mert a bölcsészeken kívül kevesen tudják, hogy a mi kutatóinkat így kellene hívni; 

ellenben az „anglisztikai alapképzésben részt vevő”-re, már terjed az „anglisztikás” 

meg az „anglisztikus” (és jön majd a diszciplináris mesterrel az „amerikanisztikás”, 

„amerikanisztikus”). De lehet, hogy hangzásra így lesz sokkal előkelőbb, és van, 

akinek csak ez számít. (Mint az egyik düledező, szeget áruló kóceráj oldalára kiírt, 

megemelőbbnek szánt „szegshop”.) Igaz, gyakran többletet vagy mást hoznak a 

látszólagos szinonimák: a „dzsoggingolás” alighanem több a „kocogás”-nál, mert a 

kocogás nálunk ismeretlen külsőségeivel együtt értendő (a „shoppingolás” is 

legalább annyira bevásárló-központbeli nézelődő lézengés, mint vásárlás; de 

mindenképpen több a bevásárlólistás, célzott beszerzésnél); ha a „támogató” a 

semleges kifejezés, és a „mecénás” semmit nem vár a támogatás fejében, míg a 

„szponzor” viszont igen, akkor a „szponzor”-ra aligha találnánk egyetlen magyar 

szót (nem körülírásos megoldást), noha, mint látjuk, legalább két közeli lehetőség is 



létezik; a „lúzer” sem egyszerűen „vesztes”, hanem örök vesztes, vesztes típus, így 

hát lehet, hogy a „lúzer” is megkapaszkodik nyelvünkben. A „váó!” („wow!”) 

viszont mintha máris halálra ítélte volna azonos kontextusban egyenértékű magyar 

megfelelőit: „hú”, „hű”, „húha”, „hűha”, „nahát”, „oda nézz!”. A magyar szavakkal 

tükörfordításban erőltetett amerikai nyelvhasználat is produkál bántó 

furcsaságokat: amikor az amerikai filmek szinkronizált változataiban a nők is 

„srácok”-nak szólítják egymást avagy férfiak és nők vegyes, baráti társaságában 

valaki a többit együttesen (a „gyerekek” helyett), és ez magyar szövegekben, 

filmsorozatokban is terjed, akkor emögött az eredetileg „fiúgyermek” jelentésű, de 

egy idő óta „unisex” használatú amerikai „guy” rejlik. (A „srác” is „fiú”, és német 

közvetítéssel érkezett jiddis szó a magyarban.) Félsütetű fordítóink, szerencsére, 

még nem értesültek arról, hogy a „guy” használata ennél is sokkal kiterjedtebb a mai 

USA-ban: jelentheti bármelyik nagy írót, költőt vagy utalhat gépkocsira (utóbbit 

magam hallottam egy afro-amerikai beszélőtől egy szerelőműhelyben). Az amerikai 

egyetemista a legtermészetesebb módon használja a „these” vagy „those guys”-t 

bárkikre – legyenek bár írók, költők, filozófusok, festők, zeneszerzők, tiszta vagy 

vegyes és bármilyen nemi kombinációban. Kényelmesen dedifferenciáló, 

dezinformatív: nem kell tudni hozzá, hogy melyik nagyság mi is (volt) valójában – 

író, költő, filozófus vagy micsoda. Ha szorgos fordítóink és szellemileg tunyább 

diákjaink figyelme egyszer erre az amerikai jelenségre is kiterjed, megérhetjük, 

hogy Kossuth és Széchenyi, horribile dictu, csak így, jópofán, „az a két srác” 

lesznek, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia úgyszintén. 

5. Korkihívásra reagál az angol–amerikai kutatás, amikor a magyar társadalmi 

útkereséshez, dilemmákhoz, a hazai tudományosság tájékoztatásához/orientálásához 

is segítségül szolgáló témákra fókuszált kutatásokat folytat, eredményüket publikálja 

és/vagy beépíti a képzésbe, legyen a terület történettudomány, társadalom- és 

irodalomelmélet, irodalomtudomány, kultúratudomány, filozófia; konkrétabban: 

demokráciakutatás, etnicitás és multikulturalizmus, konformizmus és 

nonkonformizmus, kultúra és szubkultúra viszonya, életstílus (pl. Beat) lázadás és 

ellenkultúra, pszichoanalízis vagy szociálpszichológia vagy kognitív pszichológia, 

feminizmus és kánonviták és társadalmi nem, a Birminghami Iskola vagy Fukuyama 

vagy hálózati társadalom, modernizmus vagy posztmodernizmus, dekonstrukció 

vagy újhistorizmus, pragmatizmus vagy kommunitárius filozófia, az amerikanisztika 

rekonceptualizációi vagy „új amerikanisztika” vagy az anglisztika–amerikanisztika 

nemzetköziesítése és így tovább. (A nemzetköziesítésről ld. Federmayer Évát [2006: 

1, 4-5] és Szőnyi György Endrét [2007: 63].) Hadd tegyem hozzá, hogy az 

angolszászvilágbeli tájékozódást nem 1989-ben kezdtük tanulni. Ez csupán 

legalizálódott és szárnyakat kapott akkor. De az igény a megelőző évtizedekben is 

nagy volt, éppen csak a tájékozódást akadályozták, tiltották, gyakorta üldözték, 

mígnem később már megtűrték. Az irodalomtudomány lehet az egyik példa: a ’70-

es-’80-as években, hazai teoretikusok tollából, fordításában, szerkesztésében 

feltünedeznek az orosz formalizmust, a strukturalizmust, a szemiotikát, a 

kommunkiációelméletet, a posztmodernizmust bemutató tanulmányok, kritikai 

antológiák, folyóiratszámok. A Magyar Anglisztikai Társaság jelenlegi elnöke 

részletesen szól arról, ahogyan ez nálunk indult és folytatódott, az európaiaknak 

szánt magyar helyzetképben (Szőnyi, 2007: 61–62). Az angol nyelvtanítás pedig a 



fordító-grammatizáló módszert felváltó módszertani korszerűsítés éllovasa volt a 

hazai idegennyelv-oktatásban, már a ’60-as években. Összességében, mindaz, amit 

anglisztikai-amerikanisztikai kutatásainkból megtudtunk és itthon átadhattunk, 

valamint nyelvóráinkon kulturális hatásként, illetve másként gondolkodásra 

ösztönözve közvetíthettünk, folyamatosan tartotta a lelket bennünk és másokban, 

szellemi táplálékul szolgált a gondolkodó elit, az ellenálló, fél-legális vagy illegális 

tevékenység számára. 

6. Az orosz és az angol közti ’89 utáni nyomatékáthelyeződést másik dinamikai váltás 

is követte. Az anglisztikán belül – mert létezik a szónak egy minden angol nyelvű 

kultúrát (az amerikait is) magában foglaló jelentése – előtérbe kerül az 

amerikanisztika. Igaz, hogy Országh László debreceni tanszékén már a ’60-as évek 

első felében beépül az angol szakos képzésbe az amerikanisztika (előadással, 

szemináriumokkal, kollokviumi és szigorlati tárgyként), de az USA világhatalmi 

szerepe, a mai magyarországi hétköznapokban is érzékelhető erőteljes jelenléte, az 

amerikai (főleg populáris) kultúra (s annak a britek által éppúgy tapasztalt) 

térhódítása soha nem látott érdeklődést generált az amerikanisztikai stúdiumok iránt. 

Ebben a vonatkozásban jó hír, hogy a kétciklusú képzési rendszerben lehet majd 

amerikanisztikai diszciplináris mesterképzést választani. És anglisztika mesterszakot 

is, hiszen – a hagyományos képzésindoklás és szakválasztási motiváltság mellett – 

új érvrendszere van itt is a társadalmi elvárásnak: nagy szükség van az egyik 

meghatározó EU-s társtagállamot, Nagy-Britanniát valamint a mi EU-s sorsunk és 

fejlődésünk szempontjából mintául szolgáló Írországot kutató tudományra és ezeket 

a kutatásokat a diplomaprogramba beépítő képzésre. A tudomány önérdekén 

túlmutató társadalmi igényről van szó. A két diszciplináris mesterképzés 

remélhetőleg ellene hat annak, amit az Európai Anglisztikai Társaság elnöke így 

fogalmazott meg 2001-ben egy holland konferencián: „Bologna” eredményeként 

ugrásszerűen megnő majd az igény az angol „minor”-képzés iránt, ellehetetlenítve 

az irodalmi és a civilizációs képzési komponenst; minek következtében a 

nyelvtanítás és a szaknyelvi képzés felülkerekedik, és kezdetét veszi „az angol mint 

teljes diszciplína lassú, de biztos hanyatlása” (név nélkül, 2002: 5–6
2
). 

 

4. Merre tart(son) a magyarországi anglisztika–amerikanisztika: feladataink 
 

Napjainkban szerteágazóan, jól tagoltak az anglisztikán–amerikanisztikán belüli 

területek ahhoz, hogy sokrétű oktatási és kutatási feladataikat ellássák. Bíznunk kell 

abban, hogy öntörvényeiket és a társadalom elvárásait összhangban tartva, a szükséges 

pontokon erősítve fejlődnek tovább. Ma már tehát túljutottunk azon a fázison, amikor 

egy maroknyi (vagy két maroknyi) csapat jövőbeli programját meg a munkájukhoz 

szükséges konkrét elvárásokat meg lehetett – mert meg kellett – fogalmazni (pl. 

hiányzó alapkönyvek megírását célul tűzni), mintegy programot lehetett alkotni a 

szakma egésze számára, ahogy egykor Országh László zseniális stratégiai érzékkel 

tette (1965). Másfelől, felismerhetők a továbbhaladás lehetőségei és bizonyos teendők. 

Most ezek közül fogalmazok meg néhányat. Lesznek köztük a szakmának szólók (a 
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 A szerző fordítása. 



képzésre vonatkozók) és a társadalmi kapcsolódást (felhasználói szempontokat) 

érintők; vagy a kettő együtt, mert a két szempontrendszer mindig összefügg egymással. 

 

1. Mint fentebb szó volt róla, mai magyar világunkra az angol nyelv soha nem 

tapasztalt mértékű benyomulása jellemző. A helyzet nemcsak azt várja tőlünk, 

hogy tudjuk és tanítsuk az angol nyelvet, hanem, hogy védjük is – az angol és 

a magyar nyelvet egyaránt – az ártalmas fejleményektől. Országh László 

előadásokat tartott, tanulmányt írt az anglofília és az anglománia közti 

különbségről. A kérdés napjainkban legalább annyira aktuális, mint amennyire az 

1780–1900 közti korszakot illetően volt (mely korszakra Országh összpontosított). 

Továbbmegyek: a mai Magyarországon anglofilek is csak úgy lehetünk, ha 

küzdünk az anglomán értelmetlenségek ellen. 

2. Ennek szellemében, az angol szakos képzéstől elvárt nyelvi szint legyen a 

képzés minden résztvevőjének mindig fontos – előadáson és 

szakszemináriumon is, ne csak nyelv- és stílusgyakorlati órákon. A nyelvi 

etalonvizsgákon jusson ténylegesen szűrő és ne pusztán formális szerephez a 

helyes kiejtés is. Követeljük meg a hallgatótól az ún. „non-sexist English”-t 

legalább oly mértékig, hogy ne használja általános alanyként a „he”-t; tudja azt 

(amiről nálunk még a legtöbb akadémikus sem értesült – nemzetközi 

konferenciákon tartott angol nyelvű előadásaik tanúsága szerint), hogy 

„humankind” van és nem „mankind”. Már csak azért is, mert növekvő számú 

amerikai vendégdiákjaink előbb-utóbb felfogják, mit értsenek a „class 

management” angol szavakkal megjelenő magyar idiómáin (hogy, pl. a 

tükörfordított „group” [„csoport”] amerikai tantermi szituációban voltaképpen 

„class” volna [a jelen levő hallgatók közössége]; a „lesson” [az „óra”] pedig nem 

más, mint „class session”). Nem szólnak viszont, de őskövületnek néznek 

bennünket, ha telehintjük szövegünket, az amerikai fület és érzékenységet ma már 

otrombán sértő „mankind”-féleségekkel vagy, írásban, a „s/he” helyett „he”-vel. 

3. Az angol nyelvű képzéshez és képzési szinthez tartozik, hogy a mi szakmánk 

vihetne némi minőségbiztosítást a nem angol szakos, angol nyelvű képzésbe. 

Előbb-utóbb sokan kapcsolatba kerülünk olyan külföldi diákokkal, akik 

magyarországi angol nyelvű diplomaprogramban tanulnak, és ezért komoly 

pénzeket fizetnek. Többször felháborodnak viszont azon, hogy egyik-másik 

magyar oktató szó szerint olvassa fel saját angol nyelvű könyvét, egyetemi 

jegyzetét az előadásokon, és kérdéseket sem lehet feltenni neki, mert, az egyébként 

minden bizonnyal kiváló tudós, nyelvtudását tekintve nem katedraképes. 

Tapintatos egyeztetések elvezethetnének odáig, hogy szerepet vállalhatnánk az 

ilyen képzések nyelvi képének javításában. 

4. Bármily hihetetlen, a maga területén sokat tehet az anglisztika-amerikanisztika a 

magyar nyelvért is. Csak a legfontosabbat emelem ki. Mi is felelősek vagyunk a 

magyarországi, magyar nyelvű tudományosságért is. Az anglisztika–amerika-

nisztika sokkal többet teljesít a hagyományos elvárásnál: vagyis annál, hogy 

egyszerűen közvetítse a hazai filológia számára az angolszász világbeli 

eredményeket, újdonságokat. Saját kutatásaink eredményeit eredeti, egyenrangú 

hozzájárulásként vállaljuk az angolszász világ előtt is, közöljük bár magyar vagy 

angol nyelven, itthon vagy külföldön. Ugyanakkor bizonyos mértékig ellent kell 



állnunk a helyes MTA-követelményt túlhajtó akadémiai sznobizmusnak, mely 

lassan nem veszi emberszámba azt, aki magyarul publikál. Igen érdekes 

ellentmondás ez, hiszen a Magyar Tudományos Akadémiát, nem kis részt, a 

magyar nyelv ápolására, a magyar nyelvű tudományosság szorgalmazására 

alapította Széchenyi István. Igenis emeli a nemzetet a világban, ha saját 

tudományos diszkurzust tud felmutatni – anyanyelven is (és angol nyelven is, 

természetesen; külföldi fórumokon is publikálva, természetesen). Kapcsolódik 

ehhez egy fontos feladat: semmit nem adunk fel anglisztikai–amerikanisztikai 

képzési céljainkból, ha angol szakos hallgatóink magyarul írnak meg egy-egy 

tudományos diákköri dolgozatot. Azokkal szemben, akiknek a képzése magyar 

nyelven folyik, és akik esetében az angolul megírt TDK-dolgozat komoly idegen 

nyelvi erőfeszítésnek és teljesítménynek minősül, az angol szakos általában többet 

ír, olvas és beszél angolul, mint magyarul. Attól azonban, amekkora angol 

szövegmennyiséget ereszt át az agyán éveken át, könnyen kibicsaklik a magyar 

fogalmazáskészség és stílusérzék. Arról nem is beszélve, hogy a magyar 

értekezőpróza-írás művészetét is el kell sajátítani valahogyan, valamikor. Az 

angolul jól ismert tudományos terminológia magyar megfelelőit pedig külön meg 

kell tanulni – ne adj’ isten: a magyarul nem létező fogalmakra magyar 

megfelelőket alkotni. 

5. A tanszékvezetés és a tanszék oktatói közössége – két, látszólag egymásnak 

ellentmondó módon is – figyeljen a fiatal oktatókra. Ösztönözzük őket a szakmai 

sokoldalúságra, lehetőleg saját kutatási témájuk vagy érdeklődésük logikus (pl. 

irodalmárok esetén irodalomtörténeti, irodalomelméleti) kiterjesztését jelentő 

kurzusfeladatokkal. De ne akarjuk úgy szétszórni, megölni őket a feladatokkal, 

hogy ne tudjanak semmire összpontosítani, egy disszertációt megírni. Saját 

eredményeinkkel és munkatársaink teljesítményével inspiráló és ne visszahúzó 

szakmai/tudományos környezetet teremtsünk az új nemzedéknek. Utóbbi 

esetben eszébe sem jut a fiatalnak, hogy tudományosan ambicionálja magát. Pedig 

nagy felelősség terheli azt, aki „tanítványai szellemi arculatának kialakítása körüli 

bábai teendők elvégzésére vállalkozik” (Péter, 1997: 10). Hadd tegyem hozzá: a 

tanszékvezetőnek nagyon is vannak a szellemi/tudományos arculat „kialakítása 

körüli bábai teendői”. A vezetői alkalmatlanság legsúlyosabb jele, ha valaki fel 

sem ismeri, hogy efféle teendői lennének, nemhogy valamilyen stratégiai válasza 

lenne a kihívásra. Az ilyen vezetőhöz – aki csak „jól elvan” egy szerepben, de nem 

épít semmit – nem lesz kegyes a jövő. 

6. A „Számadás” c. részben utaltam a bolognai akkreditációkkal és a 2006-os 

felvételi vizsgákkal elindult folyamatra. Ettől kezdve valamennyiünknek létkérdés, 

hogy hallgatói létszámot produkáljunk a képzési program eltartására. A létszámot 

tartósan biztosítani viszont csak a hallgató számára vonzóvá tett programokkal és 

minőségi tanulástámogatással („student support systems”) lehet. Igenis legyen 

verseny, de jól felismerhető képzéshely-specifikus profilokkal, a 

kapacitásakkreditációs keretek korrekt betartásával (utóbbin azt értem: ne 

akarjunk mások elől hallgatói létszámot elhalászni azon felül, amit nekünk a 

kapacitásakkreditáció engedélyezett). 

7. A mestertanár programoknak le kell képezniük a valós világhelyzetet és meg 

kell felelniük annak a társadalmi igénynek, hogy több amerikanisztika 



kerüljön a diplomaprogramba. Az amerikai angol nyelv egyenjogúsága 

általánosan elfogadott, nem ezt a kaput akarom döngetni. Arról beszélek, hogy a 

leendő tanár és tanítványai ma már sokkal hamarabb szembesülnek ilyen és efféle 

kérdésekkel: mi is az az iraki helyzet; hogy is van köze, közvetve vagy 

közvetlenül, a mi sorsunkhoz is annak, hogy ki az amerikai elnök; meg annak, 

hogy mit tesz az elnök adott pillanatban, adott kérdésben. A McDonald’s, a Pizza 

Hut, Hollywood, a multiplex mozi meg az amerikai kultúra számos nemes vagy 

nemtelen terméke naponta, minduntalan és közvetlenül belép a magyar ember 

életébe. 

8. Helyezkedjünk arra az álláspontra, és tudatosítsuk a magyar társadalomban, 

hogy a bolognai képzésben a tanárképzéssel megfejelt diszciplináris 

anglisztika vagy amerikanisztika adja majd a legértékesebb tanári diplomát. 

A hazai tanármester szakmai kreditmennyisége nagyon kevés. Gondoljunk arra, 

milyen komoly presztízse van Angliában és Amerikában a tisztán diszciplináris 

(„academic”) MA-nak – melyhez aztán bárki, bármikor, sokszor másutt, külön 

intézményben, hozzáteheti a tanármesterség-kreditcsomagot. 

9. Át kellene vennünk az angolszász egyetemektől a diszciplináris mester és a 

Ph.D. közös (bár azon belül rétegzett és szintezett) képzési gyakorlatát, a 

humán erőforrás nagyobb hatásfokú kihasználása végett. Így megszűnne az, 

hogy a Ph.D.-soknak világhírű vendégprofesszorok által meghirdetett kurzusokat 

csak maroknyi Ph.D.-s hallgató üli végig, mindössze ennyien profitálnak a soha 

vissza nem térő – és valahol azért nem akármekkora ráfordítást (pl. Fulbright-

büdzsét) igénylő – lehetőségekből. 

10. Mindenütt meg kell valósítani a Ph.D.-képzéshez méltó témavezetést. Ebből a 

szempontból nagy egyenetlenség tapasztalható az országban, illetve egyes doktori 

programokon belül is. Sokszor a régi témavezetői reflex működik: néhány jó tanács 

után odadobjuk a gyeplőt („majd ha elkészült az a disszertáció, megmondom 

milyen – legfeljebb elvérzik a védésen”). Ez nem témavezetés. Szívesen 

megosztom a mi tapasztalatunkat. A Debreceni angol–amerikai programban az 

abszolutórium kiadásának feltétele, hogy a kurzusos képzés harmadik évében 

mindegyik hallgató, a témavezető által (aláírásával igazoltan) jóváhagyott 

disszertációhipotézist („thesis proposal”-t) nyújt be, időben közreadott útmutatás 

(„dissertation proposal guidelines”) alapján. A műhelymunka lényege, hogy a 

hallgató disszertációs elképzelését a doktori program mindegyik oktatója 

véleményezi. A III. év második félévében pedig megír a hallgató az elfogadott 

disszertációhipotézis (és tartalomjegyzék) alapján egy tetszőlegesen választott 

fejezetet (megint: a témavezetővel egyeztetve, általa irányítva), majd benyújtja, és 

hasonló műhelyvitában megvédi. Így érdemi útmutatást kap azt illetően: mi 

mindenre kell ügyelnünk, amikor disszertációt írunk. Fontos felkészítő edzés ez, de 

annál nem is több: a későbbiekben senki nem kéri számon a disszertáción pontosan 

ezt a tartalomjegyzéket, pontosan ezt a fejezetszöveget. 

11. A szakmailag egyre kiválóbb Ph.D.-képzés társadalmi zsákutcába jutott, 

tennünk kell valamit. A válság napról napra egyértelműbb, családfenntartási, 

megélhetési gondok miatt, és mert a felsőoktatás gazdasági beszorítottsága nagyon 

kevés friss doktort kecsegtet állással vagy legalább átmeneti kutatói státusszal, 

posztdoktori lehetőséggel. A tanszékeken és kutatóintézeteken kívüli világban is 



leépítés van, és nem előny a „túlképzettség” – a legtehetségesebb hallgatók sorra 

lépnek ki a doktori képzésből vagy szakítják azt félbe, évekre. Másrészt, mint 

valaki mondta a minap, lassan lelketlenségnek érzi az ember, ha a legjobb friss 

diplomásokat a doktori képzésbe való jelentkezésre kapacitálja. Egyébként 

világjelenségről van szó. Richard Nile ausztrál professzor élesen provokatív cikke 

szerint az ausztrál Ph.D.-programokba beiratkozottak „körülbelül 70%-a soha nem 

fog olyan álláshoz jutni, mely saját specializáltságának megfelelő területen kutatási 

lehetőséget biztosítana”. Nile radikális javaslata: megfelezni a Ph.D.-képzés 

hallgatói létszámát, és megduplázni a Ph.D.-ösztöndíjat, valamint a 

kutatástámogatást (2007: 1). Az MLA bizottságot bízott meg azzal, hogy az 

amerikai ún. „Ph.D.-situation”-t, ahogy sok évvel ezelőtt Robert Scholes (1988) 

figyelemfelkeltő cikke nevezte, felmérje, és javaslatokat dolgozzon ki. A füzet 

formájában 1997 decemberében kiadott jelentést (Gilbert, 1997), valamint a 

tüzetesebb nemzetközi tájékozódást, hazai egyeztetést és koordinált fellépést 

ajánlom saját figyelmünkbe. A társadalommal folytatott párbeszéd, például, annak 

is egyik fontos eszköze lehet, hogy enyhítsünk ezen a helyzeten. 

12. Ennek szellemében (is), az anglisztikán–amerikanisztikán belüli kutatási területek 

egyéni kutatási eredményeik felvonultatásán kívül, külön konferenciákon vagy 

nagy konferenciákon belüli külön szekciókban, szisztematikusan tervezhetnék a 

magyarországi szakma előremozdítását általában, vagy a maguk területén 

különösen. Jó lenne, ha tudományos társaságaink koordinálásával (HAAS, 

HUSSE, HUSSDE, HUSIS) a hazai szakmai közösség egésze venne kézbe 

(kezdeményezne, és, ha kell, évek során át, a megvalósulásig szervezne) egy-egy 

nagy projektet. Álljon itt néhány példa. Kezdem az amerikanisztika nagy 

teljesítményével: Vadon Lehel 25 évi munkával készítette el, három hatalmas 

kötetben, Az amerikai irodalom és irodalomtudomány bibliográfiájá-t, a 

magyarországi kezdetektől 2000-ig, emberfeletti munkával. Jó lenne, ha nem 

állnánk meg 2000-ben, a hazai amerikanisztika épp most nem eresztené el a dolgot, 

hanem szakmai kötelességének érezné, hogy folytassa a munkát (és szép lenne, ha 

ennek továbbra is Eger lehetne a műhelye). Összefoghatna az anglisztika is, hogy 

erre a célra alakított „team”-mel, 1-2 évtized alatt előállítsa, mondjuk, a brit 

irodalom magyarországi fogadtatásának teljes bibliográfiáját. A Will Kaufman és 

Heidi Macpherson főszerkesztésével indított „Transatlantic Relations” c. sorozat 

adja az ötletet, hogy talán – a Britain and the Americas, France and the Americas, 
Germany and the Americas, Iberia and the Americas, Ireland and the Americas, 

végül (2008) az Africa and the Americas című, egyenként háromkötetes 

enciklopédiákhoz hasonlóan – a magyar olvasó is nagy haszonnal forgatna 

„Magyarország és Nagy-Britannia”, „Magyarország és Írország”, „Magyarország 

és az Amerikai Egyesült Államok”, „Magyarország és Kanada”, „Magyarország és 

Ausztrália” témájú, hézagpótló alapműveket (történelmi-politikai, gazdasági, 

irodalmi, kulturális érintkezési és más releváns kérdésköröket ölelnének fel, 

ahogyan az a fenti transzatlanti sorozatban is történik). 

13. Az anglisztikának–amerikanisztikának intenzív pályázatfigyelési, pályázati és 

adományszervezési („fundraising”) tevékenységet kell folytatnia. Ha a szakma 

hallatja hangját, az önmagában lobbierő is lehet ehhez. Javult ugyan az oktatásra-

kutatásra jutó állami költségvetési hányad, de különféle projektekkel és 



pályázatokkal, kiegészítő forrásokat kell generálnunk, bármilyen nehéz is ez ma, 

amikor a nagy EU-s pályázatokat sorra az élő és élettelen természettudományoknak 

írják ki. (Ez a helyzet mintha az új EU-s pályázati ciklusban kezdene nagyon kicsit 

javulni.) 

14. A 11. pontból továbblépve: „Az angol helyzete Magyarországon” c. 

konferenciakezdeményezésnek legyen folytatása, mert szükségünk van arra, 

hogy közvetlen kapcsolatot tartsunk fenn a társadalommal. A 2007-es 

konferencia maga is folytatás, hiszen az ELTE tizenkét évvel korábban már 

rendezett egy tanácskozást a humán tudományok, azon belül az irodalom(tanítás és 

-tudomány) válságáról. Frank Tibor akkor azt fejtegette, hogy „a kultúra válsága” 

helyett „a permanenssé lett válság kultúrájáról” kellene beszélnünk; és az 

írástudók feladata, hogy ezt a folyamatot a világgal megértessék: „a ma 

humanistáinak ki kell lépniök dolgozószobáik, kutatótermeik, könyvtáraik 

csendjéből, és valódi vagy virtuális katedráikról meg kell védeniök értékes és 

mentésre méltó eszményeiket” (1997: 8). Méltó folytatás, időszerű gondolat volt, 

hogy 2007-ben az anglisztika–amerikanisztika kerüljön terítékre, kutatási 

területeinket a széles hazai nyilvánosságnak bemutatva, szakterületi gondjainkat és 

társadalmi feladatrendszerünket e nyilvánosság elé tárva. A társadalommal 

folytatott közvetlen párbeszéd lehetősége ez, és a párbeszédet rendszeressé kell 

tennünk, részben hasonló témájú tanácskozások megrendezésével, de közéleti, 

közírói szerepet is vállalva; az egyes szakterületi eredményeknek és egyedi, nagy 

teljesítményeknek közfigyelmet kérve, ugyanakkor a szakma egészének hangját is 

rendszeresen hallatva, a nyomtatott és elektronikus médiában egyaránt. 
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BÁRDOS JENŐ 
 

TANÁRKÉPZÉSI KONTEXTUSOK 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ANGOLRA 

 

„Valljuk be, hogy nagyon megszűkültünk a magyarságba, 

melynek ugyan bőségében soha nem voltunk.” 

(Bessenyei, 1778)
1
 

 

 

E gyorsuló és rejtelmes időben – a mi időnkben – éppen a globális angolajkúság leple 

alatt születhet egy új Európa. A régi, a vén Európa, a sokszor megénekelt, amely Eu-

rázsia hajóorraként huszonegyedik századi vizeket hasít, nem hordoz túl régi 

civilizációkat a többi részhez képest. Evezőseit (hatvannégy alapnyelv és kultúra) 

mégis a maguk öröksége köti lánccal, vasgolyókkal a gályapadokhoz. Van-e 

szabadulás, vagy éppen ettől ilyen a gálya amilyen? Át lehet-e lépni egy másik 

dimenzióba értékvesztés nélkül? 

Még ha túl bonyolultra sikeredett is a nyitókép, a rejtett provokáció nyilvánvaló: mi 

lesz a vén Európával, ha a globális angolszász kultúra (és kulturálatlanság) martalékául 

esik? Nyilván sokan úgy gondolják (köztük e sorok szerzője is), hogy ez lehetetlen. 

Mégsem lehet többé az angol nyelv tanítását/tanulását, vagy az angoltanár-képzést úgy 

tervezni mint eddig, hiszen az érvényesülés minden fontosabb útvonala (a tudománytól 

a gazdaságig, a politikától a sportig) máris anglicizálódott… 

Esszénkben a tanárképzésre fókuszálunk és öt „könnyű darabban” jelenítjük meg a 

mind kronológiai, mind problématörténeti szempontból értelmezett fejlődéstörténetet. 

 

1. Régi magyar tanárképzés: vonzások és választások 
 

Bár a tömeges iskolázás beindítását rendre Mária Terézia végső évtizedeihez kötjük, 

kiforrottnak tekinthető magyar tanárképzési modell csak majdnem száz évvel később 

született. A német tanárképzés rendszere akkor már nem volt ismeretlen, sőt, 1849-től 

– Leo Thun minisztersége idején – tanárvizsgát lehetett tenni Bécsben, majd egy jó 

évtizeddel később Pesten és Kolozsvárt is. Az önállósodás útja mégis a tanárképezdék 

felállítása (1868), illetve néhány évtized alatt a gyakorlóiskola, a Tanárképző Intézet, 

majd az Eötvös Collegium megjelenése, amelyeknek döntő szerepük volt a tanárképzés 

                                                           
1
 Tudjuk, hogy Bessenyei ebben az írásában éppen a magyar nyelvet kívánta a tudományok 

világára kiterjeszteni, a tudományokat a magyarba beemelni. („Minden nemzet a maga nyelvén 

lett tudós, de idegen sohasem!”) Azóta megint fordult néhányat e bolygó, s ma már csak az lehet 

nemzetközileg is elismert tudós, aki tudományát idegen nyelven is művelni képes. Így a mottó a 

jelenben furcsa, de valós asszociációkra nyújt lehetőséget. 



első magyar modelljének kialakításában. Első ábránk mindössze néhány történelmi 

fordulópontot villant fel. 

 

1. ábra. Régi magyar tanárképzés: mérföldkövek 

 

 

1777 Collegium Repetentium (az „ismétlők” iskolája: jezsuita tanárképző) 

1810 A német tanárképzés újjászületése (W. von Humboldt, külső vizsgák) 

1828 Magyar nyelvű tanítóképző (Eger, Pyrker, J. L. érsek) 

1849 Tanári képesítő vizsgák: Bécs (Leo Thun) 

1862 Tanári képesítő vizsgák: Pest, Kolozsvár 

1868 Tanárképzési központok (képezdék) 

1872 Kolozsvár: tanárképezde 

1872 Gyakorlóiskola (Budapest) (Kármán M.) 

1873 Két pesti képezde egyesítése (Trefort Á.) 

1878 A Tanárképző Intézet a Bölcsészkarhoz tartozik 

1887 Egyetemi szemináriumok a tanárképzésben (Kornis Gy.) 

1895 Eötvös Collegium (Trefort Á.) 

1899 Nők is szerezhetnek tanári diplomát 

 

 

Kevésbé ismert, hogy a magyar tanárképzés kialakítása nem ösztönösen ment végbe, 

hanem tudatosan. Kármán Mór két munkájában is (1895, 1909) foglalkozik a nyugat-

európai tanárképzési minták elemzésével. Három modellt írt le alaposan: a német, a 

francia és az angol tanárképzést, amelynek részletezésétől itt most eltekintünk. 

Ugyanakkor rá kell mutatnunk arra, hogy nem először és nem utoljára – és nem csak 

ebben a témában –, de itt is felmerült a nagy kérdés, hogy csak utánozzuk-e a 

legfejlettebbnek vélt nyugati civilizációt – esetünkben annak tanárképzését; vagy 

illeszkedjünk, tehát jellegzetes nemzeti vonásokkal gyarapítsuk az európai 

tapasztalatot; vagy másság-képzetünk miatt attól elszakadjunk. Minthogy később ez a 

kérdés újból és újból előkerül, röviden bemutatjuk, hogy milyen sajátosságok 

azonosíthatók a 19. század végén létrejött magyar tanárképzési modellben. 

 

2. ábra. Magyar tanárképzési modell a 19. század végén 

 

 

1. ’tanszabadság’ (német sajátosság) 

2. szemináriumok (német sajátosság) 

3. külső vizsgák (német és angol sajátosság) 

4. nincs felvételi (francia sajátosság) 

5. diplomamunka (francia sajátosság) 

6. a tanárképzés megfelelő helye az egyetem (angol sajátosság) 

7. saját gyakorlóiskola (magyar sajátosság) 

8. elit tanárképző kollégium (magyar sajátosság) 

 

 



Mi értelme van jelen témánk szempontjából annak, hogy egy ilyen – mégolyha 

kedves – tanárképzési modellt bemutassunk? A válasz rendkívül egyszerű: ez a korai 

magyar tanárképzési modell határozott választ ad mindazokra a valós dilemmákra, 

amelyekre minden tanárképzésnek választ kell adnia, függetlenül attól, hogy mikor 

keletkezett. Ezek a dilemmák nem ellentmondások, hanem inkább csak ellentétek, 

amelyeket a gyakorlati életben gyakran egy skála két végpontjaként érzékelhetünk. Az 

ilyen jellemző jegyek felsorolása nomenklatúra-szerűen folytatható, esetünkben 

azonban csak öt ilyen kontrasztra szorítkozunk, amelyekkel a továbbiakban a magyar 

tanárképzési, nemkülönben idegen nyelvi tanárképzési modellek fejlődése követhető. 

Ezek az alapvető dilemmák a következők: 

– a képzési tartalom arányai (elméleti tárgyak túlsúlya, szemben a gyakorlati 

tárgyak, gyakorló tanítás stb. túlsúlyával); 

– a tanárképző intézet része az egyetemnek vagy sem; 

– bemeneti vagy kimeneti szabályozás (az életkor és iskolatípus szerint folyó 

képzés a bemenetkor szétválaszt, diplomája egy adott korcsoportra vagy iskolára 

vonatkozik; szemben az általános tanárképzéssel); 

– külső vagy belső értékelés (külső vizsgabizottság, esetleg pályaalkalmassági 

vizsga stb.; szemben az intézmény belső értékelésével); 

– a tanárképzés és a szakképzés időbeli viszonya (követő vagy párhuzamos). 

Harmadik ábránkon ezt az ellentétsort jelenítjük meg. 

 

3. ábra. A tanárképzés alapvető dilemmái (Bárdos, 1996: 169) 

 

 

 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a magyar tanárképzés másfél évszázaddal 

korábbi, archaikusnak tekinthető formája ábránkon elég egyértelműen a bal oldalt 

foglalná el, amelyet egyetlen tömör mondattal is leírhatunk: ez a tanárképzés 

tudósképzésre épülő általános, a szakmai alapképzést követő tanárképzés volt, amely 



tanárképző intézetekben (és gyakorlóiskolákban) külön erre a célra felállított 

vizsgabizottságok előtt zajlott. Ezzel az egy mondattal végére is értünk az első 

fejezetnek, amelynek alapfogalmaira a későbbiekben is támaszkodunk. 

 

2. Idegen nyelvi tanárképzés 1945 előtt és után 
 

Indokolatlanul nagynak tűnő ugrásunk félrevezető lehet abban az értelemben, mintha a 

20. század elején nem is történt volna semmi. Ez csak annyiban igaz, hogy a saját 

magunk által felállított nomenklatúrán érzékelhető jelentős változások inkább a 

második világháború után következtek be. Ugyanakkor szűkebb témánk szempontjából 

nem időzhetünk túlzottan soká a magyar tanárképzés általános képleteinél, az idegen 

nyelvű tanárképzés sajátosságaira kell rátérnünk. Csak egy-két adattal utalunk az 

idegen nyelvek tanításának meglehetősen szórványosan fellelhető tényeire, történeti 

fordulataira, ám ez a negyedik ábra is csak pillanatfelvétel olyan szerzők forrásokat 

feltáró nyelvtanítás-történeti, valamint idegen nyelvi tanárképzésről szóló munkáihoz 

képest, akikhez időnyerés céljából most olvasóinkat irányítjuk: Lux Gyula (1925), 

Balassa Brúnó (1930), Lakatos Géza (1934) Petrich Béla (1937), Szirbik Ferenc 

(1941), Berg Pál (1943), Báti László (1957), Krammer Jenő–Szoboszlay Miklós 

(1970). A fenti szerzők hiteles és gazdag színképét nyújtják a korabeli nyelvtanításnak, 

bár a megfelelő történeti távlat hiánya aránytalanságokhoz vezethet. Nem érzékelhető 

például, hogy a múlt század elején a magyar nyelvtanárok java milyen hamar felkarolta 

a Brassai Sámuel által is támogatott reform-nyelvtanítást, lényegében a direkt 

módszert. 

 

4. ábra. Mozzanatok az idegen nyelvek tanításából Magyarországon a II. világháborúig 

 

1777 I. Ratio Educationis (élő idegen nyelv a német, a magyar + a helyi nyelvek 

melléktárgyak) 

1806 II. Ratio Educationis (a magyar főtárgy, élő idegen nyelv a német) 

1851 Organisationentwurf (nyolcosztályos gimnázium tanterve: idegen nyelv a német) 

1856 A francia szabadon választható tárgy a reál iskolában 

1883 Trefort, középiskolai törvény (a francia a kötelező tárgyak közé kerül) 

1895 Első kereskedelmi iskolák (német, francia, elszórtan angol és olasz) 

1924 Középiskolai törvény (a német elsőbbsége a reál iskolákban is) 

1926 Az angol rendes tárggyá válik a reáliskolákban, leánylíceumokban és 

reálgimnáziumokban 

1930-as évek:  Angoltanítás: budai Egyetemi Gimnázium, belvárosi Főreál – majd évekre 

elmarad 

További nyelvek: Helyi nyelvek, szláv nyelvek, török és arab (Pesti Kereskedelmi 

Akadémia, Közgazdaságtudományi Egyetem, Keleti Intézet, Keleti Kereskedelmi 

Főiskola – Újvidék) 

 

Takarékossági okokból tudottnak kell tekintenünk mindazokat az 1945 utáni 

történelmi, politikai és főként iskolatörténeti tényeket, amelyek eredményeként a 

felsőfokú képzések négyszintűvé váltak, életkoroknak és iskolatípusoknak megfelelően 

(kétéves óvónőképző az óvodák számára; hároméves tanítóképző az általános iskola 



alsó tagozata számára; négyéves főiskola az általános iskolák felső tagozata számára; 

ötéves egyetemi képzés a középiskolai tanárok számára). Eredetileg a kognitív-, 

pszichés-, illetve az általános személyiségfejlődés fordulópontjainak felismerése 

szolgálhatott indokul, mégis a változásokban a főiskolák mint tanárképző intézmények 

megjelenése volt jellegzetes, amely a negyvenes évek végétől alakította ki többszakos, 

párhuzamos tanárképzésre épülő rendszerét. A képzés gyakorlatiasabbá vált; a 

tanárképzés többé nem volt általános, hanem célzott; nem csak az egyetemeken folyt; 

megszűntek a külső vizsgák, az intézmények saját államvizsgákat hoztak létre; a 

szakirányú képzés egyszerre történt a pedagógiai képzéssel. Ez a modellváltás azt 

jelentette, hogy az egykori „archaikus” magyar tanárképzés majdhogynem az 

ellenkezőjére változott (vö. 3. ábra jobb oldala) és az eredeti modellből jóformán csak a 

kötelező diplomamunkát és a gyakorlóiskolák rendszerét őrizte meg (valamint egy-két 

egyetem az elitkollégium hagyományait is). 

 

5. ábra. A régi (ötéves) bölcsész- és tanárképzés arányai 

 

 

 

 

Ugyanekkor történt az is, hogy az 1948-as politikai fordulat következtében 1949-től 

az orosz nyelv tanítása/tanulása kötelezővé vált: a jelentős orosztanár-hiányon 

„gyorstalpaló” módszerekkel próbáltak segíteni. A magasabb követelmények 

megjelenésének eredményeként az idegen nyelvi tanárképzés stabilizálódása majdnem 

tíz évet vett igénybe. Újabb jelentős szerkezetváltásra (és újabb tanárhiányra) pontosan 

negyven évet kellett várni: akkor szűnt meg a kötelező orosz nyelvtanítás. Ekkor az 

inga ismét lendült egyet… Keserűnek ható történelmi oszcillálásaink nem szorítkoznak 

a tanárképzés történetére. Nem kívánunk azonban a külső kényszerítő tényezőknél 

lehorgonyozni, mostantól inkább azokkal a speciális vonásokkal foglalkozunk, 

amelyek az idegen nyelveket tanító tanári hivatást sajátossá teszik más 



tanárképzésekhez képest. Ezen jellegzetességek között először a modern 

nyelvtanárképzés hagyományos tartalmával foglalkozunk, amely korábbi 

nomenklatúránkból (tanárképzési alapdilemmák) az elméleti és gyakorlati tárgyak 

arányát eleveníti fel. 

A hagyományos magyar tanárképzésben távolról sem tudományos kutatás, hanem 

vélemény és szelektív emlékezet alapján a következő laikus tantárgy-csoportosítások 

születtek. Léteznek ’elméleti’ tárgyak, mint például az irodalom, a nyelvészet, a 

történelem vagy a kultúrtörténet; léteznek ’kevésbé elméleti’, de mégis elméleti 

tárgyak, mint az általános értelmiségképző tárgyak vagy a pedagógia és a pszichológia; 

léteznek kifejezetten a nyelvtudásra irányuló, ’nyelvfejlesztő’ tárgyak; valamint 

léteznek ’gyakorlati’ tanárképzési tárgyak, mint a szakmódszertan, az iskolai 

megfigyelések vagy a gyakorlótanítás. Ez a felosztás valójában egy szaktudományos és 

egy gyakorlati végű tantárgy-skálát tételez fel, amelyből minden tanárképzési 

curriculum az arányok megadásával válogat. A tantárgyi arányok szemléltetésére 

közreadjuk a régi ötéves (és mai konzervatív) bölcsész és tanárképzés arányait (5. 

ábra); valamint egy brit követő tanárképzés tartalmát (amely utóbbiból teljességgel 

hiányzik az irodalom, vagy a nyelvészet, vagy a kultúrtörténet tanulmányozása) (6. 

ábra). 

 

6. ábra. Brit (követő) nyelvtanárképzési modellek tartalma (BA alapszak után) 

 

 nyelvtudás metodika tanítási 

 nyelvjavítás  gyakorlat 

 

 

 KÉSZSÉGEK              + ATTITŰDÖK            + VISELKEDÉS 

 

Nyilvánvaló, hogy a fenti két ábra annak a bizonyos szaktudományos kontra 

gyakorlati skálának a két végpontját jelenti, amelynek arányait a magyar idegen nyelvi 

tanárképzés továbbfejlesztőinek csak 1990-ben sikerült megváltoztatni. 

 

3. Idegen nyelvi tanárképzési modellek 1990 után 
 

Mi sem lenne egyszerűbb, mint a már felkínált logika alapján bejelenteni, hogy 

politikai fordulat történt, a nem kívánt első idegen nyelvet eltörölték, az így előállt 

tanárhiány következtében… és így tovább. A különféle dokumentumok, 

projektjelentések és további száraz papírpörgetés segítségével azonban csak egy 

sematikus képet nyújthatnánk a változásokról. Az igényes olvasó ennél többre vágyik: 

árnyaltságra, belső megvilágosodásra, a „hallgat a felszín, cseveg a mély” 

kettősségének megismerésére. Ezért a kilencvenes évek tanárképzésének taglalása előtt 

szót ejtünk a nyelvtanárokat befogadó, vagy éppen csak elviselő nyelvpolitikai 

háttérről is. 

 

3. 1. Nyelvtanulás/nyelvtanítás a kilencvenes évek előtt 
 



Az orosz mint idegen nyelv tanításának első húsz évében világossá vált, hogy az orosz 

nyelv nem lett világméretű közvetítő nyelv, mint az angol; nem vált még csak a 

nemzetközi turizmus nyelvévé sem; Magyarországon pedig különösképpen nem lett a 

társadalmi presztízs részévé (merthogy az orosz nyelvtudást igénylő befolyásos 

kereskedelmi és ipari posztokra bel- és külföldön egyaránt többnyire olyanok kerültek, 

akik az oroszt az anyaországban sajátították el), vagyis nem csak politikai okokból. 

1949 óta eddigre, mármint az új gazdasági mechanizmus idejére (1968) legalább négy-

öt egymástól eltérő gondolkodású generáció váltotta egymást, de az orosz nyelv 

tanításába intézményesen beépített igénytelenség még mindig nem ostromolta a 

nyelvtudásnak azokat a standardjait, ahol a nyelv mint eszköz egy kultúra közvetítőjévé 

válhat. Volt itt persze ok bőven: politizálás a tematikában, a tananyagok egysíkúvá 

válása, módszertani sematizmus, a tanári továbbképzés hiánya, valamint szakmai és 

kulturális elszigetelődés stb. Mindez akkor, amikor az ország egyre nyitottabbá vált és 

még soha nem rendelkezett ekkora mennyiségű, jelentős szakmai színvonalon képzett 

nyelvtanárral (főként szlavistákkal). A magyar társadalomban hasznosított nyelvek 

aránya és az iskolában tanított nyelvek aránya egyre jelentősebben tért el egymástól. A 

hetvenes évek derekára ez az ellentmondás már fájdalmassá vált: a nyugati nyelvek 

tanulása a féloldalasság (csak orosz), vagy az iskolai zsákutcák miatt felnőttkori 

pótcselekvéssé vált. Az arányok megváltozását jól mutatja egy táblázat, amelyet az 

állami nyelvvizsga 1981/82 adataiból mutatunk be (Bárdos, 1984: 474). 

Összehasonlításul: a mai nyelvvizsgapiac vizsgaszámai csak mostanában zuhantak az 

évi 150.000 fős csúcs alá, a sikeresség nagyjából 60 %-os. A nyelvvizsgák száma húsz 

év alatt (nem számítva az iskolai belső vizsgákat) több mint tízszeresére nőtt. 

 

7. ábra. Jelentkezési arányszámok az 1981. és 1982. esztendőkben 

 

Nyelv 

 

Alapfok Középfok Felsőfok 

1981 1982 1981 1982 1981 1982 

Angol 560 870 3460 3360 1430 1400 

Német 750 980 1800 1820 1250 1200 

Orosz 270 360 1010 1070 650 460 

Francia 130 80 400 470 320 320 

 

1969-től Magyarország megnyílt a nyugati turistairodák közvetítette látogatók előtt, 

és külkereskedelmi kapcsolatai is erősödtek. A piackövető nyelvtanárság jelentős része 

nyugati nyelveket tanult, vagy korábban elhanyagolt szaktudását elevenítette fel. 

Ugyanakkor a közoktatásban a diákok mindössze 15%-a jutott hozzá egy-egy 

korcsoportban a középiskolában ahhoz, hogy az iskolai rendszerbe beépítetten második 

idegen nyelvvel is foglakozhasson (minden hatodik-hetedik diák). Akkor még a 

szakközépiskolákban nem volt idegennyelv-tanítás, így a csak általános iskolát 

végzettekkel együtt a diákságnak jóval több mint fele legfeljebb négy vagy öt 



esztendőnyi, alacsony óraszámú orosz nyelvtanulásról számolhatott be, amelynek 

motiváltságáról már szóltunk. 

Az igények és követelmények közötti arányok helyreállítására az iskolákban 

tagozatokat, a munkahelyeken pedig tanfolyamokat találtak ki, amelyek akkor még 

nem jelentettek a nyelvtanulóknak komoly anyagi megterhelést. A hetvenes évek végén 

hozott rendelkezések következtében jelentősen megnőtt az eszközös motiváltság: 

többféle állás betöltéséhez valamilyen nyelvvizsga kellett, illetve a nyelvvizsgáért 

nyelvpótlékot fizettek. Ekkor szöktek föl az állami nyelvvizsga vizsgaszámai, ekkor 

nyílt meg egy állami színezetű (pl. TIT) nyelvvizsga-piac, amely a nyolcvanas évek 

derekára már magánnyelviskolákkal tarkított. Minthogy ekkorra a nyelvi tagozatok 

létszáma csökken és a felsőoktatás csak néhány kisméretű intézménnyel rendelkezett, a 

nyelviskolák iránti kereslet tovább növekedett. A kezdeti sikereket és látványos 

bukásokat követően a nyolcvanas évekre megszilárdulni látszott a nyelviskolai piac 

önkiválogató rendszere, és ez egybeesett egy nyelvtanítási megújulással, amely a 

kommunikatív nyelvtanítás világméretű előretörése. A „tanuljunk nyelveket, könnyen, 

gyorsan”-kuruzslói akkor is nagy számban lihegtek a vágyak és lehetőségek markában 

vergődő, botcsinálta értelmiségiek körül, miközben a szakma többször kinyilatkoztatta, 

hogy egy akkori, középfokú idegen nyelvi tudásszint eléréséhez megközelítőleg ezer 

óra szükséges az egyén adottságaitól, mentális és pszichés lehetőségeitől függően (pl. 

anyanyelvi szint, utánzási készség, memória, intelligencia, fantázia, világismeret), 

továbbá felvetettek még jó néhány szempontot a két nyelv egymástól való távolságától 

a hátrányos helyzetig. Valójában a már korábban emlegetett kufárok termelték ki azt a 

mérhetetlen mennyiségű álkezdőt Magyarországon, akiknek a jelenlététől a társadalom 

szinte minden szegletében szenvedünk. Egyszerre volt jelen egy magas fokú központi 

érzéketlenség a nyelvi igények megváltozása iránt (ez 1989-re 12-15 ezer fős 

tanárhiányhoz vezetett), másfelől pedig nőtt a társadalom öntevékeny védekezése, 

amely a másod- és harmad-állások kényszerű halmozásával nyelviskolákat, majd 

nyelviskolai hálózatokat hozott létre. 

Nem festenénk valós képet a helyzetről, ha ugyanekkor nem mutatnánk be, hogy a 

hetvenes és nyolcvanas évek a magyar idegen nyelvi tanárképzés elméletében – és még 

inkább gyakorlatában – jelentős szakmai mozgások terepe volt. A hetvenes években a 

teljességében kifejlődött kései audiolingvális módszerek uralkodtak, némi brit 

funkcionalizmussal fűszerezve. A humanisztikus pedagógiából Lozanov 

szuggesztopédiája érintette meg Magyarországot néhány központ erejéig. A 

jelenlegihez képest fejlett szaknyelvoktatás, a lektorátusok magas tantárgypedagógiai 

színvonala, a friss nyugati tananyagok illegális beáramlása és az első „nyugati” külföldi 

tanulmányutak felpezsdítették az idegen nyelvi képzés szinte minden területét. 1979-

ben és 1989-ben zajlottak le a legjelentősebb nyelvvizsga-reformok, amelyek a korábbi 

merev, fordítás alapú vizsgákat beszédcentrikus, hallásértést és újságolvasást is 

vizsgáló vizsgarendszerekké fejlesztették. A célrendszer változásai kétségkívül 

visszahatottak a vizsgapiacra és a tanítás stílusára, ami jót s rosszat egyaránt jelent (pl. 

sokféle magnószalag használata az órán: pozitívum; tesztkönyvek biflázása: 

negatívum). Összességében véve a nyelvtanári szakmán belül jelentős felfrissülés volt 

megfigyelhető, amelyet jól mutatott a Pedagógiai Szemle 1984-es évfolyamának 

idegen nyelvi fóruma, továbbá jelen sorok szerzőjének „A honi nyelvtanítás 



gyorsfényképe” című fejezete, amely Nyelvtanítás: múlt és jelen című kötetében jelent 

meg a Magvető Gyorsuló idő sorozatában (Bárdos, 1988). 

Remélhetőleg sikerült érzékeltetnünk, hogy a nyolcvanas évek végére egy egész 

ország kívánta idegen nyelveken keresztül érvényesíteni nyelv- és információéhségét, 

egy olyan oktatási környezetben, amely kitermelte a drága és az esetek többségében 

profi (például csoporttervezést is beépítő) nyelviskolákat, ugyanakkor éppen az első 

idegen nyelvben: az oroszban, ahol már több generáció óta tanítottak felkészült 

szlavisták, még mindig a pályán tartott több ezer olyan laikust, akik a nyelvtanulás 

sikerességére legfeljebb (bű)bájosságukkal hathattak. 1989-ben világossá vált, hogy 

más lesz a Magyarországon tanítandó idegen nyelvek prioritás-listája, hogy az igények 

változása szökőárként söpör át az országon, amelyben nemcsak az orosz, hanem a 

francia, spanyol, olasz és a környező országok nyelvei is mély süllyedésbe kerülnek, 

amelyből azóta sem voltak képesek kiemelkedni. A jelentős számú orosztanár 

különféle minőségű átképzése olyan emberi megterhelést jelentett e főként női 

szakmában, amely szerencsés esetben egy enyhe, majd növekvő (orosz) 

nyelvvesztéshez és egy nyugati nyelv diadalmas előretöréséhez vezetett – új 

lehetőségekkel, kitágult horizonttal –, de csak az egykori orosztanárság kisebbsége 

számára. Többségük (és most nem a megbicsaklásokról beszélünk – vö. Szabó István: 

Édes Emma, drága Böbe c. filmje) tanári rutinját használva életfogytig küzd egy jól 

soha meg nem ismert kultúra közvetítésével, mind elvi, mind nyelvi szempontból, mert 

nincs fizikai lehetőségük arra, hogy a célnyelvű kultúrában időnként hosszabb ott-

tartózkodással megmártózzanak. Mindebben az a tragikus, hogy mindez (mutatis 

mutandis) az előző nyelvszakjuk esetében is így volt… 

Magyarországon az orosz nyelvtanárok átképzése 1990-től 1995-ig tartott, és szinte 

nyomtalanul múlt el, vagy múlt ki a szakirodalomból, holott különleges és kutatandó 

szakmai helyzet egy másik nyelvre és kultúrára való áttérés egy megkezdett életpálya 

derekán. A kampány vége felé már nem orosz szakos tanárok is szerencsét 

próbálhattak… Visszatekintve e képzés erényeire (Veszprémben például két nap és 

tizenhat óra három évig) az új tantervi elképzelés sikert hozott, komolyságát azonban 

veszélyeztették olyan felelőtlen intézmények, ahol tömbösítve, egy napon, kevés 

óraszámban próbáltak idegen nyelvet és kultúrát elsajátíttatni. Ezért lehet – és van is – 

vegyes vélemény az átképzett orosz szakos tanárokról. Ez a téma azonban már átvezet 

a következő alfejezethez. 

 

3. 2. A hároméves, egyszakos nyelvtanárképzés tizenöt éves kalandja 

Magyarországon 
 

1988 és 1990 között külföldi és magyar szakértők tekintették át az idegen nyelvek 

tanításának helyzetét főként a Világbank kezdeményezésére, amely más nemzetközi 

szervezetek segítségével stratégiai tervet dolgozott ki a Magyarországon, illetve a 

hasonló országokban előállt nyelvpolitikai helyzet orvoslására: vagyis a megugrott 

angol és német nyelvtanulási szándék és a tanárhiány közötti ellentmondás 

kiküszöbölésére. 1990-től kezdve egy sikertörténet kezdődött, hiszen a FEFA 

pályázatok segítségével ilyen mértékű pénzekhez az idegen nyelvi tanárképzés még 

soha nem jutott. A 201 benyújtott pályázat közül 93 nyert támogatást mintegy 150 

millió dollár és hasonló nagyságrendű hazai forrás elköltésére. 1991 és 97 között 



megvalósult egy olyan átalakulás, amely megsokszorozta a kibocsátottak számát: a 

hároméves egyszakos, minden iskolatípusban tanítani képes nyelvtanártömeg 

létrehozásával a rövid távú célkitűzések megvalósultak. A résztvevőket arra kérték, 

hogy gondolkodjanak el a projekt lehetséges folytatásán (vö. Bárdos–Medgyes, 2003). 

Ugyanakkor világosan kell látnunk, hogy a hároméves egyszakosság idegen elem volt a 

kétszakos, iskolatípusokra specializálódó, hosszabb képzési idejű, hagyományos 

magyar tanárképzésekhez képest. Ezt a nyilvánvaló ellentmondást jelenítjük meg a 8. 

ábrán. 

 

8. ábra. A hároméves nyelvtanár és a magyar tanárképzési hagyomány 

 

Hagyományos 

magyar modell 

 

kétszakosság 

 

4 v. 5 év 

képzési idő 

 

inkább elméleti 

 A Világbank által 

megkívánt modell 

 

egyszakosság 

 

3 év 

képzési idő 

 

inkább gyakorlati 
 

Az új lehetőségek hatására idegen nyelvi tanárképző központok jöttek létre, 

amelyeket a leginkább konzervatív egyetemek nem integráltak, hanem külön kezeltek 

az irodalmi, nyelvészeti vagy más hasonló típusú tanszékeiktől (pl. Budapest, 

Debrecen, Szeged). Ez a „gettósítás” fatális tévedésnek bizonyult. Ezek az egységek 

azóta vagy megszűntek, vagy egyes tanárok személyében más tanszékekre kerültek. 

Csak a fiatalabb egyetemek és a főiskolák kezelték integráltan, egyetlen tanszéken, 

majd intézetben a hároméves és ötéves képzéseket (főiskoláknál négyéves képzéseket). 

A hároméves egyszakosság szakmai felfrissülést hozott a magyar tanárképzési 

kánonba, elsősorban az elméleti és gyakorlati tárgyak arányának változtatása révén. A 

gyakorlati képzés előretörése jelentős mértékben fejlesztette a nyelvpedagógiát, új 

kísérleti bázist teremtett, és kevesebb, mint egy évtized alatt a kutatói aktivitás doktori 

iskolákat eredményezett (Budapest, Pécs, Veszprém). 

A legtöbb képzési hely kihasználta az egyszakosság lehetőségét és ebbe az egy 

szakba belezsúfolt még legalább egy fél szakot – leginkább a magyar tanárképzési 

hagyomány fokozottabb érvényesítése céljából (jelentős számú irodalmi és nyelvészeti 

tárgyat). Erényként könyvelhetjük el azt is, hogy az egyetemek – különféle szűrőkkel 

ugyan, de lehetővé tették, hogy legjobb hároméves, egyszakos diákjaik 3+2 

rendszerben egyetemi diplomát szerezzenek. Akik nem ezt tették, és most a pályán 

vannak, egyetlen főiskolai diplomával arra kényszerülnek, hogy még egy mesterszakot 

is megszerezzenek viszonylag rövid időn belül. A képzési időszakban olyan hazailag, 

sőt nemzetközileg is elismert tanárképzési modellek jöttek létre, amelyeknek értékeit 

kívánatos lenne országosan megtartani. Az ELTE CETT például tanárai 

megválogatásában, minőségbiztosításban, erőteljes kutatási vonalában, nemzetközi 

publikációiban, tantervfejlesztéseiben és mentorképzésében határainkon kívül is 

ismertté vált. A veszprémi modell fő jellegzetességei: a partneriskolai hálózat és az 

azokban működő saját képzésű mentorok; továbbá a megfelelő arányok megtalálása az 



elméleti és alkalmazott nyelvészeti alapú, de gyakorlati hangsúlyokkal rendelkező 

oktatás, valamint az integrált általános és szakpedagógiai nevelés között. A veszprémi 

képzés legnagyobb erénye egy hierarchikus, négyféléves nyelvpedagógiai 

tantárgyrendszer bevezetése az ötéves képzésekbe is: Az idegen nyelvek tanításának 

története és gyakorlata (ld. Bárdos, 2005) (2e+2gy); Kortárs idegen nyelvi tanítási 

elméletek és gyakorlat (ld. Bárdos, 2000) (2e+2gy); Tantervelmélet, tananyagfejlesztés 

és elemzés (ld. Kurtán, 2001) + nyelvpedagógiai technológia (ld. Poór, 2001) 

(2e+2gy); Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata (ld. Bárdos, 

2002; Hock, 2003) (2e+2gy). 

A hároméves képzés általános sikeressége mellett nem hallgatható el, hogy akadtak 

egyenetlenségek is, amelyek igen eltérő kvalitású tanárokat eredményeztek. Ez a 

tanárság most tömegesen van jelen az iskolákban, és a szakmai elvárások, a 

minőségbiztosítás és az egyéni fejlődés szempontjából is sürgős, szigorú és alapos 

átképzésre szorul, egyszakosságuk pedig csak nagy létszámú iskolákban tartható. 

Tömören: a hároméves, egyszakos képzés legnagyobb szakmai erénye a 

nyelvpedagógiai szemléletben bekövetkezett változás, legnagyobb hátránya pedig a 

rövid távú tervezés, merthogy rövid távú hiányt elégített ki. A tanárképzésben viszont 

csak a gondosan tervezett, lassú, kis léptékű változások gazdaságosak. 9. ábránkon a 

hároméves, egyszakos, angol tanárképzés terjeszkedését mutatjuk be. 

Annak ellenére, hogy a hároméves, egyszakos képzés bevezetett és a gyakorlatban is 

működtetett egy 3+2 szerkezetű tanárképzési mintázatot, sorsát mégsem kerülhette el: 

2005-ben bezárták, esetenként még a képző intézményt is megszüntették. Az új 

évezred első évtizedének egyik keserű tapasztalata, hogy az utóbbi negyedszázad 

modelleket is érlelő tanárképzésének innovációiból az új képzésekbe legfeljebb 

titokban, vagy csak személyeken keresztül integrálódva épülhetett be valami. Voltak 

ugyan külső okai a fékezésnek (túl sok tanár képzése, a minőségbiztosítás hiánya, a 

képzési tartalom diverzitása stb.), a tanárképzés egységesítésének terve mögött 

azonban inkább a neveléstudományi tanszékek tanárképzési központokba történő 

tömörülésének önérvényesítő folyamata zajlott, többnyire a szaktanári habitust 

lényegében meghatározó tantárgypedagógiák rovására. A tanári szakma társadalmi 

stigmatizáltsága mellé további béklyók kerültek: a tanulmányi idő meghosszabbítása, a 

kétszakosság visszaállítása stb. Mindezekre a folyamatokra természetesen többféle 

irányból lehet érveket (és ellenérveket) találni. Erre teszünk kísérletet a következő 

fejezetben. 

 

9. ábra. A hároméves, egyszakos, angol nyelvtanárképzés terjeszkedése Magyarországon 

 



 

 

4. Az idegen nyelvi tanárképzés állapota az ezredforduló után 
 

A megszüntetve megőrzés, megtartás nem erénye a magyar jelenségvilágnak. A 

bolognai folyamat ürügyén sikerült egy olyan alapképzést feltalálni, amely az elméleti 

és gyakorlati tárgyak ismert ellentétének homályban hagyásával bizonytalanságot 

eredményez: az alapdiploma nem elég gyakorlatias ahhoz, hogy el lehessen 

helyezkedni vele (kivéve talán a különféle lehetséges specializációkat, ha azok 

megvalósulnak a képzésben); ugyanakkor a mesterképzés számára meg nem eléggé 

elméleti. Az idegennyelvi tanárképzés szempontjából azonban sokkal súlyosabb 

kihívást jelent az a kényszer, hogy ha valaki tanári képesítést is kíván szerezni, akkor a 

csúszások elkerülése végett rögtön fel kell vennie egy második (minor) szakot, ugyanis 

a tanári mester csak két szakkal fogad. Ismerkedés helyett döntést kell hozni az 

ismeretlenről 18 évesen! Hatalmas befektetett munkáról van szó, amennyiben ez a 

másik szak történetesen még egy idegen nyelv (erre a többletre akkor is szükség van, 

ha valaki fordító- és tolmácsképzésre jelentkezik). A legfontosabb tanárképzési kérdés 

azonban mégiscsak az, hogy miért kell több mint fél évszázad kedvező hazai és 



nemzetközi tapasztalatát feladni azzal, hogy a fokozatos és jobban emészthető 

párhuzamos tanárképzésről váratlanul visszatérünk a követő tanárképzésre? Az 

alapszakok végzése során ugyanis csak jelentéktelen mértékben (10 kredit) vehetőek 

fel pedagógiai tárgyak. Lényegében az történik, hogy egy korábbi négyéves, kétszakos, 

illetve hároméves, egyszakos párhuzamos tanárképzés pedagógikuma a kétéves mester 

időszakában egy szűkebbre szabott, követő tanárképzésre zsugorodik, és ezzel 19. 

századi állapotokat idéz. Nem arról van szó, hogy ilyesfajta tanárképzés eddig 

Magyarországon nem létezett: 10. ábránk éppen azt mutatja be, hogy a tanárképzés 

fejlődése során miként jutottunk el a kiinduláshoz hasonló, bár remélhetőleg magasabb 

szintű állapotba. A ’látens követő’ tanárképzési modell egyelőre győzedelmeskedett az 

elmúlt néhány évtized vívmányai felett. 

 

10. ábra. Magyar tanárképzési hagyományok (avagy a csavar fordul egyet…) 

 

 

 



Az ábra ikonikusan arra a keresztre céloz, amelyet a tanárképző intézmények 

hagyományként cipelni kénytelenek. Ez a teher egyáltalán nem szimbolikus. Az új 

képzésben (2009) tiszta útja csak az anglisztika és amerikanisztika alapszakoknak és a 

ráépülő mesterszakoknak van (180+120 kredittel). Akik ebben a képzésben vesznek 

részt, valóban nagyon jól felkészült bölcsészekké válhatnak. A társadalomnak viszont 

inkább angoltanárokra van szüksége, tekintettel az angolszász kultúra 

neokolonializációjára. A nálunk tervezett tanári mester azonban genetikailag 

igénytelen, hiszen kétszakossága miatt a bölcsész mesterszakok kreditszámának 

mindössze egyharmadára szorítkozik (40-40 kredit) és a tanárképzési blokk is csak 

ugyanennyi (40 kredit). Ez utóbbi szűkösségén segítene a féléves tanárképzési 

gyakorlat, vagy bármely más, egészében még fel sem talált kezdőtanári szintező 

rendszer. Így jött létre egy olyan tanárképzés, amely egyszerre túl sok és túl kevés… 

11. ábránkon az új, Bologna-típusú képzéseket mutatjuk be. 

 

11. ábra. Bölcsész- és tanárképzés a magyarországi Bologna-modellben 

(az angol szakok szempontjából) 

 

 

 



Mindeközben a pedagógus szakma megújításának összeurópai igényei 

Magyarországon is megjelentek, tudatosultak. Új korszak új társadalmairól van szó, 

vagyis generációváltás megy végbe mind a tanítás, mind a tanulás felfogásában: ez 

azonban nem annyira meglepő vagy forradalmi, inkább törvényszerű, mint ahogy azt a 

neveléstörténet bizonyítja. Az újszerű inkább az, hogy egyre több országban különféle 

standardok, minőségbiztosítás során szerezhető kvalifikációk rögzítik azokat a 

kompetenciákat, amelyekkel egy tanár a pályán maradhat. A pálya vonzóvá tétele és a 

pályántartás igénye még soha nem merült fel ilyen élesen a nálunk fejlettebb nyugati és 

észak-európai országokban, ahol az oktatási környezet, a vezetési klíma és a tanítás 

minősége közötti összefüggések jó részét már feltárták. Az Európán belüli mobilitás, a 

partnerség igénye, a rugalmasság; a permanens, egész életen át tartó tanulás 

körülményei közt válik lényegivé, amelynek egyik legfőbb kontextusa a számítógép 

alapú információs technológiák előretörése. A diákokban kialakítandó nyolc EU 

kulcskompetencia közül kettő direkt módon (anya- és idegen nyelv), a többiek pedig 

közvetve nyelv-alapúak. Az új célok elérése és a rendszerszerűség érdekében kívánatos 

lenne diagnosztizálni a válsággócokat – ezek egy részét szerény mértékben 

demonstráltuk a korábbi fejezetekben. A továbbiakban arra teszünk kísérletet, hogy 

rámutassunk a legveszélyesebb csapdahelyzetekre. 

 

5. Jövőkép: kételyek, javaslatok és tanulságok 
 

Az elkövetkezendőkben hat olyan problémát vetünk fel, amelyek megoldása döntő 

hatással lehet általában az idegen nyelvi, de főként az angol tanárképzésre. 

 

5. 1. Egynyelvű nemzeti nevelés vagy többnyelvű interkulturális nevelés 
 

A problémát legközérthetőbben Arany János érzékeltette, amikor bemutatta az 

udvaroncok kétes világát szembeállítva Toldi makacsságával: merthogy nehezebb 

eltörni a faragatlan fát… Átvitt értelemben a magyarok ideérkezésük óta nem tudják 

eldönteni, hogy udvaroncok szeretnének-e lenni Európában, vagy megmaradnak 

„piszkos, gatyás, bamba társaknak”, akik között a választékosság, a rugalmasság, a 

kifinomult változékonyság, az előzékenység nem számít erénynek. De hát mi köze 

ennek a mi témánkhoz? Látszólag semmi, az összefüggés mégis lényegi. 

Magyarországon másfél évszázada magyar ajkú, nemzeti nevelés folyik, így mára a 

magyar iskolák tantestülete szánalmasan egynyelvű. Nem beszél és nem tájékozódik 

idegen nyelveken, sőt a legtöbb felsőoktatási intézmény is távol áll attól, hogy 

nemzetközi diákságot fogadjon be és azoknak nyújtani is tudjon valamit. Szinte 

szemernyit sem mozdultunk egy multikulturális ország többnyelvű polgárokat nevelő 

iskolája felé! Ennek eredményeként nincs tudatos nyelvpolitikánk (illetve fordítva: 

nincs tudatos nyelvpolitikánk, ezért…), inkább „fortélyos félelem igazgat minket…” 

Nincs eldöntve és megtervezve, hogy milyen mértékben kívánjuk idegen nyelven is 

szólni tudóvá tenni gyermekeinket, pedig ennek hiányában generációk jönnek és 

múlnak el úgy, hogy Európa, nemkülönben az egész világ valós dimenzióiról tudomást 

sem szereznek. 

 

5. 2. Szaknyelvi tanárképzés 



 

Amíg ilyen idegen nyelvi tanárképzés nyelvtanároknak és/vagy szaktanároknak nem 

lesz, kevéssé várható el, hogy az iskolákban működő nevelők idegen nyelven is 

terjesszék ismereteiket, mintegy személyes példájukkal mutatva be a természetes 

állapotot. A kétnyelvűség felé kellene elhajolni minden iskolának, szakmai tartalomban 

leginkább a középiskolának. Amíg ez nem történik meg, addig a testületekben az 

idegen nyelv tanára valami egzotikus jószág, akinek jelenléte díszítő elem, de amit 

csinál, az nem átélhető valóság. A csökkenő létszámú és el-eltünedező elitiskolák 

mellett felfutó és túlzsúfolt ipari szakközépiskolákban kötelező a nyelvi érettségi, 

jóllehet rendkívül nehéz az ácsokat a lakatosokkal, vagy az autóvillamosságiakat a 

tetőfedőkkel felkészíteni egyetlen (hozzáértő!) nyelvtanárral. Mikor kap nyelvpolitikai 

rangot az az igény és elvárás, hogy ma már a magas szintű nyelvtudás is csak 

szakmákba kötve értékes igazán? 

 

5. 3. Egyszakosság, kétszakosság, többszakosság 
 

Minél több szakot képes valaki egy diplomaérzékeny szakaszban átélni, túlélni és 

ugyanakkor végzettséget is szerezni, annál jobb. A túl hosszú ideje tartó egyszakosság 

nem tett jót a vállalkozó kedvnek, nem nyitott utat a kihívásnak, annál inkább a 

középszernek. Ebben az értelemben az iskolák igénye találkozik a tanárképzésben 

visszaállítandó kétszakosság követelményével. Hozzá kell tennünk azonban, hogy ez 

inkább a kisebb iskolák igénye, ahol egy másik szak megléte az adott szaktárgy 

beindíthatóságának lehetőségét teremti meg. A nagyobb iskolákban ma is olyan erejű a 

specializálódás, hogy a legtöbb kétszakos csak egyik szakját tanítja. Ezért nem 

mindegy, hogy miként is képzeljük el az új képzés valójában inkább másfél-

szakosságát, amikor minort választunk. (Emlékeztetőül: a tanári főszakban csak 

120+40=160 kredit van, a második szakban 50+40=90 – a féléves gyakorlattal együtt a 

másfél szak elnevezés nem túlzás). A minor kiválasztásakor ismételten előtérbe 

kerülhet a már korábban emlegetett nyelvi repertoár felmérése. Inkább csak az átlagon 

felüli képességűeknek ajánlott, hogy az idegen nyelvek tanításában ez a másik szak 

még egy idegen nyelv legyen. Sokkal célszerűbb és praktikusabb, ha ez a másik szak 

jóformán kötelezően a magyar. Számos félreértést szüntethetne meg az iskolákban az 

anya- és idegennyelv szakosok kooperációja, amely más tényezők mellett, gyakran a 

kölcsönös ismerethiány következtében, nem jön létre. 

 

5. 4. A nyelvtudás értékelésének tudatossága az iskolákban 
 

A befogadó karakterű iskola (és mikor nem az) mindig fel kellene, hogy mérje a belépő 

diákok nyelvi repertoárját mind az anyanyelven, mind az esetleges idegen nyelveken. 

Egy ilyen pontos nyelvtudás-térkép egészen másfajta tanterveket tesz lehetővé, mint 

amelyeket most rutinszerűen – a többségre hivatkozva – végrehajtunk. Az ilyen 

érzékeny visszacsatolásokhoz, állandó tájékozódáshoz azonban igen felkészült, 

mérésmetodikában járatos tanárokra van szükség. Ez a képzettség már évtizedek óta 

része a nyelvpedagógiai kánonnak, mégis a nyelvtanárképző intézmények többségében 

ismeretlen terület. Az idegen nyelvi tanárképzés egyik alapvető feltétele a 

nyelvpedagógiai tárgyak hierarchiájának bevezetése és standardizálása minden képző 



intézményben. Ez lehetővé tenné azt, hogy a nyelvpedagógiai tudatosság 

megerősödjék, és az iskolai teljesítmények mérése szakszerűvé váljék, amely 

kiindulópontja lehet a minőségbiztosításnak. 

 

5. 5. A nyelvvizsga-fetisizmus trónfosztása 
 

Külön tanulmányt igényelne annak taglalása, hogy miként jött létre Magyarországon 

egy Európában szinte páratlan dokumentum-kultusz, amelynek valós tartalma gyakran 

megkérdőjelezhető. Évtizedek óta rabigában tartja ez a jelenség a nyelvtanárság 

fantáziavilágát és kreativitását, hiszen a magyarországi tanulási szocializáció 

leegyszerűsítve a következő: taníts engem és én tanulok a nyelvvizsgára és ha jól 

tanítottál, akkor le is teszem a vizsgát. A nyelvvizsga megszerzése ugyanakkor 

nyelvtanulásom végét is jelenti! Ebből a zsákutcából előbotorkálva nehéz elképzelni 

egy olyan tanulásszocializációt, amely arról szól, hogy jelenlegi (akár kezdetleges, akár 

haladó) nyelvtudásomat javítom a segítségeddel; önálló nyelvtanulási stratégiáimmal 

tovább művelem magam, hogy nagyobb önbizalmam legyen; megerősödött 

nyelvtudásomat felhasználom sokoldalú „önérvényesítésem” érdekében. 

Másfelől persze előnyei is vannak, hogy a nyelvvizsgapiac a magyar nyelvtudás-

állapotok jóval nagyobb szeletét mutatja be, és ezzel irányt szab a cselekvésnek. 7. 

ábránk kontrasztjaként a megváltozott nyelvvizsga-piaci arányokat is érzékeltetjük (az 

„egyéb”-ben csekély, alig ezer fölötti számokkal szerepel csak a spanyol, az olasz vagy 

az orosz!). 

 

12. ábra. Nyelvvizsgák száma 2000–2005 

 

 angol német francia eszpe-

rantó 

 

egyéb összesen 

2000 

 

54.534 

 

28.941 

 

2.017 

 

1.858 

 

5.274 

 

92.624 

 
2001 

 

51.413 

 

28.064 

 

1.911 

 

2.013 

 

6.019 

 

89.420 

 
2002 

 

72.308 

 

33.957 

 

2.080 

 

3.786 

 

6.766 

 

118.897 

 
2003 

 

79.000 

 

38.844 

 

2.527 

 

3.132 

 

7.124 

 

130.627 

 
2004 

 

85.384 

 

42.010 

 

2.268 

 

2.424 

 

6.393 

 

138.479 

 
2005 

 

93.913 

 

44.545 

 

2.547 

 

2.984 

 

7.203 

 

150.000 

 
összesen 

 

436.552 

 

216.361 

 

13.350 

 

16.197 

 

38.779 

 

721.239 

  

(OH NYAK, Rex számítógépes adatbázis) 

 

5. 6. Az idegen nyelv szakos tanárok továbbképzése 
 

Korábban már utaltunk arra, hogy a legtöbb idegen nyelvi tanárképző intézményben 

eddig nem volt teljes körű nyelvpedagógiai képzés. Ezt a hiányt most a már pályán 

levőknél pótolni lehetne, akik egyúttal egyetemi végzettséget is szerezhetnének. 

Továbbra is fennáll az a hiányosság, hogy az iskolák vagy fenntartóik nem tudják 



lehetővé tenni azt, hogy az idegen nyelvek tanárai rendszeres időközönként 

megmerítkezhessenek a célnyelvi kultúrában akár továbbképzés, akár egyéni kutatás 

révén, mégpedig a célországban. Ha ezt a célkitűzést az anyagi feltételek hiányában 

sem egyénileg, sem társadalmilag biztosítani nem tudjuk, akkor legalább arra kísérletet 

kellene tenni, hogy a nyelvtanárok 3-5 évenként néhány hetes „frissítőt” kaphassanak 

egyetemeinken a célország főként kulturális és nyelvi fejleményeiből. 

Jelenleg a 90-es évek túlképzése miatt igen nagy számú angoltanár (és némettanár) 

van a pályán, akiknek főiskolai diplomáját nem alkalmi képzésekkel, hanem államilag 

finanszírozott egyetemi levelező képzésekkel, központi oktatáspolitikai döntésekkel 

kellene mesterszintre hozni. Mindez elérhető lenne egy hét- vagy tízévenkénti 

továbbképző évvel (’sabbatical’) is, amely olyan csodás emberi megújulást ígérhetne a 

fizikailag, mentálisan és pszichésen egyaránt túlterhelt magyar tanárságnak, amely a 

legvonzóbb pályántartó és minőségjavító lehetőség. 

* * * 

A csapdahelyzetek értékelése – s még hosszasan folytathatnánk a sort – akarva-

akaratlanul kívánságlistát rejt magában, miközben a tanárképzés átalakítása 

bürokratikus eszközökkel már elkezdődött. Ugyanakkor megállapítható, hogy számos 

belülről fakadó szakmai innováció nem terjedt el az országban, sőt az ismeretlenség 

homályában maradt. A korábban kifejtettek alapján nem állíthatjuk, hogy a jelenlegi 

helyzet sok jóval kecsegtet. Ennek ellenére úgy véljük, hogy a tanárképzés 

rendszerének módosításával, újításokkal még számos terület jobbítható, amennyiben a 

magyarság képes eldönteni (és annak megfelelően cselekedni), hogy akar-e fiainak, 

leányainak európai vagy globális lehetőségeket biztosítani. Ha nem, akkor az biztos, 

hogy „itt élned, halnod kell”. Ha igen, úgy később jön az eszmélés: ez másutt is csak 

ennyi… 
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MÉRLEGEN AZ ANGOL SZAK 

 

 

 

 

 

 

1. Az angol szakos képzés megújításának néhány szempontja 
 

Sok oktatási újítást az ösztönöz, hogy az adott terület döntéshozói visszaemlékeznek 

arra, nekik mi hiányzott leginkább a tanulmányaik során ahhoz, hogy jobb 

felkészültséggel kezdhessenek neki szakmai életüknek. Példaként három olyan területet 

említhetnénk az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol és amerikanisztika szakos 

képzésének történetéből, melyeket a korábbi képzéssel kapcsolatos hiányérzet 

teremtett, és az elmúlt több mint másfél évtized alatt sikeresen bebizonyították 

létjogosultságukat, pedig bevezetésük annak idején nagy ellenállásba ütközött. Ezek: 

• a kommunikatív és reflektív nyelvtanítás módszertana és az erre épülő 

tanárképzés, amely az Angol Tanárképző Központ (angol nevének rövidítése 

nyomán népszerűen CETT) teljes programjának alapja volt, valamint 

megalapozta a hagyományos bölcsészképzés nyelvi és szakmódszertani 

kurzusainak egy részét is, és amely megközelítés a CETT strukturális átalakulása 

után is megmaradt. 

• a szakmai nyelvhasználat kurzus (academic skills), mely minden angol szakos 

számára kötelező tantárgyként a formális írott és szóbeli nyelvhasználatra készíti 

fel a hallgatókat. 

• az amerikanisztika szakos képzés, amely korszerű multidiszciplináris 

megközelítésben tárgyalja az angol nyelvű kultúrák egyik legjelentősebb területét. 

 

A hiányérzeten kívül a felsőoktatási reformokat azonban más szempontok is 

befolyásolják. Egy-egy program kidolgozásánál ütköznek a hagyományhoz hű és újító 

nézetek, a gyakorlatban hasznosítható tudást és az akadémikusabb, elméletibb képzést 

pártolók véleménye. A szakmai kérdések mellett azonban praktikus szempontok is 

szerepet játszanak. Valljuk be, olykor egzisztenciális szempontokkal, sőt rivalizálással 

is szembe kell néznünk, hiszen egy-egy reformot minden szakterület a saját 

megerősödésére is fel szeretne használni. És szintén fontos praktikus tényezők az 

állandóan sürgető határidők, melyek nem mindig hagynak elég időt a jól megfontolt 

programtervezésre. Ezért az új programok kidolgozásakor a képzésben részt vevő 

hallgatók véleményét nemigen van alkalmunk meghallgatni és megfontolni. 



Hogyan határozhatók meg a diákok szükségletei? Erre vonatkozólag két értelmezési 

irányzatot követhetünk: Berwick (1989) és Brindley (1989) egyaránt a tanulók aktuális 

és a jövőben kívánatos tudása közötti különbséget tekinti szükségletnek. Ez a tömör és 

pragmatikus meghatározás túlzott szabadságot biztosít a tanároknak, illetve a kurzusok 

tervezőinek. Hutchinson és Waters (1987) két elkülöníthető szükségletet különböztet 

meg, ezzel valamivel több támpontot ad a tervezéshez. A célszükségletek magukban 

foglalják mindazt a tudást és mindazokat a készségeket, amelyekre a tanulónak 

szüksége lesz, hogy helytálljon a számára fontos helyzetekben, azt a hiányt, amely a 

jelenlegi és a kívánatos tudása között fennáll, valamint a tanulók igényeit, azaz saját 

elképzelésüket a szükségleteikről. A tanulási szükségletek pedig a tanulási 

folyamatokat befolyásoló olyan jellemzőket foglalják magukban, mint a diákok 

tudásszintje, motivációja, személyisége, attitűdje, társadalmi háttere, tanulási stílusa, 

melyeket a tervezésnél mind figyelembe kell venni. A képzés-tervezésnél a 

célszükségleteknek kell irányadóknak lenniük. 

A kurzusok tervezése során a legnagyobb kihívást a vélt és valós szükségletek 

közötti különbség jelentheti. A képzésekért felelős oktatók és oktatásszervezők tudásuk 

és szakmai tapasztalatuk alapján a szakterületet összegzően és elemzően reprezentáló 

tudást szeretnének átadni a hallgatóknak, melyre legjobb meggyőződésük szerint 

szükségük lesz életük és hivatásuk során. Ez a megközelítés abból indul ki, hogy a 

majdan végzett hallgatók olyan átfogó szakmai alaptudással rendelkezzenek, melynek 

egy részét közvetlenül hasznosíthatják munkájukban, más részét pedig további 

ismeretszerzésre, vagy kreatív problémamegoldásra használhatják. A diákok ezzel 

szemben a rövid távú hasznot részesítik előnyben, számukra a közvetlen gyakorlati 

tudás és készségek tűnnek értékesnek. Mindkét csoport valamelyest beleesik az 

elfogultság csapdájába, ez azonban kiküszöbölhető, ha mindkét véleményt 

megvizsgáljuk és figyelembe vesszük a tervezés során. Ezt az álláspontot erősítik meg 

White és munkatársai (1991), akik felhívják a figyelmet arra, hogy a tervezés során egy 

oktatási intézménynek pontosan meg kell határozni, hogy diákjaira mint fogyasztókra, 

képzendő nyersanyagra vagy együttműködő partnerekre tekint. Az angol szakos 

egyetemi képzés során csak ez utóbbi a lehetséges szemlélet, vagyis hallgatóink 

igényeit és szükségleteit feltétlenül szem előtt kell tartanunk. 

 

Az új egyetemi alap- és mesterképzés (BA és MA) formai követelményeinek 

meghatározása már megtörtént. A BA képzés 2006 őszén elindult. A programok 

tartalmi fejlesztése azonban most van folyamatban. A BA program első néhány évének 

tapasztalatait a kurzusok folyamatos javításában kell felhasználni, de az MA képzés 

tartalmának kidolgozásában is figyelembe kell venni. Ezt a folyamatot segítheti, ha 

mérlegre tesszük munkánkat, és megvizsgáljuk, mi a véleménye az elmúlt néhány 

évben végzett angol és amerikanisztika szakos hallgatóknak a képzésükről, hiszen az ő 

tanulási élményeik még frissek, ugyanakkor már volt alkalmuk megtapasztalni azt is, 

hogy egyetemi tanulmányaik mennyire készítették fel őket a szakmai életükre. 

 

2. A kutatás módszere 
 

A kutatási kérdés tehát a következő: 



• Mi a véleménye a 2005 és 2007 között végzett angol és amerikanisztika szakos 

hallgatóknak a képzésükről? 

Volt diákjaink véleményének megtudakolására kérdőívet készítettem, amelyet 

többszöri előzetes kipróbálás és kollégákkal való konzultáció után véglegesítettem. Az 

Angol-Amerikai Intézetet érintő kutatásról lévén szó, a kérdőívet az Intézeti Tanács 

jóváhagyta. 790 olyan hallgató email címére küldtem kérdőívet, akik 2005 és 2007 

között fejezték be angol vagy amerikanisztika szakos tanulmányaikat. 140 címről 

hibaüzenet érkezett. A feltehetően 650 célba ért megkeresésre 130 válasz érkezett, ami 

a populáció 20%-a. Ez a véleménynyilvánításhoz megfelelőnek mondható, különösen 

mivel a magasabb részvételi arány elősegítésére semmilyen módszer nem állt 

rendelkezésre. A kérdőívek névtelenek, a beérkezéskor elválasztottam őket az email 

üzenettől, melyben érkeztek, kóddal láttam el őket, az email üzeneteket töröltem. 

 

2. 1. A kérdőív 
 

A kérdőív (lásd a függelékben) 15 kérdésből állt, és három kérdéscsoportot 

tartalmazott. Az első öt kérdés a válaszadók hátterének meghatározására volt hivatott: a 

korra és nemre utaló kérdések mellett az elvégzett szakterületről is kért adatokat. A 

második csoport három kérdése azt kívánta feltárni, hogy a válaszadók milyen 

területeken folytatják életüket, hogyan használják a nálunk szerzett képzést. Végül az 

utolsó hét kérdés végzettjeink véleményét kérdezte a képzésükkel kapcsolatban. 13 

kérdést egyszerű kitöltéssel, feleletválasztással vagy sorrendiség meghatározásával 

kellett megválaszolni, 2 nyitott kérdés szerepelt, és további 3 helyen volt lehetőség 

szabadon kiegészítéseket tenni. A kvantitatívan elemezhető kérdéseket egyszerű 

statisztikai módszerekkel
1
 vizsgáltam (Héra–Ligeti, 2005) az SPSS (2001) program 

segítségével, a nyitott kérdésekre adott válaszok alapján pedig értékelhető mintákat 

kerestem. 

 

2. 2. A válaszadók 
 

A választás főként gyakorlati okok miatt esett a 2005 és 2007 között végzettekre, mivel 

ezt a populációt tudtuk leginkább elérni a számunkra rendelkezésre álló adatok alapján. 

Ugyanakkor a viszonylag frissen végzettek esetében volt arra remény, hogy az 

egyetemi képzésükkel kapcsolatos emlékeik elég közeliek ahhoz, hogy reálisan 

értékeljék őket szakmai érdeklődésük és munkahelyi tapasztalataik tükrében egyaránt. 

A 130 válaszadó közül 112 (86,2%) nő és 18 (13,8%) férfi volt. A kor szerinti 

megoszlásukat a következő táblázat mutatja. Ahogy e cikk minden táblázatában a 

legfigyelemreméltóbb adatokat félkövér kiemelés jelzi itt is: 

 

1. táblázat. A válaszadók kor szerinti megoszlása 

 

Kor N % 

22–23 11 8,5 

                                                           
1
 Köszönettel tartozom Tankó Gyulának a statisztikai elemzéssel kapcsolatos tanácsaiért. 



24–25 43 33 

26–27 37 28,5 

28–29 12 9,3 

30–46 13 10 

nincs adat 14 10,7 

Összesen 130 100 

 

Mindez azt jelenti, hogy a válaszadók zömének a tanuláson kívül némi 

munkatapasztalata is lehet, hiszen tanulmányaikat vagy nem közvetlenül az érettségi 

után kezdték meg, vagy a lehetséges legrövidebb tanulmányi időnél többet töltöttek az 

egyetemen. Néhányan másoddiplomás képzésben vettek részt nálunk, tehát így koruk 

és tanulási tapasztalatuk alapján is érett hallgatóknak számítanak. 

A válaszadók közül 114 (87,7%) angol szakos, 16 (12,3%) amerikanisztika szakos 

képzést végzett. Az elvégzett szakokat részletesen a 2. táblázat mutatja be: 

 

2. táblázat. A válaszadók által elvégzett képzési programok 

 

Képzési programok N % 

Bölcsészképzés tanári képesítéssel 77 59,2 

Bölcsészképzés tanári képesítés nélkül 25 19,2 

Nyelvtanári képzés (CETT) 18 13,8 

Kiegészítő képzés 7 5,4 

Tanárképző főiskolai képzés  3 2,3 

összesen  130 100 

 

A sokéves gyakorlatnak megfelelően a válaszadók többsége, összesen 105 fő 

(80,8%) szerzett tanári diplomát, míg 25 (19,2%) végzett tanári képesítés nélkül. A 

végzettek tanulmányaik során mutatott szakmai érdeklődése a választott szakdolgozati 

témák alapján szintén a hagyományokat tükrözi. Ez látható a 3. táblázatban. 

 

3. táblázat. A válaszadók szakdolgozati témaválasztása 

 

Szakterületek N % 

irodalom 42 32,3 

nyelvtanítás, módszertan 37 28,5 

alkalmazott nyelvészet 22 16,9 



történelem/politika 14 10,8 

nyelvészet 9 6,9 

társművészetek/film 6 4,6 

összesen 130 100 

 

A válaszadók szakmai hátterére vonatkozóan több információval szolgál, ha 

megvizsgáljuk jelenlegi tevékenységüket, illetve terveiket. Az előre megadott 

kategóriák választása mellett sokan konkrét választ is adtak (a táblázatban kurzívval), s 

így a foglalkozási területek igen széles skáláját ismerhetjük meg a 4. táblázat adataiból. 

 

4. táblázat. A válaszadók jelenlegi munkája, illetve további terveik 

 

Választott/tervezett szakmai tevékenység N % 

munka ezen a területen tanárként 

középiskolai, nyelviskolai, óvodai, magán 

72 55,4 

munka egész más területen 

kereskedelem, autóipar, építőipar, marketing, filmrendezés, 

multicégnél, asszisztensként 

22 16,9 

munka ezen a területen nem tanárként 

fordítás, tolmácsolás, idegenvezetés, műszaki szövegírás 

18 13,8 

másik szakos diplomával 

pszichológia, idegen nyelvek, művészettörténet, magyar, történelem, jog 

9 6,9 

továbbtanulás ezen a területen 7 5,4 

nincs adat 2 1,5 

összesen 130 100 

 

Bár legtöbben a tanítást jelölték meg, sokan azt is hozzátették, hogy részállásban 

vagy óraadóként tanítanának szívesen, s ezt a választásukat elsősorban a rugalmas 

időbeosztással indokolták. Figyelemre méltó, hogy választásaik motivációjaként 

kizárólag anyagi szempontokat nagyon kevesen adtak meg, sokan viszont a szakmai és 

anyagi szempontot is megjelölték. Válaszaikban a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet is 

tükröződik. Választásaik motivációit foglalja össze a következő táblázat: 

 

5. táblázat. A válaszadók motivációja a szakmai tevékenység választására 

 

A tevékenységek választásának motivációja N % 

szakmai érdeklődés 86 66,2 



szakmai és anyagi szempont 25 19,2 

más 

kíváncsiság, kihívás, ez a lehetőség adódott, rugalmas munkaidő, más 

állást nem kapnék 

13 10,0 

anyagi szempontok 6 4,6 

összesen 130 100 

 

3. Végzett hallgatóink véleménye a képzésről 
 

Az elmúlt három évben végzettek mintegy felének átfogó értékelése szerint az 

angol/amerikanisztika szakos képzés többé-kevésbé releváns számukra választott 

pályájuk szempontjából. Ez az értékelés a válaszadók véleményét egy négyfokú skálán 

megadott válaszok alapján tükrözi. Az értékeléseket a 6. táblázat részletezi. 

 

6. táblázat. Az angol/amerikanisztika szakos képzés relevanciája 

a választott pálya szempontjából 

 

Relevancia N % 

nagyon 36 27,7 

többé-kevésbé 64 49,2 

valamelyest 29 22,3 

egyáltalán nem 1 0,8 

összesen 130 100 

 

Az adatokat megfigyelve azt is láthatjuk, hogy a „többé-kevésbé” kategóriát választó 

64 volt hallgatónk mellett további 36 „nagyon” meg volt elégedve a képzéssel annak 

relevanciáját illetően. Ez azt jelenti, hogy a válaszadók 76,9%-a hasznosnak találta a 

képzést. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy az anglisztika és amerikanisztika olyan 

értéket képvisel, mely segíti a hallgatókat a pályakezdésben. 

A képzés összességét azonban nehéz lenne vizsgálni, hiszen a programok jól 

körülhatárolható szakterületeket képviselnek, ezekből állnak össze, így a további 

fejlesztés tervezésekor azt kell figyelembe venni, hogyan vélekednek a hallgatók e 

szakterületekről. Az erre vonatkozó kérdésekben a válaszadóknak a nyolc szakterületet 

kellett sorrendbe állítaniuk. Mivel nem minden szakterület szerepel minden képzési 

programban, esetleg korábbi tanulmányok alapján felmentést kaphattak néhányan, 

azokat a területeket, melyek nem szerepeltek a válaszadók programjában, nem sorolták 

be a többi közé. A szakterületek különböző szempontok szerinti sorrendjét bemutató 

táblázatok azt mutatják, hogy az egyes területekről hányan nyilatkoztak (N); mennyi a 

terület rangsor-számainak összege (Σ), mely annál kedvezőbb, minél alacsonyabb; mi a 

rangsor-számok átlaga, mely a kialakult rangsor alapja; végül pedig mi a módusz érték 



(n), amely azt jelzi, mi a leggyakrabban megadott rangsor-szám, és ezt a válaszadók 

közül hányan választották. 

A 7. táblázat a szakterületek fontossági sorrendjét mutatja be végzettjeink választott 

pályájának szempontjából. Volt hallgatóink pályaválasztása feltétlenül 

megmagyarázza, hogy miért a praktikus tárgyak kerültek itt a sorrend élére. 

Közvetlenül és közvetetten is azokra a tudás- és készségterületekre van szükségük, 

melyek a magas szintű nyelvi ismeretekhez, a tanításhoz, vagy az ezekhez köthető 

gyakorlati gondolkodáshoz köthetőek. 

 

7. táblázat. A szakterületek fontossági sorrendje a válaszadók választott pályája szempontjából 

(1 - legfontosabb ...... 8 - legkevésbé fontos) 

 

Sorren

d 

Szakterület N Σ átlag módusz (n) 

1 nyelvfejlesztés 122 300 2,46 1(46) 

2 szakmódszertan 113 365 3,23 1(36) 

3 szakmai nyelvhasználat 110 371 3,37 2(29) 

4 alkalmazott nyelvészet 123 547 4,45 3(22) 

5 irodalom  130 609 4,68 6(35) 

6 társművészetek és film  100 516 5,16 7(24) 

7 történelem/politika 122 640 5,25 6(25),7(25) 

8 nyelvészet  129 687 5,33 7(24) 

 

Mivel a képzés célja nemcsak az, hogy pragmatikusan felkészítse a hallgatókat 

konkrét munkaterületekre, hanem az is, hogy bővítse a világról alkotott ismereteiket, 

ezzel tágítva későbbi pályaválasztási és elhelyezkedési lehetőségeiket, fontos volt azt is 

megkérdezni a válaszadóktól, hogy szakmai érdeklődésük, illetve fejlődésük szerint 

hogyan állítanák sorrendbe az egyes szakterületeket. Figyelemre méltó ebben a 

sorrendben, hogy míg a még tanulmányaikat folytató hallgatók szakdolgozati 

témaválasztásában első helyre került az irodalom, végzettként, több munkatapasztalat 

birtokában, már a szakmai érdeklődésüket is praktikusabb szempontok irányítják, és a 

gyakorlatiasabb tárgyak kerültek az élre. A következő táblázat ezt mutatja be. 

 

8. táblázat. A szakterületek rangsora a végzettek szakmai érdeklődése szempontjából 

(1 - legfontosabb ...... 8 - legkevésbé fontos) 

 

Sorrend Szakterület N Σ átlag módusz (n) 

1 nyelvfejlesztés 123 357 2,90 1(34) 

2 szakmódszertan 113 414 3,66 1(29) 



3 szakmai nyelvhasználat 109 417 3,83 2(26) 

4 irodalom  130 531 4,08 1(30) 

5 társművészetek és film  103 473 4,59 6(19) 

6 alkalmazott nyelvészet 123 569 4,63 3(21), 7(21) 

7 történelem/politika 123 603 4,90 5(20), 7(20) 

8 nyelvészet 129 692 5,36 8(27) 

 

Az utolsó két értékelő kérdés arra kérte a válaszadókat, hogy a képzés minőségét és 

mennyiségét véleményezzék. A minőség értékelését szakterületenként egy 

négyfokozatú skála segítségével végezhették el. A sorrendet itt is az átlagérték 

határozta meg, ám mivel nem rangsorról, hanem pontozásos értékelésről volt szó, az 

érték annál kedvezőbb, minél magasabb. A szakterületek minőségi értékelését az alábbi 

táblázat mutatja. 

 

9. táblázat. A válaszadók elégedettsége a képzés minőségével – szakterületenként 

(egyáltalán nem: 0, sokszor nem: 1, általában igen: 2, nagyon: 3) 

 

Sorrend Szakterület N Σ átlag módusz (n) 

1 szakmódszertan 110 251 2,28 3(51) 

2 irodalom  130 262 2,02 2(69) 

3 társművészetek és film 85 172 2,02 2(40) 

4 nyelvfejlesztés 123 245 1,99 2(51) 

5 szakmai nyelvhasználat 109 207 1,90 2(56) 

6 alkalmazott nyelvészet 121 224 1,85 2(61) 

7 nyelvészet 127 232 1,83 2(57) 

8 történelem/politika 119 208 1,75 2(53) 

 

Ebből az értékelésből nem derül ki, hogy a válaszadók mire alapozták a 

véleményüket. Nem tudhatjuk, hogy az órákon felmerült témák érdekessége, a tanárok 

által használt pedagógiai módszerek, megközelítési módok, a kurzusok igényessége 

vagy éppen lazasága tűnik-e vonzónak a hallgatók számára, esetleg saját befektetett 

munkájuk nyomán azt értékelik, hogy mennyit profitáltak a kurzusokból. Mégis úgy 

tűnik, hogy azokat a szakterületeket preferálták a válaszadók, amelyek több 

reflektivitást igényelnek, és több interakciós lehetőséget kínálnak. Feltétlenül érdemes 

lenne a későbbiekben kutatást végezni annak feltárására, hogy a hallgatók hogyan 

határozzák meg a minőség kritériumait. Ha azonban megvizsgáljuk, hogy mit 

gondoltak végzettjeink az egyes szakterületek mennyiségi reprezentációjáról, valójában 



több szinten értelmezhető eredményeket láthatunk, hiszen azokat a területeket, 

amelyekből többre lett volna igényük, valószínűleg minőségileg is elismerik. 

A végzett hallgatók véleményüket az egyes szakterületek mennyiségi részesedéséről 

a képzésben egy háromfokozatú skálán jelölték meg. Az így kialakult sorrend (10. 

táblázat) a szakterületek hasznosságának, érdekességének elismerése mellett arról is 

árulkodik, hogy mely területeken tartanának még igényt a hallgatók tudásuk és 

készségeik fejlesztésére. A több képzés iránti igényt a válaszadók egyéni 

felkészültségén és szükségletein kívül feltehetően a szakmai tevékenységük során 

felmerülő elvárások is indokolják, ezért indikálják a válaszok, hogy a praktikumot és 

aktualitást reprezentáló szakterületeken van szükség a képzés mennyiségi növelésére. 

 

10. táblázat. A válaszadók elégedettsége a képzés mennyiségével – szakterületenként 

(többre lett volna szükség: 1, megfelelő volt: 0, kevesebb is elég lett volna: -1) 

 

Sorren

d 

Szakterület N Σ átlag módusz (n) 

1 nyelvfejlesztét 125 65 0,52 1(70) 

1 társművészetek és film  92 48 0,52 1(49) 

2 szakmódszertan 112 37 0,33 0(69) 

3 szakmai nyelvhasználat 110 35 0,32 0(61) 

4 történelem/politika 118 27 0,23 0(61) 

5 alkalmazott nyelvészet 121 16 0,13 0(77) 

6 irodalom  128 4 0,03 0(94) 

7 nyelvészet  130 -51 -0,39 0(65) 

 

Mint a fenti táblázatok mutatják, volt hallgatóink statisztikailag elemezhető válaszai 

alapján megerősíthetjük, hogy a végzettek azokat a szakterületeket tartják 

legfontosabbnak és mennyiségben is fejlesztendőnek, melyek olyan gyakorlati 

készségekkel vértezik fel őket, melyeket szakmájukban hasznosítani tudnak. 

A képet tovább árnyalhatjuk, ha megvizsgáljuk a megkérdezettek szabadon 

megfogalmazott válaszait arra vonatkozóan, hogy milyen szakterület nem szerepel a 

képzésünkben, amelyre véleményük szerint szükség lenne. A következő lista 

témakörönként csoportosítva mutat be idézeteket a válaszokból. Fontos megjegyezni, 

hogy a korábban oktatott szakterületek mellett nagyon nagy számban jelent meg igény 

kulturális és országismereti képzésre is, mely a válaszadók tanulmányaiban még nem 

szerepelt, de a BA és MA képzésnek már része. Hasonló a helyzet az „Angol a 

világban” című javasolt kurzussal is. Az is feltűnik, hogy néhány olyan kurzust, illetve 

témakört is említenek a volt hallgatók, melyek ugyan régóta léteznek a képzésben (pl. 

ausztrál, ír, kanadai program), de talán nem jutottak be ezekre a kurzusokra, és ezért 

érezték hiányát. Az idézetek önmagukért beszélnek, további kommentárt nem 

igényelnek: 



 

Kultúra, országismeret 

• Az angolszász kultúra ismerete; nem csak történelem 

• Az angol nyelvű országok kultúrája, földrajza, intézményrendszere stb. (ország-

ismeret, társadalomismeret) 

• Kultúrtörténet vagy bármilyen alapműveltséghez tartozó tárgy az angolszász 

országokról 

• Kultúraoktatás, ami a brit gondolkodás kialakulásának gyökereit mutatná be 

• Angol a világban 

• Mai populáris kultúra 

• Néphagyományok 

• Kultúratudomány (cultural studies) 

• Angol/amerikai civilizációból is szeminárium 
 

Irodalom 

• Különféle angol nyelvű irodalmak (kanadai, ausztrál, ír, skót, indiai, afrikai stb.) 

• Modern amerikai irodalom 

• Kurzusok az Egyesült Királyság egyes kultúráiról 

• Modern és kortárs irodalom 

• Gyermekirodalom 

 

Történelem/politika 

• Mai Nagy-Britannia politikai helyzete, 20. századi és napi bel- és külpolitika 

• Aktuális politika órák (GB-USA) 

• Közgazdaságtan, szociológia, általában a társadalomtudományok 

 

Társművészetek és film 

• A társművészetek szemináriumok keretében történő oktatása 

• A társművészetek kötelezően 
 

Nyelvészet 

• Pedagógiai nyelvtan az „elméleti” nyelvészet helyett 

• Szemantika 

• Angol a világban 

• Gyakorlati nyelvtan áttekintése, illetve a nyelvészeti leírás és a gyakorlati nyelvtan 

összehasonlító vizsgálata 

• Az angol nyelv gyakorlati szempontból történő kontextusba helyezése, melyet a 
nyelvórán motivációként lehet használni (az angol nyelv hasznosságának 

megítélése a világban ma és a történelem során, a különböző országokban hányan 
tanulják idegen, illetve második nyelvként, mi a funkciója, a különböző 

tudományok és munkaterületek milyen mértékben használják nemzetközileg, hol 

jelenik meg a populáris kultúrában, Internet) 
 

Nyelvfejlesztés 

• Fordítási és tolmácsolási készségfejlesztés 



• Az irodalmi nyelvhasználat mellett a gyakorlati, hétköznapi, szituációfüggő, 

legmodernebb „utcai” nyelvhasználatra, a folyamatosan változó nyelvi 

struktúrákra, szlengre, dialektusokra is kitérhetne az oktatás a nyelvészet, illetve a 
nyelvhasználat keretein belül 

• Nyelvtudás-fenntartó technikák, avagy hogyan kerüljük el az elbutulást a tanítási 
munka során 

• Kétszakos tanárok esetében: szakmai nyelv (pl. matematikai nyelv, matematika 

tanítása angolul) 

• Szaknyelv (pl. üzleti, gazdasági, média) 

• Újságírás 

• Kreatív írás 

 

Szakmai nyelvhasználat 

• Életközelibb szakmai nyelvhasználat valóban létező műfajokkal (önéletrajz, 

motivációs levél, kutatási terv, kritika, recenzió, ismertető, ajánló, fordításkritika 

stb.) 
 

Alkalmazott nyelvészet 

• Pragmatika 

• Pszicholingvisztika 

• Szociolingvisztika 
 

Szakmódszertan 

• Módszertan, ami külön koncentrál a különböző korcsoportokra, pl. óvodások vagy 
épp felnőttek 

• Speciális tanítási igényű nyelvtanulók (diszlexia, hiperaktivitás, vakok stb.) 

• Drámapedagógiai ismeretek, classroom language és a fordítás problémái, 

fordítástechnikai kérdések az angolórán 

• Kulturális ismeretek tanítása 

• Kisebb terjedelmű irodalmi művek használata nyelvórán 

• Több szakmai gyakorlat 

• Alkalmassági vizsga 

 

Amerikanisztika 

• Szakmai nyelvhasználat 

• Alkalmazott nyelvészet 

• Kreatív írás, Internethasználat az USA-ban, Western (frontier) tradíciók 

• Az USA természeti kincsei / A természetvédelem fejlődése az USA-ban 

 

Egyebek 

• Kutatásmódszertan főleg a szakdolgozatíráshoz 

• Angol nyelvvel kapcsolatos munkalehetőségek ismertetése gyakorlati jelleggel, pl. 
évente egyszeri „állásbörze” keretében, végzett hallgatók bevonásával. A bölcsész 

szak tudományos igényű felépítése ellenére tény, hogy a végzettek túlnyomó 
többsége nem egyetemi, illetve kutatói státuszban fog elhelyezkedni. 

• Több lehetőség a beszélgetésre, a kommunikációra 



 

A válaszadók megjegyzései közül idekívánkozik még néhány, amely a képzés 

egészére vonatkozik: 

 

Egyéb megjegyzések 

• Gyakorlatiasabb, interaktívabb órák 

• Tanárképzést végzőknek több nyelvtanítás-módszertan 

• A programok (pl. fordítás, ausztrál / ír tanulmányok stb.) jól kiegészítették a 
képzést 

• Tömegképzés, zsúfoltság 

• Több szóbeli vizsga kellene 

• A nyelvfejlesztésnek végig kellene vonulnia az egész képzésen, mert a képzés utolsó 

három évében sokat felejt az ember 

• Still, English language and literature is the best thing one can study at ELTE 

 

4. Konklúzió 
 

Az utolsónak idézett megjegyzés és a volt hallgatók összességében elismerő véleménye 

az angol/amerikanisztika szakos képzésről megerősíthet bennünket abban, hogy 

hasznos és jó programot biztosítunk diákjainknak. A végzettjeink körében folytatott 

kérdőíves felmérés eredményeinek alapján azonban tudatosítani kell magunkban azt is, 

hogy leendő munkavállalóként hallgatóinknak a hagyományos bölcsészeten túl egyre 

inkább jól hasznosítható, a mai élet kihívásainak megfelelő, gyakorlati tudásra és 

készségekre van szükségük. Ezért törekednünk kell arra, hogy az új programok 

kidolgozásánál, a kurzusok fejlesztésénél ne a hagyományokra alapozzunk, hanem a 

hallgatók gyakorlati igényeit hangoljuk össze a szakmai „jó gyakorlat” által megkívánt 

elvekkel és megközelítésekkel. A mérleg így mindenki számára nyereséget mutat majd. 
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Kérdőív az angol/amerikanisztika szakról 

 

Kedves Záróvizsgázó / Végzett Hallgatónk! 

Abban kérjük segítségét, hogy angol/amerikanisztika szakos tanulmányaira visszatekintve 

segítse munkánkat a szak további fejlesztésében. Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre, és a 

kérdőívet a seasresearch@gmail.com email címre csatolt file-ként küldje vissza. A kérdőíveket 

név nélkül kezeljük, az anonimitást úgy biztosítjuk, hogy a beérkező emaileket megsemmisítjük, 

és csak a csatolt kérdőíveket olvassuk el. Ha Önnek jobban megfelel, postán küldje vissza a 

kitöltött kérdőívet. 

Ha Ön angol-amerikanisztika szakos hallgatónk volt, kérjük, hogy a két szakról külön kérdőívet 

töltsön ki. 

 

Köszönjük együttműködését és a válaszokra fordított idejét! 

 

2007. június 

 

Az Angol-Amerikai Intézet nevében:                                                       Holló Dorottya  

 

Kérjük, ahol alternatív lehetőségeket lát, aláhúzással jelezze válaszát, ahol nincs előre megadott 

válaszlehetőség, válaszoljon szabadon! 

 

1. Kora: 

 

2. Neme:   nő          férfi 

 

3.  Ezt a kérdőívet melyik szakról tölti ki? - Angol       - Amerikanisztika 

 

4. Milyen képzést végzett?     

- Bölcsészképzés tanári képesítéssel   - Kiegészítő képzés 

- Bölcsészképzés tanári képesítés nélkül - Nyelvtanári képzés (CETT) 

   -Tanárképző főiskolai képzés 

 

5.  Mely szakterületből írta a szakdolgozatát?  - irodalom - történelem / politika 

     - társművészetek vagy film      - nyelvészet    - alkalmazott nyelvészet 

   - nyelvtanítás, módszertan 

 

6. Hogyan hasznosítja vagy szeretné hasznosítani angol/amerikanisztikai diplomáját? 

- Ezen a területen szeretnék munkát vállalni / már ezen a területen dolgozom 

 - tanárként        - nem tanárként 

- Ezen a területen szeretnék továbbtanulni / ezen a területen tanulok tovább 



- A másik szakos diplomámat szeretném majd használni / használom már a munkámban. 

Másik szakom: .................... 

- Egész más területen dolgozom / vállalok majd munkát. 

 

7. Milyen munkát végez vagy szeretne majd végezni? 

 

8. Mi inspirálta választását? - szakmai érdeklődés 

    - anyagi szempontok 

    - más, éspedig: 

9. Mennyire találta relevánsnak az angol/amerikanisztika szakos képzést a választott 

pályája szempontjából? 

 0 - egyáltalán nem       1 - valamelyest           2 - többé-kevésbé             3 - nagyon 

 

10. Kérjük, rangsorolja az oktatott szakterületeket aszerint, hogy mennyire fontosak ezek 

a választott pályája szempontjából! Jelölje 1-gyel az Ön számára legfontosabb 

szakterületet, 8-cal pedig a legkevésbé fontosat! Írja a rangsort jelölő számokat a 

szakterület melletti négyzetbe! Ha valamelyik terület nem szerepelt a képzésében, szám 

helyett írjon N betűt a négyzetbe. 

 

irodalom 

 
 

történelem / politika 

 
 

társművészetek vagy film 

 
 

nyelvészet 

 
 

alkalmazott nyelvészet 

 
 

szakmódszertan 

 
 

nyelvfejlesztés  

 
 

szakmai nyelvhasználat 

 
 

 

11. Kérjük, rangsorolja az oktatott szakterületeket aszerint, hogy mennyire fontosak ezek 

szakmai érdeklődése (fejlődése) szempontjából! Jelölje 1-gyel az Ön számára legfontosabb 

szakterületet, 8-cal pedig a legkevésbé fontosat! Írja a rangsort jelölő számokat a 

szakterület melletti négyzetbe! Ha valamelyik terület nem szerepelt a képzésében, szám 

helyett írjon N betűt a négyzetbe. 

 

irodalom  

történelem / politika  

társművészetek vagy film  

nyelvészet  

alkalmazott nyelvészet  

szakmódszertan  



nyelvfejlesztés   

szakmai nyelvhasználat  

 

12. Mennyire volt elégedett az egyes szakterületeken kapott képzés minőségével? Tegyen X-et a 

megfelelő rubrikába! Ha valamelyik terület nem szerepelt a képzésében, ne írjon semmit abba a 

sorba. 

 

 egyáltalán nem sokszor nem általában igen nagyon 

irodalom     

történelem / politika     

társművészetek vagy film     

nyelvészet     

alkalmazott nyelvészet     

szakmódszertan     

nyelvfejlesztés      

szakmai nyelvhasználat     

 

13. Mennyire volt elégedett az egyes szakterületeken kapott képzés mennyiségével? Tegyen X-et a 

megfelelő rubrikába! Ha valamelyik terület nem szerepelt a képzésében, ne írjon semmit abba a 

sorba. 

 

 többre lett volna 

szükség 

megfelelő volt kevesebb is elég lett 

volna 

irodalom    

történelem / politika    

társművészetek vagy film    

nyelvészet    

alkalmazott nyelvészet    

szakmódszertan    

nyelvfejlesztés     

szakmai nyelvhasználat    

 

14. Van-e olyan az angol- vagy amerikanisztika szakos képzéssel kapcsolatos szakterület, 

amely nem szerepel a képzésünkben, de amire szükség lenne?  - Igen          - Nem 



 

14/a. Amennyiben igen, mi lenne az? 

 

15. Ha volna még valami gondolata a képzéssel kapcsolatban, amit megosztana velünk, 

szívesen vennénk: 

 

 

 



 

Frank Tibor és Károly Krisztina (szerk.), (2009). Anglisztika és amerikanisztika. 

Magyar kutatások az ezredfordulón (65–71). Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

 

 

KÖVECSES ZOLTÁN 
 

AZ ANGOL NYELV HELYZETE ÉS A MAGYAR POLITIKA 

Azaz mit taníthat nekünk, magyaroknak a kognitív tudomány?
1
 

 

 

 

 

 

Jelen írás fő kérdését akár mint találós kérdést is megfogalmazhatnánk: mi köze van az 

angol nyelvnek a magyar politikához? A tanulmány címének első része a találós 

kérdésre, míg második része a megfejtés módjára utal. Az alábbiakban azt próbálom 

kifejteni, hogy az angol nyelv helyzete és a magyar politikai helyzet megértése között 

szignifikáns a kapcsolat. Röviden összefoglalva: a tanulmány célkitűzése az, hogy 

megállapítsuk, az angol nyelv tanulmányozásának legújabb eredményei (vagyis ebben 

az értelemben az angol nyelv helyzete) milyen mértékben és hogyan segíthetnek a mai 

magyar politikai helyzet jobb megértésében. 

Az angol nyelv jelenlegi presztízsét nemcsak az adja, hogy a legtöbb ember által 

beszélt nyelv a világon, hanem az is, hogy az angol a leginkább vizsgált nyelv. 

Számtalan elemző, számtalan szempontból, számtalan módszerrel vizsgálta az angol 

nyelvet, és ebből a munkából számtalan érdekes eredmény született. Ehhez járult hozzá 

a kognitív nyelvészet is az utóbbi évtizedekben. A kognitív nyelvészet új módszereket 

vezetett be az angol nyelv tanulmányozásában, és ezek segítségével radikálisan új 

eredményekre jutott. Az eredmények újszerűsége nemcsak abból fakad, hogy a 

kognitív nyelvészetnek köszönhetően többet tudunk az angol nyelvről mint nyelvi 

rendszerről, hanem abból is, hogy a kialakított vizsgálódási módok olyan nem-nyelvi 

területekre is kiterjeszthetőek, amelyek más nyelvészeti irányzatok és módszerek 

számára fel sem merülhetnek mint a vizsgálódás területei. 

Az utóbbi évtizedekben a kutatók figyelme egyre inkább azok felé a kognitív 

folyamatok felé fordult, amelyek feltételezhetően nagy szerepet játszanak a nyelvi és 

kulturális jelentések kialakításában (ld. például Kövecses, 2006). Lehetővé vált, hogy 

ezen megismerési folyamatok segítségével magyarázzuk az angol nyelv jelentéstani és 

szerkezeti egységeit. Ilyen megismerési folyamat például a kategorizáció és a 

metaforikus vagy metonimikus gondolkodás. 

Ezen folyamatok tanulmányozásának köszönhetően lehetővé vált az is, hogy új 

perspektívából lássunk olyan fogalmakat, mint az erkölcs és a politika, valamint az 

ezekhez kapcsolódó gondolkodási módokat, ideológiákat. George Lakoff (1996) 

kimutatta, hogy az Egyesült Államokban található liberális és konzervatív 

                                                           
1
 Hálásan köszönöm Magyarics Tamás és Benczes Réka megjegyzéseit. 



gondolkodásmód a család modelljén alapszik. Lakoff szerint a család fogalmát 

alapvetően kétféleképpen értelmezhetjük: vagy a „szigorú apa” vagy a „gondoskodó 

szülő” családmodell alapján. Erkölcsi felfogásunk vagy a szigorú apa modelljére, vagy 

a gondoskodó szülő modelljére épül. Mindez politikailag a TÁRSADALOM CSALÁD 

metafora fényében válik fontossá. Ha valaki gondolkodásában a „gondoskodó család” 

modellt követi, akkor az illető inkább liberális morális politikát követ, míg ha a 

„szigorú apa” modellt, akkor inkább a konzervatív politika híve. 

A kérdés az, hogy ez a kognitív tudományon alapuló elképzelés más országokban is 

működik-e. Mint látni fogjuk, az elképzelés nagy vonalaiban a magyar viszonyokra is 

érvényes, ugyanakkor azonban rendkívül fontos különbségeket is találunk. E kérdés 

kapcsán legfontosabb célom nem a politikai állásfoglalás, hanem annak bemutatása, 

hogy az angol helyzetének változása a második kognitív fordulat hatására milyen 

radikálisan új lehetőségeket kínál kulturális-társadalmi világunk jobb megértéséhez is. 

 

1. A két kognitív fordulat az angol nyelv tanulmányozásában 
 

Az angol nyelv tanulmányozása az utóbbi 25 évben a „második kognitív fordulat” 

megjelenésével új irányt vett. A forma helyett a jelentés vált a nyelv és a gondolkodás 

problémájának központi kérdésévé. Ez radikális eltérés volt az „első kognitív fordulat”, 

a Chomsky-féle fordulathoz képest, amely vizsgálódásai középpontjába a nyelvet mint 

formát tette, és ezért fő kutatási iránya a szintaxis (és fonológia) volt. Az új 

megközelítés szerint viszont a forma másodlagos a jelentéshez képest, a szerkezet 

változása csak követi a jelentés változását. (Az új fordulatot megalapozó nyelvészeti 

munkák Langacker, 1987; Lakoff, 1987). 

Továbbá a jelentés felfogásában radikális változást hozott a jelentés ún. 

„testesültség” elmélete, amely szerint a jelentés nem egy nyelvi (vagy nem nyelvi) 

forma és a világ (vagy annak konceptuális leképezése) közti kapcsolatból jön létre, 

nem is már eleve létező fogalmakban keresendő, hanem az emberi testtel kapcsolatos 

tapasztalatokra épül (ld. Lakoff, 1987; Gibbs, 2006). 

Lehetővé vált ebben az új irányzatban az is, hogy ez ideig elhanyagolt és/vagy 

marginálisnak tekintett megismerési folyamatok segítségével magyarázzuk az angol 

nyelv jelentéstani és szerkezeti egységeit. Ilyen megismerési folyamat például a 

kategorizáció (Rosch, 1978), az ún. fogalmi keretek létrehozása (Fillmore, 1982), 

valamint a metaforikus (Lakoff–Johnson, 1980; Kövecses, 2002, 2005) vagy 

metonimikus (Kövecses–Radden, 1998) gondolkodás. Mivel az új nyelvelmélet 

kidolgozói vagy angol anyanyelvűek voltak, vagy elsősorban az angollal foglalkozó 

nyelvészek voltak, az angol nyelv különösen jelentős szerepet kapott az elmélet 

kidolgozása során. 

Mivel az elmélet további fontos tétele az, hogy a nyelv tanulmányozása nem 

elválasztható a gondolkodás tanulmányozásától, és az ember a gondolkodási folyamatai 

segítségével hozza létre a jelentéseket (ld. például Fauconnier–Turner, 2002), világossá 

vált, hogy a kultúrákat alkotó „jelentéshálók” (Geertz, 1973), fogalmak és értékek 

létrehozása ugyanazoknak a kognitív folyamatoknak az eredménye, mint amelyek a 

nyelvi jelentéseket hozzák létre. A nyelvi jelentés nem más, mint a világról alkotott 

tudásunk. 



Ezen felismerés alapján lehetővé válik, hogy az új nyelvészet és az új kognitív 

tudomány eszköztárával ne csak az angolt, hanem más nyelveket, például a magyart is 

megvizsgáljuk, illetve lehetőség adódik arra, hogy ne csak az eddig szigorúan a nyelvi 

rendszerhez tartozónak vélt jelenségeket vizsgáljuk, hanem olyanokat is, amelyek az 

eddigi kutatások során kívül maradtak a nyelvészet hatáskörén. Az új elmélet szerint 

nincs autonóm nyelvi rendszer és nincs autonóm nyelvészet sem. 

Feladatunk tehát itt Magyarországon az, hogy mi, magyar kutatók is hozzájáruljunk 

az új elmélet továbbfejlesztéséhez, és megvizsgáljuk, hogy az angol nyelvre 

kidolgozott elmélet hogyan alkalmazható a magyar nyelvre, a magyar metafora-

rendszerre, és szélesebben véve a magyar társadalmi és kulturális kontextus és 

jelentésrendszer tanulmányozására. 

 

2. A moralitás mint példa 
 

Ennek illuszrálására vegyük a „moralitás” fogalmát. Ezt tipikusan olyan fogalomnak 

tekintjük, amely absztrakt és transzcendentális – transzcendentális abban az 

értelemben, hogy semmi köze az emberi test legalapvetőbb tapasztalataihoz. Ez 

azonban nem így van. George Lakoff (1996) kimutatta, hogy az erkölcs fogalma az 

emberekben a család fogalmából és a családi élet testi-érzelmi tapasztalataiból alakul 

ki. Mivel alapvetően két családmodellt különböztethetünk meg, moralitásunk is 

alapvetően kétféle lehet. Az egyik családmodell az, melyet Lakoff a SZIGORÚ APA 

modellnek nevez, a másik az, amelyet a GONDOSKODÓ SZÜLŐ családmodellnek hív. 

 

2. 1. A SZIGORÚ APA családmodell 
 

George Lakoff (1996) a következőképp jellemzi ezt a modellt: 

 

Az apa az erkölcsi tekintély. 

Az apa óvja és védelmezi családját az anyával együtt, aki nem elég erős ahhoz, hogy 

ezt megtegye. 

Az apa hozza meg a legfontosabb döntéseket (az apa jobban tudja, mint az anya vagy 

a gyerekek). 

Ezeket a család többi tagja ellenkezés nélkül elfogadja. 

Az apa fegyelemmel (ha kell, fizikai fenyítéssel) engedelmességre és önkontrollra 

tanítja a gyerekeket. 

A fegyelmezett gyerekből fegyelmezett felnőtt lesz, aki öngondoskodásra képes. 

Az öngondoskodó ember képes eltartani saját magát és saját családját, és önállóan 

alakítja saját sorsát. 

 

Tehát ebben a modellben az erkölcs az egyén erejéből fakad, abból, ahogy az apa 

fegyelmezése a gyerekben belső fegyelemmé, önfegyelemmé válik. Az önfegyelemmel 

bíró ember képes az öngondoskodásra, mert sikeresen meg tud küzdeni azokkal a külső 

vagy belső hatásokkal (pl. kísértések, csábítások), amelyek a gyenge embert legyőzik, 

és ezáltal erkölcstelenné teszik. 

 

2. 2. A GONDOSKODÓ SZÜLŐ családmodell 



 

A másik családmodell George Lakoff (1996) alapján a következőképpen jellemezhető: 

 

Mindkét szülő egyformán felelős a gyerekek erkölcsi fejlődéséért. 

A család tagjai felelősek egymásért. 

Gondoskodnak saját magukról és a család tagjairól, mert felelősséggel tartoznak 

egymásnak. 

A család tagjai közti kapcsolatot az empátia jellemzi. 

A család tagjai között a kapcsolatok a bizalomra épülnek, a kommunikáció nyitott, a 

döntések őszinte kommunikáció eredményeként születnek. 

 

Mint látjuk, az erkölcs kialakulása ebben a modellben nem a szigorú apa 

fegyelmezésére, az ebből létrejövő önfegyelemre és a veszélyes hatásokra nemet 

mondani tudó „önerőre” épül, hanem az egymás iránti empátián alapuló felelősségre, 

amelyből az erkölcs kategóriája kialakul. 

 

3. A TÁRSADALOM CSALÁD metafora 
 

A családra épülő erkölcsi felfogásunk a társadalom egyik központi metaforájának 

fényében kap különös jelentőséget. Ez a metafora a TÁRSADALOM CSALÁD. Ha valaki 

gondolkodásában a GONDOSKODÓ SZÜLŐ modellt követi, akkor az illető inkább 

progresszív, liberális morális politikát követ, míg ha a SZIGORÚ APA modellt, akkor 

inkább a konzervatív politika híve. Az egyszerűség kedvéért a progresszív, liberális 

politikát a továbbiakban baloldali politikának nevezem, míg a konzervatív politikát 

jobboldalinak. 

A TÁRSADALOM CSALÁD metafora alapstruktúrája a következő: 

 

a család otthona → az ország 

a szülők → a kormányzat 

a gyerekek → az állampolgárok 

 

Ebből következik, hogy a kormányzatnak (mint a szülőnek) kötelességei vannak az 

állampolgárokkal szemben. 

Ezen a ponton joggal merül fel a kérdés: Mi köze van a fentieknek a mai magyar 

politikához, és hogyan alkalmazható mindez a magyar politikai élet vizsgálatára? 

 

4. A két modell politikai következményei Magyarországon 
 

Kezdjük a SZIGORÚ APA modellel. A jelenlegi magyar kormányzat (2006–2008) a 

szigorú apa modellt látszik követni, hiszen az erkölcsi tekintély szerepében lép fel. 

Ennek egyik példája a parlamentnek benyújtott ún. „tisztasági csomag”. Ugyanakkor 

azonban sem a kormányzat, sem a mai miniszterelnök nem fogadható el erkölcsi 

tekintélynek, ahogy ezt számos, a kormányzattal kapcsolatos „ügy” mutatja. Ilyenek a 

„Zuschlag-ügy”, a kormányzat holdudvarába tartozó személyek gyanús körülmények 

közötti meggazdagodása és az ún. őszödi „hazugságbeszéd”. 



A kormányzat abban is a SZIGORÚ APA modell szerint tevékenykedik, hogy az egyik 

legfontosabb célkitűzése az, hogy emberek öngondoskodóvá váljanak. Ezt például 

Kóka János volt gazdasági miniszter hangoztatta többször nyilatkozataiban. Azonban 

hasonlóan az előző, szigorú apára jellemző vonáshoz, ez sem teljesül. Elsősorban azért 

nem, mert a kormányzat – a valódi konzervatív kormányokkal ellentétben – nem 

teremti meg a lehetőséget arra, hogy az emberek valóban öngondoskodóvá 

válhassanak. Az öngondoskodóvá válás ellenében hat az, hogy a kormányzat magas 

adót fizettet az emberekkel, nem teremt megfelelő lehetőségeket a gazdaság 

növekedésére, és ezáltal egyre több ember szegényedik el. Vagyis ilyen körülmények 

között az öngondoskodó ember mint társadalmi-politikai célkitűzés csak retorikai 

fikcióként fogható fel. 

Bizonyos szempontból a kormányzat nem egyszerűen a szigorú apa modellt követi, 

hanem annak egy tekintélyelvű változatát. A mai magyar kormányzat azzal az igénnyel 

lép fel, hogy – mivel megválasztásából adódóan úgy véli, erkölcsi legitimációja van – 

az emberek előzetes egyeztetés és valós párbeszéd nélkül fogadják el döntéseit. Ezekre 

példa a vizitdíj, a tandíj, a kórházbezárások, a vasútvonalak bezárása vagy az 

egészségbiztosítás privatizálása kérdésének egyoldalú, az érintettekkel nem egyeztetett 

bevezetése. A kormány nem tartja be a képviseleti demokrácia alapszabályait, amikor 

kimondottan az általa képviseltek nagy részének tiltakozása ellenére dönt így. Ez nem a 

klasszikus konzervativizmus, hanem annak egy tekintélyelvű, autoriter változata. 

A SZIGORÚ APA családmodellre épülő konzervativizmus túlhajtásáról kell 

beszélnünk akkor is, amikor a mai magyar kormányzat nem fogadja el a politikájával 

szembeni ellenvéleményeket (például a mozdonyvezetők sztrájkját illegálisnak 

bélyegzi). Ezen is túlmenően, az ellene irányuló (békés) demonstrációkat, ha kell 

fizikai erőszak alkalmazásával is, de feloszlatja. Ez történt például a 2006. október 23-i 

békés megemlékezésen az Astoriánál. Az ilyen esetekben a kormányzat mint szigorú 

apa túllépi hatáskörét, és a társadalom jelentős hányadát megfélemlíti. Ez megint csak 

autoriter, diktatórikus vonás. 

Ez után vegyük szemügyre, hogy milyen politikai lehetőségeket kínál a 
GONDOSKODÓ SZÜLŐ családmodell Magyarországon. A mai ellenzék felelős politikát 

ígér a társadalom tagjaival szemben. Ez elsősorban azt jelenti, hogy felelős módon 

gondoskodik a társadalom egészéről. (Az MSZP társadalompolitikai tagozatának szinte 

belső ellenzékként funkcionáló tevékenysége is jól mutatja, hogy társadalmi 

gondoskodás az emberek nagy részével szemben jelenleg nem áll fenn, vagy nem 

működik kielégítően.) Az ellenzék a népszavazási kezdeményezéssel igyekszik 

fenntartani a szociális hálót, és igyekszik megakadályozni, hogy a társadalmi 

igazságosság csak kevesek privilégiuma legyen. 

 

5. A magyar „csavar” 
 

Ahogyan azt George Lakoff megállapítja, a SZIGORÚ APA családmodellre alapozott 

politikai gondolkodásmód a KONZERVATIVIZMUS, míg a GONDOSKODÓ SZÜLŐ 

családmodellt követő a szociálisan érzékeny, a szolidaritás-alapú társadalom, amelyet 

Lakoff könyvében LIBERALIZMUSNAK nevez. Ennek megfelelően Lakoff az Egyesült 

Államok esetében a konzervativizmust képviselő pártnak a republikánusokat tartja, míg 

az inkább szolidaritás-alapú társadalom eszmevilágát képviselő pártnak a 



demokratákat. Magyar kontextusban liberalizmus helyett talán helyesebb lenne 

szociáldemokráciáról beszélni. 

Magyarországon a magát szolidaritás-alapú politikát folytató pártnak tartó párt 

elsősorban az MSZP, míg a magát konzervatív pártnak tekintő párt dominánsan a 

FIDESZ-KDNP. A magyar „csavar” tehát abból áll, hogy – amint láttuk – a fenti 

konzervatív jellemzők elsősorban az MSZP-SZDSZ koalícióra érvényesek, míg a 

társadalmi szolidaritást hangsúlyozó vonások elsősorban a FIDESZ-KDNP-t jellemzik. 

 

6. Hol is állunk most politikailag? 
 

Ha ez így van, akkor minek alapján választ(hat)unk pártot Magyarországon? Milyen 

alapon döntünk pártpreferenciáinkról? Elméletileg alapvetően három opciónk van, ha 

eltekintünk az olyan érzelmi alapú döntésektől, mint az, hogy egyszerűen utáljuk ezt 

vagy azt a pártvezért, vagy, ellenkezőleg, rajongunk érte. 

Az első lehetőségünk az, hogy a felkínált értékek alapján döntünk. Eldöntjük, hogy 

mi fontosabb számunkra: az egyén autonómiájára alapozott öngondoskodás vagy a 

közösségre épülő szolidaritás. Ez azonban nem reális lehetőség Magyarországon, ti. 

nincs közvetlen és egyértelmű megfelelés az értékek és a pártok között. Az 

öngondoskodás konzervatív értékét hangsúlyozó pártok jelenleg az MSZP-SZDSZ 

koalíció, amelynek elsősorban a szolidaritást kellene hangsúlyoznia. A szociális 

szolidaritást hangsúlyozó pártok pedig a FIDESZ és a KDNP, melyeknek (főleg a 

FIDESZ-nek) az öngondoskodást kellene hangsúlyoznia. 

A fennmaradó két lehetőség az, hogy vagy annak alapján döntünk, hogy a pártok 

milyennek szeretnék láttatni magukat a választókkal, vagy hogy mit tesznek a 

valóságban. Ha annak alapján igyekszünk választani, hogy milyennek tekintik magukat 

a pártok, akkor az MSZP-SZDSZ koalíció a társadalmi szolidaritást képviseli, a 

FIDESZ-KDNP pedig konzervatív, polgári értékeket. Az erre alapozott döntés 

azonban, mint láttuk, a választó szempontjából önbecsapás lenne. 

Ebben a helyzetben az egyetlen reális alternatíva az, hogy annak alapján választunk 

pártot, amit a pártok de facto tesznek. Vagyis az MSZP-SZDSZ alapjában véve az 

öngondoskodásra alapozott (neo)konzervatív politikát folytat, míg a FIDESZ-KDNP – 

legalábbis az ígéretek és a népszavazási kezdeményezés szintjén – szociális 

érzékenységről tanúskodó politikát. 

Ennek fényében a magyar társadalomnak, és különösen az értelmiségnek, a „hol is 

állunk most politikailag?” kérdésre a fent kifejtettek figyelembevételével kell megadnia 

a választ. 

 

7. Az angol helyzete Magyarországon 
 

Bár írásom érzékeny politikai kérdéseket feszegetett, félreértés lenne politikai 

kijelentésként (vagy főleg politikai agitációként) értelmezni (még akkor is, ha az 

elemzés eredménye egybeesik személyes véleményemmel). A tanulmány szándékom 

szerint és elsősorban az angol helyzetével foglalkozott, és azt a célt tűzte maga elé, 

hogy bemutasson egy olyan módszert az angol nyelv tanulmányozásában, amely képes 

új eredményeket produkálni mind a szorosan vett nyelvészeti, mind a szélesebb 

kulturális-társadalmi kérdések vizsgálatában. 



A második kognitív fordulat lehetővé tette, hogy az angol nyelvet merőben új 

alapokon tanulmányozzuk. Ennek a fordulatnak a kihasználása Magyarországon még 

nem történt meg. Nálunk az angol tanulmányozása még mindig dominánsan a forma – 

és nem a jelentés – alapján történik. Az új nézőpont alapján azonban a nyelv fő 

mozgatóereje a jelentésben van. 

A második kognitív fordulat azt is lehetővé tette, hogy új módokon tanulmányozzuk 

az ember jelentésteremtő képességét a nyelven kívüli szférában is. Írásomban ezt 

próbáltam bemutatni egy példán – a magyar politika példáján – keresztül. Bár a valóság 

jóval összetettebb az általam ismertetett képnél, remélem, tanulmányom sikeresen 

érvelt amellett, hogy a kognitív tudomány és a kognitív nyelvészet életünk 

meghatározó jelenségeinek megértéséhez adhat új eszközt és rendszert. Az új nézőpont 

szerint az angol nyelv tanulmányozásához használt eszközök új lehetőségeket kínálnak 

a magyar politika jobb megértéséhez is, és így inspirálhatnak az őszinte (és a zsigeri 

elutasításon vagy feltétel nélküli elfogadáson túli) tudatos válaszkeresésre. 

 

 

Hivatkozások 

 
Fauconnier, G. & Turner, M. (2002). The way we think. Conceptual blending and the mind’s 

hidden complexities. New York: Basic Books. 

Fillmore, Ch. (1982). Frame semantics. In Linguistics in the Morning Calm (111–137). Ed. by 

The Linguistic Society of Korea. Seoul: Hanshin. 

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic Books. 

Gibbs, R. W. (2006). Embodiment and cognitive science. New York: Cambridge University 

Press. 

Kövecses Zoltán (2002). Metaphor. A practical introduction. New York: Oxford University 

Press. 

Kövecses Zoltán (2005). A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. 

Budapest: Typotex. 

Kövecses Zoltán & Radden, Günter (1998). Metonymy: developing a cognitive linguistic view. 

Cognitive Linguistics, 9(7), 37–77. 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago 

Press. 

Lakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the nature 

of mind. Chicago: The University of Chicago Press. 

Lakoff, G. (1996). Moral politics. What conservatives know that liberals don’t. Chicago: The 

University of Chicago Press. 

Langacker, R. (1987). Foundations of cognitive grammar. Theoretical prerequisites. Vol. 1. 

Stanford: Stanford University Press. 

Rosch, E. (1978). Principles of categorization. In Rosch, E. & Lloyd, B. B. (szerk.), Cognition 

and categorization (27–48). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. KULTÚRAKUTATÁS 
 

 

 

 

  



 

Frank Tibor és Károly Krisztina (szerk.), (2009). Anglisztika és amerikanisztika. 

Magyar kutatások az ezredfordulón (75–80). Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

 

 

FEDERMAYER ÉVA 
 

A KRITIKAI KULTÚRAKUTATÁS (CULTURAL STUDIES) 

TRANSZNACIONÁLIS TÉRHÓDÍTÁSA 

AVAGY ÚJ FEJLEMÉNYEK A KRITIKAI KULTÚRAKUTATÁSBAN 

 

 

 

 

A cultural studies vagy magyarul kritikai kultúrakutatás az anglisztika és amerika-

nisztika egyik sikerágazata, noha mára szinte köszönő viszonyban sincs első 

művelőinek eredeti elképzeléseivel. A szakmai közvélekedéssel szemben ugyanis – 

mint ahogy John Dixon (1991) és Tom Steele (1997) erre rámutatott – a kritikai 

kultúrakutatás nem az 1957-ben Richard Hoggart igazgatása alatt létrehozott 

birminghami intézettel, a Kortárs Kultúrakutatás Központjával (Centre for 

Contemporary Cultural Studies) kezdődött, hanem a II. világháború utáni, nagy 

hagyományokkal rendelkező angol felnőttoktatással. Pontosabban azokkal a 

Munkásoktatási Szövetség (Workers’ Educational Association) hálózatán belül, 

egyetemekhez lazán kapcsolódó kurzusokkal, melyeket Richard Hoggart, Edward 

Thompson és Raymond Williams vezetett. Ebben a sajátos közegben formálták ki az 

alapító atyák azt a kontextualizáló, interdiszciplináris értelmezési keretet, ami a 

későbbi kritikai kultúrakutatás alapjául szolgált. Az esti iskolába járó fiatal brit 

munkások kritikai látásmódjának fejlesztését úgy tartották megvalósíthatónak, hogy a 

felhasznált irodalmi műveket sok szállal kötötték vissza eredeti kulturális közegükbe, 

csakúgy, mint a munkások saját életébe, s az őket foglalkoztató kérdések szövetébe. 

A későbbi nemzedék első nagy nemzetközi konferenciáját Cultural Studies Now and 

in the Future címmel a University of Illinois Urbana-Champaign campusán rendezte 

1990 tavaszán, és bár a konferencia válogatott anyaga (1992) arról tanúskodott, hogy 

nincs határozottan körülvonalazható módszertana, néhány évvel később erre rácáfolt 

egy sor kiadvány, köztük az egyetemi kurzusokon sokat használt könyvek, mint Jere 

Paul Surber (1998), Ann Gray (2003), Mimi White és James Schwoch (2006) művei, a 

kritikai kultúrakutatás beszédmódjait és vizsgálati eljárásait taglaló munkák. 

Több mint hat évtizedes története során a kritikai kultúrakutatás tehát kilépett sajátos 

„téridőhöz” (Wallerstein, 1998) kötöttségéből és transznacionális ténnyé vált (Szeman, 

2006). Kritikai kultúrakutatók és társaságaik, szakfolyóirataik és olvasóközönségeik a 

világ szinte minden pontján megtalálhatók: Törökországban és Taiwanon, Indiában és 

Jamaicában, Új-Zélandon és Magyarországon.
1
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 A kritikai kultúrakutatás hazánkban elsősorban a felsőoktatásban működő angol és ame-

rikanisztika tanszékek tananyagaiban mutatható ki, s újabb térnyerését jelzi, hogy az angol szak 



A kritikai kultúrakutatás napjainkban tapasztalható kiemelkedő népszerűsége 

azonban paradox módon válságjelenségként csapódik le művelőinek körében. Mint 

ahogy a két nemrégiben megjelent kötet, a New Cultural Studies (2006) és az American 
Cultural Studies (2002) szerzői is egyhangúan megállapítják: 1) a kritikai 

kultúrakutatás globális elterjedése az eredeti program végzetes felhígulásával és 

eltorzulásával járt; 2) intézményesülése elszakította eredeti célközönségétől, a 

marginalizált csoportoktól, amelyeknek társadalmi felemelkedését kívánta 

előmozdítani; 3) „magas elméletbe” emelése öncélú értelmiségi magamutogatássá 

degradálta. 

A „magas elmélettel” (azaz az elsősorban francia eredetű posztstrukturalista és 

posztmodern elméletekkel) szemben növekvő ellenállást több okkal magyarázzák a 

szerzők, melyek közül itt csak néhányat említek: 1) elhunyt a nagy elméleti nemzedék 

derékhada (Barthes, Altusser, Deleuze, Lacan, Faucault, Lyotard, Paul de Man, 

Derrida); 2) a kapitalizmus globális térnyerésével a nyugati baloldal és a poszt-

marxista gondolkodás válságba került; 3) az egyetemek marketizálódtak, korporációs 

struktúrájuk és az új neo-liberális gazdaság légköre kedvezőtlenül hat a közvetlen 

gyakorlati haszonnal nem kecsegtető elméletekre; 4) szeptember 11. és a rákövetkező 

események, az afganisztáni és az iraki háború, az USA kormányának félelem-politikai 

játszmái háttérbe szorították az euro-centrikus, szövegközpontú, elitistának vélt 

„elméletet”, hiszen a kutatók ehelyett inkább konkrét helyzetelemzések alapján a 

hatalom új kulturális megjelenési formáira kíváncsiak. 

Ebben a gyökeresen megváltozott légkörben szinte drámaian hangzanak Wendy 

Brown szavai, hiszen csapdahelyzetre hívja fel figyelmünket: a világ eddig működő 

liberális demokráciái legitimitásukat a modernitás olyan narratíváira alapozták, 

amelyek sorra megkérdőjeleződni látszanak. Ám ezek az elmúlt évtizedekben 

erodálódtak, olyannyira, hogy „nem hiszünk többé sok olyan konstitutív premisszában, 

amely a modern szubjektumot, államot és annak törvényeit alkotják; ennek ellenére 

azonban úgy működünk tovább, mintha e premisszák tarthatók volnának és mintha 

azok a politikai és kulturális narratívák, amelyek ezeken alapulnak, érintetlenek 

                                                                                                                                                    
MA akkreditációs ajánlásában is hangsúlyos szerepet szántak intézményes megjelenésének. 

Noha fellegvárai az egyetemi angol-amerikanisztika tanszékek, a felsőoktatáson kívül is 

növekvőben az érdeklődés a kritikai kultúrakutatás iránt, elsősorban a média, 

irodalomtudományi és társadalomtudományi kutatók körében. 

Magyar nyelvű szakirodalma is növekvőben. Első áttekintő jellegű magyar tanulmány és 

tanulmányfordítások: Replika 17–18. sz. 1995; Belinszki Eszter: A kritikai kultúrakutatás a 

médiaelemzés gyakorlatában, Mediakutato.hu; Helikon kritikai különszáma: 2005/1-2. szerk. 

Sári B. László. 

Magyarországi népszerűségét legalább két okkal látom indokolhatónak. Egyfelől a 

magyarországi angol és amerikanisztika tanszékek oktatói felszabadító erejűnek érezték az 

interdiszciplináris kritikai kultúrakutatás nyújtotta tágabb teret diszciplínájuk, az irodalom, 

történelem vagy éppen országismeret oktatásában, kutatásában. Másfelől – tanszékeken belül és 

kívül – sokan kívántak a kritikai kultúrakutatás eszköztárából értelmezési keretet nyerni a 

tömegkultúra és a társadalom minden szögletét elöntő kultúraipar termékeinek elméleti 

megragadásához. Hiszen manapság minden a „kulturalizáció” megnyilvánulása, s a közbeszédet 

átszövik a kultúrával kapcsolatos kifejezések a politikai kultúrától a testkultúráig, az olvasási 

kultúrától a vitakultúráig, az üdülési kultúrától a panaszkultúráig. 



maradtak volna… Hogy éljünk ezekben a széttördelt narratívákban, amikor semmi sem 

lépett helyükbe?” (Brown, 2001: 4)
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A jelen írásom legfőbb referenciaalapját képező két kötet tehát válságjelenségről ad 

látleletet, ám, mint mindig, most is csínján kell bánnunk a másutt gyászosnak vélt 

válság szóval. A kritikai kultúrakutatásban ugyanis a válság majdhogynem 

egylényegűnek látszik a fordulóponttal, a határok elérése és újradefiniálása pedig 

mindig is a diszciplína stratégiai feladatai közé tartozott. Az önkritika, önreflexió, egy-

egy alapkoncepció újragondolása a megváltozott tapasztalatoknak megfelelően a 

vizsgálódások területének újratérképezését is jelentette. Úgy tűnik, ez történik most is 

az angol és amerikai kritikai kultúrakutatók körében. 

Az elsősorban brit szerzők által jegyzett New Cultural Studies és a hangsúlyozottan 

amerikai (egyesült államokbeli) American Cultural Studies irányultsága hasonló: 

mindkettő bevallottan összegzés, kritikai diagnózis és útkeresés. Az American Cultural 
Studies fedőlapján egy közép-nyugati (elvégre a kiadó a University of Illinois Press, a 

híresen termékeny, mezőgazdaságára méltán büszke közép-nyugati Illinois államból), 

talán genetikailag megpiszkált gabonatáblájának erősen megdolgozott fényképe látható 

aratás után, természetellenesen izzó napsütésben és kiberteret idéző határtalansággal. A 

New Cultural Studies borítóterve hasonlóképpen manipulált „természetességet” sugall: 

előtérben egy okos tekintetű dél-ázsiai csecsemővel neonzöld színű törülközőn, szürke-

neonlila háttérrel, erős megvilágításban és nagyításban – még a pihék is látszanak a 

gyerek vállán. Az újszülött azonban semmiképpen nem törvénytelen párja vagy 

önnemzéssel született csodagyerek. Mindkét kötet írásai arról tanúskodnak, hogy a 

diszciplína vágyott újjászületése (és a New Cultural Studies esetében a kifejezetten új, 

Sussex, Warwick és Lancaster egyetemein nevelődött generáció) nem tagadja meg 

őseit. Ellenkezőleg. A New Cultural Studies apa- és anyafigurái (akiknek ajánlásával 

kezdődik a tanulmánykötet) végig ott gyámkodnak a csecsemő fölött. Ők az angol-

amerikai kritikai kultúrakutatás elismert nagyjai (Hannah Arendt, Henry Giroux, 

Lawrence Grossberg és Angela McRobbie), akiknek erőteljes jelenléte hitelesíti, 

„törvényesíti” a gyermeket. Az American Cultural Studies egyértelmű apafigurája 

James Carey a University of Illinois-ról, aki hidat képez az amerikai és a birminghami 

iskola között, s ily módon a birminghami iskola felől hitelesíti az amerikai vonulatot. 

Noha egy a szándék, a megújuláshoz vezető utak markánsan különböznek. És ez 

talán meglepő is, hiszen a brit kritikai kultúrakutatást mindig is jobban meghatározta a 

birminghami iskolától tanult látásmód és munkamódszer: a megélt tapasztalatok 

alapján történő kultúra-értelmezés, a Hoggartra, Williamsre és Hallra jellemző 

baloldali látásmód és az irodalmi szövegek, kulturális jelenségek társadalmi-gazdasági-

politikai kontextualizálása. A másik oldalt, tehát az amerikai kritikai kultúrakutatást 

ezzel szemben erősen meghatározta a „magas elmélet”, tehát a posztstrukturalista-

posztmodern elméletekbe ágyazottsága és a brithez képest politikai „puhasága”. 

Mindezek ismeretében elmondható, hogy a kritikai kultúrakutatás fordulatát a brit és az 

                                                           
2
 Látható, hogy Wendy Brown nem gondolt a kelet-európai, köztük a magyarországi duplafedelű 

csapdák sokaságára, hiszen a kényszerű történelmi-politikai megkésettség okán errefelé a 

posztmodernitás megelőzni látszik a modernitást: előbb konfrontálódtunk a szubjektum 

megkérdőjelezésével, minthogy megélhettük volna az autonóm egyén szabadságát; előbb kell 

stratégiákat rögtönöznünk a „határátlépő” globális „nomádlétre”, minthogy megkonstruáltuk 

volna nemzeti identitásunkat. 



amerikai szerzők éppen ellenkezőleg ítélik meg. A várakozásokkal ellentétben a brit 

kötet látja a kibontakozás útját az elméleti megerősödésben, míg az amerikai néha 

kifejezetten elmélet-ellenesnek tűnik, s bevallottan visszafordulást javasol 

hagyományosnak ítélt fogalmakhoz. 

Bár az amerikai kötet vissza kívánja terelni az elkóborolt nyájat az elhagyott 

karámba, az amerikai hagyományokba, a nemzeti kultúrába, sőt az amerikai 

kivételesség (American exceptionalism) témaköreibe, e törekvése korántsem jelent 

konzervatív, nemzeti-nacionalista fordulatot vagy egy Hoggart–Williams előtti 

kultúrafelfogásba való visszazuhanást. Mi sem áll távolabb a szerzőktől, mint a 

nosztalgiával átitatott „szerves” közösségekre való hivatkozás valamiféle soha nem 

létezett aranykor kultúrájára csak azért, mert a tárgyukat nemzetállami keretek között, 

az amerikai kultúra bizonyos sajátságainak alapján kívánják újradefiniálni. 

Ellenkezőleg. Az amerikai szerzők deklarált célja, hogy a régi fogalmakat az új 

tapasztalatok és elméletek ütköztetésével újragondolják, s mindezzel megpróbálják 

láttatni az amerikai demokratikus intézmények és kultúra megroggyanását egy, új 

demokratikus kultúra esélyének felvillantásának reményében. James Carey hatalmas 

esszéje zárja a kötetet, amely Harold Innis és Benedict Anderson alapján újraértelmezi 

az amerikai nemzetállamiság konstruáltságát, s felvázolja a nemzeti közös kultúrának 

mint média által ritualizált, imaginárius, elképzelt közösségnek paramétereit, majd a 

műholdas televíziózás megjelenésével ennek széthullását, fogyasztói 

individualizációját.
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A brit New Cultural Studies elméletépítő és nemzetállami témákon túltekintő 

programmal látszik elképzelni a megújulást. Tanulságosnak tűnik ebből a szempontból 

az elmélet megerősítését indokló rész, melyben a szerzők tekintetüket olyan „glokális”, 

tehát a lokálisnak a globálissal összefüggő jelenséghalmazára függesztik, amelynek 

megragadására hiányos vagy elégtelen az eddig használt kultúrakutatási 

fogalomkészlet. A kötetben hivatkozott elméletekből a legizgalmasabbnak azok 

tűnnek, amelyek a globális kapitalizmust mint új, diszperz, tehát szórt, de ugyanakkor 

integrált hálózatokon működő hatalmi rendszert vizsgálják az ökológiai katasztrófa 

küszöbén, az úgynevezett poszthumanitás szemszögéből. Ezekről kívánok röviden 

szólni az alábbiakban, elsősorban Neil Badmington (Badmington, 2006) és Brett 

Neilson (Neilson, 2006) tanulmánya alapján, hiszen itt látom kibontakozni a kritikai 

kultúrakutatás igazi megújulását. 

A formálódó új beszédmód egyik sarkalatos eleme a „biohatalomból” (biopower) 

levezethető „kivétel-állapot” (state of exception), azaz a törvények időleges 

felfüggesztésének koncepciója (Michel Foucault, Giorgo Agamben, Carl Schmitt). A 

hatalomnak ezzel a „biopolitikát” (biopolitics) is magában foglaló vetületével ugyanis 

magyarázni lehet a totalitáriánus rendszereknek az emberi lét kulturális és politikai 

                                                           
3
 Carey tanulmányában a modernitásban létrejövő, Amerikára különösen jellemző ökológiai 

terek egyike, a „média-tér” kap kitüntetett figyelmet, hiszen a nemzet mint elképzelt közösség és 

a nemzeti kultúra mint a nemzeti kommunikációs rendszerek által fenntartott, szimbolikus, 

jelentések harcával leírható tér eltűnni látszik a műholdas kommunikáció korában. Azaz 

mostanában, amikor is az egymással versenyző korporációk a „szabadság” teljes kiélésére 

biztatnak az egyéni ízlésnek megfelelő műsorok vételével. Ez azonban Carey szerint azzal jár, 

hogy az egykor nemzeti közösséghez tartozó egyén e képzeletbeli közösségről leválasztódik, 

elszigetelődik, és fogyasztógéppé degradálódik. 



felfüggesztésére irányuló narratíváit (és természetesen az ezeket megtestesítő 

intézményrendszereit), továbbá a személyeknek testekké degradálását. Emellett a 

koncepció lehetőséget ad annak megértésére is, hogy az újfajta „internalizált” hatalom 

hogyan működik a demokráciákban, pl. az Egyesült Államokban, ahol George W. Bush 

kormányának félelem-politikája az amerikai liberális demokrácia bizonyos elemeinek 

időleges felfüggesztésére irányult. 

A decentralizált, hálózatokon keresztül működő hatalmi struktúrával való 

szembeszegülés ugyanakkor újfajta közösségeket és ellenállásokat is indukál (de nem 

ellenállási mozgalmakat). Ilyenek azok az ágas-bogas programmal megjelenő, sokféle 

eredetű és megszakított történettel jellemezhető, de globális jelentőségű szerveződések 

(radikális ökológiai mozgalmak, a „Porto Allegre-i folyamat”, zöldmozgalmak, zöld 

pártok, fogyasztás-elleni demonstrációk, melegtüntetések, a Világkereskedelmi 

Szervezet /WTO/ üléseinek szisztematikus megzavarása, iraki háborúellenes 

tüntetések, indiai és latin-amerikai egalitáriánus militáns szervezetek stb.), amelyek 

leírása új terminológiát tesz szükségessé. Az új „kollektivitások” fogalmi 

megragadására tett kísérletet Michael Hardt és Antonio Negri a „sokadalom” 

(multitude) koncepcióval, amit a „nép” (people) mint idejétmúlt és lejáratott fogalom 

(melynek jelöltje egyéni érdekeket és privilégiumokat megtestesítő emberek halmaza) 

helyébe ajánl. 

A „sokadalom” mint új kollektivitásokat, ellenállásokat jelző fogalom bevezetésével 

a New Cultural Studies odáig megy, hogy a globálisan megváltozott, ökológiai 

robbanás előtt álló világban kulturális alapfogalmaink sorát kívánja újradefiniáltatni. A 

legújabb állatkutatások és földrajztudomány megállapításai szerint ugyanis kétségbe 

kell vonnunk a modernitás tartópillérét. Azt a humánum/szubjektum koncepciót, ami az 

embert mint „saját maga által szövött jelentőségének hálójában függeszkedő állatot” 

(Geertz, 1973) a biológiai világ különleges fajaként tételezi, s erre támaszkodva – 

mintegy a humanista beszédmódot követve – kiirtja maga körül a nem saját fajába 

tartozó növény- és állatvilágot. Ez a Carey Wolf által „fajizmusnak” (speciesism) hívott 

emberi arrogancia egyenesen következik az euro-amerikai nyugati kultúra logikájából, 

következésképp a kritikai kultúrakutatás megújulása csakis egy új, nem-emberi 

léptékkel meghatározott kultúrafogalom körül képzelhető el egyfajta „poszthumanitás” 

kontextusában. 

Tapasztalataim szerint a magyarországi kritikai kultúrakutatás még nem mozdult el a 

biopolitika és poszthumanitás irányába, de kevés jelét lehet látni annak is, hogy a 

kritikai kultúrakutatás magyarországi művelői e tudományos beszédmód szemléletét, 

módszereit és fogalomkészletét magyar kulturális jelenségek megragadására 

használják. Ezért írásomat néhány nyitva hagyott kérdéssel zárom, amellyel a kritikai 

kultúrakutatás fentebb vázolt új fordulatának tanulságait és magyarországi 

felhasználhatóságát kívánom körvonalazni. 

 

1. A kritikai kultúrakutatás elsősorban brit, észak-amerikai, ausztrál, kanadai, tehát 

angol nyelvű és a miénktől eltérő, másfajta fejlődési pályát leíró kultúrákból sarjadt és 

mint ilyen vált transznacionálissá. Szükségszerűen vetődik fel tehát a kérdés, vajon a 

kritikai kultúrakutatás mint „utazó” elmélet, amely nyugatról kelet felé, illetve északról 

délre tart, vajon nem annak a neo-liberális kapitalizmusnak fogaskereke, amely az 

angol-amerikai szellemi terméket másodlagos piacokon, tehát Kelet-Európában, Latin-



Amerikában és Ázsiában teríti. Amennyiben kritikátlan magyarországi fogyasztóivá 

válunk, nem válunk-e bizonyos mértékig egyfajta nyugati posztkolonizáció 

áldozataivá. 

2. A fentiekből adódik a következő kérdés: az angol-amerikai (nyugat-európai, 

észak-amerikai) fogalomkészlet és elméleti keret vajon maradéktalanul felhasználható-

e a kelet-közép-európai, illetve a magyar kulturális jelenségek vizsgálatára? 

3. A 21. század elején, az ökológiai katasztrófa küszöbén a magyarországi 

kultúrakutatás vajon beemelhet-e programjába olyan (tipikusan 1980-as évekbeli) 

angol-amerikai kultúrakutatási koncepciókat, amelyek elnézően bánnak a fogyasztói 

kultúrával, mi több, hirdetik annak önfelszabadító erejét? 

4. Milyen mértékben ágyazódtak be kulturális formáink egy termelésre-fogyasztásra 

épülő, fenntarthatatlan rendszerbe itt, Kelet-Közép-Európában, az Európai Unió 

tagállamaként? 

5. Hogyan tudnánk kamatoztatni a kritikai kultúratudomány elméleti eszköztárát 

„nemzeti” kultúránknak mint konstrukciónak elemzésében, kiváltképpen az 

„anyanemzet” és más (határon túli) magyar kultúrák viszonyának feltárásában, konkrét 

példák alapján, ezzel mintegy megtesztelve a kultúrakutatásban kidolgozott 

fogalomkészlet globális relevanciáját? 

6. Saját gondolati hagyományainkra építve miként gondolhatnánk újra a „humánum” 

fogalmát (melyre itthon is minden kultúra-meghatározásunk épül) a poszthumanitás 

szemszögéből? Másképpen fogalmazva: az állati kultúra fogalmának beemelésével 

(Csányi Vilmos és angol-amerikai állatkutatók, pl. Erica Fudge, Sarah Whatmore, Cary 

Wolf földrajztudósok szövegein keresztül) hogyan tudnánk megragadni étkezési vagy 

éppen állattartási szokásainkat az ember-állat viszonyának magyarországi kulturális 

narratíváin keresztül? 

7. A humánum magyar kulturális narratíváit elemezve vajon hogyan tételeződik 

kulturális gyakorlatainkban a színes bőrű menekült, a nem asszimilálódott roma vagy 

zsidó, a meleg, a leszbikus vagy éppen a határon túlról érkezett romániai magyar 

agrármunkás? 

 

 

Hivatkozások 

 
Badmington, N. (2006). Cultural studies and the posthumanities. In G. Hall & C. Birchall 

(szerk.), New cultural studies. Adventures in theory (260–272). Athens: University of 

Georgia Press. 

Brown, W. (2001). Politics out of history. London & Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Dixon, J. (1991). A schooling in English. Critical episodes in the struggle to shape literary and 

cultural studies. Milton Keynes [England] & Philadelphia: Open University Press. 

Geertz, C. (1973). The interpretations of cultures. New York: Basic Books. 

Gray, A. (2003). Research practice for cultural studies. London: Sage. 

Grossberg, L., Nelson, C. & Treichler, P. (szerk.), (1992). Cultural studies. New York & 

London: Routledge. 

Hall, G. & Birchall, C. (szerk.), (2006). New cultural studies. Adventures in theory. Athens: Uni-

versity of Georgia Press. 

Neilson, B. (2006). Cultural studies and the posthumanities. In G. Hall & C. Birchall (szerk.), 

New cultural studies. Adventures in theory (128–145). Athens: University of Georgia Press. 



Steele, T. (1997). The emergence of cultural studies. Adult education, cultural politics, and the 

’English’ question. London: Lawrence & Wishart. 

Surber, J. P. (1998). Culture and critique. An introduction to the critical discourses of cultural 

studies. Boulder, CO: Westview Press. 

Szeman Imre (2006). Cultural studies and the transnational. In New cultural studies. Adventures 

in theory (200–218). Athens: University of Georgia Press. 

Wallerstein, I. (1998). The time of space and the space of time. The future of social science. 

Political Geography, XVII, 1. 

Warren, C. A. & Vavrus, M. D. (szerk.), (2002). American cultural studies. Urbana & Chicago: 

University of Illinois Press. 

White, M. & Schwoch, J. (2006). Questions of method in cultural studies. Malden, MA: 

Blackwell. 

 

 

 

 



 

Frank Tibor és Károly Krisztina (szerk.), (2009). Anglisztika és amerikanisztika. 

Magyar kutatások az ezredfordulón (81–88). Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

 

 

TÚRY GYÖRGY 
 

A KRITIKAI KULTÚRAKUTATÁSRÓL ÉS 

ALKALMAZHATÓSÁGÁRÓL 

Problémafelvetés és esettanulmány 

 

 

 

 

 

Tanulmányom – műfaját illetően – sokkal inkább tekintendő esettanulmánynak, 

semmint egy jól körülhatárolható tudományos probléma felvetésének, körüljárásának, 

majd – ezeken alapuló és újszerű elemeket is felvonultató – elemzésének, 

megoldásának. Azt szeretném bemutatni, hogy a kritikai kultúrakutatás (Cultural 
Studies) – elsősorban az észak-amerikai angol és amerikanisztika tanszékeken teret 

hódító válfajában – hogyan próbálja újraszituálni, újradefiniálni központi fogalmát, a 

kultúrát, illetve, pontosabban: a jelenkorra érvényesnek tűnő definíció alapján milyen 

lehetőséget lát arra, hogy mainstream és alternatív kultúráról beszélhessünk. 

A fenti, tematikus problémafelvetést szükségesnek érzem kiegészíteni, még ha 

röviden is, módszertani kérdésekkel. Ezen kérdések koherenciáját, valamint 

relevanciáját az biztosítja, hogy a következők köré csoportosíthatók. Először is: a 

kritikai kultúrakutatás – véleményem szerint – centrálissá válása az angol és 

amerikanisztika szakos képzésekben, illetve tanszékeken. Másodszor: az anglisztika-

amerikanisztika szakos stúdiumok és kutatások jellegének és ebből adódóan 

szerepeinek megváltozása. Ezen, ebben a konkrét esetben, azt értem, hogy körülbelül 

az 1970-es, de igazán markánsan az 1980-as évektől kezdődően ezek a tanszékek 

„gyűjtőmedencékké” váltak a humán és sok tekintetben a társadalomtudományi 

diszciplínák új kutatási eredményei, illetve ezek alkalmazásának tekintetében. E 

folyamat kétségkívül jól illeszthető az ún. nyelvi fordulatot követő kulturális fordulat 

indukálta események sorába, okai pedig sokfelé ágaznak. Ezen tanszékek nyitottabbnak 

bizonyultak az inter- és multidiszciplináris kutatások befogadására, valamint – 

alaptevékenységük természetéből adódóan is – érzékenyebben tudtak reagálni olyan 

jelenségekre, amelyeket a kortárs kulturális stúdiumok vetettek fel. Ez utóbbi 

megállapítás számomra a legmeggyőzőbben azzal (is) bizonyítható, hogy az angol-

amerikai irodalmi és kulturális kutatások – elsősorban a postcolonial studies, a 

globalization studies, valamint a gender studies kérdésfelvetései kapcsán – óhatatlanul 

is olyan új szempontokkal és újszerű alapproblémákkal szembesültek, amelyek 

egyrészt logikusan illettek már elkezdett kutatómunkáikba, másrészt – és ez talán most 

a fontosabb megállapítás – „kikényszerítették” az újszerű kérdésfelvetéseket és 

módszertani megközelítéseket. 



Az angol-amerikai irodalom- és kultúrkritika történetének a múlt század ’60-as 

éveire datálható gyökeres változása, amit közkeletű elnevezéssel posztstrukturalista 

fordulatként írnak le, alapvető és jól ismert változásokat hozott tudományterületünkön. 

Az irodalmi mű szövegközpontú vizsgálatát felváltotta, illetve kiegészítette – egyelőre 

még maradva az irodalmi mű „elemzésénél” – teljesen más jellegű kérdések felvetése. 

Ezen kérdések olyan aspektusokat próbáltak boncolgatni, amelyek természetszerűleg 

nem kerültek terítékre a szövegközpontú elemzések keretei között. Ilyenek voltak, 

többek között, a gender studies szempontjai, a race and ethnicity studies felvetései, a 

dekonstrukció által kérdésessé tett (alap)feltevések az irodalmi mű mibenlétét és 

értelmezhetőségét illetően, valamint – és jelen tanulmány szempontjából ezek a 

legfontosabbak – azon nézőpontok kezdődő érvényesítési kísérletei, amelyek a brit 

kulturális materializmus és az amerikai újhistoricizmus keretein belül kerültek 

megfogalmazásra. A fentiekben felsorolt – később önálló diszciplínává váló – kutatási 

területek mindegyike jelentős szerepet játszott a kritikai kultúrakutatás 1980-as, 1990-

es évekbeli térhódításában és intézményessé válásában. A harmadik és egyben utolsó 

módszertani szempont a következő: az angol-amerikai stúdiumok vizsgálódási 

területének globálissá válásából adódó következmények, jelesül az ezen diszciplínák 

kutatási eredményeinek alkalmazása, alkalmazhatósága nem feltétlenül angol nyelvű 

kultúrák leírásakor, elemzésekor. Ez egy kétirányú, egymást kölcsönösen 

megtermékenyítő, gazdagító folyamat, amelynek egy kicsiny, de jelentős szeletével 

kívánok foglalkozni az alábbiakban. 

Ez utóbbi megjegyzés kapcsán célszerű megemlíteni egy ehhez kapcsolódó, mégis 

aránylag egyértelműen elkülöníthető kérdéskört, jelesül az említett diszciplínáknak a 

felsőoktatásban elfoglalt szerepét és funkcióját illetően. Ha kellő komolysággal és 

felelősségérzéssel próbálunk ugyanis megfelelni a konferenciafelhívásban 

megfogalmazottaknak, akkor ez az egyik, ha nem a legfontosabb szelete 

vizsgálódásainknak. Az alábbiakban részletesen ismertetésre kerülő többéves 

nemzetközi kutatás is – többek között – ezt a feladatot tűzi maga elé. Pontosabban arra 

a kérdésre keresem a választ, illetve arra a problémára kívánok koncentrálni, amely a 

jelenkori kritikai kultúrakutatásnak a hazai angol és amerikanisztika szakos képzésben 

elfoglalt helyét, funkcióját, relevanciáját, valamint lehetőségeit vizsgálja. 

Meggyőződésem ugyanis, hogy elkerülve a szélsőséges alkalmazásokat, óriási hozadék 

adódhat mind a hallgatók, mind az oktatók, mind pedig a hazai tudományosság 

számára a vizsgált kérdéskör által érintett területeken. Szélsőséges alkalmazások alatt 

kétféle hozzáállást értek, sajnos mindkettőre bőven akad példa. Az egyik akként kezeli 

a kritikai kultúrakutatás kortárs problémafelvetéseit, mintha azokhoz semmi közük nem 

lenne – érdekes kérdésekként ugyan, de egyben olyanokként is, amelyek nem 

alkalmazhatóak, alkalmazandóak a hazai viszonyok között. Erről úgy vélem, még ha 

számomra nem is szimpatikus megoldás, hogy lehet létjogosultsága: a fő probléma 

ezzel az, hogy kiaknázatlanul maradnak azok a lehetőségek, amelyekkel könnyen 

lehetne élni is. A másik fajta szélsőséges alkalmazás alatt a kortárs kritikai 

kultúrakutatás eredményeinek, kérdésfelvetéseinek szolgai, kritikátlan átvételét és 

látszólagos alkalmazását értem. 

Természetesen vannak kitűnő ellenpéldák is. Ilyen például Sári B. László A hattyú 
és a görény: kritikai vázlatok irodalomra és politikára című munkája, amelynek 

legmeghatározóbb módszertani alapvetésével magam is azonosulok: „angol nyelvű 



irodalmakkal és kultúrákkal foglalkozó kutatóként és oktatóként elméleti és kritikai 

szocializációmban a legjelentősebb szerepet […] a különböző, kontextuális és egyben 

politikai irányultságú studiesok történeti kutatásainak Magyarországon elméleti 

megállapításokként közvetített eredményei játszották” (Sári, 2006: 15). A nemzetközi 

tudományos életben, úgy vélem, akkor tudunk számottevő résztvevőként szerepet 

játszani, ha a fent idézett módszertani alapvetést a magunkévá tesszük, és az alapján 

végezzük mind oktatói, mind kutatói munkánkat. 

Külön kiemelném a következőket, amelyek problematikusak lehetnek, legalábbis 

látszólag: „kontextuális és egyben politikai irányultságú studiesok”. Mindkét jelző 

jelentős súllyal bír. A megidézett studiesok kontextuális jellegű módszertani 

irányultsága szorosan összefügg(het) azok politikai kérdésfeltevésével, 

problémamegközelítésével. Történeti, kulturális és intézményes okai vannak annak, 

hogy – véleményem szerint legalábbis – jóval kevésbé bátran merjük, kívánjuk vállalni 

mind oktatóként, mind tudományos kutatóként azt, hogy a kontextuális és politikai 

irányultságok szerephez jussanak munkánkban. Ez különös hangsúllyal bír az utóbbi, 

azaz a politikai irányultságok esetében, pedig – reményeim szerint magától értetődő 

módon – természetesen nem a napi politikai ügyek értendők alatta. Sokkal inkább arról 

van szó, hogy a politikai szférájának bemutatásához, a hallgatók számára érthetőbbé 

tételéhez sok esetben a kultúrán, illetve a kortárs kulturális jelenségek kritikai leírásán 

és elemzésén keresztül vezet az út. Ha van alapvető jelentőségű meggyőződése a 

kritikai kultúrakutatásnak, akkor ez az. Ez azt is jelenti, hogy ennek figyelmen kívül 

hagyásával a kritikai kultúrakutatás néven folyó vizsgálódások nem többek a váz 

bemutatásánál, annak igazi és lényegét jelentő tartalma nélkül. 

Ahogy arra több szerző is felhívja a figyelmet (pl. Duncombe), nem feltétlenül 

alapvetően újszerű jelenségről van szó, sokkal inkább nagyon jelentős 

hangsúlyeltolódásról, amelyben kardinális szerepet játszott/játszik a kultúra 

megjelenési formájának, még inkább megjelenési közegének drámai változása az 

elmúlt évtizedekben. W. J. T. Mitchell ezt „iconic turnnek” nevezi, az irodalom- és 

kultúratudományok pedig a „kulturális fordulat” szóösszetétellel írják le. Szeman még 

pontosabban fogalmazva azt állítja a kortárs kulturális-politikai jelenségek leírásakor, 

hogy „[korunkban] a politikai valami másként jelenik meg”, ez a valami más pedig a 

kultúra, amely a szolgáltató szféra részeként és talán legjelentősebb alkotóelemeként 

gyökeresen más funkciót látszik betölteni, mint a leggyakrabban Matthew Arnold 

nevével fémjelzett liberális humanizmus tradíciójának talaján állva gyakorlatilag mind 

a mai napig hajlamosak vagyunk tulajdonítani neki (szóbeli közlés). George Yúdice a 

kultúrát „resourceként”, illetve „expediencyként” írja le például, hasonló című alapvető 

munkájában (Yúdice, 2003). A „politics via culture” (Szeman, szóbeli közlés) 

jelensége véleményem szerint az, ami a legrelevánsabb a kritikai kultúrakutatás 

jelenkori vizsgálódásai közül, és úgy vélem, ez az a terület, amelyen komoly szerep 

vár(hat)na nemcsak a magyar, de a kelet-közép európai térség kutatóira is, mely 

munkában – nyelv- és kultúraismerete alapján és ebből adódó helyzeti előnyét 

kihasználva – jelentős szerep hárul(hat)na az angol és amerikanisztika stúdiumok 

művelőire. A tanulmányban idézett Szalai Erzsébet – és nyomán mások is – felvetették 

már ennek lehetőségét, igaz, a szociológia, illetve a politika- és társadalomtudományok 

területén. A kultúra szférája azonban, feltartóztathatatlan erővel terjeszkedő jellege 

okán, még inkább alkalmas lenne ezen munka elvégzésére. 



Szeman, a torontói McMaster University professzora, a Johns Hopkins Guide to 

Literary Theory and Criticism társszerkesztője írja le talán a legkörültekintőbb – és 

bizonyos aspektusaiban az egyik legprovokatívabb – módon egyrészt a folyamatot, 

másrészt a folyamat eredményét, amely a kultúra fogalmának megkérdőjelezéséhez, 

majd formálódó újradefiniálásához vezetett „Culture and Globalization, or, the 

Humanities in Ruins” című 2003-as tanulmányában. Gondolatmenetének egyik 

vezérfonala az a megállapítás, mely szerint a művészetek, illetve a kultúra szférájának 

– először a klasszikus német művészetfilozófiában megfogalmazódó – feltételezett 

autonomitása a globalizáció korában már nem áll(hat)ja meg a helyét, sőt: soha, már 

születése pillanatában sem állta meg azt. A művészetek vagy kibővítve ennek kereteit, 

a kultúra – és ezen megállapításában idézi Marcusét – egy pillanatig sem volt, hiszen 

természetéből adódóan nem is lehetett transzcendens, hanem mindig is immanens volt 

(Szeman, 2003: 106). Kétségtelenül a klasszikus, a Frankfurti Iskola 

neomarxizmusához millió szálon kötődő angolszász kritikai kultúrakutatás 

hagyományába illeszkedik a fenti gondolatmenet, amiben túlmutat azon, az 

globalizáció-értelmezése. Ezt nehezen kiköszörülhető hiba lenne figyelmen kívül 

hagyni, különösen akkor, amikor arra próbálunk választ találni, hogy van-e értelme a 

21. század első évtizedében alternatív kultúráról beszélni, olyan ellentétet feltételezve 

mainstream és alternatív között, amely nem pusztán lehetővé, hanem szükségszerűvé 

tette ezen fogalmak használatát a 20. század derekától kezdődően, de különösen annak 

’60-as éveire vonatkozóan. 

A fentiekben felvetett kérdések megválaszolásához, továbbárnyalásához egy olyan 

nemzetközi kutatásról számolok be, amelynek magam is résztvevője vagyok. A projekt 

2007 nyarán vette kezdetét és időtartama három év. A kutatás és a résztvevők közötti 

kommunikáció nyelve az angol, és nemzetköziségét mi sem bizonyítja jobban, mint 

hogy a mintegy huszonöt résztvevő majd egy tucat országot képvisel, elsősorban a 

közép-kelet-európai régióból, de együtt dolgozunk amerikai, finn, kanadai, német stb. 

kollégákkal is. A kutatási projekt az Open Society Institute „Regional Seminar for 

Excellence in Teaching” (ReSET) támogatásával és szervezésében valósul meg. A 

legjelentősebb együttműködő partnerintézmények a következők: McMaster University 

(Kanada), Közép-európai Egyetem (CEU), Open Society Arhive (OSA), International 

Samizdat [Research] Association (IS[R]A) és a Szentpétervári Állami Egyetem 

(Oroszország). 

A kutatási projekt címe pontosan jelzi a munka nagyságát, nemzetköziségét és 

interdiszciplinaritását; így szól: Alternative Culture Beyond Borders: Past and Present 

of the Arts and Media in the Context of Globalization
1
. A kulcsfogalom az alternatív 

szó – tág keretek között értelmezve, ugyanis éppen azt a feladatot tűztük magunk elé, 

hogy megvizsgáljuk, beszélhetünk-e, és ha igen, mi módon, alternatív kultúráról, 

alternatív médiáról, alternatív kommunikációs csatornákról, alternatív politikáról stb. a 

globalizáció korában. A kutatást elsősorban a jelenkorra fókuszáljuk, figyelembe véve 

természetesen a releváns történeti előzményeket feltáró kutatásokat is. Ez tehát a fő 

célkitűzések egyike. A másik – legalább ennyire jelentős – közös célkitűzésünk az, 

hogy az elméleti és gyakorlati jellegű kutatásokat az oktatási praxisban is 

gyümölcsözővé tegyük: az tehát, hogy ne vesszen el ez a rengeteg hasznos munka 
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kutatási beszámolókban, kisebb tanulmányokban, konferenciaelőadásokban stb., hanem 

hasznosuljon a résztvevők és egyáltalán, a (felső)oktatás gyakorlatában is. E cél 

érdekében rendezünk workshopokat, filmfesztiválokat, előadásokat, szemináriumokat, 

műhelymegbeszéléseket, valamint tesszük minden lehetséges módon nyilvánossá 

eredményeinket, a fentieken túl például online adatbázisok létrehozásával, tantárgyi 

tematikák kidolgozásával, ilyen témájú OTDK és egyéb, hazai és nemzetközi hallgatói 

pályázatok témavezetésével is. 

A téma az 1989-es történelmi jelentőségű világpolitikai változások után vált talán 

minden addiginál is jelentősebbé. Az alternatív (kulturális, politikai) praxisok és azok 

médiajelenléte ugyan nem kötődik oly módon a fent hivatkozott változásokhoz, mintha 

azok tették volna létüket egyáltalán lehetővé, de az kétségtelennek tűnik sokak, köztük 

az én számomra is, hogy valami nagyon jelentős, újszerű vette kezdetét a bipoláris 

világrend megszűnésével, többek között régiónk számára is. A „szép új világra” 

utalnak úgy is, mint a „történelem vége” utáni korra (ld. Francis Fukuyama rengeteget 

idézett, de legalább annyit kritizált könyvét), mint a „civilizációk harcának” korára (ld. 

a jelentős konzervatív amerikai történész és politológus, Samuel P. Huntington vagy 

akár Benjamin Barber munkásságát), mint „újkapitalizmusra” (Almási Miklós), mint a 

„neoliberalizmus diadalának” korára (pl. David Harvey) vagy nemes egyszerűséggel 

(bár némileg bombasztikus módon), mint a Birodalom uralmának korára (ld. Hardt és 

Negri jól időzített bestsellerét, az Empire-t). 

Régiónk, így hazánk iránt is óriási mértékben megnőtt az ún. centrumországok 

értelmiségének és közvéleményének érdeklődése az 1989-es változások után. Ezek 

közvetítéséért természetesen a média tette a legtöbbet – hol kimagasló, hol pedig 

bizony siralmas színvonalon (mindkettőnek megvannak természetesen a maga okai és 

máig érezhető következményei is). Ez az érdeklődés jól érzékelhető módon nagyon 

jelentős mértékben csökkent a kezdeti időszak lelkesedése után. A centrumországok 

irányából érkező szimpátia szerepét átvette a legtöbbször fájóan jogos kritikáé; a 

tőkeáramlás más régióbeli terepeket talált; az itt termelődő profit (legtöbbször) 

kivonódik a hazai viszonyok közül, „menekül” stb. Mindezek mellett fontos 

hangsúlyoznunk: nem ezek ellenére a közép-kelet európai régió ismét rendkívül 

fontossá válhatna most, elsősorban éppen a centrumországok politikusai, kritikus 

értelmisége, médiairányítói számára. Ahogy a kitűnő szociológus, Szalai Erzsébet 

fogalmaz legfrissebb könyvében: „[…] ha a társadalmi folyamatok a mostani irányba 

haladnak tovább, a mi társadalmainkban a saját társadalmai jövőképét pillanthatja 
meg” (kiemelés az eredetiben) (Szalai, 2006: 113). 

Ez tehát a kiindulópont és egyben a kutatás hipotézisének alapja is. Két irányban 

szükséges innen továbblépni: egyrészt fel kell térképezni, mi a jelenlegi helyzet, azaz 

miként írható le az újkapitalizmus „itt és most”-ja, másrészt pedig fel kell tárni, 

felmutatható-e bármiféle alternatíva a jelenlegi állapottal, illetve annak bizonyos 

jelenségeivel szemben – lehetséges és kívánatos-e vajon az alternatíva? A jelenlegi 

helyzet felvázolásával tűnik logikusnak elkezdeni a munkát, lássuk elsőként tehát azt, 

valóban csak nagy vonalakban, címszószerűen. A nagypolitika színterén az 1978–80 

közötti éveket jelölik meg többen is,
2
 akként, mint az a rövid, de hatását tekintve 

rendkívül fontos periódus, amely alapvetően meghatározza az azt követő időszakot, 
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beleértve a jelent is. 1978-ban Teng Hsziao-ping megtette az első olyan lépéseket, 

amelyek egy kommunista ország gazdaságának (és nem politikai berendezkedésének!) 

esetleges liberalizációja felé mutathatnak majd – a 21. század elejéről visszatekintve, a 

pekingi olimpia után, felelősséggel kijelenthetjük: teljes sikerrel. 1979 májusában 

Margaret Thatcher, a Vaslady lesz az Egyesült Királyság miniszterelnöke, két hónappal 

később pedig Paul Volcker veszi át az Amerikai Egyesült Államok központi bankjának 

(US Federal Reserve) vezetését. A rá következő évben Ronald Reagant választják meg 

az USA elnökének. 

Ezek az egy irányba mutató változások, ráadásul ilyen rövid idő leforgása alatt, nem 

lehetnek véletlen folyamatok eredményei. És nem is azok: ezekkel érnek be egy több 

évtizede érlelődő gazdasági-politikai folyamat gyümölcsei, melynek gyökerei 1947-ig 

vezetnek vissza. Ekkor alakul ugyanis meg a Mont Pelerin Társaság, a jeles osztrák 

politikafilozófus, Friedrich von Hayek vezetésével és olyan kitűnő elmék részvételével, 

mint például Ludwig von Mises, Milton Friedman vagy akár Karl Popper (ő azonban 

egy idő után elfordul a Társaság által vallott eszméktől). A neoliberális elmélet 

térhódítását és befolyásának rendkívüli erősödését a fentieken túl (és egy más 

regiszterben, jelen esetben éppen a tudományos, illetve tudománypolitikai szférában) 

mi sem jelzi hatásosabban, mint azok a tények, hogy 1974-ben Hayek, 1976-ban pedig 

Friedman kapja a közgazdaságtudományi Nobel-díjat. A neoliberalizmus, foglalja 

össze Harvey, elsősorban is egy olyan gazdaságpolitikai elmélet és arra épülő 

gyakorlat, amelynek sarokköve, központi tézise annak feltételezése, valamint 

kívánalma, hogy az emberi jólét leginkább és mindenekelőtt azzal érhető el, illetve 

fokozható, ha liberalizálják az egyéni vállalkozói szabadságot és lehetőségeket, olyan 

intézményes keretek között, amelyeket a következők jellemeznek: erős 

magántulajdonosi jogok, szabad piac és szabad kereskedelem. Az állam feladata abban 

merül ki, hogy biztosítsa ezen feltételek meglétét – és ezen túl nem is terjedhet az állam 

hatásköre. Amennyiben vannak olyan területek, amelyek eladdig nem piaci logika 

alapján működtek (leggyakrabban ezek a következők szoktak lenni: oktatás, 

egészségügyi ellátás, társadalombiztosítás, környezetvédelem, ivóvízellátás), az állam 

feladata az, hogy ezeket a területeket is megnyissa a piac előtt. Amennyiben a Mont 

Pelerin Társaság megalakulásának időpontjához viszonyítunk, akkor a mai napig egy 

hatvanéves folyamatról beszélhetünk, amely „[…] egyeduralkodóvá vált a diskurzus 

módját illetően. Oly mértékben itatta át gondolkodásmódunkat, hogy immár hétköznapi 

gondolkodásunk integráns részévé vált: ennek alapján éljük meg, értelmezzük és értjük 

meg világunkat” (Harvey, 2005: 3)
3
. 

Azt a világot, amelyben a nyereség- és ehhez nagyon szorosan kapcsolódva a 

fogyasztásra irányuló „éhség” (gyakorlatilag precedens nélküli módon az emberi 

történelemben): kielégíthetetlen (és ilyen értelemben metafizikai). Ezen alapul és ehhez 

járul még, többek között, az egyének és az embercsoportok közötti szolidaritás egyre 

rémisztőbb mértékű hiánya, akár teljes megszűnése is, valamint a közelgő és 

elkerülhetetlennek tűnő ökológiai katasztrófa. 

A fentiekben megfogalmazott implicit kritika azonban nem azt jelenti, hogy a 

megoldás a világ bajaira a jelenlegi (feltartóztathatatlan erejűnek tűnő) folyamatok és 

trendek megállítása, gyökeres megváltoztatása lehetne – különösen annak fényében 
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nem, hogy erre gyakorlatilag semmi esély, amennyiben realisztikusan szemléljük a 

világ állapotait és az alternatíva lehetőségét. Az Alternative Culture Beyond Borders: 

Past and Present of the Arts and Media in the Context of Globalization pedig pontosan 

erre a feladatra, illetve annak egy részére kíván vállalkozni. Elsősorban alternatív 

kulturális és politikai praxisok feltérképezésével, elemzésével és értékelésével. Még ha 

bizonyos tekintetben talán túlzónak és esetleg túlságosan is optimistának, utópisztikus 

felhangoktól sem mentesnek tekintjük is Szalai alapvetését, szeretnénk hinni, hogy 

alapvetően igaz. Így fogalmaz: „Az újkapitalizmus válságának mélyebb oka azonban 

már-már metafizikai: a bennünk lévő ’elemi jó’ előbb-utóbb ellenállhatatlan erővel utat 

tör magának. Valamilyen oknál fogva élnek még közöttünk autonóm és önzetlen 

emberek, akik köré gyülekezni lehet. Ennél is fontosabb, hogy megszületőben van egy 

olyan új, fiatal nemzedék, amely sem tudását, sem érzelemháztartását nem hajlandó 

alávetni a tőke logikájának” (Szalai, 2006: 31). A „tőke logikája” kifejezés a 

neoliberalizmus/újkapitalizmus logikáját jelenti, és nem feltétlenül a tőkés gazdasági 

rend vagy akár a globalizáció (teljes) elvetését. 

Ami viszont különösen nehézzé, ám éppen emiatt is rendkívüli módon érdekessé 

teszi a probléma vizsgálatát az az, hogy feltérképezzük: van-e rá egyáltalán lehetőség. 

Ha van, ennek milyen valós, esetleg virtuális tere kínálkozik a megjelenésre és 

kibontakozásra. A posztmodern korának legjelentősebb korai értelmezői (pl. Michel 

Foucault vagy Jean-François Lyotard vagy Fredric Jameson) éppen arra hívják ugyanis 

fel figyelmünket, hogy óvatosan szabad csupán ezzel (a történelem eddigi folyása során 

gyakorlatilag mindig adottnak vélt) lehetőséggel számolni. A globális 

kapitalizmus/újkapitalizmus/neoliberalizmus/Birodalom működésének ugyanis egyik 

legérdekesebb (sokak szemében: legfélelmetesebb) jellegzetessége az, hogy megvan az 

a történelmi példa nélküli képessége, hogy gyakorlatilag minden, eredetileg az ő 

ideológiája és gyakorlata ellenében megfogalmazódó mozgalmat, eszmerendszert, 

fellépést kooptáljon: önmaga részévé tegyen és ily módon semlegesítsen. A 

globalizáció kétségtelenül megfigyelhető homogenizáló hatását gyakran írják le (sajnos 

veszélyesen rövidlátó és kritikátlan módon) amerikanizálódásként, Coca-

Colonizációként, McDonaldizációként stb. Ez hibás megközelítés, mégis: sok 

tekintetben az Egyesült Államok kortárs kultúrája, médiája, politikája és problémái is 

túlmutatnak önnön jelentőségükön, olyan értelemben, hogy az ottani trendek gyakran 

„begyűrűznek” a világ más régióiba is. Ez természetes is, különösen akkor, ha 

elfogadjuk azt, hogy a Pax Americana korában élünk, hogy jelenleg (és belátható ideig 

még) nincs riválisa az Egyesült Államoknak a világpolitika színpadán. A kooptáció 

jelenségére is érvényes a fenti gondolatsor, ezért gondolom azt, hogy érdemes 

odafigyelnünk arra, mi módon értelmezik ezt amerikai kollégáink. Az egyik 

legismertebb szerző ez ügyben Thomas Frank, aki, úgy is, mint a Baffler című vitriolos 

társadalom-, tömegkultúra- és médiakritikai lap szerkesztője, éles szemű kritikával 

illeti azt, és tárja elénk működésének mechanizmusát, valamint kialakulásának 

igencsak érdekes és aligha feltételezett történetét. 

Amennyiben a fentiek megállják a helyüket, akkor az alternativitás csak egyet 

jelenthet: azokat az ideológiákat és praxisokat, amelyek ezen vonásának sikeresen ellen 

tudnak állni: amelyek nem kooptálhatók. A nagy kérdés az: lehetséges-e ez vagy sem? 

A leggyakrabban hangoztatott példák közé tartoznak az ökológiai mozgalmak és 

(különösen az 1999-es seattle-i események után) az anti- vagy pontosabb 



megfogalmazással élve alternatív globalista mozgalmak. Az is újabb tanulmányokat 

igényelne, hogy megfelelő empirikus kutatások után tisztázzuk: az alternatív praxisok 

mely megnyilvánulási formái tekintendők szub-, illetve ellenkulturális jelenségeknek.
4
 

Egyik alapvető különbség ugyanis a kettő között az, hogy az utóbbi mindig tartalmaz 

politikai értelemben is értelmezhető, illetve értelmezendő vonásokat. Ez nem 

feltétlenül, sőt, az esetek többségében nincs így a kortársi szubkultúrák esetében. 

A tudományos kutatás, adatgyűjtés és elemzés egyik legfontosabb megjelenési 

formája az Alternative Culture Beyond Borders: Past and Present of the Arts and 
Media in the Context of Globalization projekt keretében, ahogy erre már tettem utalást, 

az oktatás területén lenne a legkívánatosabb. Nem abban az értelemben természetesen, 

hogy akár pro, akár kontra érveket próbáljunk a hallgatók fejébe sulykolni bizonyos 

kortársi jelenségek megítélésében, hanem oly módon, hogy lehetővé tesszük számukra 

azt, hogy elképzelhessék: lehet más a világ. Erről aztán majd ők eldöntik, tanulmányaik 

során a megfelelő tudással és képességekkel felvérteződve, hogy mi módon 

viszonyulnak hozzá. 

A felsőoktatásban a tanulmányaikat most megkezdők kivételes helyzetben vannak: 

ők azok ugyanis, akik már egy szabad országban születtek – a rendszerváltás évében 

látták meg a napvilágot és nagykorúságukat ezekben az években érték el. Ez óriási 

szimbolikus felelősséggel ruházza fel őket – de minket legalább ugyanekkorával. 

Nagyszerű lenne megfelelni az elvárásoknak. 
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BÜLGÖZDI IMOLA ÉS KATÓ ESZTER 
 

CULTURAL STUDIES/ORSZÁGISMERET? 

Egy „régi-új” irányzat értelmezése és megjelenése az egyetemi oktatásban 

 

 

 

 

 

Globalizálódó és mégis a multikulturalitás színeivel gazdag világunk gyakorta 

szolgáltat példákat az egyes fogalmak, kifejezések adaptációs nehézségeire, amikor 

mintegy „exportáljuk”, a szélesebb és/vagy más háttérrel rendelkező közönséggel is 

megosztjuk őket. A nyelvújítás, szóalkotás módszerénél manapság a sokkal 

kényelmesebb, ám több szempontból kevésbé szerencsés eredeti nyelven való 

beillesztés terjedt el, köztes példaként pedig azt is tapasztalhatjuk, hogy az egyes – 

többnyire angol nyelvből – változtatás nélkül átvett kifejezések a fogadó nyelven 

mintegy állandósult magyarázatot kapnak. Nem mentesek e jelenségtől a kultúra, de a 

tudomány és az oktatás területei sem. Cikkünkben egy olyan meglepő név–cím 

párosításra szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyről úgy érezzük, a fordítási 

problémán túl tartalmi csúsztatást és bizonyos értelemben tudományos pontatlanságot 

jelenít meg, és ezért még formálható és formálandó állapotban van. 

Habár a többnyire angol kifejezéssel jelölt tudományág még nem nyert teljes 

létjogosultságot a magyar anglista körökben, a Cultural Studies „országismeret”-ként 

való fordítása – ahogy az 1. ábrán, az ELTE BTK BA angol szakos tanegységlistáján 

megjelenik – félrevezető, hiszen a magyar szakirodalom ezt a területet leggyakrabban 

művelődéstudományként vagy kritikai kultúrakutatásként emlegeti. 

 

1. ábra. ELTE BA angol történelmi modul/History module 

 

 

BBN-ANG-271 Országismeret/Cultural Studies 

BBN-ANG-221 Anglia történelme/History of England 

BBN-AME-221 Az Egyesült Államok történelme 1/History of the United States 1 

BBN-AME-222 Az Egyesült Államok történelme 2/History of the United States 2 

BBN-AME-224 Az Egyesült Államok történelme 3/History of the United States 3 

 

http://seas3.elte.hu/seas/studies/programmes/BA/BA-TEL.html 

 

A hagyományos országismeret tantárgy a magyar felsőoktatásban tipikusan egy 

adott ország tényközlő leírása a társadalmi, kulturális, politikai, vallási stb. területek 



érintésével, vagyis sokkal inkább utal leíró tudományra, amely nem rendelkezik a 

nemzetközileg elismert Cultural Studies kultúrkritikai vetületével. A ma már 

történelemnek számító „Birminghami Iskola” (The Birmingham Centre for Cultural 
Studies) 1964-es megalapítása Richard Hoggart, Raymond Williams és Stuart Hall 

vezetésével szakított a hagyományos kultúrafogalommal, amely csupán a „magas 

kultúrát” tartotta említésre és elemzésre méltónak. Ez az elitista felfogás tovább él a 

magyar középiskolai oktatásban, amely arra szocializálja a későbbi egyetemi 

hallgatókat, hogy csak a magas kultúra termékeit tekintsék kultúrának, amelyen kívül 

még a népi kultúra kap némi helyet az irodalomórákon. Az általános magyar 

irodalomoktatási gyakorlat a felsőoktatásban is gyakran más kritikai iskolákat részesít 

előnyben, amelyek az irodalom és a való élet összekapcsolását vagy eleve elvetik, vagy 

sokadrangú aspektusként kezelik. 

Ezzel szemben a Cultural Studies kiindulópontja az antropológiai kultúrafogalom. 

Clifford Geertz, világhírnévnek örvendő antropológus, a kultúra elemzését „a jelentés 

nyomába szegődő értelmező tudományként” határozza meg (2001: 196), 

megközelítését pedig nem az érzelmi beleélésből, hanem a kultúra szimbolikus 

kifejezésrendszerének értelmezéséből (az egyre mélyülő értelmezésekből) 

származtatja. Elmondható tehát, hogy kultúrakoncepciója a „jelentés” fogalmára épül. 

Geertz klasszikus megállapítása könnyen összekapcsolhatóvá teszi a sorok közt olvasó 

irodalmárt a társadalmi jelentések hálóját bontogató antropológussal: „Egy nép 

kultúrája önmaga rendezte szövegek együttese, amit az antropológusok igyekeznek 

azok válla felett elolvasni, akikhez ezek a szövegek tulajdonképpen tartoznak” (2001: 

193). A Cultural Studies az irodalomtudományban tehát ennek a szemléletnek a 

szövegre alkalmazott megjelenéseként foglalható össze legegyszerűbben. 

Ez a megközelítés természetesen meglepő a magyar általános és középiskolai 

oktatáshoz szokott hallgatóknak, pedig az angolszász nyelvterületen már évtizedek óta 

komoly szakirodalom, valamint önálló egyetemi és doktori programok sokasága 

jellemzi ezt az interdiszciplináris kutatási módszert. (A következő világhálós oldalak: 

http://www.culturalstudies.net, http://eserver.org/theory, és a témával legrégebben 

foglalkozó, Cultural Studies című folyóirat a rangos Routledge kiadótól 

http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/09502386.html például gyors bepillantást 

adhatnak az elemzett témák sokszínűségébe.) Egy ilyen sokrétű tudományág 

meghatározása nem egyszerű feladat, tekintve, hogy a kultúra meghatározása is nagyon 

tág. A kultúra tárgykörébe az általános érdeklődésre számot tevő, közösségi érvényű 

társadalmi jelentések sorolódnak, vagyis a világnak a különböző jelek által létrehozott 

értelmezése, melyen belül a legfontosabb jelrendszer maga a nyelv. Ez a meghatározás 

pedig joggal juttatja eszünkbe a fentebbi antropológiai kultúrafogalmat. 

A Cultural Studies mint diszciplína egyik hatalmas előnye, hogy a különböző 

tudományterületek látószögeiből válogathat, s azokat alkalmazva vizsgálja meg a 

kultúra és a hatalom viszonyrendszerét. A mindennapi életben ezek a 

klasszifikáció/osztályzás különböző rendszereiben és gyakorlataiban jelennek meg, 

melyeken keresztül beivódnak a különböző meggyőződések, értékek, kompetenciák, 

rutin és mindennapos viselkedésformák területeibe az adott társadalom életében. A 

szépirodalomban általában igen jól detektálhatók a hatalom e formáinak fent említett 

megnyilvánulásai, legszembetűnőbb módon a gender (társadalmi nem), faji, társadalmi 

osztályhoz kapcsolódó vagy gyarmati gondolatiság jegyeiben és jeleiben, melyek – 



más, kevésbé markáns jegyekkel együtt – jól használhatók az adott mű hátterét képező 

kultúráról és azon belüli hatalmi viszonyokról való gondolkodásban. Ezek egyben 

segítenek feltérképezni az adott területeken a mű korában, által vagy a keletkezése óta 

eltelt időben végbement változásokat is. Ez a fajta megközelítés a korábban említett 

Cultural Studies irányzat Birminghami Iskolájának létrejöttével indult, és az azóta 

eltelt évtizedek alatt irodalomkritikai iskolává fejlődött, melyben bizonyára nagy 

szerepet játszott a szintén a hatvanas-hetvenes években és azt követően kibontakozó 

Gender Studies, posztkoloniális, illetve egyéb, hangsúlyozottan társadalmi fókuszú 

irodalom és irodalomkritika, melyek jellegzetes problematikáit kulturális szempontból 

talán ez az irányzat képes leghatékonyabban összefoglalni és kidomborítani. (Barker, 

2003) 

A Cultural Studies tantárgyként a magyar felsőoktatásban jellemzően a „Bologna-

folyamat” kapcsán jelent meg. Ahhoz, hogy a Cultural Studies/Országismeret fordítás 

létjogosultságát vitathassuk, feltétlenül számításba kell vennünk más magyar 

felsőoktatási intézményekben betöltött szerepét, ahol mint „művelődéstudomány” 

és/vagy „kultúraelmélet” szerepel, ahogy azt a szegedi magyar tanszék új szakiránya is 

bizonyítja: 

 

2. ábra. Szegedi Tudományegyetem – Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 

 

Művelődéstudomány BA szakirány 

 

   * Régi Magyar Irodalmi Tanszék 

   * Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék 

   * Modern Magyar Irodalmi Tanszék 

   * Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék 

   * Médiatudományi Tanszék 

                           http://www.arts.u-szeged.hu/klasszikus/main_kulturatudomany.htm 

 

Hazánkban a Cultural Studies a felsőoktatás legmagasabb szintjén a debreceni dok-

tori iskolában képviselteti magát, ahol kiemelkedő szerepet kap az anglisztika prog-

ramban. 

 

3. ábra. Debreceni Egyetem – Irodalomtudományi Doktori Iskola 

 

Angol-Amerikai Doktori  Program 

 

A program a szűkebb értelemben vett irodalmi stúdiumokat kiterjeszti a 

kultúraelmélet és a művelődéstudomány felé. Ilyen jellegű anglisztikai program 

Magyarországon más egyetemeken nem működik. 

 

http://209.85.135.104/search?q=cache:RCrS2PIilN8J:ieas.arts.unideb.hu/materials/ph

d-

na.doc+%22Ilyen+jelleg%C5%B1+anglisztikai+program%22&hl=en&ct=clnk&cd=1 

 



Fontos kiemelni azt is, hogy az ELTE BTK Magyar Tanszéke sem marad el 

mögöttük, mivel a művelődéstudomány itt is szerepel a BA program tervezett 

szakirányai között: 

 

4. ábra. ELTE Magyar BA 

 

Az indítani tervezett  szakirányok megnevezése: 

 

   * Eszperantó 

   * Észt 

   * Finn 

   * Finnugor 

   * Folklorisztika 

   * Irodalomtudomány 

   * Művelődéstudomány (Cultural Studies) 

   * Nyelvmentor 

   * Nyelvtechnológia 

   * Ügyvitel 

 

http://209.85.135.104/search?q=cache:H_p19DOPOAUJ:www.introegyesulet.hu/bhf/do

c/magyar/Magyar_MAB1022.doc%3FPHPSESSID%3D07c69769b12f36348f9ef2f5af1

87a56+%22cultural+studies%22+nyelvmentor+BA&hl=en&ct=clnk&cd=7 

 

Két fontos információja e programleírásoknak, hogy amellett, hogy a tárgyalt 

tudományág minorként önállóan is tanulható, mindkét esetben (a 4. és 5. ábrán látható 

módon) az eredeti szöveg tartalmazza az angol kifejezést is, tehát a megfeleltetés nem 

érthető félre. 

 

5. ábra. ELTE – Művelődéstudomány diszciplináris minor 

 

A Művelődéstudomány (Cultural Studies) minor (és a magyar alapszak vele azonos 

nevű és tartalmú szakiránya), melynek előzménye az egyetemen az Összehasonlító 

Irodalomtudományi szak, irodalomelméleti, kultúraelméleti, világirodalmi, 

fordításelméleti és színháztudományi képzést biztosít – elsősorban – a 

bölcsészhallgatók számára. 

 

http://209.85.135.104/search?q=cache:iyu9wwf0W30J:www.eltebtk.hu/download/BA

/Minorok/M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9studom%C3%A1ny%2520diszciplin%

C3%A1ris%2520minor.doc+%22m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9studom%C3%A

1ny+diszciplin%C3%A1ris+minor%22&hl=en&ct=clnk&cd=1 

 

Ez esetben miért találunk az ELTE BA angol szakjának hivatalos honlapján 

pontatlan fordítást a Cultural Studies kifejezésre? Ha megnézzük a jelenlegi 

kurzusleírást, az itt felvetett témák sokkal távolabb mutatnak a hagyományos 

értelemben vett, és cikkünk elején ismertetett országismeret tematikájától: 

 



BBN-ANG 271 Cultural Studies – Országismeret 

 

This series of talks about culture and cultures aims to familiarise the audience with a 

background and tools for interpreting English language texts and interactions in 

their cultural context. Different lecturers will be addressing issues such as the 

meanings of ‘culture’, how to explore national cultures, the process of cultural 

learning, the relationship between language and culture and various aspects of 

cross-cultural communication. All lectures will present important theoretical 

background to these issues and demonstrate practical uses of the themes in relation to 

English speaking cultures.1 

 

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez a tárgy esetünkben a történelmi 

modulon belül kapott helyet, ami jelentősen korlátozott, illetve megint csak más 

tudományhoz kapcsolódó alkalmazhatóságot sugall. A kurzusleírás nyelvközpontúsága 

és az a tény, hogy a Nyelvpedagógia Tanszék tartja az órát, a jelenlegi és potenciális 

hallgatók szemében ismét más irányban szűkíti a művelődéstudomány szerepét. Maga 

a leírás talán leginkább a kortárs (írott) kommunikáció lehetőségeinek tárgyalását 

kínálja, a mai angolszász kultúra területein, amely ugyancsak kis szelete a Cultural 
Studies által nyújtott lehetőségeknek. A lehetőségek közt válogatva, s a teljes palettát 

áttekintve azonban felmerül a kérdés, hogy vajon miért nem a témájában sokkal inkább 

kapcsolódó Irodalmi-kulturális modul/Literature-Culture Module-ba került, ahol olyan 

kurzust is találunk, mint a BBN-AME-226 kódú Amerikai kultúra 1/American Culture 

1? 

A lehetőségekhez képest pontos szakirodalmi meghatározás és a hazai példák 

bemutatásával azt kívántuk bizonyítani, hogy a Cultural Studies név egy olyan 

tudományágat takar, amely elfogadja a különböző kortárs társadalom- és 

irodalomtudományi irányzatok létjogosultságát és hasznosságát, valamint 

összefüggéseiket és egymástól való függőségüket felhasználva a legtágabb értelemben 

vett kultúra minden megnyilvánulásának sokkal alaposabb és egyszersmind átfogóbb 

megközelítésére ad lehetőséget. Ebből kiindulva állítjuk, hogy egyszerre szolgálhat az 

irodalmi elemzés kereteként és eszközeként. 

Elképzeléseink gyakorlati megvalósítására egy közös szeminárium keretében került 

sor. Először 2006 tavaszán tartottuk meg a régóta tervezett Contextualised Criticism 

and Cultural Studies címet viselő szemináriumot, amely az anglisztikai specializáció 

keretein belül zajlott, és igyekezett a művelődéstudomány és a kritikai kultúrakutatás fő 

témaköreit és problémafelvetéseit irodalmi műveken keresztül szemléltetni és 

tárgyalni. 

A 2006-os első szeminárium kontrollcsoportként fogható fel a második csoporthoz 

képest, hiszen a hagyományos értelemben vett bölcsészek jártak az óránkra. A 2007-es 

                                                           
1
 Ennek a kultúráról és a kultúrákról szóló előadássorozatnak az a célja, hogy a hallgatósággal 

megismertesse az angol nyelvű szövegek és interakciók kulturális kontextusuk szerint való 

értelmezésének hátterét és eszközeit. Az előadók olyan kérdésekről beszélnek majd, mint a 

„kultúra” jelentései, a nemzeti kultúra kibontásának módjai, a kulturális tanulás / kultúratanulás 

folyamata, a nyelv és a kultúra kapcsolata, illetve a kultúraközi kommunikáció számos 

aspektusa. Minden előadás fontos elméleti hátteret is nyújt majd ezekhez a témákhoz, és 

bemutatja azok alkalmazhatóságát az angol nyelvű kultúrákban. 



szemináriumi csoport összetétele lényegesen különbözött ettől, hiszen a hallgatók fele 

kommunikáció szakos is volt – ahol a Cultural Studies kötelező tárgy, továbbá egy 

kultúrantropológus és egy zenei újságíró is jelentős háttérismerettel érkezett. Nekik 

nem számított kuriózumnak pl. a szöveg keletkezésének, vagy a társadalmi erők és a 

kultúripar közötti összefüggéseknek a vizsgálata, illetve az irodalmi alkotás etnikai 

vagy társadalmi nem alapján való kódoltsága, amelyek figyelembevétele új, hitelesebb 

elemzési perspektívákat nyithat. 

A kurzusleírásból és az utolsó ábrán látható tematikából kitűnik, hogy némi elméleti 

alapvetés után arra törekedtünk, hogy mindazokat a kritikai irányzatokat, amelyeket a 

fentiekben a Cultural Studies képzeletbeli ernyője alá rendeltünk, szépirodalmi művek 

elemzése által jelenítsük meg. Így, a kritikai kultúrakutatás fő irányzatait az irodalmi 

elemzés szolgálatába hajtva, az egyes műveknél új vagy a „szokványostól”, a 

klasszikustól eltérő, illetve annál átfogóbb értelmezések születtek. 

 

Contextualised Criticism and Cultural Studies 

AKN-312.98 AKN-378.42 AN-312.98 ANN-378.42 ANN-378.42 ZBSK-02.42 

 

The aim of this course is to investigate the possibilities of contextualised literary 

criticism within the interdisciplinary field of Cultural Studies, which focuses on 

relations of culture and power and all the connected signifying practices. By adopting 

the broad, anthropological definition of culture, literary texts will be regarded as one 

of many representational practices and examined accordingly, in a specific historical 

context and from different points of view. When culture is conceived as consisting of 

shared social meanings and all practices that signify are regarded as texts, literary 

criticism could also benefit from a novel approach to age-old problems, such as 

identity, gender or ethnicity.2 

 

Módszerünk lényege az, hogy minden egyes művet a rá leginkább alkalmazható 

kritikai iskolával együtt ismertettük, amelynek segítségével nemcsak az adott művet 

értelmeztük újra, hanem új rétegeket alkottunk a korábbi olvasmányok értelmezésében 

is, végül pedig egyfajta szintézisben kezeltük ezeket és magukat a kritikai irányzatokat. 

 

6. ábra. Contextualised Criticism and Cultural Studies 

 

Schedule 

 

                                                           
2
 A kurzus célja a kontextus-elvű irodalomkritika lehetőségeinek vizsgálata, méghozzá a 

Cultural Studies interdiszciplináris tudományának területén belül, amely kultúra és hatalom 

viszonyulásaira, s az ehhez kapcsolódó jelzésértékű gyakorlatokra összpontosít. A kultúra 

szélesebb, antropológiai meghatározását alapul véve az irodalmi szövegeket a (kultúra) 

megjelenésének gyakorlatai közé soroljuk, és eszerint vizsgáljuk meg őket, a megfelelő 

történelmi kontextusba illesztve és több szempontból megközelítve azokat. Amennyiben a 

kultúrát úgy tekintjük, mint közösségileg elfogadott és megélt társadalmi jelentések összességét, 

az azt jelölő gyakorlatokat pedig mint szöveget, az irodalomkritika maga is gazdagodhat az 

olyan öröktől jelenlévő problémák, mint az identitás, a társadalmi nem vagy az etnikum új 

megközelítésével. 



Sept 26 Introduction to Cultural Studies 1 

Oct 3 Introduction to Cultural Studies 2 

 Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper” 

Oct 10 Reading between the lines: Flannery O’Connor, “The Displaced Person” 

Oct 17 Postcolonialism – Chinua Achebe, Things Fall Apart 

 

Oct 24 Gender and class – Alice Walker, “The Child Who Favored Daughter” 

Oct 31 fall break  

Nov 7 Intertextuality – Michael Cunningham, The Hours 

Nov 14  Race/ethnicity – Athol Fugard, The Island 

Nov 21 Subject/identity (Judith Butler, Elaine Showalter, Nick Mansfield) 

Nov 28 its construction and deconstruction – J. M. Coetzee, In the Heart of the 

Country 

Dec 5 Discussion class 

Dec 12 Comic relief – Sherman Alexie, “Dear John Wayne” 

 

A szakirodalmi meghatározás, valamint a magyar felsőoktatási intézmények 

fordítási gyakorlata alapján elmondhatjuk, hogy a Cultural Studies/Országismeret 

fordítás nem állja meg a helyét két okból: egyrészt egy régebbi leíró jellegű tantárgy 

magyar nevét egy nemzetközileg elismert kritikai módszerével párosítja, másrészt 

pedig félrevezető a hallgatók számára, hiszen nagyon szűk alkalmazhatóságot sugall a 

tudományág interdiszciplináris jellegére való tekintet nélkül. Célunk, hogy a név és 

fordítása tisztázásával ennek a világviszonylatban egyre jelentősebb kutatási ágnak 

megérdemelt teret nyissunk az ELTE-s anglisták körében, főleg az irodalomoktatás 

terén, amelynek keretében ez a pragmatikus szemlélet lehetőséget nyújthat az irodalom 

és a kontextusául szolgáló kultúra és társadalom egyidejű megközelítésére. 
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STRÓBL ERZSÉBET 
 

I. ERZSÉBET KORAI KULTUSZA 

A londoni koronázási bevonulás 

 

 

 

 

 

1. A kultusz 
 

I. Erzsébet 1558. november 17-én 25 éves hajadonként lép trónra egy vallási vitában 

megosztott, gazdaságilag legyengült, az utolsó franciaországi birtokait frissen elvesztett 

országban. Negyvenöt év múlva, a „Szűz Királynő” halálakor, az ország egységes, 

kultúrája virágzik, tengeri hatalma kétségbevonhatatlan. E sikertörténet gazdag táptalajt 

nyújt az utókor által személye köré font, máig tartó mítosznak. Egyedi jelenség viszont, 

hogy Erzsébetet már életében kultusz vette körül. Trónra lépésének napját az 1570-es 

évektől az egész országban ünnepelték (Strong, 1976), nevét a legkiválóbb költők 

dicsőítették (E. C. Wilson, 1938), nyári vonulásain városi polgárok és magánszemélyek 

fogadták őt lelkes színi előadásokkal és látványosságokkal (Fry, 1993 és J. Wilson, 

1980), a róla készült portrék többrétegű allegorikus kifejezéstára páratlanul gazdag 

(Yates, 1975 és Strong, 1987). E kultusz nem csupán az udvar hivatalos propagandája, 

hanem beépült a kora újkori angol társadalom egészének „tudatalattijába” (Montrose, 

2006), nyelvezetét még a királynőt bíráló írások is felhasználták (Walker, 1998). 

Erzsébet késői kultuszáról nagyon sokan és nagyon bőven írtak már. Kevesebb 

hangsúlyt kapott azonban a korai Erzsébet kép. Az első időszakban nem lehet még a 

királynő személyét körülvevő ceremóniát, illetve a róla szóló műveket 

kultuszjelenségnek nevezni, hiszen csak egy uralkodót megillető tiszteletről van szó. 

De e korai időszak vizsgálata két szempontból mindenképpen fontos: egyrészt ekkor 

alakulnak ki azok a sablonok, melyek a későbbi kultusz alapját képezik majd, másrészt 

ez még az az időszak, melyben Erzsébetnek meg kell küzdenie pozíciójáért, helyzete 

korántsem egyértelmű, a vele szemben támasztott elvárások között egyensúlyozva kell 

kialakítania későbbi stabil helyét. Ez időszak lezárásának tekinthető az 1569-es északi 

felkelés és az 1570. február 25-én Regnans in Excelsis címmel közreadott bulla, 

melyben V. Pius pápa Erzsébetet kiátkozza. 

A trónra lépést követő néhány hónap küzdelméből itt csak egy problémakört 

kívánok bemutatni: a női uralkodószerep konszolidálását. Jelen tanulmány Erzsébet 

legelső nyilvános szereplésével, londoni koronázási bevonulásával foglalkozik. Azt 

kívánja bizonyítani, hogy ez az esemény már tudatos programot rejt. Egyrészt választ 

fogalmaz meg a skót protestáns lelkész, John Knox vitairatára, mely a női uralkodók 



iránti lojalitást kérdőjelezte meg, másrészt tükrözi a látványosságokat rendező londoni 

polgárok elvárásait. A bevonulás eseményeit egy 1559. március 4-i bejegyzés szerint 

Richard Mulcaster rögzítette (Bergeron, 2000: 37), és pamflet formájában a bevonulást 

követő kilencedik napon már közre is adta. A pamfletben szereplő eseményeket hosszú 

ideig a történetírás hiteles tényeknek kezelte. Több más beszámolóval összevetve 

(Leahy, 2003) azonban bizonyossá vált, hogy a beszámolót nem lehet objektív történeti 

forrásnak tekinteni, hanem inkább a királynői imázs megteremtésének első 

dokumentumát láthatjuk benne. Érdeklődésem pont ennek az imázsnak kialakulására 

irányul, és ennek néhány elemét szeretném ismertetni. Három korabeli forrást 

használok fel érveim alátámasztására: John Knox vitairatát (The First Blast of the 
Trumpet Against the Monstrous Reigment of Women, 1558), Richard Mulcaster fent 

említett beszámolóját (The Passage of our most drad Soveraigne Lady Quene 

Elyzabeth through the Citie of London to Westminster, the day before her Coronation, 

1559) és John Aylmer válaszát Knox pamfletjére (An harborowe for Faithfull and 

Trewe Subiectes, against the late blown Blast, concerning the Government of Women, 

1559). 

 

2. A női uralkodószerep 
 

Erzsébet az angol történelemben a második uralkodónő, aki képes huzamosabb ideig 

hatalmat gyakorolni népe felett. Habár az angol törvények nem zárták ki a nőket az 

uralkodásból, mégis az első, aki e szerepkörben megjelenik Erzsébet nővére, Mária, – 

hacsak nem számítjuk a XII. századi Matildot, akinek idejében Angliát véres 

polgárháborúk dúlták fel, vagy Lady Jane Greyt, a „kilenc napos királynőt”, akit Mária 

előtt puccsszerűen kívántak trónra juttatni a protestánsok. Mária trónutódlásának jogi 

alapját apja, VIII. Henrik 1544-es törvénye adta. Eszerint Mária öccse, Edward után a 

második helyre került a trónkövetelők sorában, és utána következett harmadik helyen 

húga, Erzsébet. Mária uralkodása több szempontból tanulságos lehetett Erzsébetnek. 

Tizenkilenc évvel a római pápával történt szakítás után Mária újra államvallássá teszi a 

katolikus hitet, fanatikusan üldözi a protestánsokat, a spanyol királyt, II. Fülöpöt 

választja férjéül, s a spanyol érdekek miatt indított háborúban elveszti Calais-t, Anglia 

utolsó birtokát a kontinensen, és mindeközben, több álterhesség után sem képes 

biztosítani országának a legfontosabbat, az utódot. 

Mária példáját Erzsébet mindvégig szem előtt tartja. A történetírás főként a két 

testvér szembenállását hangsúlyozza, „véreskezű Máriáról” és az őt követő „szűz 

Erzsébetről” ír. Meglepő, de Erzsébet imázsának kialakításához sokat merít nővére 

példájából. Az a közismert jelenet, mikor Erzsébet 1559. február 10-én parlamentje 

sürgetésére, hogy ti. válasszon férjet magának, ujjáról lehúzva a koronázási gyűrűt, azt 

válaszolja, hogy „már hozzákötöttek engem egy férjhez, aki nem más, mint az Angol 

királyság”
1
 (Marcus, 2000: 59), tulajdonképpen Mária beszédét idézi. Mária hasonló 

szavakkal kért segítséget a londoni polgároktól az 1554-es Wyatt lázadás idején: „A 

királynőtök vagyok, akinek hűséget és engedelmességet fogadtatok koronázásomkor 

(melynek emlékeként ezt az eljegyzési gyűrűt az ujjamon viselem, s attól sem eddig 

sem ezután el nem válok).” (1554, Queen Mary’s Speech: 1) 

                                                           
1 A szövegben az összes idézet a szerző fordításában szerepel. 



E beszédben Mária magára, mint anyára hivatkozik. A hatalomgyakorlást anyai 

gondoskodásként és féltő szeretetként kívánja láttatni: 

 

„Nem tudom, hogy egy igazi anya mennyire szeretheti gyermekét, hiszen még 

sohasem voltam anyja senkinek; de az bizonyos, hogy ha egy uralkodó vagy 

kormányzó szeretheti olyan természetes és őszinte módon alattvalóit, mint anya a 

gyermekét, akkor én, mint asszonyuk és úrnőjük, ugyanilyen őszintén és gyengéden 

fogom szeretni és pártfogolni önöket, ebben nyugodtak lehetnek.” (1554, Queen 

Mary’s Speech: 1) 

 

Erzsébet is ráérez a szerető anyai szerep hasznosságára és átveszi ennek retorikáját 

nővérétől. A londoni bevonulás-történet többször utal az anya-gyermek 

szeretetkapcsolatra, mely az uralkodónak az alattvalóihoz fűződő viszonyának alapját 

képezi. A bevonulási beszámoló végére Mulcaster egy külön utószót illeszt (Certain 
notes of the Queen Majesties great mercie, clemencie, and wisdom, used in this 

passage), melyben kiemeli Erzsébet népére figyelő szeretetét, együtt érző 

gondoskodását, alázatos háláját és vallásosságát – olyan tulajdonságokat, melyek 

nőhöz illőek, s melyek hatalomgyakorlásának nőiességét hangsúlyozzák. 

Mária ikonográfiáját idézi a koronázási bevonulás egyik állomása is. Mária mottóját, 

Veritas Temporis Filia – Az igazság az idő szolgálóleánya, egy állókép jeleníti meg: az 

Idő, szárnyas öregemberként, barlangnyílásból szabadítja ki a fiatal leány képét öltő 

Igazságot. De míg Máriánál az igazság, melyet az idő helyreállít, a katolikus hitre utalt, 

Erzsébet koronázási bevonulásakor az igazság protestáns: a fehér ruhába öltözött fiatal 

lány az élőkép jelenetében selyemszalagon az anyanyelvű Bibliát ereszti le a 

királynőnek. Mária a Veritas Temporis Filia mottót a korai reformátoroktól veszi át 

(King, 1989: 91–2), jelentését a visszájára fordítva magára vonatkoztatja, ő az 

emblematikus fiatal nő, az Igazság. A mottó egyben női uralkodószerepének 

legitimációja is. Miközben ezt a mozzanatot változatlanul felhasználja Erzsébet, az 

igazság metaforát újra megfordítja és a protestáns retorika szlogenjévé teszi. Azonban 

valószínűnek tűnik az is, hogy a londoni bevonulási Veritas Temporis Filia jelenet, 

John Knox néhány hónappal korábban közreadott, a női hatalomgyakorlást támadó 

vitairatára is reflektál. Knox írásának, a The First Blast of the Trumpet Against the 
Monstrous Reigment of Women (Az első harsonaszó a nők szörnyű uralma ellen), 

címlapján vastagított nagybetűkkel állt ugyanez a mottó. Knox pamfletje nemcsak a 

katolikus hitet támadja, hanem a női uralmat egészében kérdőjelezi meg. Ha 

feltételezzük, hogy a Veritas Temporis Filia állomás Knox pamfletjére is utal, akkor 

jogosan tételezhetjük fel, hogy az írás további támadásaira is valamilyen módon 

válaszol a londoni bevonulás programja. Tehát még mielőtt a „hivatalos” – Bedford 

earljének és Robert Dudleynak ajánlott – választ John Aylmer az év áprilisában 

Strassburgban kiadná, a bevonulás szervezői már élőképekben ismertetik és egyben 

népszerűsítik azt. 

 

3. A női uralkodószerep megkérdőjelezése – John Knox pamfletje 
 

John Knox, a skót reformáció vezető alakja, 1558-ban Genovában heves támadást 

intézett a nőuralom ellen. Idézzük ennek legelső paragrafusát: 



 

„Egy nőt arra a tisztre emelni, hogy uralkodjon, felsőbbséget és uralmat gyakoroljon 

bármilyen birodalom, ország vagy város felett, a természet törvényeivel ellentétes, az 

Istenre nézve sértő, kinyilatkoztatott akaratával és jóváhagyott rendeleteivel össze 

nem egyeztethető, és végül a rend, jog és igazságosság felforgatása.” (Knox, 1559: 

9.r) 

 

A vitairatot Knox az akkor uralkodó két Mária ellen szánta, Tudor Mária, angol 

királynő és Guise Mária, skót régens ellen, kik mindketten egyben a katolikus hit 

védelmezői is voltak. Olvasóit arra bíztatja, hogy e „gonosz nők… zsarnoki hatalma” 
(Knox, 1558: 41.r) ellen lázadjanak. Érvelésében bizonyítékokat hoz a legkülönbözőbb 

forrásokból. Idézi Arisztotelészt, az Ó- és Újszövetséget, az egyházatyák írásait, és 

hivatkozik a „természet törvényeire” is. Nézzük sorban Knox érveit. 

Először is leszögezi, hogy a nők természetüknél fogva alkalmatlanok az uralkodásra: 

 

„A természet gyengéknek, törékenyeknek, türelmetlennek, erőtlennek és butának al-

kotta őket; és a tapasztalat azt mutatja, hogy nem kitartók, változékonyak, 

kegyetlenek és hiányzik belőlük a tanácsok elfogadásának és az uralkodásnak a 

szelleme. (Knox, 1558: 10.r) … 

A női nem kapkodó és önfejű, és mohósága, mint a pokol mélysége.” (Knox, 1558: 

25.r) 

 

Kiemeli, hogy a női erények, a gyengédség, az alkalmazkodó képesség, az 

alázatosság és a szerénység háttérbe szorulnak, ha egy nő hatalmi pozícióba jut, 

ugyanakkor a férfiúi uralkodó tulajdonságok a határozottság, a bölcs körültekintés és az 

igazságosság viszont hiányzik belőlük. Arisztotelészt idézve kijelenti, hogy „ahol nők 

gyakorolnak hatalmat, ott a népesség rendezetlen, kiegyensúlyozatlanul él és 

túlzásokba esik” (Knox, 1558: 12.r). 

Bibliai példákkal bizonyítja, hogy a nőt Isten a férfi alá rendelte. A 

teremtéstörténetben a nőt Isten a férfiból teremti, később a bűnbeeséskor Isten nemcsak 

a nő fájdalmát sokasítja meg, hanem elrendeli, hogy a férfi uralkodjon a nő fölött. 

Szent Pál Timóteushoz írt levele pedig egyértelműen leszögezi, hogy nők nem 

szólalhatnak fel közösség előtt. Megemlíti ugyan, hogy néhány bibliai asszony 

különleges hatalmat kapott Istentől, mint például Debóra, a bírák egyike, de Knox 

szerint ez csak Isten különleges kegyelme folytán volt lehetséges, semmiképpen nem 

lehet példaértékűnek tekinteni. Az ilyen bibliai asszonyok fellépése alkalmával a 

földön Isten gondviselése mutatkozott meg, a jelenlegi két Mária uralkodása pont a 

gonosz hatalmát érzékeltet: „Ahol nő uralkodik és a katolikusok kezében van a 

hatalom, ott az intézkedéseket a Sátán hozza.” (Knox, 1558: 32.r). 

Névtelenül közreadott pamfletjében Knox a protestáns retorika teljes eszköztárát 

felhasználta, hogy a két katolikus uralkodónő hatalmi helyzetét aláássa. Milyen 

kellemetlen lehetett számára, hogy néhány hónappal később Anglia trónjára protestáns 

uralkodónő lépett! 

 

4. Erzsébet koronázási bevonulása 
 



1559. január 15-én, koronázása előtt egy nappal Erzsébet átvonul London városán. A 

Towerből indul, végighalad az elődök által „bejáratott” útvonalon, a City legfőbb 

utcáin, ahol többemeletes, faltól falig nyúló állványzaton különböző látványos 

élőképek fogadják. A Szent Pál Iskolánál a tanulók latinul köszöntik, a Szent Dunstan 

templomnál egy árvagyerek üdvözli (szintén latinul), s végül a Temple Barnál 

Gogmagog és Corineus, London két mitikus alapítójának festett képe búcsúztatja. 

Erzsébetet mindenütt ujjongó tömeg veszi körül – legalábbis Mulcaster beszámolója 

szerint –, nyoma sincs a Knox által említett fenntartásoknak: 

 

„A városba lépve az emberek csodálatosan fogadták, az összegyűlt tömeg, a 

felhangzó fohászok, a jókívánságok, a bekiáltások, a kedves szavak, és minden más 

jel is erről tanúskodott… És a másik oldalon, őfelsége, kezeit magasra emelve, 

mosolyogva mindazokra, akik messzebb álltak, kedves és finom szavakkal szólva 

azokhoz, akik közel álltak, kijelentette, hogy hálás, hogy népe ilyen jóindulattal és 

szeretettel fogadja. Mindazoknak, akik jó egészséget kívántak neki, szívből 

megköszönte, és akik Isten megtartó erejét kérték számára, azoknak ő kívánta, hogy 

tartsa meg őket Isten … így mindkét oldalon csak öröm, és elégedettség mutatkozott.” 

(Mulcaster, 1559: Aii.r-v.) 

 

A bemutatott jelenetek viszont egyértelműen elárulják, hogy a szervezők igenis 

tudtak Knox vádjairól, azokat tudatosan készültek megcáfolni vagy átértelmezni. 

Kifejezéstárukban illeszkedtek Knox retorikájához, hiszen Erzsébet számára pont egy 

olyan korai imázst kívántak megalkotni, mely protestáns körökben elfogadhatóvá teszi 

egy nő hatalomra kerülését. Nézzük sorra Knox érveit és a bevonulási forgatókönyv 

rájuk adott válaszait. 

 

4. 1. A nő gyenge, alkalmatlan az uralkodásra, az a néhány bibliai asszony,  

aki hatalmat kapott, csak kivétel 
 

A londoni bevonulás Erzsébetnek pont e kivételes, isteni gondviseléstől kapott, 

profetikus szerepére hívja fel a figyelmet. A vonulás legelső mozzanata egy ima, 

melyben Erzsébet visszaemlékezik nővére uralkodása idején a Towerben töltött 

időszakra, amely végződhetett volna kivégzésével. Szabadulását és későbbi trónra 

jutását egyértelműen Isten túláradó kegyelmének tulajdonítja és magát ezzel 

kiválasztott, prófétai szerepben láttatja: 

 

„Ó Uram, Mindenható és Örök Isten, teljes szívemből hálát adok Neked, hogy olyan 

kegyes voltál hozzám, hogy megtartottál, hogy megláthassam ezt az örömteli napot. 

Megvallom Uram, hogy olyan csodás módon és irgalmasan bántál velem, mint 

igazhitű szolgáddal, Dániellel, a prófétával, kit kiszabadítottál a mohó és vad 

oroszlánok barlangjából. Engem is így kiszolgáltattak és Te megszabadítottál.” 

(Mulcaster, 1559: Eiiii.r-v.) 

 

Ezt a profétikus kiválasztottságot erősíti a legutolsó látványosság is, melyben 

Erzsébetet az igazságos ószövetségi bírához, Debórához hasonlították. Debóra magas 

trónuson ült parlamenti talárban, kezében jogar, fején korona. A felirat szerint a jelenet 



éppen azt ábrázolja, mikor Debóra Izrael jó kormányzása érdekében tanácsot tart. Míg 

az élőképet ismertető gyermek verse csak a bibliai hasonlat magyarázatára szorítkozik, 

addig a pamflet világosan védelmébe veszi a női uralmat. Egy kitételt azonban tesz, az 

uralkodó hallgasson alattvalói tanácsára: „emlékezzék rá, hogy tanácsot kérjen népének 

jó kormányzása érdekében, hiszen Isten sokszor küldött nőket, hogy nemesen 

uralkodjanak a férfiak között, mint Debórát, aki negyven évig békében kormányozta 

Izraelt.” (Mulcaster, 1559: Diiii.r.) 

 

4. 2. A nő önfejű, ítélőképessége gyenge 
 

A fent említett látványosságban Erzsébet és Debóra alakjának összekapcsolása 

egyértelmű válasz Knox vádjára. De a rendezők még további biztosítékot is kívánnak 

szolgáltatni vagy sugallni a nézőiknek. Debórát az emelvényen hat férfi vette körül, 

akik – a feliratok és magyarázatok szerint – kettesével a három rendet szimbolizálták: a 

nemeseket, a papokat és a polgárokat. Így a Debóra-Erzsébet alak hatalmát az ország 

rendjeinek meghallgatásával és tanácsai segítségével gyakorolja. Persze, hogy 

mennyiben tekinthetünk egy-egy ilyen ábrázolást hivatalos udvari állásfoglalásnak, 

vagy mennyiben fejezi az ki a polgárok saját elvárásait, az más-más kérdés. 

Mindenesetre az bizonyított, hogy az udvar tudott az előkészületekről, sőt szöveteket 

bocsátott az előadók rendelkezésére (Bergeron, 2000: 36–37). 

 

4. 3. A jelenleg hatalmon levő két királynő példája bizonyítja a legjobban,  

hogy az igaz vallást a nőuralom elnyomja 
 

A második látványosságban Erzsébet trónusát négy erény tartja, a csatolt versben 

sorrendjük a következő: első helyen az Igaz Vallás áll, ezt követi a nép érdekeit mindig 

szem előtt tartó Alattvalók Szeretete, és csak ez után említik a megszokott uralkodói 

erényeket, a Bölcsességet és az Igazságosságot. 

Az Igaz Vallás, melyen természetesen a megreformált anyanyelvű hit értendő, a 

Veritas Temporis Filia állomáson is szerepelt. Az élőkép két dombot is ábrázolt: 

sziklás és kietlen dombon elszáradt fa állt „A tönkrement közjó” (Ruinosa Respublica) 

felirattal, míg a zöld mezővel és virágokkal fedett domb egy zöldellő fával a „Virágzó 

közjót” (Respublica bene instituta) szimbolizálta. A kiszabadított Igazság allegorikus 

alakja ez utóbbira lépett fel, és innen eresztette le azt az anyanyelvű Bibliát, melyet a 

királynőnek átadtak. Az átadás előtti incidensre érdemes odafigyelni. Ahogy Erzsébet a 

londoni utcákon ez állomás fele közeledve érdeklődött a következő kép szimbolikus 

jelentése felől és megtudta, 

 

„hogy egy angol nyelvű Bibliát fog neki átadni a Igazság, melyet egy gyermek játszik, 

megköszönte az adományt a városnak és mondta, hogy sokat fogja majd azt a könyvet 

olvasni majd utasítást adott Sir John Parratnak, az egyik lovagnak aki a baldachinját 

tartotta, hogy, menjen előre és hozza el a könyvet. De amikor megértette, hogy azt 

egy selyem szalagon neki kívánják leereszteni, akkor visszahívta [a lovagot].” 

(Mulcaster, 1559: Cii.v.) 

 



Erzsébet tehát habozik, hogy elfogadja-e nyilvánosan az angol nyelvű Bibliát! Ki 

akarna térni előle, de végül mégis másképp dönt. Ebben a jelenetben érződik 

legvilágosabban, hogy mennyire improvizatív egy-egy kora újkori bevonulás. E 

mozzanatról Erzsébet vagy nem tudhatott előre, vagy tudott róla, de nem tudta azt 

elhárítani. Hasonló kiszámíthatatlanságról tesz bizonyságot Mária és II. Fülöp londoni 

bevonulása. Itt a második állomáson VIII. Henrik festett képén a király egy könyvet 

tart kezében „Verbum Dei” felirattal, mely egyértelmű utalás az 1539-es anyanyelvű 

Bibliára, melynek címoldalán Henrik közvetíti Isten szavát alattvalóinak. A képet 

megpillantva a királyi pár megállás nélkül lovagolt tovább, és a winchesteri püspök 

intézkedett, hogy a könyv helyére azonnal egy pár kesztyűt fessenek (Anglo, 1969: 

329). Erzsébetnek is gyorsan kellett döntenie. Vállalja a londoni polgárok kihívását, sőt 

mire a jelenet az előadásban a Biblia átadásához ér, elhatározza, hogy maga hasznára 

fordítja. Színpadias jelenetben veszi át a Bibliát: megcsókolja, két kézzel feltartja, majd 

keblére öleli (Mulcaster, 1559: C4.v). Mulcaster a pamflethez illesztett utószóban még 

egyszer visszatér a jelenetre, és azt az uralkodó istenességét bizonyító jelnek tartja. 

Még egy idézettel is megerősíti következtetését: „Aki először Isten országát keresi, 

annak minden más megadatik” (Mulcaster, 1559: Eiiii.v.). 

5. John Aylmer válasza Knox támadásaira 
 

John Aylmer svájci emigráns fogalmazza meg Knox vitairatára a „szerkesztett” választ. 

Az An harborowe for Faithful and Trewe Subiectes a vádak legfőbb veszélyét abban 

látja, hogy az alattvalókat engedetlenségre buzdítja uralkodójukkal szemben. Aylmer 

is, mint a londoni bevonulás szervezői, Knox vitorlájából úgy kívánja kifogni a szelet, 

hogy annak protestáns eszköztárával lép fel Erzsébet védelmére. Nem kívánja 

megsérteni Knoxot, aki a protestáns ügy kimagasló alakja, inkább meggyőzését kívánja 

elősegíteni. 

 

„Az ügyet akarom védeni, és nem az embert támadni, hiszen tévedése nem 

rosszindulatból, hanem buzgóságból fakadt: az akkori kegyetlenkedésére figyelt, és 

nem a kellemetlenségre, melyet a jövőben okozhat. … Mikor a szerző látta a mártírok 

szenvedését, a jók meggyilkolását, az ártatlanok bebörtönzését …az alattvalók 

elhanyagolását, idegenek eltartását, háborúk indítását, Anglia becsületének eljátszását 

… nem tudta szeretni azt a hatalmat, melyből ilyen gyümölcsök nőttek. Csak egy 

dologban nem lehet hibáját elnézni, … hogy az egyedi esetet általánosította, mintha 

ennek a nemnek bármiféle uralma is a természet, az Ész, az Igazság és a Törvény 

ellen lenne: mert az akkori természetellenes, ésszerűtlen, igazságtalan és jogtalan 

helyzettel egy személy hibáztatható, és nem az egész női nem.” (Aylmer, 1559: B.r-

Bii.v.) 

 

Aylmer is Knoxnak arra az állítására hivatkozik, hogy Isten kegyelméből volt 

néhány kimagasló nő, aki bölcsen és igazságosan uralkodott. Erzsébet szerinte egyike 

az ilyen különleges uralkodónőknek, „Isten kiválasztott eszköze” (Aylmer, 1559: O.v), 

ki mint a bibliai Debóra, Judit vagy Eszter, népét ellenségeitől megszabadította és 

igazságosan vezeti. 

Aylmer érvei között szerepel Erzsébet műveltsége is. Elismeri, hogy a nők 

műveltsége általában nem alkalmas uralkodásra, de kiemeli Erzsébet tanultságát: 



„köztudott, hogy milyen jártas a tudományokban, … a normann hódítás óta nem volt 

Angliának ilyen művelt királya mint most a királynő” (Aylmer, 1559: N2.v). Ez az első 

megfogalmazása annak a későbbi kultuszelemnek, mely tanultságát élteti, s mely a 

korai időszaktól kezdve végigkíséri Erzsébetet. 

Aylmer legfontosabb érdeme, hogy megfogalmazza a „vegyes monarchia” (mixed 
monarchy) elvét (McLaren, 1999: 59-69). Az az elképzelés, mely szerint Erzsébet nem 

egyedül, hanem tanácsának meghallgatásával kormányozza országát, már a londoni 

bevonuláskor megjelent az utolsó állomás, Debóra életképénél. Aylmer a már ott 

alkalmazott képet fejti ki bővebben, mely Erzsébet hatalomgyakorlásának alapelve 

lesz! 

 

„Az angol kormányzati rendszer nem monarchikus, … nem is oligarchikus vagy 

demokratikus, hanem ennek a háromnak a keveréke, melyben mindegyiknek egyenlő 

hatalma van. Ennek jelképe, vagy inkább maga ez a parlament, ahol három rend 

található. A király vagy királynő maga a monarchia. A nemesek, az arisztokrácia. És a 

polgárok és lovagok, a demokrácia.” (Aylmer, 1559: H3.r) 

 

6. Epilógus 
 

A koronázási bevonulás méltán tekinthető Erzsébet debütálásának. „Ez alkalomból 

London városát egy színpadhoz lehetett hasonlítani, ahol bemutatásra került egy nemes 

lelkű királynő és szerető népe, és a nép túláradó öröme, hogy ilyen méltó uralkodót 

láthat” – írja Mulcaster a pamfletjében (1559: Aii.v). Erzsébet először jelenik meg nagy 

nyilvánosság előtt, és itt találkozunk azokkal az elemekkel is, amelyek későbbi 

kultuszában megjelennek. Korai kultusza nagyban hagyatkozik a bibliai előképekre, 

melyek a bevonuláskor főleg a női hatalomgyakorlásának alátámasztásául szolgáltak. A 

nőies tulajdonságok kiemelése, mint a szerető anyai gondoskodás és törődés, későbbi 

beszédeiben visszatérő retorikai fogás lesz. Iskolázottságának hangsúlyozása is 

végigkíséri egész életén keresztül. Lesz azonban olyan elem, amely legközelebb csak 

halála után, poszthumusz kultuszában jelenik meg. Ez az emblematikus Veritas 

Temporis Filia kép, mely metszet alakban a Stuart korban újra felbukkan (Strong, 

1987: 165). 

Érdemes talán röviden megemlíteni azt is, hogy mely elemek hiányoznak még e 

korai Erzsébet képből. Természetesen nincs jelen a szűz-királynő kultusz, hiszen 

Erzsébetre még egy sor házassági tárgyalás vár. Hiányoznak a mitologikus elemek is, 

melyek csak az 1560-as évek végétől kerülnek előtérbe. A petrarcai szerelmi líra 

uralkodóra átfordított rajongását sem kereshetjük ezekben a korai ábrázolásokban. 

Erzsébet még hús-vér ember, messze van a 90-es évek Spenser által megálmodott 

Tündérkirálynő-képétől. 
E korai problémakör, a női hatalmi imázs megalkotása, Erzsébet egész uralkodását 

végigkíséri. Talán jelenlegi népszerűségének csíráit is az e kihívásokra adott 

válaszokban lehet keresni. 
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HARGITAI MÁRTA 
 

MODERN ANGOL SHAKESPEARE-FORDÍTÁSOK 

 

 

 

 

 

 

Hallgatói és tanári pályafutásom alatt megfigyeltem, hogy a diákok egy része, és talán 

most, visszapillantva mondhatom, egyre növekvő hányada, a kötelező irodalom magyar 

fordítását veszi kézbe az eredeti mű helyett, illetve angolul sokan csak a rövidített, 

könnyített, átírt változatokat választják, és még ennél is népszerűbb, hogy a 

világhálóról letöltik a cselekmények összefoglalóit, és ezekből készülnek a vizsgákra. 

Gyakran elégnek érzik a vizsgára való felkészüléshez, ha megnézik a mű filmváltozatát 

és/vagy elolvasnak róla egy-két középiskolásoknak vagy középiskolások által írt esszét 

az adott műről. (Színházba sokkal ritkábban látogatnak el, általában, illetve e célból is. 

Shakespeare-kurzusaimon rendre azt a választ kapom első-, másod-, sőt felsőbbéves 

hallgatóimtól is, hogy még semmilyen formában nem láttak egyetlen Shakespeare-

drámát sem, még a népszerű hollywoodi feldolgozásokat sem.) 

Ezen túlmenően megfigyelhető, hogy az alap- és mesterképzési rendszer 

bevezetésével új nehézségek merültek-merülnek fel a felsőoktatásban, melyekre 

nagyon rövid időn belül megoldást kell találnunk. Ezek közül a hároméves képzésben 

résztvevők irodalomoktatásával kapcsolatos problémákra hívom fel a figyelmet, 

egészen pontosan arra, mennyi, milyen nehézségi fokú és konkrétan mely irodalmi 

műveket és a korszakokhoz kapcsolódó kritikai irodalmat tegyük kötelező, illetve 

ajánlott olvasmánnyá. A minorosok külön problémát jelentenek ebből a szempontból, 

hiszen az ő nyelvi készségeik kevésbé fejlődnek a kisebb számban felvett angol 

tárgyaknak köszönhetően. 

A kérdés, amire választ keresek az, hogy vajon mikor járunk jobban, vagy legalábbis 

kevésbé rosszul: ha engedjük, hogy diákjaink magyarul olvassák a szépirodalmat, vagy 

legalább annak egy oldalszámszerűen, arányában, vagy konkrétan meghatározott 

részét, pl. a drámák 1. felvonását, vagy ha megköveteljük az angolul való olvasást, 

kockáztatva, hogy a pusztán középfokon beszélő diákok – hiszen számos magyar 

egyetem angol szakára való bejutáshoz elegendő a középszintű érettségi – meg sem 

kísérlik átugrani a lécet, mert egy oldal angol szöveg elolvasásához szükséges idő és 

energia a sokszorosa annak, mint amit a magyar szöveg követel tőlük, erre pedig a 

félévenkénti több ezer teljesítendő oldal mellett nincs idejük. 

A kérdést leszűkítem saját kutatási területemre: Shakespeare drámáira. Vajon 

megengedhető-e, vagy indokolható-e, hogy Shakespeare-t – akárcsak az óangol, és 

középangol szövegeket – modern angol fordításban olvassák a hallgatók? Milyen 



modern angol Shakespeare-fordítások érhetőek el, és ezek milyen színvonalat 

képviselnek? Nem lenne-e pedagógiai szempontból ésszerűbb ezek helyett modern 

magyar fordítások elolvasását ajánlani? Az ugye szinte lehetetlen elvárás, hogy 

középfokú nyelvtudással érkezett elsőéves BA-hallgatóktól azt követeljük, eredetiben 

olvassák adott esetben a Hamlet, a Lear király, a Macbeth és a Szentivánéji álom című 

Shakespeare-darabokat. Valószínűleg Arany és Vörösmarty, sőt talán már Szabó 

Lőrinc fordítása is nehézséget okoz számukra. 

Az egyetemi oktatók véleménye megoszlik: van, aki szerint teljesen mindegy, hogy 

modern angol vagy magyar nyelvű fordításban olvassák-e a hallgatók az óangol és 

középangol szövegeket, mások szerint angol szakon angolul tegyék ezt. Az alapkérdés, 

amit itt felvetek az, hogy vajon az óangol és középangol szövegek jó minőségű modern 

angol fordításaihoz mérhető modern angol Shakespeare-fordítások is léteznek-e, vagy 

ha ezek inkább csak leegyszerűsítik a nyelvezetet, aminek eredményeképpen épp a 

shakespeare-i szöveg lényege, sűrítettsége, költőisége vész el, nem jobb-e, ha modern 

magyar Shakespeare-fordításokat olvastatunk, melyeket kiemelkedő magyar költők, 

írók, műfordítók készítettek mai, élő színházi előadások számára. 

Összehasonlításképpen megnéztem a világhálón található, letölthető vagy ott 

népszerűsített angol nyelvű modern Shakespeare-fordításokat, melyek közül a 

Szentivánéji álom című komédiát választottam, és ennek két angol nyelvű verzióját 

(Nosweat, Nofear) vetem össze Arany János és Nádasdy Ádám fordításával. (Az 

érdekesség kedvéért megvizsgáltam a Nosweat 8–11 év közötti gyermekek számára 

készült változatát, hogy vajon milyen nyelvi és stilisztikai színvonalbeli különbséget 

feltételeznek a fent említett és a középiskolás korosztály között.) Az egyszerűség és 

tömörség kedvéért mintavételt javaslok: ízelítőül a darab első felvonásának 2. jelenetét 

fogom vizsgálni, mely választás, belátom, önkényes, és jellegzetes a mai kutatási 

finanszírozás miatt, tekintve, hogy ez a jelenet érhető el ingyenes mintaként az egyik 

angol átiratból. Mivel azonban ez egy prózai szöveg, a 2. felvonás 1. jelenetének elejét 

is vizsgálom, amely közvetlenül ez után következik a darabban, és amit Shakespeare 

versben írt, hiszen ez nagyobb mesterségbeli kihívást jelent a (mű)fordító számára, 

továbbá mivel itt érhető tetten leginkább, mi vész el a parafrázis során. 

Először is lássuk, mivel indokolják a szerkesztők a modern angol nyelvű átiratokat. 

A Nosweat (http://www.nosweatshakespeare.com) nagyszerű ötletnek tartja, hogy 

modern angol tiniregényekként tálalja a színműveket; elmondásuk szerint minden átirat 

követi az eredeti darab szerkezetét, ezért nagyon könnyű őket párhuzamosan együtt 

olvasni az eredetivel – ami remek felhasználási javaslat, de az eredetit mégsem ők, 

hanem piaci versenytársuk, a Nofear nyomtatja az átirat mellé tükörkönyv 

formátumban. Egy-egy átirat terjedelme általában 20|000 szó, azaz kb. 50 oldal 

hosszúságú, tehát kényelmesen egy este alatt teljesíthető. Nemcsak az olvasást, hanem 

a beszerzést is megkönnyítik, hiszen 14,95 dollárért letölthetőek a „regények”. Ezek a 

Shakespeare-novelizációk saját ajánlásuk szerint pontos képet adnak arról, ki kicsoda, 

mit tesz és mond az egyes színművekben. Sajnos azonban nyilvánvaló, hogy a Nosweat 

átiratainak nem sok köze van az eredeti drámához; valamiért úgy gondolják, a 

regényforma könnyebben érthető a fiatalok számára, talán Charles és Mary Lamb 

Shakespeare-meséi lebegtek szemük előtt, vagy az operamesék, amelyeket célszerű 

elolvasni, mielőtt az eredetit elolvassuk vagy színházban megnézzük. Utazásunk 

megkezdése előtt bedekkernek megfelelnek. 



Kíváncsiságból megnéztem, milyen verziót készítettek 8–11 éves gyermekeknek a 

Nosweatnél 

(http://www.nosweatshakespeare.com/midsummer_nights_dream_kids.htm). 

Szembeötlő, hogy a középiskolás korosztálytól nem várnak sokkal többet, mint a 8–11 

éves gyerekektől. A különbség a két verzió között elhanyagolható: főként a szókincset 

egyszerűsítik még tovább. Például: „He placed his hand over his heart and took up a 

declamatory pose.” helyett a gyermekeknek ezt írják: „He placed his hand over his 

heart and took up an acting pose.” Az eredeti „This was lofty.”-ból a kicsiknek készült 

változatban: „Good, isn’t it?” lett, míg a nagyoknak már egy ennél is informálisabb 

kifejezést adnak: „High stuff!” Ezek után némileg meglepő, hogy a nagyoknak 

ugyanazt írják, mint a kicsiknek: „He raised his hand tentatively, and in a high-pitched 

voice, registered his presence: ’Here, Peter Quince.’”, amely mondat elég 

körülményes. A gyerekeknek szóló változatot hosszabban közlik az ingyenes mintában, 

így erről elmondható, hogy a mesteremberek párbeszéde viszonylag hű az eredetihez: a 

szállóigévé lett „Let me play the lion too.” is megmarad, akárcsak a „Let him roar 

again. Let him roar again.” Összességében elmondható, hogy a nyelvezet 

korszerűsítése leginkább leegyszerűsítést jelent, főként a sok vonzatos ige és az 

informális regiszter használatának köszönhetően. 

A Nofear (http://nfs.sparknotes.com/msnd) átirata tisztességesebben oldja meg a 

problémát, mert tükörkönyv-formában egymás mellett közli az eredetit és az átiratot, 

amely szerkezettel közvetlenebb módon utalnak arra, hogy az átiratot ajánlatos lenne 

együtt olvasni az eredetivel. Nem világos azonban, hogy milyen szempontok mentén 

választják meg az átírás opcióit. Mi értelme pl. az „Is all our company here?”-t „Is 

everyone here?”-re cserélni? Vagy az „Answer as I call you”-t „Answer when I call 
your name”-re? Vagy a mender-t repairman-re? Vagy a „most cruel deaths”-t 

„horrible deaths”-re? 

Az már inkább érthető, hogy az eredetiben szereplő Phoebus-t sun-god váltja fel, 

vagy az Ercles-t Hercules. A Bottom által elzengett versbetét érthetetlen módon 

változik az átiratban: shall helyett will szerepel, és az „And make and mar / The foolish 
Fates”-hez hozzátesz egy felesleges szót, ezzel elrontva a ritmust: „Away, and make 

and mar / Foolish fate.” Azt hogy a Fate, sors szó egyes számban szerepel, talán az 

indokolja, hogy ne habarjuk össze a középiskolások fejét: fel se merülhessen bennük a 

Moirák vagy Párkák hármas alakzata. Mivel az előző két átiratnál megnéztük, mi lett a 

„This was lofty”-ból, tegyük ezt meg most is: „Oh, that was truly inspired!” – ami 

kétségkívül az eddigi legjobb megoldás. 

A vizsgált magyar fordítások a fenti modern angol átiratokhoz képest valódi 

minőséget képviselnek: megszámlálhatatlan a szójáték, nyelvi bravúr, lelemény és 

mesterfokú a lírai részek értő és költői formát megőrző tolmácsolása. Mindazonáltal 

Arany János fordítása (1858) korban éppen elég messze van, hogy az azóta végbement 

nyelvi változások, jelentésmódosulások és elavulások miatt a mai diákságnak 

helyenként nehézséget okozzon a megértése; színházban pedig a gyors párbeszédek 

során el is sikkadhat a világos tartalom. Az egyik bökkenő az, hogy Bottom nevét 

Zubolyra magyarítja, ami a szövőszék hengere. Ezzel pusztán mesterségére utal, de a 

bottom szó sokrétű jelentését úgysem lehetne pontosan visszaadni: a Tyndale (1534) és 

az 1557-es Geneva bibliában a következőket olvashatjuk Pál apostol 1. korintusziakhoz 

írt levelében: „the Spirite searches all thinges, ye the botome of Goddes secrettes” 



(2:10) (Kállay, 1-2). Shakespeare karaktere tehát valószínűleg innen kapta a nevét, 

hiszen ez a mondat az utolsó abban a passzusban, aminek a parafrázisát épp e 

szereplőtől hallhatjuk: „The eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen, 
man’s hand is not able to taste, his tongue to conceive, nor his heart to report, what my 

dream was” (4.1.209-212). (E témáról sokan írtak, Frank Kermode-tól Jan Kotton át 

Kállay Gézáig, hogy csak néhány kiemelkedő nevet említsek.) 

Érdemes megtekinteni a fenti szövegrészt előbb Arany, majd Nádasdy 

tolmácsolásában: „Ember szeme nem hallott olyat, ember füle nem látott olyat, ember 

keze nem képes azt ízlelni, se nyelve felfogni, se szíve kimondani, milyet álmodtam 

én.” „Olyat még emberi szem nem hallott, fül nem látott, kéz nem ízlelt, nyelv nem 

gondolt, és szív el nem beszélhet, amilyet én álmodtam.” A két fordítás itt nem tér el 

lényegesen egymástól, de térjünk vissza az 1. felvonás vizsgált jelenetéhez: „Játszhat’d 

azt extempore, hiszen csak ordítani kell.” Ez az Arany-mondat nyelvtörő, színész-

rémálom. Mennyivel könnyebb kimondani és megérteni is a Nádasdy-szöveget: 

„Nyugodtan improvizálhat, mert az egész csak csupa bőgés.” Vagy a jelenet végén 

elhangzó: „Jól van, jól! Törik-szakad.” Nádasdy-nál „Szót se többet; gazember, aki 
meg nem tartja.” Így sokkal világosabbá válik a tartalom. 

Nádasdy Ádám 1994-ben készítette el fordítását a Katona József Színház számára, 

ahol Gothár Péter rendezésében került színre. A Szentivánéji álom addigi fordításai 

(Eörsi István, 1980/94, Emőd György 1984, Csányi János 1995) mind bevallottan 

Arany János munkája nyomán készültek, Nádasdy ellenben csak a címet tartja meg 

(Nádasdy: 2001). A mesteremberek nevét is újrafordítja, és igen szellemes 

megoldásokat alkalmaz: így lett Bottom-Zubolyból Tompor, Quince-Vackorból Tetőfi, 

ami szenzációs találmány, hiszen egyszerre utal mesterségére és költő voltára, emellett 

Petőfit is eszünkbe juttatja. Starveling-Ösztövérből Kórász, Snout-Orrondiból Lavór, 

mivel bádogos, Flute-Dudásból Sipák, mely jobban utal vékony nőies hangjára, mint a 

dudás, és mégis megmarad az utalás mesterségére. Snug-Gyaluból Vinkli lett, amely 

talán a legkevésbé sikerült név, hiszen ritkán halljuk manapság ennek a 

mérőszerszámnak a nevét. (Ez nagyjából Bottom-Zuboly szintű megoldás.) 

Nádasdy annyira saját útját járja, hogy a már szállóigévé lett fordulatokat sem veszi 

át, így pl. az „Ide nekem az oroszlánt!” – „Hadd játsszam az oroszlánt is én!” lesz, 

ami egyáltalán nem annyira frappáns, mint Aranyé. Viszont az ezt követő „Ordítson 

még egyszer! Ordítson még egyszer!”-t egyszerűbben és humorosabban fejezi ki: 

„Bőgjön még! Bőgjön még!” 
Most pedig nézzük, hogyan oldja meg a Nofear átirat szerzője, illetve két magyar 

műfordítónk a verses jelenetet. Mivel - amint korábban láttuk - már a versbetét átírása 

is nehézséget okozott az angol fordítónak, nézzük meg, hogyan boldogul a következő 

jelenettel: a 2. felvonás elejével (http://nfs.sparknotes.com/msnd/page_34.epl). 

Láthatjuk, erőfeszítést sem tesz a verses forma megőrzésére, egyszerűen átülteti 

modern prózába. Ezzel azonban elvész az a stilisztikai kontroll, amit Shakespeare oly 

virtuózan beépített a művébe; ignorálja a költőiséget és a jelentéssel bíró ellentétet, ami 

a mesteremberek prózaisága és a tündérek líraisága között feszül, és amely egyben 

komikum forrása is. A tündér és Puck által használt páros rímek és az ötös jambus 

korlátozzák és kontrollálják a közöttük feszülő ellentétet (v.ö. Foakes, 1999: 30), ami 

egyben azt is érzékelhetővé teszi, hogy nem ők az igazi ellenfelek, őket nem fűti 



csillapíthatatlan szenvedély, féltékenység és harag, frusztráció és birtoklási vágy, mint 

gazdáikat: a Tündérkirályt és Tündérkirálynőt. 

A dallam és mérték ilyetén változásai alapvető és funkcionális jelentőségűek a 

darabban; ha kiöljük belőle, elszegényítjük a darabot nemcsak formai, hanem tartalmi 

tekintetben is. Vagy ahogy Eörsi István fogalmaz: „a lirizálás nélküli szabadosság 

közhelyszerű prózaisághoz vezet.” (Szele) Shakespeare virtuózan hangszerelte művét 

(v.ö. Foakes, 1999: 30): a rímtelen ötös jambust váltogatta rímes formákkal, rövid 

sorokkal, dalbetétekkel és prózával, ezzel is erősítve a főtémát, a szerelem 

megfoghatatlan, illékony, metamorf természetét, és a komédia azon természetét, hogy a 

diszharmóniát végül harmóniává oldja, az erőszakot, a viszályt és a szörnyűségest 

ellenőrzése alá vonja, és ritualizálja a ráncba szedett költői formák segítségével. 

Mindez szükségessé teszi, hogy Shakespeare-t ne vagy ne csak regényesített, 

prózára átírt modern angol fordításokban olvassuk, hallgassuk, nézzük, hanem az 

eredetit is kézbe vegyük, és talán ehhez hatékonyabb és mindenképpen művészi szintű 

segítséget nyújtanak a kiváló magyar műfordítások, amelyek többségében és nagy 

részben híven követik az eredeti formanyelvet. 

Bár létezhetnek kiváló modern angol nyelvű átiratok is: tudunk róla, hogy Peter 

Brook felkérte Ted Hughes-t, fordítsa le a Lear királyt, mintha az annak idején idegen 

nyelven íródott volna, és ültesse át, nem egy 1969-es nyelvezetre, inkább olyanra, ami 

megfelel a kortárs költői kifejezésmód igényeinek. Ezek után Brook visszatért az 

eredeti shakespeare-i szöveghez, mivel meggyőződött róla, hogy ez a defamiliarizáció 

segített rátapintania a darab lényegére. Ezután átszerkesztette, és erősen megvágta az 

eredeti szöveget, helyenként egyes sorokat más szereplők szájába adva. Brook számára 

tehát nem okozott gondot Shakespeare átírása, és úgy gondolta, mindenki azt tehet egy 

szöveggel, ami neki tetszik (vö. Hagopian). 

Némileg rímel erre, amit Nádasdy Ádám képvisel: járható útnak tartja a nem 

formahű, azaz prózában vagy sokkal lazább formákban való fordítást is, hiszen a 

formahűségnek ára van: „kevesebb fér egy magyar verssorba, mint egy angolba, hiszen 

a magyarban hosszabbak a szavak, így sok minden veszendőbe megy; ha meg mindent 

igyekszik visszaadni az ember, a szöveg könnyen nyakatekert és természetellenes lesz” 

(2001: 11). 

A verses jelenet Nádasdynál mintha könnyedebb lenne, bár érdekes, hogy 

ugyanazokat a szavakat találja el legkevésbé, mint Arany: a gossip „vén anyó”, illetve 

„vén szatyor”, míg a wisest aunt „egy néni”, illetve „egy bölcs anyó” lesz Aranynál, 

illetve Nádasdynál. Az aranyi „aszú kebelére”, bár régies, mégis kifejezőbb, és 

közelebb áll az eredeti „on her withered dewlap”-hez, mint a jelöletlen nyakába. A 

tütüzget a középgenereációnak talán még jelent valamit, de a fiatalabbaknak már nem 

biztos, akárcsak a Nádasdy-fordításban a vén szatyor, ami egyébként is kissé idegenül 

hat ebben a szövegben. Arany talán a sokszor rásütött szemérmessége miatt, kihagyja a 

Tailor! felkiáltást, amit Nádasdy is célszerűnek talál lábjegyzetelni: azért fordítja a 

vala…mim!-nek, mert szerinte nem annyira arra utal, hogy a szabók a földön ülve 

dolgoztak, ahogy azt Dr. Johnson vélte, hanem valószínűleg a tail, azaz farok, far 
elferdítése (2001). 

 

Összegezve tehát elmondhatjuk Nádasdyval, hogy „Shakespeare annyira jó és 

népszerű szerző, hogy érdemes újra és újra lefordítani” (2001: 7). Talán abban is 



egyetérthetünk vele, hogy minden újabb fordítás segít ápolni a hagyományt, a 

Shakespeare-kultuszt (2001). 

Mindamellett igazsága lehet Thomas R. Mark coloradói egyetemi tanárnak, magyar 

irodalmi művek, köztük Az ember tragédiája fordítójának is, mikor elkapkodottnak és 

nem túl sikeresnek tartja Nádasdy fordítását (Eörsi Hamletjével együtt), amely 

részleteiben nagyon meggyőző és az előszóban remekül meg is indokolja (lsd. fent), 

hogy miért van szükség egy modern fordításra, csak aztán nem éri el az előszóban 

kitűzött célokat (Mészáros). 

 

Eörsi István azért tartotta fontosnak 1980-ban lefordítani a Szentivánéji álmot, mert 

 

a prűd XIX. században nem lehetett híven lefordítani ezt a tébolyítóan erotikus 

reneszánsz tündérmesét, és a különösképpen szemérmetes Arany János 

különösképpen nem volt alkalmas erre a feladatra. Remekelt egy zseniális 

tündérmesét, amely közelebb áll a Csongor és Tündéhez, mint Shakespeare 

alkotásához. A szerelmi happy end jelszava a „Lovers, to bed” magyarul, Arany 

fordításában: „Alunni, hívek” (Théseus monológja az ötödik felvonásban) – ez 

önmagában is bizonyítja, hogy ezt a darabot újra kellett fordítani. Minthogy azonban 

Arany nyelvi zsenialitása a mesteremberek-jelenetekben létrehozott egy másik nyelvi 

szintet is, úgy döntöttem, hogy ebből (és akkor persze már a darab többi részletéből 

is) átveszem, ami pontos, és felülmúlhatatlan. Így hát ezt a fordításomat 

átdolgozásként adtam közzé (Szele). 

 

Mészáros Antónia a Thomas R. Markkal és Peter Zollmann-nal folytatott 

beszélgetésében feltette a következő kérdést: 

 

Nem lehet egyszerűen az a baj egyik forrása, hogy a magyar néző várja a már 

szállóigeként is jól ismert sorokat, amikor pedig nem szólalnak meg, akkor hirtelen 

ellaposodni érzi a fordítást? Hiszen például Arany Szentivánéji álom változata olyan 

zseniális nyelvi viccekkel és leleményekkel van tele, amiket lehetetlen anélkül 

kihagyni, hogy ez ne okozzon hiányérzetet. Megtehette volna Nádasdy azt, hogy 

lefordítja az egész Szentivánéji álmot, de a mesterember-jeleneteket meghagyja 

Aranynak? (Mészáros) 

 

Zollmann, aki a Merlin Színház számára fordította le a Csongor és Tündét, a 

következőket válaszolta: 

 

Számomra annál jobban, hogy „Melyen is keresztül Piramus meg Thisbe,/ Az két hív 

szerető susogának ki s be.” nem lehet lefordítani ezt a két sort. De nem csak ez a baj. 

Ezek a fordítások továbbra is ötös jambusban íródtak, miközben Eörsi és Nádasdy 

mindketten olyan szavakat használnak szándékosan, mint „viccelni” és „trágár”, 

hogy közvetlenül érthetővé tegyék a dolgot a mai hallgató számára. Csakhogy 

ezekhez a szavakhoz valahogy nem illik az ötös, öt-feles jambus, mert így nem 

beszélnek manapság. Persze soha nem is beszéltek, de azért én mégis inkább egy régi 

embert képzelek így és nem egy mai srácot. Itt a bökkenő, és ezért torpantam meg, 

amikor bennem is felmerültek hasonló ötletek. Úgy érzem, én a magam részéről nem 

tudnék megfelelő megoldást találni … (Mészáros) 



 

Hozzáfűzte, hogy a 

 

fordítónak valahol az is a feladata, hogy ne csak modern nyelven, de modern agy 

számára is fordítson, aminek egyre kevesebb ideje, energiája és koncentrációkészsége 

van. Az amerikai polgár ül a kezében a televízió távirányítójával, és ha valami nem 

köti le, másodpercenként csatornát vált. (Mészáros) 

 

Eörsi ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy 

 

… a színésznek és a nézőnek egyaránt esélyt kell adni arra, hogy a darabok ős-eredeti 

modernségét élvezhessék. … Meg kell őrizni a darabok metafora-kincsének lényegét, 

mert a metaforában benne rejlik a történelmi idő. Másrészt minden nagy színmű 

modern volt születésekor, és lényegében őrzi is ezt a modernségét. A kicsinyes hűség 

oltárán nem áldozhatjuk fel ezt. Hamlet apjának szelleme az ábrázolt kor 

hiedelemvilágát idézi fel. De tapasztalataink megbízhatóságán kotló kételyünk ma is 

égetően aktuális. Ezt nevezem őseredeti modernségnek. (Szele) 

 

Visszatérve Zollmann megjegyzésére, nemcsak az amerikai, hanem a 21. századi 

magyar állampolgárnak, így a magyar hallgatóknak is egyre kevesebb az ideje, 

energiája, és talán a koncentrációkészsége is kisebb. Nagy tehát a felelőssége az 

oktatónak: minden esetben alaposan meg kell vizsgálni a lehetőségeket, milyen magyar 

vagy akár angol fordítások állnak rendelkezésünkre; és azt is el kell döntenünk, hogy 

vajon mit tartunk lényeginek Shakespeare-ben. (Shakespeare helyett természetesen 

bármely más nagyság neve behelyettesíthető a kérdésbe.) 

A kérdést tehát felvethetjük úgy, hogy nyelvében él-e Shakespeare, vagy a lényeg a 

történeteiben, az „üzenetében” van. Akik az első kérdésre felelnek igennel, nyilván 

ragaszkodnak ahhoz, hogy Shakespeare-t csakis eredetiben olvassák a hallgatóik, a 

másodikra igent mondók pedig nem bánják, ha Shakespeare-t újra- és újraírják; filmre, 

musicalre vagy akár képregényre adaptálják: a lényeg, hogy a történetek élnek, és 

széles körben ismertté válnak. Ők talán abban bíznak, hogy előbb-utóbb az eredetire is 

kíváncsiak és érettek lesznek a népszerű, könnyen emészthető verziók befogadói. 

Tanári pályámon arra teszek kísérletet, hogy a két álláspontot közelítsem 

egymáshoz, szintézisre törekedve. Megítélésem szerint az eredeti mellett, illetve azt 

megelőzően bizonyos gondosan megválogatott átiratokat, feldolgozásokat, és magyar 

műfordításokat is ajánlhatunk diákjainknak, és bátoríthatjuk őket, nézzék meg a 

különböző megfilmesítéseket, színházi előadásokat, majd formáljanak véleményt az 

olvasottakról/látottakról. Mindezt teszem azért, mert meggyőződésem, és ebben talán 

mindannyian egyetértünk, hogy a művészi hagyományt élve és nem halva kell 

megőriznünk. 
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Talán sokan kerültünk már abba a helyzetbe, hogy egy Shakespeare szeminárium során 

a legártatlanabb kérdéseinkre nem érkezett válasz, vagy ha igen, akkor csak a jól ismert 

klisék hangzottak el. E jelenség okának szeretnék utánajárni, amikor megvizsgálom a 

közelmúlt és a jelen középiskolai irodalomtanításának egyik elemét. 
Középiskolai irodalmi tanulmányaink során elsajátított olvasási, szövegértelmezési 

stratégiáink meghatározóak lehetnek egész későbbi életünk folyamán, talán érdemes 

alaposabban áttekinteni, hogyan kerülünk először rendszeres kapcsolatba irodalmi 

szövegek tudományos igényű vizsgálatával, értelmezésével. Mivel az oktatási folyamat 

számos más tényezője mellett a tankönyv döntő fontosságú, már csak mennyiségi 

szempontból is, gondoljunk a hatalmas példányszámra, és arra, hogy a tankönyv az a 

könyv, amit országosan szinte mindenki köteles megvenni, vizsgálatomban az elmúlt 

ötven év magyar irodalom tankönyveiben fellelhető Shakespeare-ábrázolásokat 

tekintem át. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy nem taníthatóságuk, pedagógiai 

alkalmazhatóságuk szempontjából olvasom a szövegeket, nem értékítéletet szeretnék 

mondani a tankönyvekről, erre különben sem volna kompetenciám, hivatalosan soha 

nem tanítottam irodalmat középiskolában, inkább bizonyos tekintetben irodalmi 

szövegként kezelem a tankönyvi elemzést, megpróbálván a szerzők által használt 

beszédmód metaforái, a tananyag rendezési elvei, a műértelmezések szempontjai 

alapján a szövegek mögött meghúzódó irodalomértéssel kapcsolatos előfeltevésekre, ki 

nem mondott állításokra következtetni. Vizsgálatom során különös figyelmet szentelek 

a tankönyvi elemzésekből kibontakozó Hamlet-képnek. 

Összehasonlításomban a jelenleg legtöbbet használt, legelterjedtebb középiskolai 

magyar irodalom tankönyveket, Mohácsy Károly, Madocsai László, Domonkos Péter 

tankönyvét, illetve Makay Gusztáv és Dallos György, az 1950-es évek elején megjelent 

irodalomtankönyvét vizsgálom meg, ezen kívül utalni fogok a második világháború 

előtti irodalom tankönyvekre, valamint a legújabb, tematikus tananyagelrendezést 

alkalmazó tankönyvekre is. 

Az említett könyvek többségében ugyanaz a két Shakespeare-dráma, a Rómeó és 
Júlia és a Hamlet képezi a tantervi kánon részét. Ugyancsak közös a kronologikus elvet 

követő tankönyvekben, hogy először rövid történeti áttekintést adnak a reneszánsz kori 



Anglia viszonyairól, majd Shakespeare életének adatait sorolják fel, illetve a korabeli 

színjátszás technikai jellegzetességeit ecsetelik. 

Érdekes, hogy az ötvenes években kiadott könyvben szereplő Shakespeare-életrajz a 

következő mondattal kezdődik: „Az angol reneszánsz legkiválóbb képviselője, a 

modern dráma megteremtője
1
, William Shakespeare 1564-ben született” (Makay-

Dallos, 1950: 210). A „megteremtő” metafora, illetve az a feltételezés, hogy a költő az 

angol drámát teljesen egyedül, mintegy a semmiből teremtette, Shakespeare-t szinte 

isteni tulajdonságokkal ruházza fel. A szóhasználat nem tűnik véletlennek, pár sorral 

lejjebb a következő mondat áll: „Ha az arisztokrácia udvaronc költői közé áll, 

elismerés és gazdagság vár rá. De őt magasabb becsvágy fűtötte: az angol dráma 

megalkotásának vágya” (Makay–Dallos, 1950: 210). Mellesleg itt a szerző finoman azt 

a látszatot kelti, mintha Shakespeare, mivel nem fogadta el az udvaronc költői státust, 

anyagi nélkülözést vállalt. Ugyanilyen kvázi-vallásos attitűdről tanúskodik az a 

megállapítás, hogy „Hamlet azáltal válik eleven emberré, hogy a cselekmény folyamán 

a jelleme sokszínűen bontakozik ki” (Makay–Dallos, 1950: 215). Az „eleven emberré 

válás” gondolata metaforikusan magában hordozza a megtestesülés, illetve a holtak 

feltámasztásának fogalmát is. 
Dávidházi Péter Shakespeare-kultusz vizsgálatából kiderül, hogy a magyarországi 

Shakespeare-recepció 1840-es évektől kezdődő szakaszára kifejezetten jellemző a 

vallásos elragadtatás szóhasználata, illetve a kultikus imádat egyéb elemei (Dávidházi, 

1996). Shakespeare, csakúgy mint Isten, a semmiből teremt, feltámasztja a holtakat, 

művei, mint a Biblia, tükrözik, magukba foglalják az egész világot. Ez a beszédmód 

már keletkezésének pillanatában kissé anakronisztikusnak tűnhetett, ennek ellenére 

makacsul vissza-visszatér a tankönyvek nyelvezetében. Egy 1928-as könyv szerint: 

„Shakespeare is a Renaissance gazdagabb életszemléletéből táplálkozik, azonban 

ezalatt a felszín alatt a régi katolikus felfogás ethikai ősereje árad. Az előbbiből fakad 

nagyszabású drámai alakjainak féktelen egyéni öntudata, az utóbbiból tragikai 

felfogásának velejében keresztény erkölcsi jellege. Az emberábrázolás erejében és 

gazdagságában a drámai költészetben egyedül áll. (Az Úristen után Shakespeare 

teremtett a legtöbbet.)” (Prónay, 1928: 257.) Ez utóbbi mondat különben Dumas-tól 

származik, de a könyv nem nevezi meg a forrást. Ez az ismertetés 1928-ban kicsit talán 

patetikusnak tűnhetett, de valószínűleg nem nagyon tért el az általános vélekedéstől. 

Annál különösebb a vallásos szóhasználat továbbélése az 1950-es könyvben. 

A jelenségre talán magyarázatot ad Márkus Zoltán áttekintése a második 

világháború utáni Shakespeare-kritikáról. Mivel Shakespeare helye a magyarországi 

irodalmi kánonban megkérdőjelezhetetlen volt, a kritika szinte hamleti feladat előtt állt: 

egyszerre kellett hűnek lennie a magyar Shakespeare-kritika akkor 160 éves 

hagyományához, és meg kellett felelnie a korabeli marxista kritikai nézeteknek. Ez 

utóbbi megpróbálta kisajátítani Shakespeare-t a szocialista realizmus és egyfajta 

„forradalmi romantika” jegyében (Márkus, 1996: 170). 

Ennek eredményeképpen a polgári irodalomkritika megállapításai, nézetei háttérbe 

szorultak, elfojtódtak, egyfajta kísértet-állapotba kerültek. A szovjet Shakespeare-

kritikusok, Morozov, Anyikszt és Szmirnov mintáit követő új, szocialista realista 

kritika uralta a terepet (Szenczi, 1965), de sokszor ez nem sikerült teljesen, mellette 

                                                           
1
 Kiemelés a szerzőtől. 



időnként feltűnt egyfajta meglehetősen naiv, romantikus kritikai diskurzus is. 

Szerintem a lappangó romantikus irodalomszemlélet mutatkozik meg a tankönyvekben 

felbukkanó organikus, a növényvilággal kapcsolatos metaforákban is, például majdnem 

minden tankönyvben szerepel az angol dráma „virágzása” vagy a Shakespeare 

„legérettebb” alkotása kifejezés, vagy az, hogy ki „ültette” magyarra Shakespeare-t. 

Nagyfokú hasonlóság mutatkozik a vizsgált könyvek által választott műelemzési 

szempontok között is. A Hamlet értelmezése esetében szinte kivétel nélkül a következő 

mintát követik a szerzők: „Források, Szerkezet és cselekmény, A drámai konfliktus, 

Jellemábrázolás, A tragédia lényege.” Természetesen a jellemábrázolás méltatása 

mennyiségileg is igen előkelő helyet foglal el az elemzésekben, sőt úgy tűnik, hogy 

nagy egyetértés van a szerzők között a kérdés relevanciáját illetően is. Az, hogy 

Shakespeare jellemet ábrázol, és ennek elemzése nélkülözhetetlen, annyira természetes, 

hogy sem megkérdőjelezni, sem megindokolni nem jut eszébe a szerzőknek. Az 1950-

es könyv megállapítja: „A Hamlet cselekményének minden mozzanata a hősök 

jelleméből fakad” (Makay–Dallos, 1950: 215), az 1997-es, addig 10 kiadást megért 

Mohácsy könyvben a következő, vastagon szedett mondat olvasható: „A bosszú 

akadályai a főhős jellemében vannak”, és kicsit lejjebb: „Valódi konfliktus Hamlet 

lelkében bontakozik ki”, illetve, hogy „Hamlet egyéniségét, jellemét nem annyira 

cselekedetei, mint … gondolatai világítják meg” (Mohácsy, 1997: 273). Mindegyik 

tankönyvszerző kritikátlanul elfogadni látszik azt a legalábbis problematikus 

feltételezést, miszerint a drámai szereplők olyanok, mint az igazi emberek, éreznek, 

gondolkodnak, szerzőtől, értelmezőtől független életük van. Míg az ötvenes években a 

tankönyvíró e tekintetben nagyjából összhangban volt a korabeli Shakespeare-kritika 

általános vonulatával, ez a megközelítés az 1990-2000-es tankönyvekben már kissé 

egyoldalúnak tűnik. Érdekes módon, annak ellenére, hogy Hamlet jellemzésére a 

tankönyvi kommentárokban számtalan különböző jelzőt használnak, jellemének 

értelmezésében lényegesen nem térnek el. 

Az 50-es évekbeli Hamlet nem lehet passzív, melankolikus alkat: „A polgári 

irodalomtörténet értékelése szerint Hamlet képtelen a tettre, s meddő töprengésben 

merül el. Bukásának oka tehát passzivitása. Hamlet azonban bátran és leleményesen 

harcol” (Makay–Dallos, 1950: 216). Mintha ez a megállapítás részben Bóka László, az 

1952-es Nemzeti Színházbeli Hamletről írt kritikáját visszhangozná: 

 

„A Hamletet a polgári színjátszás háromféleképpen torzította el. Az egyik felfogás 

Hamletből ideggyógyászati kórtörténetet csinált … Révetegen imbolygó, zilált, 

elhanyagolt öltözékű, lógó harisnyás, kócos, fittyedt ajkú, hülyén nyáladzó Hamletek 

kiáltottak idegorvos után a színpadokon … A másik felfogás a töprengő Hamletet 

állította színpadra annak bizonyságául, hogy a gondolkodás és a tett nem fér össze. 

Egy filozófikus Hamlet tétovázott a színpadon, elborult homlokán a gondolkodás 

megerőltető kínjával, keshedt vállain a műveltség bénító terhével … Végül az időtlen 

és hazátlan Hamlet egyszer csak frakkban és cilinderben jelent meg…” (Bóka, 1952: 

475) 

 

Az ún. polgári irodalomkritika ilyen sommás elutasításában azonban nincs teljesen 

igaza a kritikusnak. Beöthy Zsolt már 1885-ben így ír Hamletről a középiskolás 

tanárok között alapműnek számító könyvében: „Vajon Hamlet meghódol-e az 

ellenséges hatalomnak, s megfut-e a fenyegető vész elől? Éppen nem. Ennélfogva nem 



is lehet tévesebb felfogás, mint amely abban keresi tragikumának lényegét, hogy a 

kötelességnek lelkére nehezedő súlyát nem bírja meg” (Beöthy, 1885: 131). 

Az 50-es évekbeli könyv egyetérteni látszik elődjével: „A tragédia főhőse, Hamlet a 

humanista gondolkodó tipikus alakja, romlott feudális környezetében ő képviseli a 

haladást… Széles látókörű filozófus, nemcsak búskomor álmodozó vagy szellemes 

gúnyolódó, Horatióhoz való viszonyában megismerjük benne az őszinte jóbarátot, 

Opheliához írt leveleiből a gyöngéd szerelmes szól hozzánk. A művészetről vallott 

nézete igazi művészlélekre vall. A könyvek embere, de ugyanakkor leleményesen küzd 

ellenfeleivel, s ha kell, bátran és ügyesen forgatja a kardot” (Makay–Dallos, 1950: 

216). 

Nézzük, mit mondanak erről a legfrissebb tankönyvek. Madocsai László 2005-ös 

könyve így jellemzi Hamletet: „rendkívül érzékeny, nemes, … töprengő lélek, az 

eszmék embere” (Madocsai, 2005: 197). A szerző azonban láthatóan nem akar a 

polgári irodalomkritika hibájába esni, ezért megindokolja a késlekedést: „A bosszú 

végrehajtását azonban nemcsak azért halogatja, mert belső válság zsibbasztja tetterejét, 

hanem azért is, mert csak egyedül ő tud a gyilkosságról, és ha egyértelmű bizonyíték 

nélkül ölné meg a királyt, gyilkosként állna a világ előtt” (Madocsai, 2005: 197). 

Mohácsy hasonlóan látja Hamlet jellemét: „A főhős a többiektől külsőleg és 

lélekben, erkölcsben, gondolkodásban, világnézetben elütő nagy egyéniség. Befelé 

forduló, töprengő, nem cselekvő, hanem elmélkedő alkat, az eszmék embere. A 

humanista tudós … Hamlet elszigetelt, árva a dán királyi udvarban. Kétféle erkölcs, két 

világnézet szembenállása, ellentéte ütközik itt össze: a középkori, feudális és a 

tisztultabb humanista felfogás” (Mohácsy, 1997: 274). Természetesen, Hamlet itt sem 

lehet teljesen passzív: „Nem ügyefogyottság, energia és erőhiány van benne, hanem 

annak az embernek az eszmélete, szándéka, aki a legtökéletesebben akarja megoldani a 

maga számára rendelt feladatot” (Mohácsy, 1997: 274). 

A rengeteg különböző Hamletre aggatott jelző ellenére feltűnő a hasonlóság mind a 

jellemzések, mind a tankönyvírók képzeletbeli narrátori szerepe között. Hamlet 

jellemzésénél, mint általában a darab elemzése során meglehetősen furcsa pozíciót 

foglalnak el a szerzők. Kivétel nélkül, egy bátortalan, zárójeles Mohácsy-

megjegyzéstől eltekintve, miszerint nem árt elolvasni a darabot, nézőként tekintenek a 

szöveg olvasójára. Ez látszólag kézenfekvő, hiszen nem győzik hangsúlyozni, hogy a 

darabok színpadi előadásra íródtak. Ebből az elképzelt beszédhelyzetből azonban 

problémák adódhatnak. Gyakran olyan típusú mondatokkal találkozunk például, hogy 

„a jelenet azt sejteti a nézővel”, vagy „itt tisztán áll előttünk a két tábor”, illetve 

„Helsingőrben vagyunk, a kastélyban”. Sajnos, ez utóbbi mondat alanya számomra 

nem teljesen világos. Nem tudom, hogyan tartozik az olvasó vizualizálni a helyzetet, 

kit takar a többes szám. Netán a tankönyvíró, és az olvasó kettesben? Vagy, ha az 

olvasó középiskolás, ami jelen esetben eléggé valószínű, osztálykirándulás-szerűen, a 

tankönyvíróval, mint idegenvezetővel? És ami még fontosabb: ez a dániai kastély, vagy 

egy színpadi díszlet? A reneszánsz kori angol színpad képzeletbeli rekonstrukciója 

vagy a korunkban megszokott polgári színpad? 

Ez lehet, hogy szőrszálhasogatás, de szerintem a jelenség komolyabb problémákat 

takar. Az, hogy gondolatban nézőként figyelem Hamletet, ráadásul úgy, hogy valaki 

jellemzi őt nekem, úgy érzem, hogy valamennyire lemondok arról, hogy azonosuljak 

vele, mindenesetre rajtam kívül levőnek, tőlem függetlennek érzékelem, míg, ha írott 



szövegként olvasom, az egyes szám, első személyben írt mondatok talán könnyebben 

lehetővé teszik számomra az azonosulást a szereplőkkel. Természetesen olvasás 

közben is elképzelem a darabot, de talán szabadabban, mintha lelki szemeimmel a 

kritikus által képzeletben megrendezett darabot nézném. Ráadásul a tankönyvíró 

mintha egy olyan ideális nézőhöz intézné szavait, akinek egyáltalán semmilyen 

előzetes információja, élménye, előfeltevése nincs a darabról. Itt nem abba a vitába 

szeretnék beszállni, hogy Shakespeare olvasva jobb, vagy a színpadon, hanem egy 

meghatározó irodalomértelmezési stratégia megnyilvánulását érzékelem az említett 

elemzési módszerben. Ez a módszer Kulcsár Szabó Ernő szerint „tárgyként vagy 

tárgyias jellegű kvázi-látványként határozza meg a műalkotást, amely mintegy elénk 

állítva létezik, s be- vagy megmutat számunkra valamit” (Kulcsár Szabó, 1998: 112). A 

probléma az, hogy ebben a modellben a befogadó teljesen passzív, a kommunikáció 

közte és a mű között egyirányú. 

Visszatérve a Hamlet-jellemzésekre, jól kivehető a szerzők Hamlet jellemének 

egyértelműsítésére való törekvése. Szinte védőbeszédet mondanak Hamlet mellett, 

megindokolva sokszor talán teljesen motiválatlan vagy esetleg csak a reneszánsz 

színházi konvenciók által motivált cselekedeteit. Itt is nyomon követhető a 

visszanyúlás a romantikus Shakespeare-felfogáshoz. Hankiss Elemér szerint „Schlegel 

későbbi írásaiban tragikus hérosszá növekszik Hamlet, a romantikus géniusz 

szimbólumává. A mindent tudni akaró, a lét végső kérdéseit ostromló lángelmévé, aki 

végül is kétségekkel küzdve és meghasonlott lélekkel pusztul el” (Hankiss, 1995: 46). 
Ezzel a romantikus képpel elegyedik az 50-es évekbeli tankönyvben a tragikus 

bukás marxista magyarázata: „Amit a nép segítségével elérhetne, azt Hamlet egyedül 

akarja végrehajtani. Ezért kell elbuknia, annak ellenére, hogy sikerült megölnie 

ellenfeleit.” Ugyancsak marxista magyarázatnak tekintem azt a szinte mindegyik könyv 

által osztott feltételezést, miszerint Hamlet tragédiájának oka a feudális anarchia és a 

reneszánsz erkölcsök közötti küzdelemben keresendő. A tankönyvek vizsgálatából 

számomra az derült ki, hogy, habár a második világháború utáni tankönyvekben az 

irodalomelemzés domináns beszédmódja igyekszik megfelelni a korabeli ideológiai 

elvárásoknak, a romantikus irodalomszemlélet rejtetten tovább élt a metaforák szintjén. 

A rendszerváltás után viszont Mohácsy Károly tankönyvét, ami ma is a legelterjedtebb, 

legelismertebb irodalomtankönyv az országban, nem írták át, sőt legtöbben nem is 

értik, hogy miért kellene átírni. Erről, a tanulók tetszésdíját elnyert tankönyvről írja 

dicsérően Mohos Sándor (1999): 

 

„20. esztendejét tölti be a szerző I. osztályos tankönyve, becsületére mondva úgy, 

hogy az első változatból sem kellett sok ideológiai járulékot elhagyni a későbbi 

utánnyomásokban … Tudniillik Mohácsy Károly az idézett szakirodalom – 

mindössze húszegynéhány – tanúsága szerint óvakodott a szélsőséges, ideológiai 

töltetű esztétikák, irodalomtörténeti művek fölhasználásától, a divatos elméletek 

átvételétől.” 

 

Mivel a tantervek sokat változtak az elmúlt időben, tulajdonképpen ez a könyv nyújt 

mintát a többi, vele versengő irodalomtörténeti szemléletű könyvnek is. 

Következésképpen, a ma piacon levő könyvek nagy része megőrizte valamilyen 

formáját a rendszerváltást megelőző diskurzusoknak, mint ahogy az ötvenes évekbeli 

tankönyv is átvett elemeket az őt megelőző diskurzusból, így biztosítva a Shakespeare-



kritika tekintetében bizonyos kontinuitást a romantikától a posztmodernig. Domonkos 

Péter például 2004-es könyvében nyíltan Goethe „felülmúlhatatlan szavait” idézi 

Hamlet jellemének meghatározásánál. Kivételt igyekeznek képezni a legfrissebb, 

tematikus elrendezést követő könyvek, de a beszédmód ezekben sem szakít radikálisan 

a hagyományokkal. Illetve, valamennyire mégis. A Pála–Arató szerzőpáros 2006-os 

könyvében, A vihar tárgyalásánál olvashatjuk: „A vihar egy szigeten játszódik, s e 

sziget is embertani kísérletek laboratóriuma” (Pála–Arató, 2006: 89). Érdekes 

megfigyelni a metamorfózist, melynek során a tankönyvekben a metaforák szintjén 

Shakespeare a teremtő Istenből fehér köpenyes, emberekkel kísérletezgető tudóssá 

válik. Habár, mintha itt is érzékelhető volna egy kis lemaradás. Kíváncsian várom az új 

irodalomtankönyveket, ahol már remélhetően megjelenik Shakespeare, a Nagy 

Programozó. 
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1. A multikulturalizmus problematikája 
 

A 20. század utolsó harmadában a multikulturalizmus ideológiája a liberális 

demokráciák uralkodó eszméjévé, a művészet egyik alaptémájává vált. Nem kivétel ez 

alól a filmművészet sem. Számos olyan alkotás készült ebben az időszakban, mely 

témáját az etnikai csoportok kulturális sokszínűségéből meríti. Az ezredvégi 

filmművészet egy másik izgalmas jelensége a Shakespeare-filmek reneszánsza. A 20. 

század végén a Shakespeare-filmek addig példátlan áradatának lehettünk tanúi. E 

Shakespeare-filmadaptációk közül több is – a kor kulturális irányultságát követve – a 

multikulturalizmus ideológiájának hatását mutatja. (Gondoljunk csak Baz Luhrmann 

William Shakespeare’s Romeo+Juliet, vagy Kenneth Branagh Sok hűhó semmiért 
adaptációjára.) 

A multikulturális társadalom koncepciója a második világháború után indult 

diadalútjára, amikor a gyarmati rendszerek felszámolásával nagyarányú bevándorlás 

kezdődött a gyarmatokról az anyaországokba. 

 

„A multikulturális társadalom fogalma a hagyományaikat és identitásukat őrző 

különböző etnikumok kooperatív egymás mellett élését elfogadó társadalmak 

leírására szolgált. Idővel azonban normatív (előíró) fogalommá vált. A mögé 

szerveződő gondolatrendszer a modern társadalmat etnikailag szükségképpen 

heterogénként mutatta be, és a kisebbségek kezelésének egységes módszertanát írta 

elő. Képviselői elvetették bármely nemzeti kultúra dominanciáját, és azt javasolták, 

hogy az állam garantálja az életmódbeli kisebbségekre is kiterjedő kulturális 

pluralizmust.” (Póczik, 2007: 35) 

 

A multikulturalizmus térnyerésének a nyugati demokráciákban voltak, vannak 

előnyei is, természetesen: a befogadó társadalmak toleránsabbak lettek, a hátrányos 

megkülönböztetés tilossá vált. Azonban kiderült: arról szó sincs, hogy ez az ideológia a 

béke, a türelem és a harmónia korszakát hozta volna el a világba. Ugyanis azt látjuk, 

hogy a nyugati társadalmakban súlyos gondokat okoznak a különböző kultúrák és 



vallások konfliktusai. Ha végigtekintünk az elmúlt évek néhány eseményén (a 2001. 

szeptember 11-ei terrortámadás, az USA iraki háborúja, a 2004-es madridi vasúti 

merénylet, a 2005-ös franciaországi zavargások, a londoni bombamerénylet, XVI. 

Benedek pápa diplomáciai konfliktusa egyes iszlám országokkal), azt kell mondanunk: 

a multikulturalizmus ideológiája napjainkra legalábbis problematikussá vált. Jonathan 

Sacks angliai főrabbi a londoni Times 2007. október 20-i számában a 

multikulturalizmust katasztrófának nevezte, és elvetette az egyenrangú kultúrák békés 

egymás mellett élésének ideáját. Sacks szerint a multikulturalizmus nem integrációhoz, 

hanem szegregációhoz vezetett, és „…ahol csak kísérleteztek vele, nyersebbé, 

széttöredezettebbé és türelmetlenebbé váltak a társadalmak.” (Lőke, 2007: 66) A 

nemzeti kultúrát, a hagyományokat féltő politikusok Európa számos országában – 

Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában, Dániában – lépnek fel az „etnikai 

kolóniák” és a „párhuzamos társadalmak” kialakulása ellen, és érnek el sikereket. 

(Lőke, 2007: 67) 

Annak ellenére, hogy Európában az új évezredben egyre kevésbé tartják egyedül 

üdvözítő modellnek a multikulturalizmust, és végóráiról beszélnek, a 21. század elején 

is számos olyan filmalkotás készült, melyet áthat a másság kultusza, és az etnikai és 

kulturális pluralizmus mellett érvel. A magyar mozikban az elmúlt években játszott két 

Shakespeare-filmet, a Michael Radford által rendezett A velencei kalmárt (2004), és 

Kenneth Branagh Ahogy tetszik adaptációját (2006) – ugyan más és más módon – 

szintén áthatja a multikulturalizmus ideológiája. 

 

2. A szivárványszínű ardeni erdő szürkesége 
 

Kenneth Branagh Japánba ülteti át a szerelem sokszínűségét ünneplő történetet, és az 

egzotikus helyszín választását valószínűleg a shakespeare-i komédia egyik 

jellegzetessége is inspirálta: Shakespeare kortársaitól eltérően gyakran helyezte 

komédiáinak szereplőit mesés, egzotikus környezetbe. Számos vígjáték helyszíne 

Itália, mely az Erzsébet-kori ember számára távoli, izgalmas föld volt, a Szentivánéji 

álom Athénban és környékén játszódik, a Tévedések vígjátéka helyszíne Ephesus, a 

Vízkeresztben Viola Illyriában ér partot. 

Branagh filmje a 19. századi Japánt idézi meg, amikor Meidzsi tennó császár trónra 

lép, és nagyarányú szociális és politikai változtatásokat vezet be. A Meidzsi-reform 

(1868) után megkezdődik Japán felemelkedése a modern nagyhatalmak közé. A 

bevezető szövegből megtudjuk, hogy ebben az időben, amikor Japán megnyitotta 

kapuit a nyugati világ előtt, kalandszerető kereskedők érkeztek Japánba a világ minden 

tájáról, de főleg Angliából, hogy a megszokottól eltérő környezetben új életet 

kezdjenek. Elhozták családjukat, kísérőiket, kolóniákban telepedtek le a kikötők 

közelében, ahol selyemmel, rizzsel és más árucikkekkel kereskedtek. A letelepedők 

megpróbálták megismerni, megszokni az új, idegen kultúrát, és természetesen ők sem 

hagyták érintetlenül Japán hagyományos világát. Ez a történelmi helyzet adta Branagh-

nek az ötletet: olyan angol kereskedők legyenek a komédia szereplői, akik ugyan még 

megőrizték európai jellegzetességüket, de már a helyi kultúra is hatást gyakorolt rájuk. 

E koncepciónak megfelelően az Idősebb Herceg (Brian Blessed) egy kisebb, 

kereskedelemből élő udvartartás feje, és a komédia első, hercegi udvarban játszódó 

része hagyományos japán környezetben zajlik, rizspapír falak között, ahol udvariasan 



mosolygó gésák járnak-kelnek hangtalanul. A nyitójelenetben a herceg, lánya, 

Rosalinda (Bryce Dallas Howard) és unokahúga, Célia (Romola Garai) éppen egy 

tradicionális japán színházi előadást néznek, amikor a palotát a herceg öccse, Frigyes 

herceg szamuráj harcosai körbekerítik, és lerohanják. A legifjabb de Bois, Orlando és 

Charles, a birkózóbajnok közti küzdelem szumó birkózóversennyé alakul, az erdőben 

Orlando japán írásjelekkel teleírt papírlapokon vall szerelmet Rosalindának, Vili (Juci 

hódolója) japán parasztlegény, Phoebe (Silvius szerelme) pedig japán pásztorlány. 

Bár Branagh Japánt választja filmjének helyszínéül, valójában az udvari jeleneteket 

az angliai Shepperton stúdióban, az ardeni erdőben játszódó jeleneteket pedig szintén 

Angliában, egy sussexi, 13. századi botanikus kertben forgatták, mely Branagh szerint 

magában rejtette az ősi Japán nyugalmát, miszticizmusát. Valójában ez a békés, 

meditatív nyugalom volt az, amit Branagh – aki el akart térni a „fergeteges komédia”-

verziótól – az ázsiai miliőben keresett, és paradox módon végül egy angol botanikus 

kertben talált meg. Így most már érthető, hogy miért kezdődik a film egy no műfajú 

színházi előadással, amely csak az adaptáció része, Shakespeare komédiájában nem 

szerepel, és éppen ezért kiemelkedő jelentősége van: 

 

„Az ősi japán színház több műfajt is kidogozott, amelyek a 15-16. században nyerték 

el végleges formájukat. … Európában a kabuki és a no a legismertebb, ezek közül a 

kabuki a népszerűbb és a szórakoztatóbb, a no pedig a kifinomultabb, stilizáltabb, ez 

utóbbi jelenik meg a nyitóképben. Ennek a színházi műfajnak minden részlete 

szimbolikus, áttételes, célja, hogy egy olyan lelkiállapot eléréséhez segítse hozzá a 

nézőt, amelyben kinyílhat az érzékeken túli világ számára, alkalmassá válik a 

buddhista meditációra.” (Novotny, 2007) 

 

A filmnek ez a nyitójelenete tehát felkészíti a nézőt, hogy belépjen egy másik 

világba, a varázslatos ardeni erdőbe, és egy más, újfajta lelkiállapotba kerüljön. 

Branagh rendezői koncepciója ebből a szempontból az Erzsébet-kori gondolkodást 

követi, mely hajlamos volt a földrajzi helyet egy bizonyos mentális állapot 

tükröződésének tekinteni. Ennek egyik nagyszerű példája Edmund Spencer 

Tündérkirálynő című allegorikus költeménye, melyben az erdő egyfajta hangulat, 

lelkiállapot megtestesítője. 

A Branagh által elképzelt ardeni erdő idilli hely, ahol andalító zene szól, és a 

természet teljes pompájában uralkodik. Ide, a „zöldbe” érkeznek a fiatal szerelmesek, 

odahagyva régi világukat, hogy felszabadulva a társadalom szabályai és a szülői 

tekintély nyomása alól, megismerjék és megértsék egymást és önmagukat. Northrop 

Frye szerint: „Az erdő, a zöld vidék …. a természetes társadalom szimbóluma, és a 

természetes itt az eredeti emberi társadalomra utal, mely az ember igazi otthona, nem 

az a fizikai világ, amelyben él, hanem az aranykor, ami után vágyakozik”
1
 (Frye, 1957: 

183). Ebben a másik világban az élet győz a pusztaság, a halál felett, a nyár a tél felett. 

C. L. Barber szerint, aki Frye mítoszkritikájából kiindulva alakítja ki történelmi 

példákkal alátámasztott elméletét, Shakespeare komédiái a korabeli vidám népi 

ünnepek – például a St. Valentine’s Day vagy a May Day – hangulatát, koreográfiáját 

tükrözik, mikor a fiatalok kivonultak az erdőbe, udvaroltak, táncoltak, énekeltek, 

                                                           
1
 Jelen cikk szerzőjének fordítása. 



felrúgták a mindennapi viselkedés és beszéd szabályait. Ezt az emocionális ellazulást, 

felszabadult ünneplést, mindent elsöprő vitalitást, melyet a mindennapokban 

félelemmel vegyes tisztelet övezett, követte a megvilágosodás, melyben egy magasabb 

szinten tudatosult az ember és a természet közötti kapcsolat (Barber, 1959). A Branagh 

által elképzelt ardeni erdő pontosan ilyen életörömmel teli, boldog vidék, ahol a 

természet gyönyörű díszletei között a fiatal szerelmesek megtanulják a leckét, kiállják a 

szerelem próbáját, hogy végül önfeledt körtánccal ünnepeljék a szerelem és a fiatalság 

győzelmét. 

Edward Berry szerint Frye „zöld vidék”- és „aranykor”-metaforája, valamint Barber 

„ünnepi felszabadultság”-metaforája túlságosan idealizált képet nyújt erről a másik 

világról, az átalakulás, a termékeny káosz mágikus színhelyéről. Berry szerint a 

shakespeare-i romantikus komédia az átmeneti rítusok (Rites of Passage) strukturális 

mintáját követi, melyek leképezik az életállapotok közötti átmeneteket – mint például a 

születés, a felnőtté válás, a házasság és a halál (Berry, 1984). Arnold van Gennep 

szerint ezek a szertartások minden társadalomban megtalálhatóak az egész világon, és 

közös struktúrájuk van: az első fázis az el/leválás (separation), amelyben az egyén 

otthagyja az ismerős környezetet, a második fázis a határhelyzet/liminális fázis (liminal 

phase), a káosz, az identitás felbomlása, amikor a régi identitás elpusztul és egy új 

születik, és az utolsó fázis a befogadás (incorporation), amelyben az egyén újra a 

társadalomba integrálódik, de már egy új szerepben (van Gennep, 1960). 

E séma szerint az Ahogy tetszikben az első fázis a száműzetés, az udvar elhagyása, a 

második fázis az álruhaviselés, a színjátszás, az udvarlás az ardeni erdőben, az utolsó 

fázis pedig a családi harmónia helyreállítása egy magasabb szinten, a házasság. A 

házasságot megelőző liminális fázis az udvarlás, a jegyesség és egyben az ideiglenes 

kizökkenés, a káosz ideje. Berry szerint Shakespeare romantikus komédiáiban tehát a 

„zöld vidék”, az „erdő”, ahová a szerelmesek kivonulnak, olyan elvarázsolt táj, amely 

nagyon is kétértelmű, ahol az álmok nemcsak idilliek, hanem lidércesek is lehetnek. Az 

ardeni erdő tehát a karneváli fejetlenség, meghatározhatatlan identitás birodalma, 

idegen táj, ami tele van ígérettel, de fenyegetéssel is (Berry, 1984). 

Branagh Rosalindája (Bryce Dallas Howard) azonban, bár gyönyörűen és lelkesen 

szavalja Shakespeare klasszikus sorait, semmit nem ad át a kétértelműség, a 

meghatározhatatlan identitás játszi izgalmából. Shakespeare hősnője „az erdei 

szerelemszínház unisex sztárja, … boszorkányosabb játékmester, mint Puck a 

Szentivánéji álomban, … aki férfit és nőt egyaránt magába bolondít” … (Géher, 1991). 

Bryce Dallas Howardnak Ganymedesként el kellene játszania a szerelmes férfinak, 

Orlandónak (David Oyelowo), hogy férfi, nekünk meg azt, hogy férfiruhába bújt 

szerelmes, epekedő nő. E „mintha-mégse” színjáték borzongató izgalmából, mely a 

nemiség elfogadott normáit feszegeti, a néző mit sem érez. A szerelmeseket játszó 

színészek játéka talán túlságosan is egészséges, veszélytelen, mint ahogy az ardeni erdő 

is az Branagh koncepciója szerint; inkább az elmélkedés, a zene és a harmónia, mint a 

cselekvés és a változás helye. A meditatív nyugalom az egyetlen, amely megvalósul a 

keleti kultúra sztereotípiái közül, de az ál-japán miliő mesterkélt idillje eltorzítja a több 

jelentéssel bíró, varázslatos ardeni erdő valóságát. 

Az ardeni erdő azonban nemcsak pszichológiai paraméterekkel, hanem szociológiai 

kategóriákkal is leírható. Bár a szerelmesek számára ez a „zöld vidék” az ideiglenes 

kizökkenés, identitásvesztés helye, társadalmi szempontból az ardeni erdő egyfajta 



utópia is. Ahogy Géher István is kifejti, Shakespeare művéhez itt egy demokratikusnak 

álcázott arisztokratikus műfajt vett alapul, a pasztorált. Ennek alaptézise, hogy a jó 

erkölcs és jó élet csak vidéken található meg. Ide, az erdőbe menekülnek a jobb sorsra 

érdemes szereplők, mely így valójában menekülttáborrá válik, a társadalom 

kitaszítottjainak búvóhelyévé. Ez a száműzöttek, szerencsétlenek senkiföldje lesz 

azután mindenki földje, az ideálisan demokratikus és pluralisztikus társadalom, mely 

otthont nyújt minden rendű és fajtájú embernek (Géher, 1991). 

A törekvés egy utópisztikus társadalom illúziójának megteremtésére Branagh szinte 

minden Shakespeare-adaptációjában tetten érhető, és valószínűleg ugyanabból az 

igényből fakad, mint a Renaissance Theatre Company színház- és filmvállalkozás 

létrehozása, melyet színésztársával, David Parfittal indított el. Céljuk az volt, hogy 

népszerű, antielitista produkciókat mutassanak be, olyan kollektív projekteket, melyek 

Shakespeare-t mindenki számára érthetővé teszik. 

Slavoj Zizek szerint „egy társadalmat mindig átszel egy antagonisztikus 

választóvonal, melyet nem lehet a szimbolikus rendbe integrálni. A szociális-ideológiai 

fantázia feladata, hogy megkonstruálja a társadalomnak egy olyan vízióját, amelyet 

nem hasít ketté ilyen választóvonal, amelyben a részek közötti viszony organikus, 

egymást kiegészítő.”
2
 (Zizek, 1989: 123.) Nem kétséges, Branagh V. Henrik című 

adaptációját pontosan ez a fantázia szülte nemzetkép uralja. A mű egy olyan hősre 

épül, aki mögött felzárkózik a nemzet, aki képes létrehozni az „organikus társadalmat”, 

melyben elmosódnak a társadalmi ellentétek, aki képes egységbe kovácsolni Angliát és 

csatolt részeit, amelyeket a négy kapitány képvisel (Lehmann, 1998). 

Bár az V. Henriket mind a közönség, mind a kritika nagy lelkesedéssel fogadta, 

Branagh elismerte, hogy Shakespeare leghazafiasabb műve alapvetően angol 

vállalkozás maradt, ellentétben azzal a kollektív projekttel, ami a Renaissance Theatre 

Company eredeti célkitűzése volt. Második Shakespeare-filmadaptációja, a Sok hűhó 
semmiért rendezésekor már közelebb került eredeti elképzeléséhez. Ráébredt, hogy 

akkor tudja igazán populárissá tenni Shakespeare-t, és az egész világ számára 

fogyaszthatóvá, ha az osztályellentétektől mentes társadalom eszméjét megőrizve a 

nemzetit átalakítja nemzetközivé (Lehmann, 1998). A neves angol Shakespeare-

színészek mellett híres hollywoodi sztárokat vonultat fel, és hogy a politikai korrektség 

kívánalmainak teljes mértékben eleget tegyen, Don Pedro, Aragónia nemes hercegének 

szerepére Denzel Washington afro-amerikai színészt kéri fel. A multikulturális 

szereplőgárda – melynek heterogenitását a többféle akcentus, bőrszín, eltérő színészi 

játék csak erősíti –, az idilli toszkán táj, a fülbemászó zene és természetesen az osztály 

nélküli, organikus társadalom víziója, melyre a szereplők azonos ruházata is utal, olyan 

sajátos utópisztikus világot teremt, mely Branagh védjegyévé válik, és előrevetíti az 

Ahogy tetszik rendezői koncepcióját. 

Branagh Ahogy tetszik-adaptációjában a Rosalindát játszó Bryce Dallas Howard és 

több más, főbb szerepet alakító színész – például a két herceget egy személyben alakító 

Brian Blessed, vagy az Ádám inast megformáló Richard Briers – angol, Jacques-ot 

Kevin Kline, Próbakőt Alfred Molina hollywoodi sztárok, a de Bois fivéreket afro-

amerikai színészek játsszák, a mellékszerepek közül számosat pedig japán színészek. 

De ahogy Denzel Washington „másságának” nem jutott szerep a Sok hűhó 

                                                           
2
 Jelen cikk szerzőjének fordítása. 



semmiértben – azon kívül, hogy „Branagh köré tudta építeni multikulturalista vízióját” 

(Lehmann, 1998: 2) –, az Ahogy tetszik japán és afro-amerikai szereplőinek bőrszíne is 

csak az illedelmes politikai korrektség eszméjét szolgálja, és teljesen funkció nélküli. 

Sőt, néhány esetben az ellenkező hatást éri el: mivel Vilit japán, Próbakőt és Jucit 

pedig európai színészek alakítják, Vili goromba eltávolítása Juci mellől, a politikai 

korrektség durva megsértésének tűnhet. 

A Branagh-féle adaptáció mese egy demokratikus, multikulturális társadalomról, 

melyben jól megfér egymással pásztor, herceg, udvari bolond, ázsiai, afro-amerikai és 

európai. Bár a gondolat szép, a film látványvilága mesés, az önfeledt körtánc a végén 

pedig a teljes harmónia megvalósulásának a lehetőségét sugallja, Branagh utópisztikus 

társadalma igen leegyszerűsített képét adja a konfliktusokban gazdag, sokrétegű, 

iróniával színezett shakespeare-i világnak. 

 

3. Shylock, a tragikus hős 
 

Michael Radford A velencei kalmár című alkotása korhű, kosztümös filmadaptáció. A 

film premierjét megelőző promóciós interjúiban és a DVD-interjúkban Radford maga 

is a hűségre való törekvést hangsúlyozza: Shakespeare szerzőségének tiszteletben 

tartását, a szöveg, a történelmi kontextus korrekt bemutatását. De nézzük meg 

közelebbről: valóban hűségesnek tekinthetjük-e Radford adaptációját? 

A hatperces, részletesen kidolgozott prológus – mely történelmi és topográfiai auten-

ticitást sugall – Radford hitelességre való törekvését hivatott bemutatni. A remek 

operatőri munkának köszönhetően a mai Velencében fényképezett, sötét tónusú, 

sejtelmes képek, jelenetek igen hatásosan jelenítik meg a 16. századi Velence gazdag 

keresztény kereskedői világának pompáját, és a gettónegyedben összezsúfolt, 

közmegvetéssel sújtott zsidók nyomorúságát. 

A nyitójelenetben baljós zenei aláfestés kíséretében durván ácsolt csónak tűnik fel a 

Canal Grandén, benne néhány ember és egy pap, fakereszt alatt. „Velence 1596-ban” 

olvashatjuk, és a szövegrész elmagyarázza: Velence, bár a 16. századi Európa egyik 

legfelvilágosultabb, legliberálisabb városa volt, vallási és faji előítéletet táplált zsidó 

lakosai iránt, és éjjelente a fallal körülvett városrészbe, a gettóba zárta őket. A 

következő jelenetben a fanatikus pap buzdítására, aki az uzsorások ellen szónokol, a 

felháborodott tömeg megtámad egy zsidó uzsorást, és a vízbe löki a szerencsétlent. Az 

ezt követő szövegrész már azt magyarázza, hogy – az egyház tiltása ellenére – miért 

szedtek uzsorát a zsidók a reneszánsz kori Európában, hozzátéve: a művelt velenceiek 

szemet hunytak e fölött, de a vallásos fanatikusok, akik gyűlölték a zsidókat, már nem 

voltak ilyen megértőek. 

L. Monique Pittman tanulmányában (2007) felhívja a figyelmet arra, hogy a film 

valójában egy mai – illetve: ma aktuálisnak vélt – szembenállást vetít vissza az 

évszázadokkal ezelőtti állapotokra: a művelt, felvilágosultan gondolkodó emberek 

toleranciáját állítja szembe a korlátolt, rosszindulatú vallási fanatizmussal. Ez egyben 

azt a rejtett utalást is tartalmazza, hogy Shakespeare, a szerző sem lehetett más, csakis 

kifinomult elme, egy liberális humanista, és mint ilyen, faji és vallási kérdésekben 

előítéletektől mentes. 

A bevezető rész bemutatja a főbb szereplőket, és felvázolja annak a két embernek, 

Antoniónak és Shylocknak vallási világát, kiknek ellentéte a cselekményt bonyolítja. 



Shylock és Antonio akkor tűnnek fel, amikor a felhevült tömeg belöki áldozatát a 

vízbe. Shylock illendően köszönti Antoniót, aki válaszul arcon köpi, majd eltűnik a 

tömegben. A következő képsorok, melyeken hol a velencei éjszakai mulatozókat látjuk, 

hol Antoniót, aki a templomban imádkozik, a 16. századi Velence keresztény 

társadalmának dekadens, álszent világát hivatott elénk állítani. 

Ezután Lorenzo és a másik két velencei aranyifjú, Bassanio és Gratiano társaságában 

bejutunk a gettóba. A zsinagógától tisztes távolságra a szertartás végét várják, hogy 

Lorenzo titkos üzenetet válthasson Jessicával, Shylock lányával. Közben a kamera 

bevezet minket a zsinagógába, ahol Shylock és Tubal imádkozik, megcsókolja 

imakendőjét, megérinti a Tórát, ugyanolyan áhítattal, ahogy Antonio az előbbi 

jelenetben térdet hajtott és keresztet vetett a szertartást végző pap előtt. E két 

„imádkozós” jelenet összevágásával Radford a vallások rítusainak hasonlóságára hívja 

fel a figyelmet: szent helyen, szent tárgyak között szent szöveget olvasnak. A különféle 

vallások inherens hasonlóságának hangsúlyozásával, a vallásosság jellegzetesen 

liberális humanista koncepcióját veti fel, mely a különböző vallások közötti eltéréseket 

relativizálja, s így értelmetlenné teszi bármelyikük kizárólagosságra, egyetemességére 

való igényét – ezt fanatizmusként, kirekesztésként értelmezi (Pittman, 2007). Így építi 

fel Radford azt a kontextust, amelyben a shakespeare-i dráma mintegy a kirekesztés, az 

antiszemitizmus elleni, az etnikai és vallási tolerancia melletti – évszázadokon átívelő – 

ideológiai harc eszközévé válik. 

E rendezői koncepcióból adódóan Shylock természetesen tragikus alak, akivel 

mélyen együtt érzünk. Ez a megközelítés nem engedi meg Shylock karakterének más 

olvasatát: nem lehet a középkori és reneszánsz rémmesék szereplője, aki keresztény 

húst fal, sem komikus ellenpont, „krampusz … akit palacsintasütővel kell kiverni a 

bábszínpadról” (Géher, 1991: 296). Pedig az eredeti Shakespeare-darabban – bizony – 

mindkét említett motívum jelen van. Való igaz: Shakespeare aligha lehetett 

antiszemita, hiszen Angliában nem volt zsidókérdés – ugyanis zsidó is kevés volt. Még 

I. Edward uralkodása alatt, 1290-ben kiűzték őket az országból. Az viszont tény, hogy 

az átlag angol ellenérzéssel viseltetett a zsidókkal szemben, ahogyan egyébként minden 

idegennel szemben, legyen az török, mór, lombard vagy spanyol. Információit azonban 

nem tapasztalatból szerezte, hanem babonás mendemondákból, rémmesékből, a 

középkori misztériumjátékokból, amelyekben a zsidó piros sapkával és torz álarcban 

ugrálta körbe a megfeszített Krisztust. 

Radford figyelmen kívül hagyja azt az igen fontos tényt is, hogy Shakespeare 

komédiának szánta A velencei kalmárt – bár sötét komédiának. Ennek megfelelően a 

mű tele van vígjátéki motívumokkal: fiúnak öltözött lányokat, próbára tett 

szerelmeseket, Lanzelo Gobbo alakjában pedig bohócfigurát is láthatunk. Shylockot is 

hosszú időn át nevetségesnek, visszataszítónak ábrázolták a színpadon, hatalmas 

horgas orra a commedia del’arte egyik alakját, Pantalonét idézte, a zsugori, becsapott 

apát. Ő „az örök kadáver, az ünneprontó árnyék, a puritán, a zsidó, az apa”; az idegen 

tehát nevetséges, akit csúfolni kell, akinek „mohó, vérszomjas naivitásában van valami 

nevetni valóan és megrendítően gyermeki … akivel a praktikus Portia … 

könnyűszerrel elbánik” (Géher, 1991: 296). 

Edmund Kean, a múlt század eleji híres angol színész volt az első, aki más 

megközelítésben játszotta Shylockot. Ettől kezdve megnőtt az alakja; sötét, tragikus 

színezetet kapott. Egyre inkább a középpontba került, jelképpé vált, egy kitaszított nép 



sorsa testesült meg benne. Radford is ezt a nagy múltra visszatekintő színházi tradíciót 

követi. Ezt támasztja alá vágásaival: a „Gyűlölöm, mert keresztény” (1.3.42) állítást, 

melyet Shylock mond, amikor megjelenik Antonio az első felvonás harmadik 

jelenetében, következetesen kihagyták, s így tesz Radford is. Beszúrásaival is ezt 

hangsúlyozza (lásd a prológust), valamint az elmesélt események megjelenítésével is 

ezt a megközelítést képviseli. Ez utóbbira jó példa az a rész a darabban, ahol Shylock 

így szól Antonióhoz: „Hitetlennek és vérebnek neveztél / És leköpted zsidó 

kaftánomat…” (1.3.130-131) Láthatjuk a filmen, tanúi vagyunk, hogy Antonio tényleg 

leköpi Shylockot. 

Bár Al Pacino szerepformálásában megjelenik az eredeti Shakespeare-drámához 

közelebb álló kettősség: az áldozat és agresszor kettőssége – mely utóbbiban 

felsejlenek korábbi gengszterszerepei, melyek híressé tették –, és nem hagy kétséget 

afelől a nézőben, hogy ő olyan áldozat, akinek agyarai vannak, Radford mintha újra és 

újra megpróbálná semlegesíteni ezt az elfojtott intenzitást. Mind a szövegkönyv, mind 

a kamera segítségével megpróbálja ezt az összetettebb karakterrajzot leegyszerűsíteni, 

átideologizálni, és Shylock alakját az üldözött, kirekesztett áldozatéval azonosítani. 

Ebben kezére játszik Pacino alacsony termete, melyet a magas kameraállással a 

filmben többször is hangsúlyoz (Pittman, 2007). 

Az egyik leghosszabb interpoláció, mely Jessica szökése után következik, egy 

kétségbeesett Shylockot mutat be, aki az elhagyott, üres házban jajong Jessica után, 

majd félőrülten bolyong a kikötőben, lányát keresve. E megrendítő jelenetet követően 

Solaniót és Saleriót láthatjuk, amint a csatorna mentén sétálnak, és Shylockról 

beszélgetnek kedélyesen: „Nem volt még olyan kúsza szenvedély, / Oly különös és 

vad, mint amikor / A kutya zsidó kiabált az utcán: / A lányom! A dukátjaim! A 

lányom!” (2.8.12-15) – gúnyolódik Salerio. Kiderül, hogy útjuk célja a bordély, ahol 

azután kurtizánokkal enyelegnek éppen, amikor a megtört Shylock megjelenik, és 

megvádolja őket, hogy tudtak lánya szökéséről. Ekkor adja elő híres, megrendítő 

tirádáját: „Hát a zsidónak nincs szeme? a zsidónak nincs keze, szervezete, érzéke, 

érzelme, szenvedélye?…” (3.1.46) 

A mai kor kategóriáiban gondolkodó, felvilágosult néző felháborodása itt eléri 

tetőfokát, és Shylock iránti együttérzése végképp megszilárdul. Ám ha beletekintünk 

Shakespeare szövegébe, láthatjuk, hogy a két velencei nem bordélyban találkozik 

Shylockkal, hanem az utcán. Solanio Shylockot idéző szövege pedig a következő 

sorokat is tartalmazza: „… Két zsák dukáttal, / Kétdukátossal – ellopta a lányom! / És 

ékszerek! Két kő két drágakő – A lányom ellopta! Fogják meg őt! / Nála vannak a 

kövek a dukátok!” (2. 8. 20-23) 

Radford változtatásai tehát eleve kizárnak egy árnyaltabb, összetettebb jellemrajzot, 

egy többrétegű értelmezést – mely az eredeti Shakespeare-drámának sajátja volt. A 

film logikája szerint a gazdag velencei keresztények egyértelműen érzéketlenek és 

léhák, Shylock pedig kitaszított áldozat. Így a következő jelenetekben a bosszúért 

lihegő Shylock megnyilvánulásai teljesen érthetőek és elfogadhatóak, hiszen Radford 

olvasatában csakis a mérhetetlen emberi veszteség az oka Shylock vad gyűlöletének. 

Bár Radford adaptációja látványvilágában határozottan „autentikusnak” tűnik, és a 

16. századi Velence hitelesnek vélt ábrázolását adja, ideológiáját tekintve a mai 

„politikai korrektség” elvárásainak kíván megfelelni. Paradox módon azonban Radford 

azon törekvése, hogy A velencei kalmárból higiénikus, politikailag korrekt adaptációt 



kreáljon, és az a sajnálatos tény, hogy emiatt nem él a szöveg által kínált gazdag 

karakterábrázolási lehetőségekkel, végül is meghiúsítja azt az ambícióját, hogy 

„autentikus” Shakespeare-filmet készítsen, és híven ábrázolja az összetett emberi 

jellemet (Pittman, 2007). 

 

4. Konklúzió 
 

Míg Branagh filmje egy idilli társadalom szépséges víziója, Radford adaptációja pedig 

két kultúra kőkemény ütközését mutatja be, ideológiai irányultságában közös a két 

alkotás: mindkettő a politikai korrektség normáit tartja szem előtt. Branagh alkotásában 

főleg az egzotikus helyszínválasztás és a multikulturális szereplőgárda, Radford 

adaptációjában pedig Shylock tragikus hősként való bemutatása szolgálja ezt a 

koncepciót. Mindkettő leegyszerűsíti az eredeti shakespeare-i dráma változatos, 

izgalmas, az emberi lélek mélységeit feltáró világát. 

Ezen kívül az is nagy kérdés, hogy releváns-e egyáltalán az a „politikailag korrekt” 

üzenet, amivel ezek a filmadaptációk előállnak. Ha a politikai sajtó egyes elemzéseit 

figyeljük, kétségbe kell ezt vonnunk: 

 

„Európa multikulturalitása sok tekintetben befejezett tény, fehérekkel és feketékkel, a 

templomok mellett mecsetekkel, zsinagógákkal és sztúpákkal, kebabbal, kuszkusszal 

és csilivel, cigányzenével, tangóval és hastánccal. A nem európai kultúrájú népek 

beáramlása folytatódni fog: kívülről a szegénység nyomja, belülről a munkaerőre éhes 

gazdaságok szívják az újabb tömegeket – a bevándorlás nem áll le, ha szabályai 

szigorodnak is. Népek és vallások, kulturális hagyományok együttélésre vannak ítélve 

a vén kontinensen, ahol a helyzet keményedik, de nem reménytelen: … következhet 

egy rázósabb, de őszintébb korszak, amelyben az egyes népcsoportok képviselői a 

nyilvánosság előtt sem nyelik le ’politikailag korrekt’ módon egymásról alkotott 

véleményüket, kevésbé lesznek hajlamosak a szőnyeg alá söpörni az együttéléssel 

járó feszültségeket.” (Lőke, 2007: 69) 

 

Felmerül tehát a kérdés: a multikulturalizmus ideológiájának leáldozása után nem 

kellene-e a művészetnek is sutba dobnia az ideológiai kategóriákat, és újra felfedezni a 

morális kérdéseket, az emberi konfliktusokat sémák nélkül, a maguk összetettségében 

ábrázolni. 
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William Kemp megírta Londontól Norwichig tartó táncos útját, és ki is adta egyetlen 

művét „Kemp kilenc napos csodája” (Kemp’s Nine Days Wonder) címmel 1600-ban. 

Ez a tánc egy kivételes vállalkozás volt az ő korában, és azt mutatja, hogy a mór tánc 

híres és ünnepelt volt, és szorosan a színházhoz kötődött, hiszen Kemp elsősorban 

színész volt. Ez a napló tulajdonképpen dalok, táncok, történetek és Kemp 

rögtönzéseinek gyűjteménye (Wiles, 1998). 

Ez a különleges forrás, Kemp naplója lehetővé teszi számunkra, hogy bepillantást 

nyerjünk a színház és a tánc Shakespeare-kori vitatott, több oldalról támadott, ennek 

ellenére példa nélküli termékeny és fejlődő világába. Kemp különösen tréfáiról, ügyes 

táncáról az ugrálós táncról (jig) és a mór táncról volt híres. Ez a vállalkozás, vagyis a 

táncos út jellemző volt Kemp személyiségére, hiszen nagyon tehetséges táncos és igazi 

vándorszínész volt, aki élete nagy részét úton töltötte. 

E tanulmányban – Kemp naplója és a szakirodalom alapján – a mór táncról, annak 

helyszíneiről, elsősorban az utcai, népi ünnepségekről, ezen belül is a májusi 

játékokról, annak vezető táncosáról, Robin Hoodról és a színházi világot körülvevő 

feszültségekről írok. 

A mór tánc elterjedt és divatossá vált több helyszínen is a 16-17. századi Angliában: 

a színházban, a városi utcákon, a céhek ünnepségein, az udvarban, a királyi menetek 

(pageants) részeként is (Forrest, 1999). 

A tánc nevét a mórokról kapta, bár a mórok szereplőkként ritkán fordulnak elő, de 

megjelennek viszont a nem keresztény világ fő képviselői: a zsidók, pogányok, 

barbárok, törökök. Az egzotikumhoz kötődően a tánc sokszor groteszk és nevetséges 

témákat ad elő, kifiguráz, karikatúrája különböző udvari, lovagi erényeknek, 

gyakorlatoknak: pl. a lovagi szerelemnek, lovagi tornának. Ezekben a vonásokban a 

mór tánc hasonlít az itáliai commedia dell’artéra (Salerno, 1611). A szereplők 

idegenségéhez kötődően az erotikus vonás is megjelenik a táncban: a mór tánc sokszor 

része bohózatoknak (farce) vagy más színdaraboknak, amelyeknek fontos motívuma a 

szexualitás. 

A korabeli számadáskönyvekből kiderül, hogy a bolond tucatnyi csengőt, a többi 

szereplő is olcsó ékszereket, flittereket és csengőket viselt a könnyű, vékony anyagból 

készült ruhán, mely könnyen elszakadt az erőteljes mozdulatok és ugrálás miatt. A 

bolond egy lefordított merőkanalat hordott magánál, amelyen mindenütt csengők 



lógtak le, melyet nagy valószínűség szerint a pénz összegyűjtésére használt. A 

táncosokat mindig csoportban (hat vagy nyolc embert és egy vagy két dalnokot) 

szerződtették a vezető táncoson keresztül. Fizetségük a korabeli magasan képzett 

szakmunkásokhoz képest is magas volt (az 1540-es években például 8 d (8 penny) 

naponta, és ezért nem kellett egész nap dolgozniuk, csak 11-től hajnali 2-ig) (Wiles, 

1998). Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a hivatásos és ismert mór 

táncosok megbecsült és módos tagjai voltak a társadalomnak. 

Az angliai és az európai ’morisk’ közötti hasonlóságok a következők: nagyon 

erőteljes fizikai erőfeszítés és versengés, magasra ugrálás, harc, ritmikus szteppelés, 

pantomimes játék, inkább önálló produkciók, mint összehangolt csoportos tánc, körbe 

táncolás vagy a szoba körültáncolása, a csengők használata, az idő ütése eszközökkel 

(Forrest, 1998). Sok morris táncnak önmagában is jól körülhatárolt szimbolikus és 

színpadi elbeszélő szerkezete van. Ebben is különbözik más korabeli udvari tánctól és 

abban is, ahogy azt Castiglione leírja Az udvari ember c. könyvében, hogy a mór táncot 

csak álarcban és jelmezben táncolhatták az udvaroncok, mert különben illetlenségnek 

számított. Ez a tánc formájában és funkciójában is különbözik a többi korabeli tánctól, 

a tág színházi tánc hagyomány előfutáraként értelmezhető, sokféle irányba fejlődött 

tovább (Forrest, 1999). 

Mivel Kemp elsősorban színész volt, érdemes először a színház környezetében 

vizsgálni a morris táncot. 1600-ban a színpadi morris táncból született Kemp híres 

morris tánca is (Wiles, 1998). 

Ez a tánc nagyon népszerű volt a színpadokon a késő Erzsébet-kortól a restaurációig, 

évtizedekig a felvonások közötti közjátékká vált. A közjáték és a dráma főbb témája 

között nem, vagy csak minimális volt általában a kapcsolat. Legtöbbször nem volt 

párbeszéd a szereplők között, vagy csak egy tréfás bevezető a tánchoz, az udvari 

álarcos játékokhoz és az ünnepségekhez hasonlóan (Baskervill, 1965). Voltak darabok 

amelyekben szerepelt a morris tánc, volt amelyekben utaltak rá, és voltak olyanok, 

amelyekben a morris táncosok, mint szereplők jelentek meg. A színpadi tánc 

különböző forrásokból fejlődött ki, és több tánc, így az udvari, városi és vidéki 

változatok szintézise volt. A színpadi morris táncra legnagyobb mértékben a városi 

májusi játékok, az udvari álarcos bálok és ünnepségek hatottak. 

1589 és 1613 között a legfontosabb darabok, amelyekben megjelenik a mór tánc, 

Munday, Nashe, Dekker, Marston, Fletcher és Shakespeare darabjai. A 16. század 

végére és a 17. század elejére a mór tánc elsősorban vidéki, falusi sport volt. A 

hivatásos színház azonban megengedte a városi tömegeknek, amelyek jó részének első 

generációs londoni lévén vidéki gyökerei voltak, hogy szórakozzanak rajta, és 

különösen azokban a darabokban jelent meg, amelyek vidéki környezetben játszódtak. 

A 16. század közepén egyébként is nagyon közkedveltté váltak a falusi sportok városi 

változatai (Gurr, 2004). 

Anthony Munday volt az első drámaíró, aki a falusi mór táncot használta a John a 

Kent and John a Cumber c. darabjában, és egy nagyon világos mintát alkotott, amit 

aztán általában a többi drámaíró is követett. Valószínűleg Munday ezzel a darabbal 

megteremtette a színpadi mór tánc divatját, amely időben egybeesett Kemp mór 

táncával (1599-1600). Munday volt az, aki Robin Hood egész életét bemutatja 

színdarabjában és 1615-ben a londoni polgármester számára írt felvonulásban is 



(Munday, 1595). Ő volt az, aki Robin Hood nemesi származását bevezette a történetbe, 

így tette elfogadhatóvá alakját az udvarban. 

Kemp naplójából kiderül, hogy két oknál fogva vágott bele ebbe a kalandba: pénzt 

akart keresni és a népszerűségét növelni. Az első volt a fontosabb számára, de az út 

végére inkább az utóbbiban lett sikeresebb, mert nem tudott annyi pénzt összeszedni, 

amennyit szeretett volna (Wiles, 1998; Kemp, 1600). Kemp elmondása szerint sokan 

kötöttek fogadást arra, hogy nem tud táncolva kilenc nap alatt Norwichba érni. 

Valójában az út nem kilenc napig tartott, hanem közel egy hónapig, bár Kemp szerint a 

lényeg az volt, hogy kilenc napot áttáncolt. Ez az ő korában – 45 év körüli lehetett 

ekkor – kiemelkedő teljesítmény volt (Forse, 2001). Naplója szerint részben azért is írta 

meg a Kilenc napos csodát (Nine Dais Wondert), hogy bepanaszolja azokat (Henslowe, 

2002), akik nem fizették ki a fogadásra szánt összeget, és azért is, hogy megvédje 

magát ’az ellenfelei által terjesztett pletykáktól’ (Baldwin, 1984: 245), amikről nem 

tudunk sokat, de annyit bizonyosan, hogy naplójában utal Jonsonra (Jansonius) és a 

Lordkamarás Társulatának tagjaira (Shakerags), akik támadták őt (Nashe, 1594). 

Lehet, hogy az iránta felgerjesztett ellenséges indulatokba belejátszott az is, hogy 

nagyon hirtelen vált ki Shakespeare társulatából 1600-ban. Ennek okaira is csak 

következtetni lehet. Forse teóriája arról, hogy Kemp ellopta a társulat, egyben 

Shakespeare szövegkönyveit azokban az időszakokban, amikor bezárták a színházakat 

a pestis vagy zavargások miatt, elég hihető (Forse, 2001). Kemp személyiségét 

életrajzából, kortárs írásokból és anyagi helyzetét Henslowe naplójából megismerve ez 

a feltételezés elképzelhető (Henslowe, 2002). Ellentétben kora többi színházi 

emberével például (Shakespeare, Burbage, Alleyn, Tarlton és Armin, de folytathatnánk 

még a sort) Kemp nem gyűjtött vagyont, sőt nem is rakott félre, valószínűleg nem akart 

vagy tudott nemesi címet szerezni, és általában elköltötte azt a pénzt, amit megkeresett. 

Így sokszor voltak pénzügyi gondjai, hiába kerestek átlagon felül jól a színészek és 

drámaírók, mikor lehetőségük volt dolgozni. Henslowe naplójából (Henslowe, 2002) az 

is kiderül, hogy Kemp rendszeresen kért kölcsön, és sokszor maradt adós a kölcsönkért 

összeggel. Mikor 1604-ben, a londoni járvány idején Kemp meghal, sem családot, sem 

végrendeletet, sem vagyont, sem nemesi címet nem hagy maga után. 

Két fontos visszatérő motívum van a műben, az egyik a Felfordulás/Nyár 

Fejedelmének vagy Robin Hoodnak, a másik pedig az együgyű bolondnak a szerepe – 

természetesen mindkettőt Kemp játssza az út különböző állomáshelyein. 

A morris tánc népszerű volt a városi utcai ünnepségeken különösen 1520 és 1580 

között, de később is hagyományos része maradt a felvonulásoknak. Az utcai morris 

tánc különböző események hagyományos része volt, de különösen két ünnepségé: a 

nyár közepi céhes felvonulásoké (Midsummer guild processions) és a májusi játékoké 

(May games). Volt egy harmadik, kisebb csoport is: a Felfordulás Fejedemének 

felvonulásai (Lord of Misrule processions). A források a 16. századi városi morris 

táncról elsősorban Londonból adnak hírt, de volt néhány vidéki központ is 

Salisburyben és Chesterben (Forrest, 1999). 

A morris táncra mint a londoni céhes felvonulások elemére való utalás kevés és 

szűkszavú a céhes számadáskönyvekben, de két korabeli naplóban, Stow és Machyn 

műveiben is sok hivatkozást találunk a morris táncra (Machyn,1848; Stow, 1615). A 

16. század végétől a restaurációig a morris tánc nem jelenik meg a 

számadáskönyvekben, valószínűleg az egyház és a puritánok növekvő ellenállása miatt, 



bár a puritanizmus megerősödése előtt az egyház volt a morris táncosok legbőkezűbb 

támogatója, és a tánc gyors elterjedését is elősegítette (Forrest, 1999). 

A Felfordulás Fejedelmének felvonulásain is fontos szereplők voltak a morris 

táncosok. A Felfordulás Fejedelme, a karneváli hangulat, a feje tetejére állított világ 

motívuma és az együgyű – bölcs bolond problematikája mind a korabeli komédiákban, 

mind Kemp művében gyakran felbukkan (Bahtyin, 1982; Hattaway, 1982; Laroque, 

1993; Davis, 2001). Kemp megtestesíti a hagyományos népi szerepeket: a Felfordulás 

Fejedelmét, a törvényen kívüli Robin Hoodot és a Bolondot (Burke, 1978; Klaniczay, 

1990). 

Élete során többször szembeszáll a külső elvárásokkal, egyik példa erre konfliktusa 

Shakespeare-rel és a sikeressé váló Lordkamarás Társulatával. Ennek a nézeteltérésnek 

több oka is volt, az egyik, a clown és a drámaíró konfliktusa, ami különböző ízlésükből 

adódott (Wiles 1998). Ekkor még nem volt rendező, aki az egész előadásnak egységes 

stílust adott volna. Kemp és Shakespeare a Lordkamarás Társulatában, később Kemp 

és Heywood a Worcester Társulatban egyenrangú társak voltak. Ekkor a színészek nem 

voltak alárendelve a drámaírónak és a rendezőnek, és Kemp elképzelése, a színjátszás 

stílusáról valószínűleg különbözött Shakespeare-étől, aki meg akarta hódítani a jól 

neveltebb, tehetősebb közönséget, akik kifinomultabb ízlésre, humorra vágytak, mint a 

Kemp által képviselt nyers humor és egyszerű stílus, amit főként Richard Tarltontól 

tanult (Wiles, 1998; Tarlton, 1844). Kemp egyik fő erőssége a táncban rejlett (jig, 

morris tánc) (Baskervill, 1965). Az ugrálós táncnak (jig) nem volt helye a 

magánszínházakban és a Globe-ban sem, főleg az északi, szegény városrész 

színházaihoz, a Függönyhöz (Curtain) és a Szerencséhez (Fortune) kötődött 

(Bradbrook, 1962). A Globe volt az egyetlen sikeres színház a 17. században a Temze 

partján, és ez annak volt köszönhető, hogy közönsége főleg a tehetősebb Nyugat-

Londonból érkezett. A Kamarás Társulata ügyelt arra, hogy fenntartsa presztízsét, és 

nem is volt soha ismert a kissé kétes hírű, de az egyszerűbb, szegény emberek között 

népszerű ugrálós táncról, a jigről (Gurr, 2004). 

Az 1590-es években e nézetkülönbség átmenetileg elhalványult, de 1599-ben vagy 

1600-ban a kapcsolat Kemp és Shakespeare között váratlanul megszakadt, viszonyuk 

olyannyira feszültté vált, hogy Kemp végül otthagyta a biztos megélhetést nyújtó 

társulatot, amely egy sikeres és virágzó vállalkozássá vált, és melynek Kemp 

ötödrészben részvényese volt. Ellenszegülésére másik példa az is, hogy Kemp, nem 

törődve az egyházi hagyományokkal – miszerint nagyböjt idején tilos a mulatozás, 

táncolás – böjt kezdetén indult útnak Norwichba, amikor a színházak is zárva voltak. 

Valószínűleg a konfliktusok a Lordkamarás Társulatával és pénzügyi gondjai 

szorították arra, hogy megtegye ezt a lépést. 

Az utcai játékok közül a májusi játékok azért fontosak kutatásom szempontjából, 

mert Robin Hood, akinek alakját Kemp felveszi a mór táncban, a 16. századra vált a 

májusi játékok központi szereplőjévé (Grindal 1555; Chambers, 1963). Robin Hood – 

több ismert középkori legenda főszereplője – törvényen kívüli lázadó volt, mint ahogy 

Kemp tánca is lázadás volt, mert szakított a biztos megélhetést nyújtó Lordkamarás 

Társulatával, és azért is, mert böjt idején indult útnak, amely provokáció volt a vallási 

hagyományok ellen. Így Robin Hood alakja igazán közel állt Kemphez. 

Az utazás elején, Kemp, mint Robin Hood, a hagyományos népi ünnepségek 

főszereplője, minden rendű és rangú emberrel együtt táncol, szívesen lát mindenkit 



követői között (Kemp, 1600; Tarlton, 1844). Robin Hood gyakran jelenik meg a májusi 

játékokon mint a Május/Nyár Királya (Lord of May/ Summer King/ King Play/ King’s 

Revel) (Dobson-Taylor, 1999). A játékokon mindig szerepeltek morris táncosok, sőt ők 

voltak a társulat legfontosabb tagjai (Forrest, 1999). 

Philip Stubbes leírta a Nyár király ünnepségét (írása egyben támadás volt az efféle 

ünnepek ellen), a többi utalást a töredékes számadáskönyvekből ismerjük. Stubbes 

írása szerint 6+2 (hat lovag, egy Hölgy és egy Bolond) volt a leggyakoribb szám egy 

morris táncos csoportnál a májusi játékokon. A Nyár Fejedelme csapatával együtt pénzt 

gyűjtött az előadás végén. A májusi játékok a 15. századtól kezdve, a 17. század végéig 

nemcsak május elsején kerültek sorra, hanem bármikor a nyár folyamán. Mivel az 

ünnepségeket a helyi plébániák körül szervezték, más és más sajátosságokkal 

rendelkeztek. A Nyár Fejedelme és libériát viselő társulata nemcsak pénzt, hanem az 

ünnepséghez szükséges kellékeket, hozzávalókat, anyagokat is gyűjtött (Laroque, 

1993). Ezek az ünnepségek nagyon sokféle szórakozási formát öleltek fel: körtáncot és 

felvonulási táncot, sportversenyeket, színdarabokat és felvonulásokat. A 16. század 

végére általánossá váltak a vidéki városokban a májusi ünnepségek fegyverekkel, 

dobokkal más felszerelésekkel és mór táncosokkal (Forrest, 1999). 

A 16. századtól Mariann Kisasszony (Maid Marian) is megjelenik mint Robin Hood 

társa, de a balladairodalomban csak a 17. század elején tűnik fel. Dobson és Taylor 

szerint Mariann kisasszony és Tuck barát a mór táncból került a májusi játékokba, de a 

májusi játékok már korábban léteztek, mint a mór tánc. Az biztosnak tűnik, hogy mivel 

Mariann Kisasszony hiányzik a korábbi balladákból, a májusi játékokon keresztül 

került a Robin Hood-legendába. Az udvari Mariann Kisasszony neve etimológiailag a 

francia pásztorjátékokból származik, ahol Robin hölgyét nevezik így. Az Erzsébet-

korban két ellentétes felfogás jelent meg Mariann Kisasszonyról: egyrészt az idealizált 

Május Királynő, másrészt az Erzsébet-kori morris tánc női-férfi bohóc alakja (Forrest, 

1999). Talán társadalmilag nem tartották helyesnek, ha egy lány egy csapat férfivel 

táncol, s ezért nem jelenhetett meg igazi nőként? Mindenesetre Kemp útja során egy 

falusi menyecskével táncol párban, aki Mariann Kisasszony szerepében táncol, és ez 

egyáltalán nem tűnik szokatlannak (Kemp, 1600). Az 1538-as kingstoni 

számadáskönyvekből sokat megtudhatunk Mariann ruházatáról – zöld ruhát viselt 

(mint Robin), amely egy speciális anyagból, az ún. Kendalból készült (Dobson, 1999). 

A 16. század elejéről még két bizonyítékunk van arról, hogy Mariann Kisasszony és 

Tuck barát részt vett a morris táncban – ezek pedig az ún. Betley és Tollet ablakok 

(Forrest, 1999). A festett üvegen morris táncosok 1490–1520-ból származó ruhákban 

táncolnak a májusfa körül. Az elegánsan öltözött, koronát viselő Május Királynő, akit 

gyakran Mariann Kisasszonnyal azonosítanak, virágot tart a kezében, hosszú, lobogó 

haja jelzi, hogy igazi nőről, és nem női ruhába bújt férfiról van szó. 

Robin és Mariann szerelmi szála megváltoztatta az erdei történetet, és a Tudor-kori 

költőknek és drámaíróknak egy sokkal jobban használható irodalmi anyagot nyújtott, 

amely a Robin Hood-legenda továbbfejlődését biztosította (Spufford, 1981). Mariann 

szintén nagy hatással volt a Robin Hoodról szóló népszerű irodalomra, az utcai olcsó 

nyomtatott könyvecskékre (streetballad, chapbook) (Spufford, 1981). Az egyszerű 

fekete-fehér nyomtatott füzetek nagymértékben népszerűsítették a Robin Hood-

legendát, de a 17. század végére eltűntek. 



Egy másik fontos témára szeretnék röviden utalni, amellyel részletesebben 

foglalkozom a disszertációmban, és amely a morris tánc és Kemp szereplése kapcsán is 

megjelenik. Ez pedig a szórakoztatóipar körüli vita, harc az udvar és London között. A 

színház, a szórakoztatóipar Shakespeare korában soha nem látott virágzásnak indult, 

léte azonban mindvégig fenyegetve volt, ugyanis hosszú küzdelem folyt az udvar és a 

londoni protestáns, puritán kereskedők, egyházi vezetők között. Komoly viták zajlottak 

sok területen, sokféle közönség előtt – nemcsak a tanult értelmiség körében - a 

szószéken, a színházban, a nyomtatott kiadványokban is, és nagy hatásuk volt a 

társadalom kulturális életének alakulására (Barish, 1981; Pollard, 2004). 

A színház kritikusainak többféle kifogásuk is volt a színház ellen (Heinemann, 

1980), amelyek Kemppel is összefüggésben vannak. Panaszok hangzottak el például a 

darabok formájával és tartalmával kapcsolatban is: mivel nők nem jelenhettek meg a 

színpadon, a női szerepeket is fiúk játszották, és félő volt, hogy ez a férfiak 

elnőiesedéséhez, az azonos neműek egymáshoz való vonzódásához vezethet. A nemi 

szerepek összekavarodása mellett a társadalmi osztályok különbségei is megszűnni 

látszottak, hiszen a színészeknek az is feladata volt, hogy elegánsan viseljék a 

méregdrága selyemből, bársonyból és brokátból készült jelmezeket. A társulatok 

számadáskönyveiből kiderül, hogy nagy összegeket költöttek a nemesi megjelenés 

kellékeire. Az Erzsébet-kori luxustörvények pontosan szabályozták, ki milyen színű és 

milyen anyagból készült ruhát viselhet. A színészeket – a kritikusok szerint – esetleg 

arra biztatták a fényűző kosztümök, hogy a színházon kívül is viseljék ezeket, és a 

fennálló szigorú társadalmi hierarchiát ezzel felborítsák (Pollard, 2004). 

Valóban, ebben az időszakban – ami sem e korszak előtt, sem utána nem volt 

jellemző – az egyébként kötött társadalmi rendben a színház világában nagy társadalmi 

mobilitás látható: több jelentős színházi ember, köztük Kemp is – egy időre legalábbis 

– tehetős emberré vált, és pl. Shakespeare, Edward Alleyn nemesi címet is szerzett 

pályafutása végére (Gurr, 2004). 

Nagy feszültséget okozott, hogy a színház versengett a szószékekkel az erkölcsi 

tanítás és a részvétel terén is: az előadások nemcsak azért voltak veszélyesek a 

prédikáló lelkészek számára, mert sokszor ünnep- és vasárnapokon játszották őket és 

nagy tömegeket vonzottak, ezzel a hívek részvételét és adományaikat is elveszteni 

látszottak, hanem azért is, mert a színház erkölcsileg is tanítani és javítani akarta 

nézőit. 

Elfogadott nézet az, hogy a színház legfőbb ellenségei a puritánok voltak (Tawney, 

1926; Weber, 1995). Ez a vélemény azonban túlontúl leegyszerűsített és sok 

félreérthető előítélethez vezetett, a valóság sokkal összetettebb és bonyolultabb ennél. 

Már a kortársak is különbséget tettek azok között, akik vallásukban voltak puritánok, 

vagyis radikálisok a protestáns valláson belül, és azok között, akik az életmódjukban, 

szokásaikban és ruházatukban voltak puritánok, és tudatában voltak a szó különböző 

jelentéseinek. A színház néhány kritikusa valóban kapcsolatban volt a puritánokkal (pl. 

Thomas Beard, Oliver Cromwell iskolaigazgatója, John Northbrook, John Rainolds és 

William Prynne), mások viszont mint pl. Stephen Gosson írásaiban élesen bírálta a 

puritanizmust; Philip Stubbes és Anthony Munday pedig soha nem vonzódott a 

puritánokhoz (Pollard, 2004). Az a tény, hogy sokan a színház ellenségei közül az 

anglikán egyházban fontos pozíciót töltöttek be, azt sugallja, hogy nem álltak közel a 

puritánokhoz, akik viszont komolyan támadták az anglikán egyházi hierarchiát. 



Az udvar jelentős támogatása a színház felé, mely megjelent az enyhe 

cenzúrázásban és a jelentős mecenatúrában is, valószínűleg eltávolította a színházi 

világtól a parlamenti puritánokat különösen a polgárháborút megelőző időkben. De a 

puritánok a 16. században még nem voltak egyértelműen ellenségesek a színházzal 

szemben, és gyakran felhasználták pl. az iskoladrámákat saját befolyásolásuk 

növelésére különösen a katolikusok ellen. 

Kempnek is, mint a szórakoztatóipar egyik jelentős személyiségének, voltak 

támogatói és ellenségei is – ahogy ez naplójából is kiderül. Híres támogatója volt: 

Leicester, Sidney és Heywood, és 1600 után támadói közé tartozott például 

Shakespeare társulatának néhány tagja és Richard Jonson is (Wiles, 1998). 

Kemp ugyan ragaszkodott a falusi népszokásokhoz, és merített is a népi 

hagyományokból, amikor Robin Hoodot és a Nyár Fejedelmének szerepét játszotta, de 

ugyanakkor az új idők képviselője is, hiszen vidéki mór tánca elsősorban pénzügyi 

vállalkozás volt – ezt az új mentalitást a városi protestáns polgárok képviselték azzal, 

hogy az evilági hivatást, a pénzkereső munkát tartották az ember egyik legfőbb 

céljának a földön Isten dicsőségére (Tawney, 1926). Kempet útjára elkísérte dobosa és 

annak szolgája, Kemp pedig szólót táncolt, illetve mindig szívesen látta azokat, akik 

egy darabig vele táncoltak. Bár táncát nem a színházban adta elő, ez a tánc annyira 

szorosan kötődött a színházi miliőhöz, hogy ebben a környezetben kell vizsgálni. 

Kemp hangsúlyozza, hogy ő a mór tánc csoport ’kapitánya’, és sok drámaíró, 

pamfletíró, táncos, színész ismerőse van (Kemp, 1600; Nashe, 1594). A szólótánc is a 

színpadi, hivatásos táncos-zenész bohóc szerepéhez kötődik, ahogy a különböző 

szerepek eljátszása és a rögtönzés, a tréfálkozás is (Tarlton, 1844; Armin, 1615). A 

morris tánc történetében Kemp az első, aki egyedül, önálló produkcióként táncolja. 

Sok példát hoz arra, hogyan rögtönöz a tréfás beszélgetésekben a ’közönségnek’, és 

arra is, milyen verseket, tréfás rigmusokat írtak róla (Kemp, 1600). Az egyszerű ember 

és az együgyű idióta szerepét sokszor felváltva játssza (Welsford, 1961; Foucault, 

1973; Billington, 1984; Chambers, 1965; Armin, 1600), ezzel is humoros helyzeteket 

teremtve, bátran vállalva a csengős, tarkabarka bolond ruhát, melyet másoknak is 

kölcsönad a tánchoz (Wickham, 1963; Hotson, 1952). 

A fedőlapon található fafaragványból tudhatjuk meg milyen volt a megjelenése 

Kempnek és dobosának, Tom Slye-nak, amely sokat elárul a táncról és a táncosok 

korabeli ruházatáról. A vidéki városok számadáskönyveiből tudjuk, hogy a morris 

táncosok kosztümjei nagyon drágák voltak, a céhek raktároztak és kölcsönöztek morris 

kabátokat és csengőket. A megjelenítés sajnos elég egyszerű, nem túl részletes. Tom 

Slye egyszerű utcai ruhát: ujjatlan zekét, bricseszt, széles karimájú, csúcsos kalapot 

visel, bal kezében hosszú sípot tart. Kemp keskeny karimájú, magas kalapot visel 

feltűnő tollal a tetején. A színészek között közkedvelt hosszú haja kibuggyan a kalap 

alól, le hosszú szakálláig (az őt ábrázoló képen is ezt láthatjuk). A hosszú haj, melyet 

sok színésztársa is viselt, kivívta számos puritán és a színház támadóinak rosszallását 

(Prynne, 1628). Szőlőlevelekkel díszített, derékig érő, ún. morris kabátot visel, 

amelynek különleges ujjai vannak, olyan mintha az ujj két részből állna: van egy 

rendes ujja, a csuklóig, és egy külön hosszú anyag, mely a válltól indul, valószínűleg a 

könyökhöz lazán rögzítve. Ez a csipkés anyag egészen a földig leért, ha a táncos kezét 

leengedve állt, de tánc és gesztikulálás közben körberöpködött – ez a kabátujj a 16. 

századi Európában népszerű volt a mór táncosok körében, a maszkabálokon, 



felvonulásokon. Kemp a kezét és ujjait is használta tánc közben, ez a képen is jól 

látható. A bricsesze nagyon buggyos és térd alatt zárt, a térd alatt a lábszárat félig 

takarva, egy anyagra egy tucatnyi csengő van varrva. Bokacsizmája a csengőkig ér, 

erős anyagból készülhetett, hogy állja az időjárás és a rossz karban lévő utak 

viszontagságait, amelyről sokat írnak a korabeli források. Mint láthatjuk, Kemp 

ruházatával is megjeleníti kora zenész-táncos komédiását. 

Kemp azzal, hogy megvált a Lordkamarás Társulatától, amely biztos megélhetést 

nyújtott, és nekivágott táncos útjának, melyet később folytatott Franciaországban és 

Itáliában is, új életutat választott – amely nem bizonyult igazán sikeresnek, különösen, 

ha összehasonlítjuk a hozzá hasonlóan tehetséges színházi emberek sorsával. Kemp 

kihasználva a népi szórakoztatás korabeli formáit, felmérte lehetőségeit, saját művészi 

adottságait: tehetségét és erős fizikumát a zenész-táncos komédiás szerepéhez, és 

korlátait is: azt, hogy nem volt különösebben finom, szellemes elme. Adott volt a kor 

sokféle feszültsége, tiltása, amely akadályozta, de bizonyos mértékig meg is teremtette 

művészi kibontakozásának lehetőségeit. Egy eltűnő világ egyik utolsó képviselője volt 

a színházban, az új időket utódja a színpadon – főként Shakespeare darabjaiban – 

Robert Armin jelenítette meg, az intellektuális, bölcs bolond megtestesítője, aki 

Kemppel ellentétben megfontoltan vagyont gyűjtött, és tisztes helyet foglalt el az 

Erzsébet-kori társadalomban (Suthcliffe, 1990). 
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NAJBAUER NOÉMI MÁRIA 
 

„BOLDOGOK A BÉKESZERZŐK” 

John Donne és Pázmány Péter a vallási türelemről 

 

 

 

 

 

1. Két világ metszéspontjában 
 

Tanulmányom címének első felében biztosan ismerősen cseng Máté evangéliumának 

egy részlete. A Hegyi Beszédben hangzik el Jézusnak ez a mondása, amely egy 

ígérettel folytatódik: „mert őket Isten fiainak fogják hívni.”
1
 Munkám témája a vallási 

türelem és felekezetek közti békesség két 17. századi egyházi férfiú felfogásában, így 

válik aktuálissá a biblikus idézet. 

Talán kevesebben ismerik fel a címben I. Jakab király személyes mottóját, mely 

latinul Beati pacifici formában vált közismertté (Stubbs, 2006: 337). Ezzel kívánok 

utalni egy konkrét békeszerzési próbálkozásra, melynek során I. Jakab király 

diplomáciai küldöttséget indított II. Ferdinánd német-római császárhoz. A küldöttség 

1619 októberében érkezett Bécsbe, és megpróbálkozott az angol király mottójában 

kifejezett vágyának valóra váltásával, a leendő harmincéves háború megelőzésével. 

Ekkor találkozhatott Pázmány Péter személyesen John Donne-nal. 

Egyesek talán megütköznek a Pázmány és Donne közti párhuzamon, hiszen a világ, 

melyhez a két egyházi férfiú tartozott, valóban két külön univerzumnak mondható. 

Donne egy fénykorát élő, birodalommá alakuló ország egyik lelki vezetője, I. Jakab 

király udvari prédikátora, a St. Paul székesegyház főlelkésze, a hivatalos anglikán 

egyház csillaga. Pázmány az oszmán és német birodalmak közé ékelődött, szorongatott 

helyzetben lévő nép pásztora, egy veszélyeztetett, saját népe körében kisebbségi 

vallássá váló hit elkötelezett harcosa. Ugyanakkor a vallási türelemről szólva, a 

Pázmányt és Donne-t ismerők bizonyára megjegyeznék, hogy kettejükről ugyan sok 

kiváló szellemi és lelki erény eszünkbe juthat, de a mai értelemben vett vallási türelem 

semmiképpen sem. 

Válaszul ezekre a bennem is megfogalmazódott ellenvetésekre, elsőként felvázolom 

azokat az életrajzi és mentalitás-történeti hasonlóságokat, melyek a Donne–Pázmány 

párhuzamot igazolják és ígéretessé teszik. Ezt követően Perez Zagorin és Rotterdami 

Erasmus elmélkedésének segítségével rávilágítok a reformáció korabeli vallási türelem 
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fogalmára, lehetőségeire. Végezetül megvizsgálom Donne és Pázmány vallási 

türelmének gyökereit és megnyilvánulását műveikben és életükben. 

 

2. Életrajzi párhuzamok 
 

Donne és Pázmány két év különbséggel születtek, Pázmány 1570-ben Nagyváradon, 

egy két generáció óta Kálvin hitén lévő családba, Donne pedig két évvel később, 1572-

ben Londonban, egy régi katolikus (Recusant) vonal folytatásaként, így az akkori 

vallási palettán igencsak ellentétes pozíciókat foglaltak el. Életük során mindketten 

áttértek, majd új hitük vezéralakjai és ékesszólói lettek, 1619-ben pedig, a harmincéves 

háború második évében, a felekezeti békességért munkálkodók közt találták magukat. 

Pázmány áttérése könnyen értelmezhető és időben elhelyezhető. Édesanyja korai 

halála után apja katolikus asszonyt vesz feleségül. Pázmány nemsokára a kolozsvári 

jezsuita iskola növendéke lesz. A jezsuiták megtűrt vendégek a 16. századi Erdélyben, 

az iskolában tilos a diákok (testi, szellemi, lelki értelemben vett) erőszakos térítése. A 

karizmatikus jezsuita közösség hatására Pázmány már első évében katolizál. 

Monográfusa, Bitskey István szerint, Pázmány írásos műveiben egy-két alkalommal, 

futólag említi korábbi vallási hovatartozását (Bitskey, 1979). Korai katolizálása miatt 

életútja egyenes és egyértelmű. Tizennyolc éves korában felveszik a lengyelországi 

jezsuita noviciátusba, később Bécsben és Rómában tanul, ahol huszonhat éves korában 

felszentelik. Ezt követően a grazi egyetemen kezdi meg tanítói munkásságát, majd a 

Felvidéken kezdi lelkipásztori tevékenységét. 1616-ban kilép a jezsuita rendből, és 

elfoglalja az érseki széket, mely egyházi pályafutásának csúcspontja. 1618-ban 

Pázmány koronázza meg II. Ferdinándot (Bitskey, 1986), így érkezünk el a fent 

említett 1619-es évhez. 

Donne édesanyja révén katolikus aktivisták hírhedt családjából származott. A 

legfontosabb ős persze Sir Thomas More, Morus Szent Tamás volt, akinek relikviái: 

feje, véres inge és egy foga a család tulajdonában maradtak. Egy Izaak Walton által 

rögzített anekdota rávilágít a katolicizmus fizikális jelenlétére. Donne mindkét 

nagybátyja, a Heywood fivérek, Morus Szent Tamás relikviaként őrzött fogát akarta 

megszerezni. Vita közben arra lettek figyelmesek, hogy a fog titokzatos módon 

kettévált, így mindkét testvér büszke tulajdonosává válhatott a becses ereklyének 

(Stubbs, 2006: 12). 

 



 

 

A katolicizmus még megrázóbb testi következményekkel járt, amikor Donne öccse, 

Henry, Morus Szent Tamás mártíromsága után majdnem hatvan évvel ugyancsak 

vértanúhalált szenvedett. 1593-ban egy jezsuita pappal való kapcsolata miatt 

letartóztatták, és a Newgate börtönbe hurcolták, ahol az akkor dúló pestisjárvány 

végzett a megkínzott fiúval (Stubbs, 2006: 19). Donne-t már egyetemi évei alatt 

foglalkoztatta az áttérés gondolata, Henry halála után talán még erősebben 

megkísértette a menekülés lehetősége. 

Ha megkérdezték tőle vallási hovatartozását, Donne általában a keresztény szóval 

felelt. Sir Henry Goodyernek, egyik legkedvesebb barátjának írt levelében így 

fogalmaz: „Religion is Christianity … A kereszténység maga a vallás. Soha nem 

határoltam körül vagy nyomorítottam bele a vallást egyetlen keresztény felekezetbe 

sem, Róma, Wittenberg vagy Genf városába nem falaztam be; hiszen [a felekezetek] 

ugyanazon nap sugarai, ugyanazon kör cikkei.”
2
 Három hónappal halála előtt Donne 

végrendeletében egyértelműen az anglikán egyház tagjaként definiálta magát, és 

kifejezte, hogy ebben a hitben kíván meghalni és üdvözülni (Shell, 2006: 65). 

Áttérésének pontos idejét meghatározni lehetetlen. Az újonnan megjelent 

Cambridge Companion to John Donne tanulmánykötetben egy nagyívű cikk szól 

Donne vallási világáról. A cikk feltűnően három részre tagolódik: Donne mint 

katolikus, Donne mint protestáns és a konklúzió. Egyesek úgy látják, Donne lélekben 

katolikus maradt egész életében, míg mások meggyőződése az, hogy ugyan megtartott 

bizonyos katolikus lelki struktúrákat, szokásokat, de hite a reformált hit volt (Shell, 

2006). Véleményem szerint Donne az 1610-es évekre átdisputálta magát az anglikán 

hitbe, de bizonyos lelki beállítottságokat továbbra is megőrzött. 

Az átdisputálásnak erős példái kínálkoznak Donne korai polemikus műveiben, 

melyekben Donne olyan szavakat értelmez újra, mint mártír, katolikus, anatéma, 

eretnekség (Shell, 2006). A katolikus szót Donne átmentette, amikor a katolikus 

egyházat a Krisztusban hívők közösségeként definiálta, melynek a római egyház is 
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tagja. Visszanyúlt a görög etimológiához, melyben a καθολικος (katholikosz) jelző 

egyetemeset jelent, hogy továbbra is katolikusnak mondhassa magát. 
A római katolicizmushoz való lelki kötődést egy intim vallomásban, közeli baráthoz 

címzett levélben lelhetjük fel. Donne elismerte, mennyire nehéz vallást változtatni, a 

szokás hatalmát megtörni, sőt azt is hajlandó volt belátni, hogy bizonyos lelkületű 

emberekhez esetleg más típusú vallásosság illik. „Ritkán látni olyan pénzérmét, 

melyről az eredeti képet eltávolítva és helyére újat nyomtatva nem torzul az érme. És 

többnyire így van ez olyan elmék esetében, melyeket egymástól különböző 

benyomások értek” (Shell, 2006: 79).
3
 Donne 1615-ben lesz anglikán pap, ugyanabban 

az évben I. Jakab király megteszi udvari prédikátorának. Ő tehát ilyen minőségben 

érkezik el az 1619-es esztendőhöz. 

 

3. 1619 eseményei angol és magyar szemmel 
 

II. Ferdinánd német-római császár megválasztása előtt vallási szabadságot ígért a cseh 

protestánsoknak. A hírhedt prágai defenesztráció a tanúbizonyság, hogy ígéretét nem 

tartotta meg. Ferdinánd csapatai megtámadták Prágát, és Frigyes pfalzi 

választófejedelem kisegítő fegyveresei nélkül a város el is veszett volna. Frigyes I. 

Jakab király veje volt, így kerültek az események sodrába az angolok. Amint személyes 

mottója – Beati pacifici, boldogok a békeszerzők – is hirdeti, Jakab király a vallási 

háborút mindenáron kerülni akarta. Donne-t nevezte ki a diplomáciai küldöttség tábori 

lelkészévé, míg világi vezetője Viscount Doncaster (Doncaster vikomtja) lett. 

A küldöttség a Calais, Antwerpen, Brüsszel, Köln, Frankfurt útvonalon júniusban 

érkezett Heidelbergbe. Itt találkoztak a király vejével, Frigyessel, aki már elszánta 

magát a protestánsok fegyveres támogatására. John Donne Salzburgban találkozott 

Ferdinánddal. Donne személyesen részt vett a tárgyaláson, hiszen levélben rögzítette 

benyomásait, hogy „a legnagyobb keresztény fejedelem … a küldöttségnek adott 

audiencia alatt harangszóra térdre ereszkedett, és mindannyiunk jelenlétében imába 

merült” (Stubbs, 2006: 346).
4
 A küldöttség nem járt sikerrel, augusztusra a helyzet 

kritikussá vált. Frigyest cseh királlyá, Ferdinándot pedig a német-római birodalom 

császárává választották meg. Ekkor a teljes háború már elkerülhetetlen volt. 

Közben kelet is forrongott. Bethlen Gábor augusztus 20-án indította hadjáratát, 

hamarosan betört a Felvidékre, ahol csapatai szeptember 7-én jezsuita papokat 

gyilkoltak meg. A hír hallatára Pázmány Bécsbe menekült, és rendtársait is 

menekülésre buzdította (Bitskey, 1986). Amikor Bethlen egészen Bécsig hatolt, 

Doncaster úgy döntött, hogy még egyszer megpróbálkozik a békeszerzéssel. 1619 

októberében Bécsbe hajózott és audienciát nyert Ferdinándnál (Stubbs, 2006). Ezen az 

audiencián, vagy az azt követő napokban, jó eséllyel létrejött egy személyes találkozás 

Pázmány és Donne között. 

Donne, aki a küldöttség lelki vezetője volt és már Salzburgban is részt vett az 

audiencián, újból a császár elé járulhatott. A Pázmány és Ferdinánd közti kapcsolat 

önálló tanulmányok tárgya. Ferdinánd levelezésében írta, „úgy bízik Pázmányban, mint 

saját lelkében.” Másutt „meghitt barátjának nevezte”, és minden ügyben kikérte a 
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tanácsát, akkor is, ha nem magyar ügyekről volt szó (Bitskey, 1986: 138). Pázmány 

ugyan nem volt tagja sem a Titkos Tanácsnak (Geheimer Rat), sem az alá rendelt 

három intézménynek, amelyeknek magyar tagjai nem voltak, de szoros 

munkakapcsolatot tartott fenn a facción espanuolával, a spanyol lobbival, melyre 

Ferdinánd diplomáciai ügyeiben leginkább hallgatott. Nem volt olyan csata, tárgyalás, 

fontosabb esemény az egész birodalomban, melyről Pázmány azonnal ne értesült volna 

(Hiller, 2001: 140). A spanyoloknak is érdekükben állt, hogy a morva krízis közepette 

távol tartsák az angol fegyveres erőket a protestáns testvérek megsegítésétől. 

Gondomar márki, akit Stubbs (2006) vérbeli machiavellistának értékel, mindent 

megtett, hogy Jakab királyt meggyőzze önnön (ti. Jakab király) diplomáciai 

fontosságáról. Így amíg az angol küldöttség a békeszerzéssel volt elfoglalva, nem 

fenyegette protestáns fegyveres erő a Habsburg birodalom pozícióit Morvaországban. 

Hogy a bécsi spanyol lobbi – és rajta keresztül Pázmány – mit tudott Gondomar márki 

mesterkedéseiről, egyelőre rejtve marad, de felmerül az izgalmas lehetőség, hogy 

Pázmány már az angol küldöttség Bécsbe érkezése előtt várta Donne-t. Donne és 

Pázmány találkozására közvetlen bizonyítékot még nem találtam, de többek közt az 

imént elmondottak miatt meggyőződésem, hogy megtörtént. A regényes napok 

elmúltak, az égitestek együttállás után újból saját pályájukon folytatták útjukat. 

Erdélyt megtámadta a lengyel király, és Bethlen visszafordult, hogy saját területét 

védelmezze. Ferdinánd megint győzedelmeskedett. Miután a küldöttség semmit sem ért 

el a diadalmas császárnál, megkezdték hazafelé tartó útjukat. Anglia már készült a 

protestáns testvérek fegyveres támogatására. Donne megpróbálta a küldöttséget jó 

fényben feltüntetni, kitartott a béke és a békeszerző angol király mellett (Stubbs, 2006: 

349). Pázmány a közvetlen veszély elmúltáig Bécsben maradt, majd két évvel később, 

1621-ben, fontos szerepet játszott a nikolsburgi béke megkötésében. 

 

4. Vallási türelem a reformáció korában 
 

Pázmány és Donne vallási türelme legmarkánsabban békeszerző törekvéseikben 

mutatkozott meg. A következőkben a reformáció korabeli vallási türelmet szeretném 

értelmezni Perez Zagorin, a Princeton Egyetem vallástörténet professzorának nemrég 

megjelent How the Idea of Religious Toleration Came to the West című könyve 

alapján. 

Perez Zagorin szerint Európában a 16. század bizonyult a kereszténység történetében 

a leginkább intoleráns századnak.
5
 Ebben a században több ezer embert végeztek ki 

eretnekségért; nemcsak a különböző felekezetűek a más felekezethez tartozókat, hanem 

gyakran egyazon felekezet tagjai a magukétól eltérő véleményű hittársaikat. Az 
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utóbbira ismert példa Szervét Mihály, akit 1553-ban Kálvin János parancsára sújtották 

halálbüntetéssel. 

Egy évre rá, 1554-ben született meg Sebastian Castellio álnév alatt kiadott De 
hæreticis című könyve, melyet Kálvin és utóda, Theodor Beza, szerzőjével együtt 

hevesen kárhoztattak. Kálvin Castelliót „kutyának”, „szörnyetegnek”, „korunk 

legborzasztóbb járványának” és a „Sátán választott eszközének” nevezte.
6
 Beza az 

eretnekeket a következőképpen definiálta: eretnek az, aki ismételt felszólítás mellett 

csökönyösen ellenáll az igazságnak, és az egyház békéjét és egységét hamis tanításával 

megbontja. Az egyház feladata, hogy eldöntse, ki az eretnek, és a világi hatalomra vár 

az egyház javaslatára végrehajtani az ítéletet. Beza szerint az eretnekség és más bűnök 

közt az a különbség, hogy az eretnekség sokkal utálatosabb (Smitha, 2008). 

Castellio egészen máshogy értelmezte az eretnekség fogalmát. Szerinte az 

eretnekség nem más, mint vallási egyetnemértés. Az eretnekről, véli Castellio, nem 

állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy hibázik. Könyvek és emberek 

megsemmisítésével nem szabad semmiféle diskurzust elhallgattatnunk, mert így 

sohasem tudjuk meg, egyesek mit hisznek és mit szólnának saját védelmükben. Aki 

bölcsnek tartja magát, legyen ugyanakkor türelmes és irgalmas, jó példával tanítson, ne 

kivégzéssel rettentsen (Smitha, 2008). 

Castellio kegyes gondolatait Erasmusra származtathatjuk vissza, aki a reformáció 

első két évtizedét megélte, és korában majdnem egyedülálló humánummal nyilatkozott 

a más vallásúakról. Desiderius Erasmus (1469–1536), Morus Szent Tamás barátja és az 

angol humanizmus kiemelkedő alakja a következőket írja: 

 

Aki mást eretneknek nyilvánít, éljen előbb Krisztushoz méltóan, magyarázzon 

szeretettel, bíráljon szelíden, ítélkezzék óvatosan és tisztességgel. Miért üldözzük 

irgalmatlanul mások botlását? Hiszen egyikünk sem tévedhetetlen! Miért akarunk 

inkább felülkerekedni, mint gyógyítani, miért választjuk inkább az elnyomást a 

meggyőzés helyett? Az, aki egyedül volt híján minden tévedésnek, nem törte szét a 

repedt nádat, s nem fojtotta el a kanóc parazsát … Volt idő, amikor a keresztények 

hite inkább életforma volt, mint tételek elfogadása… A tétel szaporodott, a vallás 

gyengült. Ahogy tüzesedtek a viták, úgy hamvadt a szeretet … Gondoljuk meg jól, 

nem válna-e inkább becsületére a keresztény egyháznak, ha eltűrné az eretnekeket, 

mintsem hogy kiirtja őket? Akik a konkolyt idő előtt akarták kigyomlálni, ma azok, 

akik a tévtanítókat és eretnekeket tűzzel és karddal szeretnék megsemmisíteni. A mi 

Atyánk azonban nem akarja, hogy elpusztuljanak, hanem hogy tűrjék őket. Lehet a 

konkolyból jó búza, megtérhetnek. Ha nem térnek meg, egyedül őt illeti a büntetés 

joga, s akkor, amikor majd szükségét látja. (Hetényi Varga, 1999: 185) 

 

Erasmus már felismerhető felvilágosultsággal beszél a másik ember tiszteletéről és 

az iránta tanúsítandó türelemről, ugyanakkor az eretnek, tévtanító és konkoly 

szavakat használja, őket gyógyítani, meggyőzni kívánja. Ezzel egyértelműen kifejezi 

saját igazába vetett hitét. A másokat, értsd protestánsokat, nem kívánja másságukban 

meghagyni, számol megtérésükkel vagy Isten általi büntetésükkel. Végső soron azt 

akarja, hogy a másik éljen és üdvözüljön. A szellemi konfliktust szellemi eszközökkel 

kívánta megoldani. 
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A mai, világi tolerancia Zagorin szerint a 17. századi Hollandiában alakult ki.
7
 A 

nagy 16. és 17. századi gondolkodókat olvasva, Zagorin rávilágít arra a tényre, hogy a 

tolerancia gyökerei nem szekuláris, pragmatikus forrásban keresendők, hanem vallásos 

gondolkodók a vallás lelki egészsége és folyamatossága iránti elkötelezettségben. A 

vallási türelem nagyjai tehát maguk is elkötelezett hívők voltak! 

 

5. Vallási türelem Donne és Pázmány műveiben 
 

A 16. században a vallási tolerancia skálája Erasmus/Castelliótól Bezáig terjedt. A 

türelem egyik véglete a másik életben hagyása, irgalmas meghallgatása, jó példával 

való csiszolgatása, a másik véglet pedig a máshogy gondolkodó tűzzel-vassal való 

irtása. Erasmus gondolatait olvasva talán kitűnik, hogy a mi mai vallási toleranciánk 

mennyivel közelebb áll a tudatlansághoz és a közömbösséghez, mint a szeretethez. Míg 

az Erasmus mintájára toleráns ember a másikat ismeri, és annak javát akarva, szellemi 

eszközökkel munkálkodik, a mai toleranciánkra jellemzőbb a tudatlanság és az abból 

származó közömbösség, nem ritkán félelem. Donne és Pázmány Erasmus és Castellio 

mintájára mindketten az élni hagyás és az észérvekkel való meggyőzés hívei voltak, a 

véres eszközöket Donne csak önvédelem esetén volt hajlandó elfogadni, Pázmány, 

amint egy alábbi példából kiderül, még a karddal szemben is szellemi fegyvert 

favorizált. 

Donne az 1625-os húsvéti szentbeszédében felszólal a kínzás ellen. „Transgressors 

of the first kinde, that put God’s organ out of tune, are those inhumane persecutors, 

who with racks, and tortures, and fires, and exquisite inquisitions, throwe downe the 

bodies of Gods true servants” (Stubbs 18). „Azok az embertelen üldözők, akik Isten 

orgonáját (ti. az emberi testet) hamis hangok kiadására kényszerítik, a legsúlyosabb 

bűnt követik el. A legváltozatosabb kínzásokkal, tűzzel és megfeszítéssel, rontják meg 

Isten igaz szolgáinak testét.”
8
 A kínzást nemcsak haszontalan hírszerzési eszköznek 

tartja (hiszen az elkínzott hangszer hamis hangokat hallat!), hanem egyenesen Isten 

elleni bűnnek, mivel az Isten képére teremtett emberi testet pusztítja el. 

Pázmány is az erőszak ellen szólt, de a feszült helyzeteket rá jellemzően gyakran 

élcelődéssel próbálta tompítani. Közismert az anekdota, mely szerint egy hitvita során 

olyan mértékben feldühítette Alvinczi Pétert, hogy az fegyverrel készült rátámadni. 

Pázmány válaszában a kard helyett pennát javasolt mint vívóeszközt. A Shakespeare-t 

ismerők talán emlékeznek az V. Henrik című királydráma egyik korai jelenetére, ahol a 

fiatal király elé járuló francia küldöttség őt teniszlabdákkal ajándékozza meg. Henrik a 

gúnyos ajándékot lángoló retorikával utasítja vissza, a teniszlabdák fenyegetésében már 
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(Smitha, 2008). 
8
 Saját ford. 



mint megannyi ágyúgolyóbis döngetik a francia városok kapuit.
9
 Pázmány esetében a 

kivont kard pennává szelídül, az ágyúgolyóbisok pedig ’záp tyúkmonyokká’. 

 

6. Irányvonalak 
 

Miután meggyőződtünk az újszerű Donne-Pázmány párhuzam létjogosultságáról, 

ésszerűségéről, feltehetjük a kérdést: hogyan tovább? Mely szellemi ösvényeken 

érdemes elindulnunk, hogy a két nagy vallási gondolkodó közti hasonlóságokat és 

különbségeket árnyaljuk? Az alábbiakban ezekre a lehetőségekre kínálok rálátást. 

Ismerve, hogy Donne és Pázmány szellemi fegyverekre/polémiára bízták ügyüket, 

vizsgálataim során a következő kérdésekre keresem a választ: melyek Donne és 

Pázmány polemikus művei? Polémia esetén hogyan értelmezik a másik felet és milyen 

elnevezéssel illetik őt? Milyen körülmények között képzelik el a békés együttélést? 

Milyen szellemi eszközökhöz kívánnak nyúlni a másik megváltoztatása érdekében? 

Helyszűke miatt csak felvillantom az anyag gazdagságát, a polémia előfordulásáról 

és a vallási ellenfél megnevezéséről szólva. 

Donne minden vallásos prózaművében polemizál, köztük kiemelt helyet foglal el a 

Pseudo-Martyr (1610), Ignatius his Conclave (1611) és egyedüli kivételt képez a 

Devotions upon Emergent Occasions (1624), mely intim, betegágyon kelt vallomás- és 

imagyűjtemény. Donne polemikus művei közé tartozik továbbá több mint 160 

szentbeszéde. Itt meg kell jegyeznünk, hogy Donne szentbeszédeinek számottevő része 

a Lincoln’s Inn kápolnájában, illetve a White Hall-ban, Jakab király rezidenciáján 

hangzott el egy elit, teológiában jártas közönség előtt. 

Pázmány művei vallási polémia szempontjából kétfelé választhatóak. Az 1603-ban 

megjelent Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak, az ország romlása okairúl 

írt könyvére művétől kezdve minden alkotását átitatja a polémia. Ezek alól a 

Keresztyéni imádságoskönyv (1606) és Kempis-fordítása (1624) képeznek kivételt, 

mindkettő műfajilag kizárja a polémia lehetőségét. 1636-ban megjelent 

prédikációskötetében viszont teljességgel elveti a polémiát, itt olyan diskurzív teret 

nyit, melyben az usus, retorikai szakszóval élve, lehet tanítás, vigasztalás, rettentés, 

megalázkodás és hálaadás (Bartók, 2001), de nem polémia. Pázmány szentbeszédei 

Donne-énál társadalmi és iskolázottsági szempontból sokkal vegyesebb közönség előtt 

hangoztak el. 

Donne a katolikusokat leggyakrabban ‘our adversariers’, ’ellenségeink’ vagy 

’ellenfeleink’ szóval illeti és elsősorban szubverzív, társadalmi stabilitásra káros 

tevékenységeik ellen emeli fel hangját. ‘The Adversary’, ha nagybetűvel írjuk, utalás 

magára az ördögre, hiszen a sátán szó jelentése magyarul ellenség. Donne a 

katolikusok közül általában a jezsuitákat, tágabb értelemben véve a szerzetességet, még 

tágabb értelemben a tanítókat kárhoztatja, mellettük gyakran támadja a puritán és 

egyéb Low Church tanokat. Kétséges dogmák esetén az anglikán polémia locus 

classicusaként szívesen tűnteti fel saját egyházát, mint arany középutat. Az 

átlagkatolikusokkal azonban Donne leginkább a békés, de óvatos szomszédi 

kapcsolatot keresi. „Amennyire lehetséges, mondja az apostol, törekedj a más emberrel 

való békés együttélésre… és rendíthetetlenül tartsd magad, szeretteidet és házad 

                                                           
9
 Vö. V. Henrik, I.2. 265–303 



minden lakóját, az igaz Isten szolgálatában”
10

 (BYU Dig. Lib., 2007: Ascension Day, 

1622). 

Pázmány vitairataiban a protestánsokat ’atyafiaknak,’ ’új tanítóknak’ szólítja 

leggyakrabban, tanításaikat több esetben az ördögtől származtatja. Az ’atyafi’ ugyan a 

testvér szinonimája, de Pázmány valószínűleg gúnyosan, humorosan használja ezt a 

protestáns körökben elterjedt elnevezést. Az ’új tanítók’ megbélyegzésből kiviláglik, 

hogy Pázmány, mint Donne, leginkább az ellenséges tábor tanítói ellen szólal fel, olyan 

báránybőrbe bújtatott farkasok ellen, akik az együgyű népet megtévesztik. Gúnyos 

humora itt sem hagy alább, hiszen a protestáns tanok elleni egyik legdühítőbb 

argumentum a protestantizmus új, légbőlkapott, önkényes volta. 

Két idézettel zárom gondolataimat, melyek lehetővé teszik felfedeznünk Donne és 

Pázmány vallási türelmének különböző gyökereit. 

Donne áttérése egy egész életet végigkísérő folyamat volt. Legismertebb vallásos 

versei, a szent szonettek időrendi besorolása igen összetett, egyesek szerint 1609-10 

között, mások szerint 1615 (Donne pappá szentelésének éve) után íródtak. Donne első 

életrajzírója, Izaak Walton úgy vélekedett, hogy Donne már anglikán lelkészként írta 

tizenkilenc szent szonettjét, melyben jellemző módon egyesek a jezsuita 

lelkigyakorlatokat, mások a 17. századi protestáns meditáció műfaját vélik felfedezni. 

18. szonettjében Krisztust szólítja meg, és kéri, mutassa meg neki egy, igaz 

menyasszonyát. “Show me dear Christ, thy spouse, so bright and clear,” „mutasd meg, 

édes Krisztus, fényes és tiszta hitvesed.”
11

 A keresztény értelmezésben Krisztus 

menyasszonya az egyház, itt tehát az üdvözítő egyházat keresi a költő, keresi a hét 

dombon (ti. Rómában), egy dombon, vagy egy dombon sem, keresi a gazdagon festett 

nőben (ti. római egyház) és a tépett, kifosztott szenvedőben (ti. az üldöztetett protestáns 

egyház). „And let mine amorous soul court thy mild dove” (Clements, 1992: 119), 

„Hadd udvaroljon szerelmes lelkem szelíd galambodnak”
12

 – kéri Istent. Aki még 

felszentelt lelkészként is vágyakozva keres, és keresés közben elbotlik, könnyebben 

megbocsát más botladozó igazságkeresőknek. 

Pázmány türelme ugyanakkor, Donne-éval ellentétben, nem személyes 

bizonytalanságából, hanem hatalmas magabiztosságából származik. Ezért sikerül 

polémiájában gyakran könnyed, humoros hangot megütnie. Az mostan támadt új 
tudományok... című művében így nyilatkozik a meggyőzésről: 

 

Mert ugyanis sok dolgokat csak nevetséggel illik meggyőzni, hogy ne láttassunk 

nagyra böcsülleni az hívságos dolgokat, melyek csak nevetségre méltók. Az 

igazsághoz is hozzáfér az nevetség, mert víg: és illik, hogy az ő ellenségivel néha 

játszék is, mivelhogy bizonyos az győzedelemrűl és bátorságos. (Tarnóc, 1983: 37) 

 

Amint a hegy sem mozdul, míg az évszakok körülötte váltakoznak, Pázmány is 

rendíthetetlen nyugalommal várja ki az igazság diadalát. 

 

 

Források 
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 Saját ford. 
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VÁZLATOS HELYZETJELENTÉS AZ ANGOLSZÁSZ PURITÁN 

IRODALOM MAGYARORSZÁGI KUTATÁSÁRÓL 

 

 

 

 

 

Ahogyan „Puritánia” című, harmadik tanulmánykötetem bevezető írásában jeleztem 

már (Petrőczi, 2006: 5–6), jóformán a kilencvenes évek második feléig a hazai 

puritanizmuskutatásnak nem, vagy csak elvétve léteztek angolos vonatkozásai. A 20. 

század elején Fest Sándor (1917), majd derekán kiváló tanítványa, Berg Pál (1946) 

voltak az elsők, akik már olvasták, ismerték, s ha csak egy-egy utalás erejéig is, 

ismertették néhány puritán szerző, például Richard Baxter műveit. Az őket időben 

megelőző, illetve velük egy időben működő egyháztörténészek, Pokoly József (1905), 

Zoványi Jenő (1911), Bodonhelyi József (1942) és számos további teológus a 

puritanizmust kizárólag lelki ébredésként, s egyházszervezeti reformként értékelte, 

illetve a magyar reformátusok önrendelkezésének sokszor elsiratott fénykorát látták e 

körülbelül 1620–1670 közé eső intenzív időszakban. Ki kell mondanunk: 19. századi 

egyháztörténészeink angol eredeti művek iránti közönye abból is származott, hogy 

többnyire csak a holt nyelvekben és a német nyelvben voltak jártasak, az angol nyelvet 

általában nem ismerték. Igaz, nem is igen ismerhették, az Angliába irányuló 

peregrináció Habsburgok vezényelte visszaszorítása miatt. 

Berg Pál 1946-os könyvét követően Makkai László, a történész-teológus fordult 

ismét a magyar puritán mozgalom és annak angol mintái felé (Makkai, 1952). Makkai 

– ha nem is anglistaként, de már angol nyelvtudás birtokában – az ötvenes évek 

szellemének megfelelően, az akkori kényszerű kötöttségek gúzsában, valamiféle 

plebejus egyházi „zendülésként”, „kuruckodásként” jellemezte ezt az alapvetően 

spirituális mozgalmat. Könyve anglisztikai témát mindössze kétszer érint. Először 

Samuel Hartlib, e sok szempontból Kazinczy típusú „szellemi telefonközpont” 

személyiségéről, irodalomszervezői, könyvkiadói tevékenységéről és levelezéséről 

szólván, másodszor pedig a magyar fordításirodalom egyik atyjának számító Medgyesi 

Pál kapcsán. 

Érdekes, hogy műve későbbi, kivonatos, immár a „nyugatnak” szánt, angol nyelvű 

változatában már milyen hangsúlyosan említi az angol forrásokból táplálkozó hazai 

puritán irodalmat: 

 

After the dry (orthodox) dogmatic tracts and complicated religious discussions this 

Puritan literature, written in an easy style and dealing with spiritual and moral 



problems of the individual, was eagerly read by teachers, laymen etc. Medgyesi and 

his co-translators desired to write for people of all walks of life, and they employe a 

style and orthogrpahy understandable to all. (Makkai, 1958) 

 

A továbbiakban számos, igen értékes, de jelen témánkhoz nem tartozó, 

peregrinációtörténeti, néprajzi, egyháztörténeti, retorikai, szociológiai és 

művészettörténeti tanulmányt átugorva jutunk el a nyolcvanas évek végéig, a 

Cambridge és Budapest között ingázó, kétlaki irodalomtörténész, Gömöri György 

szaporodó hazai publikációinak korszakáig. Meg kell azonban jegyeznem, hogy – 

miként a 17. századi magyar–angol kapcsolatok jelentős részében – a Gömöri által 

felelevenített korabeli események közül több teológusbarátságnak, levelezésnek, 

segítségkérésnek a latin, s nem az angol volt a közvetítő nyelve. Az általa idézett 

kapcsolattörténeti dokumentumok közül nyomatékkal kell felhívnom a figyelmet 

Mezőlaki János peregrinus levelére, amelyet William Sancroftnak, Canterbury 

érsekének írt. E levélben Mezőlaki ugyanis hamarabb mutatja be magát Musaiosként, 

azaz Múzsafiként (költőként), mint ároni, azaz papi család sarjaként (Gömöri, 1989). 

Visszatérve ezek után az általánosabb megállapításokra: mint a történelmi örökség 

és a hagyomány is indokolja, a hazai puritanizmuskutatás mai központja, igazi 

„fővárosa” Debrecen, a 17. századi magyar kegyesség egykori „Christianopolisa”, 

amely egyszersmind a korabeli magyar–angol közeledés egyik kulcsfontosságú 

települése is volt, hiszen a legtöbb diák innen indult Angliába. Az ott alkotó mai 

kutatók közül elsőként Koltay Klára foglalkozott az angol egyházi szerzők 

magyarországi recepciójával. Perkins és Ames hazai fogadtatásának szentelt 

tanulmánya megmarad annak felsorolásánál, hogy e két „jámbor, bölcs, tudós anglus” 

melyik műve bukkan fel egy-egy magyar szerző teljes vagy részleges fordításában. A 

főleg inkább könyvtörténeti adatokra, mintsem a művek szövegéből vett idézetekre 

(vagy azok elemzésére) támaszkodó, egyébként nagyon alapos ismertetés azzal már 

nem foglalkozik, hogy William Perkins (1558–1602) és a Franekerben számos magyar 

teológust tanító William Ames (Amesius) munkái miként váltak nem csupán a magyar 

egyház- és könyvtörténet, de egyszersmind a magyar műfordítástörténet részévé is 

(Koltay, 1999: 49–56). 

Részben Barcza József és Koltay Klára korábbi publikációinak, részben a Debreceni 

Egyetem Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének köszönhetően napjainkra már 

igazi „puritanizmuskutatás-reneszánszról” beszélhetünk Debrecenben. E kutatás 

legaktívabb művelői napjainkban: Imre Mihály, Győri L. János, Fazakas Gergely 

Tamás, Csorba Dávid és Tóth Zsombor. Most tárgyalt témánk szempontjából 

különösen az utóbbi három fiatal kutató munkássága fontos, ők részben angol szakot is 

végeztek, részben – mint Fazakas Gergely Tamás – hosszú időt töltöttek Angliában, 

tehát az eredeti angol traktátusok olvasására, a legújabb angol nyelvű szakirodalom 

műveikbe építésére is alkalmasak. Hármójuk közül a kolozsvári, Debrecenben is tanult 

Tóth Zsombor (2006) és Csorba Dávid (2001, 2002) elsősorban eszmetörténeti 

kutatásokkal foglalkozik, míg Fazakas Gergely Tamás az, aki – bár magyar-történelem 

szakon végzett – az „English Studies” profiljába is beleillő dolgozatokat publikál. 

Egyik fontos írásában például a legismertebb magyar puritán szerző-fordító, a már 

többször említett Medgyesi Pál nyomába eredt, a Bodleian Library katalógusában 

(Fazakas, 2004: 271–278). Egy másik, ugyancsak jelentős írása átvezet bennünket az 



angol puritán irodalom recepciójához a Magyarországi Református Egyházon belül 

(Fazakas, 2008: 95–148). Fazakas ifjú kora ellenére nagy bölcsességgel, diplomáciai 

érzékkel és önmérséklettel kezelte azt a kérdést, hogy egy teljesen egyházi hátterű 

kiadó, a kolozsvári Koinónia, amelynek egyik fő profilja éppen a puritán alapművek 

közlése, „modernizált” fordításban – mennyiben cselekedett helyesen, amikor Lewis 

Bayly–Medgyesi Pál „The Practice of Piety – Praxis pietatis”-szövegét radikálisan 

rövidítve és „huszonegyedik századiasítva” jelentette meg, 2003-ban (Fazakas, 2005: 

116–122). Az angolszász puritanizmus egyházi környezetű tárgyalásának, 

terjesztésének jellegét az ilyen és hasonló esetek beszédesen illusztrálják. Ezek 

lényege: a tudományos – akár anglisztikai, akár régi magyaros – szempontok teljes 

alárendelése a missziói, a lelki ébredéssel kapcsolatos szempontoknak. Jómagam, mint 

gyakorló, s a hitet élete fontos elemének tekintő egyháztag, természetesen ez utóbbi 

létjogosultságát sem kérdőjelezem meg, csupán abszolutizálását. Többek között például 

azt, hogy Medgyesi életteli, ma is elevenen ható szövegét – az angolból készült ős-

műfordítások legjobbikát – miért kellett savától-borsától, nyelvi erejétől, 

történetiségétől megfosztani. Ha egészen a 19. század elejéig paraszti ecclesiolákban 

örömmel és haszonnal forgatták e szöveget, másod-Bibliaként, miért véljük ma úgy, 

hogy ez az eredeti változat mára befogadhatatlan, még a művelt olvasók számára is? A 

Református Egyház című lelkipásztori folyóirat 2004-ben júliustól decemberig 4 

részben közölte „Puritán szerzőink, mint művészek – a puritanizmus és a művészetek 

viszonya a magyar szakirodalomban” c. dolgozatomat, 2005 áprilisában a Debreceni 

Egyetem Hittudományi Karának doktoriskolájában tartottam puritán témájú előadást, 

kétnyelvű (magyar–angol) Medgyesi Pál-kötetem pedig a Sárospataki Teológia 

sorozatában jelent meg, 2007 végén. Hasonló nyitás tapasztalható a református 

gimnáziumok részéről is, az angol nyelv lingua francává válásával, az angol tagozatok 

és kéttannyelvű osztályok szaporodásával természetesen fokozódott az érdeklődés 

bizonyos angol puritán szerzők és művek, például az általam fordított, játékos John 

Bunyan-versek iránt. Az egyházi szemléletváltás egyik nagyon örvendetes eseménye 

volt végül 2006 novemberében Debrecenben az ottani teológia által szervezett, de 

„világi” tudósokat is meghívó és megszólaltató Medgyesi Pál-konferencia is, amelynek 

anyaga ugyancsak megjelenik. E konferencia egyik emlékezetes mozzanata volt a 

magyar-angol szakon végzett doktorandusz, Tóth Stella fellépése, aki Medgyesi egyik 

angol szöveg-kútfője, Elnathan Parr „Abba Father” című munkáját vetette össze a Doce 

nos orare – Medgyesi Pál homiletikatörténeti műve – „Abba Atya avagy rendes 

könyörgésnek forrása” című második részével (Tóth, 2006: 309–318). 

A továbbiakban azt próbálom vázolni, hogy személyesen milyen írásokkal és 

módszerekkel igyekszem közelebb vinni az angol és magyar szakos hallgatókhoz, 

továbbá irodalomtörténeti doktoriskolánk hallgatóihoz, végül a szélesebb közönséghez 

is az angolszász puritán irodalmat. E munkát tizenkét esztendővel ezelőtt kezdtem meg, 

s az egyszeri, egykori célfeladat – felkészülés a miskolci „Poétikák, retorikák” 

konferenciára – időközben szenvedélyemmé vált. „Egy fordítás háttértörténete” c. 

dolgozatomban arra vállakoztam, hogy párhuzamos szövegrészeket közöljek az eredeti 

traktátusból és annak magyar fordításából, s e szövegek vázlatos elemzését is 

megkezdtem (Petrőczi, 1997: 634–650). Az elemzés értékét csökkentette, hogy ekkor 

még csak az 1842-es kiadás volt a birtokomban. Igaz, ez csak mikrofilológiai kérdés, 

mert a szöveget gondozó Grace Webster mindössze a helyesírást tette 



következetesebbé, a szövegbe radikálisan nem nyúlt bele, s egyáltalán nem 

modernizálta azt. Első összehasonlításom tipográfiailag nem volt igazán megoldott, 

néhány évvel később, e fordítástörténeti tanulmány külföldi kollégáknak szánt, angol 

nyelvű változatában (nem fordításában, ezek más című és témájú írások, mint első 

magyar kötetem darabjai, egyedül a Bayly-Medgyesi opuszok tekinthetők iker-

írásoknak) már látványosabb szemléltetésre törekedtem. Egymás melletti oszlopokba 

tördelt párhuzamos szövegekkel illusztráltam a magyar fordító „körbeprédikálási” 

kényszerét, s a Medgyesi-féle szövegbővítéseket – zömében nyomatékosító 

dörgedelmek sorolgatását – zárójelezéssel különítettem el az eredeti angol textustól. 

Ebből itt közlök egy rövid ízelítőt: 

 

“Whoever thou art that lookest into this 

book, never undertake to read it, unless 

thou first resolvest to become from thine 

heart an unfeigned Practicioner of Piety. 

Yet read it, and that speedily, lest, defore 

thou hast read it over, God, by some 

unexpected death, cut thee off for thine 

inveterate impiety”. 

 

 

 

 

 

 

 

„Valaki e könyvecskébe valaha 

betekintesz, (arra intlek és kérlek), hogy 

addig ennek olvasásához ne kezdj, míg 

szíved szerint el nem végezed (és 

magadban el nem szánod), hogy 

valósággal igaz (tökéletes és buzgóságos 

kezdője,) gyakorlója (és végzője) akarsz 

lenni az isteni félelemnek, (és abban teljes 

lelkedből és minden erődből 

szorgalmatoskodni igyekezel). Nem is kell 

ennek megolvasásában késedelmeskedned, 

hogy valamiképen a mindenható Isten 

tégedet ez életből valamely véletlen és 

(hirtelen) halállal (bűneid) és tétlenséged 

miatt ki ne szólítson, és minekelőtte 

átolvasnád e Praxist, (e világból ki ne 

végyen).” 

 

Ebben az angol nyelvű elemzésben Bayly szövegét – úgy vélem – joggal neveztem 

„milk-and-water words”-nek, Medgyesi Pál dörgedelmeihez képest. Az 1631-es, tehát 

autentikus Bayly-szöveg elektronikus változatának birtokában készült harmadik 

fordításelemzési tanulmányom (Petrőczi, 2008a: 164–173). E „harmadik nekifutás” 

többletét – remélhetőleg – az előzőnél gazdagabb műfordítás-elméleti háttér biztosítja, 

Brassai Sámueltől Klaudy Kingáig, Kenneth Rexroth-tól Lawrence Venurrig mindazon 

kutatók gondolatait igyekeztem hasznosítani, akiknek művei e mélyebb elemzésben 

segítségemre voltak. Dolgozatomban egy kis nyomozásra is vállalkoztam; különböző 

korabeli angol forrásokat követve sikerült valószínűsítenem, hogy Medgyesi Pál Lewis 

Bayly fiával, Thomas Baylyvel egyidőben látogatta a cambridge-i egyetemet, azaz, 

hogy az 1631-es évben e szellemi közösségben komoly érdeklődés kísérhette e művet, 

érdemein felül a szerző fiának ott-tartózkodása miatt is. Munkabeszámolóm e pontján 

meg kell említenem, hogy az angolszász puritán művek hazai kutatásának nagy 

lendületet adott számos 17. századi angol és amerikai vallásos dokumentum, levél, 

kegyességi mű digitalizálása. Ez tette lehetővé, sőt, egyenesen ez ihlette egy ugyancsak 

2006-os keltezésű dolgozatomat, amely az „Erzsébet az ő szent visszavonultságában – 

Női hitéleti és sorsdokumentumok a kora újkori Debrecenben és Bostonban” címet 

viseli (Petrőczi, 2008b: 43–64). Egy 2005-ös kutatóutamon, Wolfenbüttelben, a Herzog 



August Bibliothek-ben találtam rá a bostoni Cotton Mather Elizabeth in Her Holy 

Retirement (Boston, 1710), illetve Ornaments for the Daughters of Zion (Boston, 

1692), végül Eureka – The vertuous Woman Found (Boston 1704) című könyveinek 

digitalizált változatára. A műveket itt a megtalálás sorrendjében említem. Cotton 

Matherrel – többek között – Kretzoi Sarolta foglalkozott, az ő kiváló könyve 

figyelmeztett már fiatal éveimben a Cotton Mather-jelenség ellentmondásaira. Ezen 

ellentmondások teljesebb megértését segítette Mather három, vallásos nőolvasóknak, 

elsősorban gyermeket váró asszonyoknak szánt, s egyszersmind róluk szóló tanácsadó 

könyve, továbbá az, hogy – a két lelkipásztor szövegeiből kimutatható képzettségbeli 

párhuzamok mellett – idősebb Köleséri Sámuel debreceni prédikátorban a bostoni 

pályatárs méltó versenytársát fedezhettem fel. A szinte egészségtelenül termékeny, 

bizonyítási kényszertől, klán-tudattól, híres ősei nyomasztó példájától szenvedő Cotton 

Matherhez hasonlítva Kölesérink a cura pastoralis, a lelki gondozás igazi mestere volt, 

asszonyok fölött elmondott temetési prédikációiban, s azokon túl is. Itt sem 

hallgathatjuk el: Cotton Mathernek is voltak spontán, sőt, igazi költőiségről tanuskodó 

mű-töredékei. Az „Eureka, – Megtaláltatott az erényes asszony” versbetét-részlete 

mindenképpen ezek közé tartozik: 

 

„Egyőjük születése kettejük halála lesz, 

Ziháló anyatest temet már megholt gyermeket. 

Szomorú sors! Ám másik Születés közelg: 

Az asszony, s gyermeke egymásnak ikre lesz.” 

 

Ha az e dolgozatban szereplő versfordítás-részletekkel legalább valamelyest árnyalni 

tudtam az inkább ellen-, mintsem rokonszenves magyarországi Cotton Mather-portrét, 

már nem hiába végeztem el e munkát. Érdektelen, korunktól idegen téma nincs, nem 

létezik, legfeljebb diákidegen, nem tanításra teremtett oktató. Ami specifikusan az 

angolszász puritán művek, prózai és verses írások szélesebb körű tanulmányozását 

illeti: ez mindaddig csak távoli lehetőség marad, amíg a világ nagy könyvtárainak 

digitalizált állományaiba a mostanihoz hasonlóan ritka a belépésünk. Magyarán: amíg 

csak egy-egy tanulmányúton, legfeljebb egy-egy külföldi kolléga irgalmából 

„hackerkedhetjük be” magunkat az angolszász puritán próza és költészet 

dokumentumai közé, addig idehaza semmiféle áttörés nem várható. 
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1. Politika, de miféle? 
 

Félek, hogy cikkem címét – és amit jelez – a kényes ízlésű olvasó fenntartásokkal 

fogadja. Nem eretnekség, vagy legalábbis tapintatlanság szépíró méltatásakor 

politikáról beszélni? Különösen akkor, ha a méltatásra a Nobel-díj ad alkalmat? A 

politika tevékenységforma, amelytől, bár tudjuk, hogy nélkülözhetetlen, inkább távol 

tartjuk magunkat. Ha az irodalomba is benyomul, aggódunk: mekkora lesz a kártétele? 

Politika azonban sokféle van, s bizonyos változatainak irodalomtudományi 

legitimitását már csak a vájt fülűek vitatják. Az olyan, széles körű elfogadottságnak 

örvendő iskolák, mint a feminizmus, a posztkoloniális elmélet, az új historicizmus és a 

marxizmus, érzékenyek a politikai tartalomra. Lessing valamennyinek, de különösen a 

feminizmusnak hálás terep. Nőíró lévén, női szemmel látja, női szempontból közelíti 

meg a világot, reklámszövegekben feminista ikonként emlegetik. Lessing maga 

mérsékletre inti híveit, női olvasóit. Természetesen támogatja a nők felszabadításáért 

folyó küzdelmet – írja 1971-ben –, mert a nők a legtöbb országban valóban 

másodrendű állampolgárok, ám a világnak nem ez a legnagyobb baja (Preface 8). 

Ennek megfelelően, műveiben a nemek viszonya mindig a nagyobb egész, a társadalmi 

viszonyok kontextusába ágyazódik, és nem szorítható bele az „elnyomott nők-elnyomó 

férfiak,” vagy a „női sors a ’patriarchátus’ feltételei között” sémájába sem. Nem 

véletlen, hogy Kate Millett korszakos Sexual Politics (1971) című könyvében elő sem 

fordul a neve. A férfidominanciát természetesen kritika tárgyává teszi Lessing is, az 

előítéletektől azonban tartózkodik. Amikor háborúról, forradalomról, börtönről vagy a 

parlamentről ír, férfi szereplőkkel dolgozik, jegyzi meg egyik kritikusa. De a 

leghíresebb, asszonynevén Anna Wulfként ismert nőalakjáról, a The Golden Notebook 

[Az arany jegyzetfüzet] (1962) főszereplőjéről azt is kimutatja ugyanez a kritikus, hogy 

identitásbeli kettősség jellemzi: az apa ellen lázadó fiú (freudi, lacani) szerepét játssza 

el. Neve: Wulf (farkas) „férfias” jellemtulajdonságára, agresszivitására utal, de azáltal, 

hogy a feminista Virginia Woolf emlékét is felidézi, Anna nőiségét is hangsúlyozza 

(Gardiner, 1989: 146). A Lessing-szövegek ellenállnak a divatos aktualizálásnak. Így 

nem igazolják, hanem cáfolják Helen Cixous-nak azt a tézisét, hogy korunk 

legfontosabb, mindent meghatározó konfliktusa a nők felszabadításáért folyó 



küzdelem, amelyhez képest még az osztályharc jelentősége is másodlagos (Cixous, 

1991: 340). S bár a nemi szerepek társadalmi meghatározottságának kérdéséhez is 

értékes információt szolgáltatnak a regényei, idegen tőlük az a gondolat, hogy e 

szerepekben az egyén teljességgel a nyelv által közvetített mintákat követ, azaz 

identitása csupán the convergence of discursive injunctions (Butler, 1990: 145). 

A feminista mozgalom tehát joggal lát szövetségest Lessingben, a feminista 

irodalomkritika pedig különösen hálás tanulmányoznivalót a műveiben, de nem 

sajátíthatja ki. Hasonló eredményre jutunk, ha a posztkoloniális elmélet, az új 

historicizmus vagy a marxista esztétika egyébként sok közös elemet tartalmazó 

alaptételeivel szembesítjük a regényeit. A politikai tartalom jó néhány esetben igazolja 

e tételeket, még több esetben nem, így legfeljebb bírálat tárgyává tehetik Lessinget 

ezek az irányzatok, de zászlajukra nem tűzhetik a nevét. 

Visszatérve mármost kiindulópontomhoz, a politika fogalmát, tekintettel a fentiekre, 

a legtágabb értelemben használom. A hatalom megszerzésére, megtartására, különböző 

érdekektől vezérelt társadalmi osztályok törekvéseinek összehangolására, illetve a 

domináns társadalmi osztály érdekeinek érvényesítésére irányuló tevékenységet értek 

rajta. Ebben elhelyezhetők a politikára fogékony kritikai megközelítések szempontjai, 

de nem szorulnak ki belőle egyéb, horribile dictu, aktuálpolitikai megfontolások sem. 

A gyanakvást persze egy meghatározás nem oszlatja el, különösen nem 

Magyarországon, ahol még eleven a központosított kultúrairányítás emléke, amikor a 

hatalom tiltott, illetve engedélyezett, jobb esetben megrendelőként lépett fel, azaz 

politikai elvárásokat támasztott az irodalommal szemben. Az eredményt ismerjük: az 

elvárásokat az írók egy része teljesítette, más szóval politizált, meggyőződésből vagy 

meggyőződése ellenére, karriervágyból, esetleg gyávaságból, nagy irodalom ebből 

azonban nem született. De gyanús nálunk a politizáló irodalom azért is, mert – mint 

irodalomtörténetünk mutatja – a politikai szempont akkor is nehezen fér meg a 

művészivel, amikor nem a hatalom diktál, hanem a kor, a történelmi helyzet, amely 

átmenetileg felértékeli a politikát, és kitermeli a váteszeket. Válsághelyzetekre 

gondolok. A magyar irodalom nem szűkölködik olyan művekben, amelyek 

megjelenésük idején, mint egy röpirat, eseményeket befolyásoltak vagy indítottak el, 

ám agitatív hatásukat vesztvén, ma már csak kordokumentumok. Az „Akasszátok föl a 

királyokat” vagy az „Itt a nyilam, mibe lőjem?” a mai ízlés szerint nem tartozik Petőfi 

legkedveltebb versei közé, és Kosztolányit sem tartjuk igazságtalannak, amikor 

fenntartásait hangoztatta Adyval szemben, többek közt a „Rohanunk a forradalomba” 

kapcsán. Angliában ritkábban csaptak a politikai indulatok olyan magasra, mint nálunk, 

de azért meg-megpezsdítették az irodalmat. Milton, igaz a verseiben csak közvetve, 

politizált. Az angol romantikusok, Byron és Shelley ugyancsak. Yeats költészete 

bővelkedik az ír függetlenségi mozgalom által inspirált agitatív hatású versekben és 

drámai alkotásokban. A szó egészen nyers értelmében politikai költő volt Kipling. 

Belső parancsra, nem külső kényszerek hatására. Nem lebecsülendő e költők politikai 

orientációjának hozama, de irodalomtörténeti helyük meghatározására döntő hatással 

nem volt. 

Abban azonban, hogy ez ma így van, nem csak a politikai téma immanens 

behatároltsága játszik szerepet, hanem a modern társadalmak szellemi felépítményeit 

átalakító változások is. Foucault (1984) hívja fel a figyelmet arra, hogy amióta bármely 

értelmiségi szakterület politikai jelentőségre tehet szert, feleslegessé váltak a váteszek, 



eltűnt tehát az a funkció, amely az írót a kollektív tudat képviselőjévé, par excellence 

értelmiségivé, az állam vagy a tőke szakértelmiségi kiszolgálóinak (műszakiak, bírók, 

tanárok) ellensúlyává avatta (68). A politikai tartalmakkal szembeni gyanakvást ez is 

táplálja, Angliában is, de még inkább Magyarországon. 

Politika és irodalom kivételesen szoros, és már Lessinget is előlegező viszonyára a 

legtöbb példát angol nyelvterületen a huszadik század harmincas éveiben találjuk. Ez 

az az időszak, amikor Yeats (1938) – igaz, ironikus szándékkal – Thomas Mannt idézi 

mottóként: In our time the destiny of man presents its meanings in political terms – 

„Korunkban az emberiség sorsa a politika nyelvén fogalmazódik meg”
1
 (395). A mottó 

igazságát azonban nem Yeats, hanem fiatalabb kortársai, W. H. Auden, Louis 

MacNeice, Stephen Spender, C. Day-Lewis és mások munkássága támasztja alá. 

Valamennyien radikális baloldaliak voltak, néhányan kommunistának vallották 

magukat. Nem elvetendő, amit ekkor írtak, nem tagadták meg ők sem, bár Auden 

néhány versét később kirostálta gyűjteményes köteteiből. 

Lessing nem Angliában, hanem az angol gyarmat Dél-Rhodesiában került 

kapcsolatba a kommunistákkal, a harmincas évek végén, amikor az Auden-nemzedék 

képviselői a Szovjetunióban kibontakozó önkényuralom láttán más orientációt 

választottak, vagy egyenesen elfordultak a politikától. Útja a harmincas évek angol 

íróinak útjához hasonló. Csalódása 1956-ban ért cselekvéssé, a katalizátor a magyar 

forradalom leverése volt. De kilépési szándékát már a brit kommunista párttal kellett 

közölnie, mert közben áttelepedett Angliába. 

 

2. Élete és művei 
 

Közhely, hogy az írók életrajzát óvatosan kell kezelni műveik értelmezésekor. 

Óvatosan kell bánni a nyilatkozataikkal is. A műnek kell önmagáért beszélnie. Lessing 

azonban a kivételek közé tartozik: a regényei önmagukért beszélnek, ahogy ez igazi 

műalkotástól elvárható, de jobban értjük, amit mondanak, ha tájékozódunk előbb, hogy 

miről, pontosabban kiről is szól a szöveg. Hasznos adalék, hogy bár Perzsiában 

született, gyermekkorát Dél-Rhodesiában (ma Zimbabwe) töltötte, ahol a szülei 

gazdálkodtak. Tizenöt éves korától dolgozott, és különböző, szakértelmet nem igénylő 

munkákból tartotta fenn magát. Fiatal felnőttként Salisburyben (ma Harare) 

kapcsolatba került baloldali, kommunista csoportokkal, ami – s ezt a későbbi szakítás 

nem érvényteleníti – intellektuális fejlődésére serkentően hatott. Fiatalon férjhez ment, 

gyermeket szült, elvált, újra férjhez ment, két gyermeket szült, újra elvált. 1949-ben 

aztán legkisebb fiával Angliába költözött. Első regénye, a The Grass is Singing (1950), 

amely A fű dalol (1972) címmel hozzánk is eljutott, már Londonban jelent meg. Az 

afrikai környezetben játszódó mű egy össze nem illő emberpár, Dick és Mary Turner 

házasságának anatómiája, amivel jól megfér az ember és természet viszonyának 

boncolása (Dick mint farmer), a fehér raszszizmus ábrázolása színéről-visszájáról 

(Mary és háziszolgája, Moses), valamint némi marxi szellemben fogant 

gazdaságtörténet a művelhető földterületek koncentrációjáról, a mezőgazdaság ipari 

mintára való átalakításáról. Két évvel később közreadta az ötrészes Children of 

Violence [Az erőszak gyermekei] (1952–1969) első kötetét, a Martha Quest-et, 
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amelynek címadója, a Lessing ifjúkorának epizódjait megélő fiatal nő, miközben 

küszködik a felnőtté válás, a férfi-nő kapcsolat, a házasság bonyodalmaival, és keresi 

útját az írói hivatáshoz, mind mélyebbre merül Zambesia (Dél-Rhodesia) kommunista 

mozgalmában. A fű dalol után egyik témaelem sem meglepő. 

 

3. A Children of Violence 
 

3. 1. A regényciklus 
 

E ponton kikapcsolható az életrajz, mert a művek innen fogva valóban magukért 

beszélnek (persze, aki akar, a művekből visszakövetkeztethet az életrajzra). A első 

könyvben Marthát még csak meglegyinti a politika, a házasságát feldolgozó és a 

polgári házasság kritikájaként is olvasható A Proper Marriage-ben [Jó házasság] 

(1954) viszont már jócskán, a világháború idején játszódó A Ripple from the Storm-ban 

[Viharfoszlány] (1958) pedig fülig benne van a politikában. A cselekvés: tanulás, és a 

mozgalomban tevékeny Martha tanul. A tanulás eredményeképpen pedig felfedezi az 

eszményt a valóságtól elválasztó szakadékot. Kiábrándulása fokozatosan következik 

be, drámai nagyjelenetek nélkül. Megviseli, hogy néhány tiszteletreméltó kivételtől 

eltekintve – ilyen a cionista-marxista forradalmár Thomas Stern –, kisszerű emberek 

veszik körül, akik között legszánalmasabb dogmatikus vezetőjük, a német-zsidó 

menekült Anton Hesse (eredetije Gottfried Lessing, az írónő második férje volt, aki 

később az NDK diplomatája lett). De megviselik a sztálini terrorról érkező hírek is. A 

Landlocked [A szárazföld fogságában] (1965) című negyedik könyv, amelyben a 

szovjetúnióbeli törvénytelenségeket már nem vitatják, és Sztálint sem mentegetik, arról 

szól, hogy a kommunista csoport eljelentéktelenedik, majd szétesik. Martha egy 

idősebb munkáspárti ismerőse segítségével levonja a szomorú tanulságot: a fiatalkori 

romantika, az idealizmus, s ami ugyanazt jelenti: a tapasztalatlanság sodorta a 

politikába. De azért nosztalgiával gondol életének arra a szakaszára, amelyben, ha 

illúziók rabjaként is, azt hihette, hogy az emberiség felszabadításáért folyó világméretű 

küzdelem katonája. 

Martha életútja eddig követte a harmincas évek baloldali angol íróinak, 

entellektüeljeinek útját a kiábrándulásig. Követte Lessingét is. Tanulságai megismétlik 

amaz elődök és Lessing útjának tanulságait. A ciklust záró The Four-Gated City [A 

négykapus város] (1969) azonban túllép e tanulságokon. Ez a regény is a bomlásról 

szól, ám itt már nem egy mozgalom, hanem Martha személyisége bomlik fel. De a 

pusztulás szélére sodródik az a civilizáció is, amelyben Martha felnőtt, és amelyben 

nem találta meg a helyét. A négykapus város a gyarmati közegben az eszményi élet 

színtere, a beteljesülés metonímiája volt a fiatal Martha számára. London, ahová a 

háború után került, s ahol a képzeletbeli négykapus város objektivációját akarta 

megtalálni, akárcsak a kommunista mozgalom, eszményeinek tagadása. 

 

3.2. Kitérők 
 

A Children of Violence fenti, egyenes vonalú áttekintése azonban, minden törekvésem 

ellenére, nem teljesen objektív. Több ponton meg kellett volna szakítanom, miként 

Lessing maga is megszakította a ciklust, hogy rövidebb-hosszabb kitérőket tegyen. Ha 



az iránya nem is, de a csengése más, és biztosan mások a politikai felhangjai a nagy ívű 

elbeszélésnek, ha e megszakításoknál megállunk, és tájékozódunk a kitérő jellegéről. 

Az első kitérő a Five: Short Novels (1953), magyarul Eldorado. Elbeszélések (1956) 

című kötet, afrikai és angliai helyszínekkel, afrikai és európai szereplőkkel. Témám 

szempontjából legtanulságosabb az utolsó darabja, a Hunger (Éhség), amelynek 

főalakja, az őserdőből a nagyvárosba vetődő fiatalember eltűnődik: mit jelent az, hogy 

míg a falujában a közösség („mi”) köré szerveződött az élete, a városban mindig egyes 

szám első személyben („én”) gondolkodik. Számos vargabetű után, öntudatos afrikaiak 

meggyőző munkájának hatására csatlakozik a függetlenségi mozgalomhoz. A realista 

elbeszélésbe csomagolt tanmese ezzel teljes lesz. A maga idején a legdogmatikusabb 

marxista kritikusnak sem lehetett ellene kifogása, sem Nyugat-, sem Kelet-Európában – 

nem véletlenül jelent meg nálunk 1956-ban magyarul, és ugyanabban az évben egy 

szovjet összeállításban is angolul. De ami fontosabb: sugallata összhangban van a 

ciklus első két darabjának a sugallatával. 

Ebbe a sorba illeszkedik a még a magyar forradalom előtt publikált A Retreat to 

Innocence [Vissza az ártatlanságba] (1956). Jómódú angol lány tanul itt közösségi 

felelősségtudatot emigráns cseh-zsidó írótól. A cseh háborús menekült, mielőtt a 

szocialista Csehszlovákiába hazatér, Sztálinról ír regényt, amelyben a zsarnok meg 

nem értett, romantikus világtörténeti figurává magasztosul, és megdicsőül. 

Ellentmondást itt sem találunk: a közelmúltban játszódó ciklus megjelent két kötete és 

az ezután megjelenő harmadik (A Ripple) – melyben a már említett cionista-marxista 

forradalmár igazolja Sztálint – és a témáját a jelenből merítő friss regény még ugyanazt 

a mentalitást képviselik. 

A pályarajz, a ciklus ismertetése a továbbiakban már nem annyira egyszerű és 

áttetsző, mint ez a képlet sejteti. A kényelmes értelmezést (azt, hogy itt egy csalódás 

elbeszéléséről, az ártatlanságtól a tapasztalatig tartó út közismert toposzáról van szó) 

Lessing legtöbbször idézett, leginkább olvasott könyve, a The Golden Notebook teszi 

kérdésessé. A cím arra a jegyzetfüzetre utal, amelyben a főhős megkísérli a kitörést 

szétesett, zsákutcás életéből. A különböző színű feljegyzések különböző jellegű 

életdarabokat őriznek (fekete: az afrikai évek és következményei alkotói szempontból; 

vörös: a politika; sárga: érzelmi élet, kapcsolatok; kék: az események tényszerű 

krónikája). Az alapélmény változatlan; mint a Children of Violence, ez a terjedelmes 

könyv is egy csalódás története. Ettől még éppúgy illeszkedhetnék a ciklushoz, ahogy 

az előző két „kitérő” illeszkedett. Mert miről is szól? Anna Wulfot, a nagyjából az A 
Ripple felölelte időszak Afrikájából induló, közösségben gondolkodó, számottevő írói 

tehetséggel megáldott fiatal nőt becsapja a kommunista párt, és minden, amit az 

képvisel (ebben benne van a kelet-európai szocializmus a szovjet mintára rendezett 

koholt perekkel, az 1956-os magyar forradalom leverésével), cserbenhagyja a 

tehetsége, de mint tartós kapcsolatokra alkalmatlan embert kiveti magából a 

(nyárs)polgári angol társadalom is. Minden mindennel összefügg: a kudarc különböző 

formái pedig különösen, még ha a mű túlnyomó részét alkotó jegyzetfüzetekben 

narrátorként jelen levő Anna ezt másként látja is. „A regényben mint műfajban a 

darabjaira hullott társadalom, a darabjaira hullott tudat nyilatkozik meg. Az emberek 

annyira megosztottak, s még inkább megosztottak lesznek, és saját személyükben is 
tovább osztódnak” – panaszkodik egy 1954-ből datált feljegyzésében (75, kiemelés az 

eredetiben). Amit röviddel ezután vágya tárgyaként ír le a fekete jegyzetfüzetben, az 



ellenkezőjét jelenti annak, amit az előbbi mondat állít: „Pont annak az egyetlen 

regénytípusnak a megírására vagyok képtelen, amely érdekel: amelyet annyira erős 

intellektuális és morális szenvedély hajt, hogy az már elegendő a rend és az új 

életszemlélet megteremtéséhez”
2
 (76). Írói tehetségének elapadását Anna az 

intellektuális és erkölcsi szenvedély hiányával magyarázza. Amibe viszont 

feltételezhetően belejátszik a politikai frusztráció: valami elveszőben van, amiben hitt, 

helyette nem talál mást, az írásra nem tudja rászorítani magát. Ebből a helyzetből 

magánéletének kuszaságát sem nehéz levezetni. A helyzetet magát pedig nem nehéz 

egy alapképletre, eszmény és valóság ellentétének feloldhatatlanságára redukálni. 

Ha csak erről volna szó, a regény egyenes ági rokona volna a Children of Violence-

nek, akárcsak az Éhség és az A Retreat. De miféle tanulságai vannak ennek a 

regénynek, amelynek megírásakor az ötrészes ciklusból még csak három kötet látott 

napvilágot? Ha a jegyzetfüzetek lapjain alkotói és magánéleti frusztráltságát felfedő 

Anna Wulfot tekintjük mérvadónak, akkor a négy füzet problematikájának 

meghaladását sejtető ötödikhez, az arany jegyzetfüzethez kell fordulnunk. S valóban: 

Anna találkozik egy igaz emberrel, Saul Green amerikai íróval (ezt a kék füzet őrzi), s 

e kapcsolat megkoronázásaként, viszonzásul az arany jegyzetfüzet első mondatáért, 

megadja egy regény kezdőmondatát, amelyből Saul egy szép sikert arató kisregényt 

kerekít. Saul regényében, amelynek itt csak a szinopszisát olvashatjuk, egy szellemi 

függetlenségre törekvő francia entellektüel az algériai háború idején katonaként 

fogságba esik; amikor az őrzésével megbízott algériai katonával meghitt beszélgetésbe 

elegyedik, a tábor parancsnoka mindkettejüket kivégezteti. A tanulság, amennyire az 

összefoglalóból kivehető, annyi, hogy a világnak nincs szüksége önállóan gondolkodó 

emberekre. Az arany jegyzetfüzet ez utolsó passzusai azonban csak technikailag 

tekinthetők lezárásnak, így megoldásnak, mert a kisregény szinopszisa világállapottá 

merevedett kiúttalanságot sugall. Mint ahogy maga az arany jegyzetfüzet sem igazi 

lezárás, mert nem teremt a fragmentációt meghaladó új szintézist. 

Mégis van tartalmi lezárása a könyvnek. A jegyzetfüzeteket közrefogó kerettörténet 

végén Anna, egyedül, magára hagyatva, az irodalmi csábításokat elfojtva tanácsadást 

vállal házas feleknek egy pszichiáternél, továbbá belép a Munkáspártba. A megváltás 

elmaradt, tudatja velünk ez a befejezés, de apró tettekkel azért még mindig lehet a 

világon javítani. Szerény e távlat, de a kiúttalanságnál több. Igaz, az olvasó tudatába 

ekkor már befészkelte magát Saul Green regényének tanulsága is. 

Érdekes helyzet állt elő tehát: készül, de még messze van a végkifejlettől Lessing 

legterjedelmesebb munkája, amelynek alapélménye a politikai természetű csalódás. 

Elkészült ugyanakkor egy másik jelentős mű, amelynek élményforrása hasonló, azzal a 

különbséggel, hogy jobbára Angliában tesz rá szert az írónő-főalak: amit a ciklus a 

háborús évek alkotta keretbe sűrít, az a Notebook-ban jobbára az ötvenes évekre esik. 

Mivel az utóbbi mű kerek és lezárt, az elképzelt olvasó, aki a megjelenés rendjében 

veszi kézbe Lessing műveit, a ciklus negyedik kötetének olvastán az itt felkínált 

konklúzióból nem minden ok nélkül következtet a „folyamatban levő” rokon témájú 

munka végére. 

E következtetés azonban csak részben bizonyul megalapozottnak. 
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A The Four-Gated City túllép a The Golden Notebook-on és a csalódáson mint 

tematikán, amikor a huszadik század utolsó évtizedére világvégét sejtető kataklizmát 

vizionál. Ez a kataklizma már nincs összefüggésben, még áttételesen sem, azzal, hogy 

Martha milyen mozgalmat, milyen ideológiát szolgált ifjúkorában, vagy hogy mivé lett 

ezen ideológia szolgálata által. De Martha személyétől is függetlenül, a mozgalommal 

és az ideológiával sincs összefüggésben. A kataklizma, a nukleáris katasztrófa által 

előidézett szörnyű állapot a dolgoknak abból a rendjéből következik, amelyről Martha 

azt hitte valamikor, hogy megváltoztatható. Nem kell különösebb éleslátás annak 

felismeréséhez, hogy itt valami új kezdődik a Lessing-regények és a politika 

viszonyában, és hogy a primer, „meghatározó” politikai élmények feldolgozása a 

negyedik regényben véget ért. A ciklus záródarabja már nem egy idealisztikus attitűd 

kudarcáról szól, hanem mindenfajta idealizmuséról. Vagy ahogy egy tanulmány 

megfogalmazza: a regény ideológia-ellenes, mert túl akar lépni az ideológián 

(Hogeland, 1984: 14–15). Ez, bár semmit sem érvénytelenít a kommunista mozgalom 

kritikájából, olyan környezetbe helyezi azt át, amely a megítélés szigorát némiképp 

enyhíti. 

Visszatérve mármost a The Golden Notebook-hoz, a ciklus-záró regény világvége-

hangulata a hasznos politizálásnak még azt a szerény formáját is illúziónak minősíti, 

amelybe Anna Wulf kapaszkodott. De ezzel Anna Wulf könyvét is „felülírja”. Nem azt 

mondom, hogy érvényteleníti, hiszen a magánéleti, alkotói, politikai válságokat 

meggyőzően ábrázolja az a könyv is. De az ott megoldásként kínált perspektívát annak 

mutatja, ami: didaktikus, az előzményekből nem következő, erőltetett, művi 

lekerekítésnek. Volt már ilyen az irodalomban: D. H. Lawrence nagyszerű The 

Rainbow-jának (1915) [Szivárvány
3
] a végén a remény bibliai szimbóluma, a 

szivárvány épp olyan szervetlen „berekesztés”, mint Anna Wulf bizakodása, hogy a 

Munkáspártban majd hasznosan politizál. 

 

4. Középkor 
 

Doris Lessing pályáján a hetvenes években új szakasz kezdődik: a szufi miszticizmus 

ihlette, valamint a jobb híján tudományos-fantasztikus irodalom kategóriájába sorolt 

regényeké. A Four-Gated City után nem szorul magyarázatra, hogy miért. Teljes 

váltásról nincs azonban szó. Belebocsátkozhatnánk a ma rosszallás tárgyát képező, de 

nem is olyan régen még legitim életrajzi értelmezésekbe annak kapcsán, hogy a 

bolygóközi űrben sincs másképp, mint a Földön. A Canopus in Argos: Archives 

[Canopus Argosban: Arhívumok] (1979–83) ciklus első darabja, a Shikasta nagyon is a 

földi világra irányítja a figyelmet, lapjain éppen úgy Jó és Rossz háborúja zajlik, mint a 

mi életünkben: a Gonoszt megtestesítő Shammat küzd Shikasta elpusztításáért a 

tökéletes férfiak és nők társadalmának megvalósítására egyszer már alkalmasnak 

bizonyult Rohandával. Még inkább elgondolkodhatunk azon – és itt vetődik fel újra a 

Lessing-regények visszatérő fogyatékossága – hogy nem túlságosan közvetlen-e a 

visszacsatolás az eredeti tapasztalathoz. A huszadik század megérdemelten, de 

mellbevágó egyszerűséggel kapja itt egy értékelésben a „pusztulás évszázada” 

minősítést; jellegzetes figurái, akár egy rovargyűjtemény darabjai, rendszerbe 
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sorolhatók és leírhatók. Mint például a „3. számú egyed”: munkásvezér, érett korában 

elárulja fiatalsága eszményeit és jelképes nyilvános tárgyaláson kíván bűntudatától 

szabadulni; megdöbbenti az ifjabb nemzedék, benne a saját gyermekei önzése. Vagy 

mint a „12. számú terrorista típus”: gazdag szülők gyermeke; etnikai hovatartozását 

homály fedi; érzelmi melegséget soha senki iránt nem érez. Jó és Rossz kozmikus 

dimenziókban zajló küzdelmének megvan a maga érdekessége, de mindvégig távoli és 

művi marad, akárcsak Huxley látomása a Brave New World-ben (1932) [Szép új 

világ
4
], vagy Orwellé a Nineteen-Eighty-four-ban [1984

5
] (1949) (ez utóbbival 

egyébként a világ hatalmi tömbökre osztásában feltűnő rokonságot tart). Az olvasó 

nem tud nem arra gondolni, hogy a lelkiismeretével viaskodó áruló munkásvezér, a 

terrorista típusok és a többiek megelevenítése elbeszélő formában maradandóbb 

élménnyel szolgált volna, mint a példák mutatta merev kategorizálás. 

Ezt Lessing is felismerte. A realista elbeszélőmód jegyében a nyolcvanas évek 

elején új korszak kezdődik pályáján. A váltás egyáltalán nem látványos: megmarad a 

Lessing-regények társadalmi problémák iránti fogékonysága továbbra is, de most már – 

bármilyen régimódinak tetszik is e megfogalmazás Jacques Derrida, Roland Barthes és 

Michel Foucault divatja után – a személyes érintettség érzékelhető jelei nélkül. Vagy 

mégsem? Pontosítom a kijelentést: Lessing már nem politizál olyan közvetlenül, mint 

íróságának első két évtizedében, és ez a változás következményekkel jár a műveire 

nézve is. A The Diaries of Jane Somers [Jane Somers naplói] (1984)
6
 az öregedés 

problémáival bővíti a tematikai palettát. „A középkor lett életének második 

meghatározó szakasza” – írja a lexikoncikk (Sage, Cambridge Guide, 1999: 398). Ez 

pedig ismét csak „megélt valóság” nem csupán az öregek gyámolául szegődő, 

középkorú újságírónő, Jane Somers, hanem – túl a hatvanon – a szerző életében is. 

Persze nem csupán témát jelent e korszak, hanem szemléletet is. Jól tükrözi ezt az 

1985-ös The Good Terrorist [A jó terrorista]. Ez a regény a hetvenes-nyolcvanas évek 

egyik rákfenéjének, a vérontástól sem visszariadó, szélsőséges nagyvárosi 

terrorizmusnak a kórisméje. De több is annál, mint rájövünk, ha az első évtizedek 

regényeivel összevetjük. Szereplői ugyanis a gyarlóságaik ellenére autentikus egykori 

forradalmárok rokonai új környezetben, más időkben. Elfajzott rokonok, mert amit 

azok tragédiaként adtak elő, itt bohózattá silányul. A magát Communist Centre Union 

néven hirdető csoport kisszerű bombarobbantókból, lelki beteg, a társadalomba 

beilleszkedni nem tudó egyénekből áll. Indítékaik között alapvető az osztályuk, a 

középosztály, és így a családjuk iránti gyűlölet. Közösségi ideológiájuk puszta látszat, 

kommunistának vallják magukat, de az együttélés elemi szabályait sem tartják 

tiszteletben. Van persze néhány, a fenti negatív közhelyeket gyengítő, illetve árnyaló 

elem is ebben a történetben, de csak szabályerősítő kivételként. A legtanulságosabb az 

irónia, amelyre már a cím felhívja figyelmünket. Valóban, ki a jó terrorista? Az-e, akit 

csak a rombolás szelleme vezérel, vagy az, aki ebben a környezetben is őriz valamit a 

polgári lét normáiból, a másik ember iránti felelősségérzetből? Nézőpont kérdése, dönti 
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el az olvasó. Ha az előbbi, akkor a másokon élősködő, demagóg Jasper (a Shikastá-ban 

leírt „12. sz. terrorista típus”), ha az utóbbi – s ez a valószínű, már csak azért is, mert 

Lessing az ő szempontjából rajzolja meg ezt a világot –, akkor a harmincas éveiben 

járó Alice Mellings, aki a csoport által önkényesen elfoglalt tanácsi lakásban legalább 

az elemi higiéniai normákat igyekszik betartatni. 

Említettem a szerző személyes érintettségének hiányát. Ebből bizonyos 

távolságtartás következhetnék, a távolságtartásból pedig ábrázolásbeli plaszticitás. A 

regény ezt az elvárást, sajnos, nem elégíti ki. Bizonyos egysíkúság eddig is jelen volt 

Lessing világában, ahol három dimenzió helyett gyakran csak kettőt érzékelünk. A 

Children of Violence-ben és a The Golden Notebook-ban ezért kárpótolt bennünket a 

viszonyítási pontként szolgáló nőalakok szenvedélye (ahogy egy lírai költemény 

hatásának is forrása a benne megnyilatkozó költői én érzelmeinek foka). Ez itt 

hiányzik, és bántóan kiütköznek a már többször felhasznált elemek, a klisék. Vessük 

össze Jasper alakját Anton Hesse alakjával (A Ripple): mindkettő dogmatikus, árnyalt 

gondolkodásra képtelen ember (Anton: „a kommunista szabadságolt halott”). Ám amíg 

Anton körül pörögnek események, amelyekben változatos figurák bukkannak fel és 

tűnnek el, és Martha személyében a regény irányt ad ezeknek a mozgásoknak – az ő 

szellemi-lelki fejlődésének feltétele, illetve objektivációja mindez –, addig itt 

gyakorlatilag csak leírást olvashatunk arról, hogy milyen világ is a terroristáké, s az 

elnagyolt építőelemeket semmiféle hiteles hevület nem szintetizálja művészetté. 

Témája révén ennek a regénynek az angol irodalomban vannak előzményei. Hogy a 

legnevesebbeket említsem: Henry James The Princess Casamassimá-ja [Casamassima 

hercegnő] (1886) és Joseph Conrad The Secret Agent [A titkosügynök
7
] (1907) című 

regényei. Mindkettőnek meghatározó mozzanata egy erkölcsi választás, amelynek 

terhétől a főalak (Hyacinth Robinson, illetve Winnie Verloc) összeroppan. Itt ilyen 

választással nem kerül szembe senki. 

Az eddigiekből kiolvasható egy külön még nem méltatott sajátossága Lessing írói 

tevékenységének: amennyire a műfaj lehetőségei engedik, szinkronban van a korával. 

Messziről indult, de a Children of Violence negyedik darabjával letudta a restanciát, és 

az utolsó kötetben utolérte, illetve, a jövőt illető baljós előérzetei jóvoltából meg is 

előzte korát. Azóta, mint a példáink mutatják, lépést tart vele. Egy kicsit úgy, mint 

ahogyan az újságok. Ez még nem is volna baj, mert nincs feltétlen rossz hatása az 

írásra annak, ha a szerző saját korának krónikása. Pozitív példánk van számos: az egyik 

leghíresebb Balzac Emberi színjátéka (1831–47), de van mai példánk is: Salman 

Rushdie. Ez utóbbi szerző regényeinek „krónikás” jellegét csak azért nem szokták 

méltatni, mert a szüntelen robbanó technikai és stiláris petárdák elvonják róla a 

figyelmet. Lessing esetében az újságírással való párhuzamot azonban nemcsak a 

„naprakészség” erénye indokolja, hanem, sajnos, a regényvilág elnagyoltsága, 

sematizmusa is. Pusztán a pontosság, a tárgyszerűség újságírói erénye nem elegendő, a 

művésziséghez többre van szükség még a leghagyományosabb realista regényben is. 

Egy példán bemutatva: a The Good Terrorist Alice Mellingsének apja elhanyagolható 

szerepet játszik a műben. Az az információ, hogy bizonyos megvilágításban a haja 

vörös, más megvilágításban barna, érdekes lehet egy riportban; itt azonban, ahol az 

információt tartalmazó jelenet után akár el is felejthetjük a jelenet alanyát, felesleges, 
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mert a közléstől sem az apa nem válik életszerűbbé, sem a lányával való kapcsolata 

árnyaltabbá. 

 

5. Retro 
 

A hatvanas évek óta Lessing egyetlen realista regénye sem fogott be annyit a 

történelemből és politizált olyan erővel, mint a The Sweetest Dream [A legédesebb 

álom] (2001). A cselekmény magvát a szerző beszámolója szerint (magam 2001 nyarán 

a British Council cambridge-i irodalmi szemináriumán hallottam,
8
 amelynek 

díszvendége volt) hatvanas évekbeli élményei szolgáltatták, amikor házát a polgári 

renddel elégedetlen, lázadó, alternatív életformákat kereső fiatalok rendelkezésére 

bocsátotta. A „társbérlet” eredménye lesújtó következményekkel járt – hogy miért, azt 

elárulja a regény cselekményének rezüméje. Ez a cselekmény azonban nem a hatvanas 

években indul, hanem a huszadik század elején, s három nemzedék történetén át, a 

hatvanas éveket is magával sodorva, csaknem a teljes évszázadot felöleli. A tartalmi 

mellett fontos cselekményszervező funkciója van a legrokonszenvesebb első 

nemzedéket képviselő német arisztokrata Julia von Arnenak, aki házassága révén került 

Angliába. Ez mellesleg jó alkalom az első világháború fizikai és érzelmi 

megpróbáltatásainak felidézésére is (két fivére a német hadsereg katonájaként elesik; 

amikor a háború után angol diplomata szerelmével egybekelhet, származása miatt 

gyanakvás övezi stb.). Julia élete, mint az elbeszélés maga, együtt halad az 

évszázaddal, aminek következtében fia, Jolyon, de még unokái – köztük a 

legkedvesebb, a lelki intelligenciáját tőle öröklő Sylvia – számára is ő nyújt biztos 

hátteret. De mint mondottam, nagyon politikus regényről van szó. A politikai szálat a 

spanyol polgárháború, a világháború utáni baloldali mozgalmak, majd a hatvanas évek 

polgárellenes radikalizmusa, a nőmozgalom és – egy váratlan kitérővel – a gyarmati 

uralom alól felszabadult Afrika problémái képviselik. Nem végleges ítéletként 

előrebocsátom: e politikai szálra csupa közhely van felfűzve: Jolyon – aki áttér a 

Johnny elvtárs – Comrade Johnny – mozgalmi név használatára, cinikus élősködő, és 

lépten-nyomon a kommunista eszme piócájának bizonyul. (Cinizmusának mértékét 

jelzi, hogy nem zavarja, amikor íróvá érő egyik fia regényben leplezi le.) A hatvanas 

évek ifjú radikálisai nemcsak ingyenélők és demagógok, de köztörvényes bűnözők is: 

„a kapitalizmus elleni küzdelem jegyében” sportot űznek az áruházi és bolti lopásokból 

(a portékát, nem ellopják, hanem, úgymond, „felszabadítják”). A feministák – a dolgok 

természetéből következően korai, harsány és szélsőséges képviselői válnak 

emlékezetessé az olvasónak – nem kevésbé ellenszenvesek. „Johnny elvtárs” első 

felesége, Frances a The Defender című feminista lap munkatársaként előbb arra a 

következtetésre jut, hogy a gyűlölködés antropológiailag meghatározott emberi 

tulajdonság, és mindig megkeresi – meg is találja – tárgyát. A hatvanas évek 

feministáinak nem kellett sokáig keresgélniük, hogy kit gyűlöljenek: 

 

Az új ellenség, a férfi, még megfelelőbb volt, hiszen a fél emberiséget felölelte. A 

világ egyik sarkától a másikig a nők ítéletet mondtak a férfiakról, s a The Defender 
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munkatársnőinek társaságában Frances úgy érezte, hogy egy női esküdtszék tagja, 

amely, teljes egyetértésben, éppen bűnösnek találta a vádlottat […]. Ennyire öntelt, 

magát az igazság kizárólagos letéteményesének tartó, csipetnyi önkritikával sem bíró 

embereket nem hordott még a Föld a hátán. De a fellendülő nőmozgalomban csak 

átmeneti szerepet játszottak. Indulásakor, a hatvanas években az új feminizmus olyan 

volt, mint az a lányka, aki, eszét vesztve az izgalomtól, kipirult arccal és üveges 

tekintettel táncol egy házibulin, miközben azt sikoltozza: „Nincs rajtam bugyi, 

látjátok-e a fenekemet?” (277) 

 

A legelmarasztalóbb ítéletet azonban a fekete politikusok által irányított Afrikáról, 

közvetlenül pedig a Zimlia név mögé bújtatott Zimbabwéről, az egykori Dél-

Rhodesiáról mondja ki a könyv. A vádat ezúttal egy ír katolikus missziós központban 

orvosként tevékenykedő Sylvia (maga is katolikus) képviseli. Sylvia egy szent és egy 

mártír odaadásával próbál úrrá lenni a pénzhiány, az afrikai páciensek elesettsége, a 

rosszindulatú kormányzati bürokrácia okozta borzalmas állapotokon. Sikertelenül, bár 

az élete megy rá: miután két jobb sorsra érdemes árva fiúval visszatér Angliába, 

feltehetőleg a túlhajszoltság okozta kimerültségtől meghal. 

Témám szempontjából a The Sweetest Dream kiemelkedő jelentősége vitathatatlan. 

De csak e kimondottan a politikára összpontosító téma szempontjából az, mert erre a 

regényre is rányomja bélyegét a sematizmus, amely egyrészt Lessing saját készítésű, 

többször felhasználható kellékeiből, másrészt készen kapott elemekből alakul ki. A 

kiinduló helyzet: németek és angolok találkozásai – az emberi kapcsolatok, amikor az 

államköziek nem éppen felhőtlenek – ismerős a huszadik század elejének irodalmából 

(Forster, Lawrence és Katherine Mansfield tartoznak ide). Ám míg ott friss és eleven, 

itt nem több mint utánérzés. A missziós központ is ébreszt reminiszcenciákat: 

gondoljunk csak Graham Greene A Burnt-Out Case [Gyógyulás
9
] (1960) című 

regényére. Míg ott a lepra, itt korunk betegsége, az AIDS szedi áldozatait. Az egykori 

Belga-Kongóban mintha többet tudtak volna tenni a szerencsétlenekért, mint a mai 

Zimliában. De nemcsak ott, hanem a Zimlia–Zimbabwe gyarmati előzményeként 

létezett Dél-Rhodesiában is. S ha már Belga-Kongót említettem: e gyarmat – a mai 

Zaire – függetlenség utáni történetének is van regényes, „posztkoloniális” feldolgozása: 

V. S. Naipaul A Bend in the River [A nagy folyó kanyarulatában
10

] (1979) című 

regénye. Lessing kevésbé eseménydús közegben, de nem kevésbé könyörtelen 

szigorral a Naipaul-mű kritikáját fogalmazza újra. Külön tanulmány tárgya lehetne az 

árulás lélektana, az, ahogyan az egykor eszméktől vezérelt afrikai politikusok 

zsarnokká válnak a hatalom birtokában, de ez már túlmutat a cikkemben tárgyalt 

kérdéseken. 

* 

Lessing életműve természetesen sokkal gazdagabb, összetettebb, mint azt 

tanulmányom sejteni engedi. Életművének legjavát azonban azok a művek alkotják, 

amelyekről tartalmi szempontokat követő áttekintésemben szó volt. E művek nem 

hibátlanok, de témáik, a huszadik századi sorskérdésekkel való bátor szembenézésük 

jóvoltából a kanonizált irodalomban van a helyük. Amíg olvassák őket – s már több 
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mint egy fél évszázada szólítják meg az olvasókat, sokukból a rajongásig terjedő 

lelkesedést kiváltva – nemes küldetést teljesítenek. A Nobel-díj ezt ismerte el. 
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A két verset figyelmesen olvasva kirajzolódik egy gyakran ismétlődő kelet-nyugat 

irányú és egy befelé-kifelé haladó mozgás mintázata. A versek szövegében a helyre 

utaló kifejezések, a szókincs, a mondattan és a stílus vizsgálata segít feltárni az 

útirányokat, amelyek hatnak azokra az olvasókra is, akik esetleg nincsenek teljesen 

tudatában annak, hogy mi is befolyásolta őket, amikor értelmezték a verseket. 

Blake megszólítja, vagy inkább ábrázolja a virágot, amely az idő és a tér 

csapdájában hiába vágyakozik kitörni a vegetatív létből, követni a nap lépteit, gyökerei 

és magvai a földhöz kötve tartják. Ginsberg szintén megszólítja lelke napraforgóját, de 

a vers végén egyértelműen az olvasóhoz fordul, és ideáljaként nem az amerikai álmot 

megtestesítő mozdonyt, hanem az élő, önmagában teljes virágot írja le: kimondja, hogy 

a lélek útja nem az ipari haladás irányába, hanem befelé, a testbe vezet. 

A két vers összehasonlítása követi a versekben bemutatott útvonalakat, és a szöveg 

alapján, a szöveghez mindig visszatérve kísérli meg alátámasztani az értelmezést, úgy, 

hogy első sorban magát a szöveget tegye emlékezetessé a vele találkozó diákok 

számára. Három csoport diák számára készült feldolgozást mutatok be. Az első csoport 

középiskolás diákok, nyelvi órán. A második csoport egyetemi hallgatók, szintén 

nyelvi órán, a harmadik csoport egyetemi hallgatók, stilisztika órán – természetesen a 

szöveg változatlan, csak a feldolgozás módja változik. 

Egy szöveg nehézségi foka nem csupán önmagában, hanem a vele foglalkozó 

tudomány bonyolultságában is rejlik. Lehet egyetlen szóról könyvet írni és egyetlen 

verset tanítani egy féléven át. Pierre Bayard szellemes könyve: Hogyan beszélgessünk 

olyan könyvekről, amelyeket nem olvastunk? (2007) belső könyv fogalmával 

magyarázza  

a jelenséget, hogy képesek vagyunk csekély szövegismeret birtokában messzemenő 

következtetéseket levonni. A művelt ember belső könyvéből kiegészíti a töredékes 

információt, és minél gazdagabb ez a belső könyv, annál értékesebb lehet az eredmény. 

Bayard odáig megy, hogy kijelenti: „… a legfontosabb nem az, hogy a könyvekről, 

hanem, hogy a könyveken keresztül magunkról beszéljünk” (2007: 172). Szerinte 

valószínűleg ez az egyetlen helyes módja az irodalomról való beszélgetésnek, hiszen, 

mint írja: „Maga a mű úgyis eltűnik a beszélgetés során, átadva helyét egy tünékeny 

érzékcsalódásnak, egy fantomkönyvnek, amelybe minden kivetíthető, és amely tetszés 



szerint alakítható” (2007: 172). Ha kötetlen beszélgetésben eltűnik a mű, az kevésbé 

aggodalmas, mintha irodalmi feldolgozás folyamán történik meg majdnem ugyanaz. 

Az egyetemi oktatás egyik célja a hallgató belső könyvének, könyvtárának bővítése 

mind eredeti szövegekkel, mind elemzési módszerekkel és kapcsolódó ismeretekkel, 

megalapozottsági elvárásokkal. A belső könyvbe ajánlott eredeti és másodlagos, illetve 

távoli szövegek aránya tantárgyanként, szövegtípusonként változó. Minél 

kifinomultabb a képzés, annál inkább eltolódik a külső szövegek irányába, és 

előfordulhat, hogy az eredeti mű már szinte elhomályosodik a tárgyalási forma 

ismerete, gyakorlata, a zsargon használata mögött. Irodalmi szövegek esetében 

veszteség, ha a mindig újraértelmezhető, élvezhető, alkotó módon alakítható művészi 

szöveg háttérbe szorul, nem eredeti céljának megfelelő szerepet kap. A nyelvoktatás 

esetében gyakran elfelejtkezünk az eredeti célról, az irodalmi funkcióról, amikor 

irodalmi szöveget csak mint bármilyen más szöveget, tanulmányt, hirdetést vagy 

újságcikket, tanítunk (Maley, 1989). Az irodalmi szöveg nem foglalható össze, ezért 

figyelmet érdemelnek azok a tanítási eljárások, amelyek közel tudnak maradni az 

eredeti szöveghez és a belső könyvet maguknak a szövegeknek ismeretével is 

gazdagítják. A következőkben ugyannak a szövegnek három nehézségi szintű tanítását 

mutatom be. 

 

A szöveg: William Blake: 

 

Ó, NAPRAFORGÓ AH! SUN-FLOWER 

 

Ó, napraforgó, ki e földet unod Ah Sun-flower! weary of time 

S csak a nap léptét követed, Who countest the steps of the Sun: 

Álmodsz csupa fény égaljat ott, Seaking after that sweet golden clime 

Hol e vándor célja lehet: Where the travellers journey is done. 

 

Hol az Ifjú, mind, ki a sírig epedt, Where the Youth pined away with desire, 

Hol a Szűz, hó-szemfedeles, And the pale virgin shrouded in snow: 

Fölkél s odavágyik a tájra, melyet Arise from their graves and aspire, 

Napraforgóm keres. Where my Sun-flower wishes to go. 

 

                                           (Tandori Dezső) 

 

Ezt a verset középiskolában nyelvi órán a következő módon tanítottam: rajzoltam a 

tábla jobb sarkába egy nagy napraforgót és amíg többször egymás után elmondtam a 

verset angolul, illusztráltam. A napraforgó számlálja a nap lépteit, tehát a ’lábnyomok’ 

félkörívet alkotnak keletről nyugatra, a nap útját jelezve a keleti horizontról a zenitre és 

le a nyugati horizontra. A föld egyenes vonal a napraforgó gyökere felett, és 

megjelenik benne a két sír, ahonnan az ifjú, minden bizonnyal Nárcisszus, és a szűz, 

valószínűleg Perszephoné, fölkélnek, hogy ők is a vágyott tájra, a nyugati égaljra, ami 

a vándor célja, menjenek. Nyelvi óra lévén, az ismeretlen szavak is bekerülnek a táblai 

rajzba, és gyakoroljuk őket mind olvasással, mind fordítással, és különösen, a versről 

beszélgetve. Nyersfordítást készítünk, majd kiosztom a Tandori-fordítást, hogy a 

magyar és az angol vers közötti különbségeket megbeszéljük, különös tekintettel a 

weary of time vs ki e földet unod és az álmodsz vs seaking különbségekre. Figyelmes 



olvasással ’felfedezzük’, hogy az angol versben nincs főmondati állítmány, hiszen a 

mellékmondatok így következnek: aki, ahol, ahol, ahová. A napraforgó nyelvtanilag 

sem tud mozdulni, csak vágyódik, állítmánytalansága éppúgy, mint gyökerei és magjai 

a földhöz kötik. Most, hogy a diákok internetközelben élnek, házi feladatként a görög 

mitológiai (Keith, 1966) fogalmakat meg tudják keresni a világhálón, és ők maguk 

mesélik el, miként köti a tóhoz Nárcisszust önmaga iránti szerelme, és miért kell 

Perszephonénak a telet Hádészban töltenie. Ők keresik meg Clytiet, a nimfát, akit 

Phoebus napraforgóvá varázsolt, de aki továbbra is szerelmes a napba, és tekintetével 

követi, úgy, mint a napraforgó fejét a nap felé tartva érleli magjait, amíg be nem érnek, 

és akkor a föld felé fordulva leszórja őket a lábaihoz és a szélbe. A magok a hó alól 

tavasszal kibújnak, amikor Perszephoné feljön az alvilágból, és ismét követik a napot. 

Mi a közös minden szereplő sorsában? Nincs mindenki a beteljesíthetetlen vágy 

csapdájában? Vajon a nap ki tud térni útjából? Enged-e az idő más, boldogabb térbe 

átlépni? Az örök visszatérés forgása változatlan, de vajon a visszatérők változnak-e? A 

napraforgó minden nemzedéke ugyanolyan, mint az előző, mert sorsuk csapdája nem 

engedi a változást? Igaz, hogy a Radnóti Gimnáziumban próbáltam ki a vers ilyen 

feldolgozását, és az kiváló iskola, nagyszerű diákokkal, de az a természetesség, 

ahogyan a gyerekek fogadták a verset, ahogyan ragadt rájuk a sok új szó, és amilyen 

intelligensen reagáltak, eredetien értelmeztek, abban erősített meg, hogy akik 

világirodalom órán képesek megérteni nehéz szövegeket, gondolatokat az 

anyanyelvükön, azok más nyelven is élvezik, és szívesen olvasnak komoly szöveget. 

Megtanultuk a verset kívülről, és bízom abban, hogy a gyerekek belső könyvébe 

bekerült Blake napraforgója. A rajz a táblán jelezte a forgást, az irányokat: keletről 

nyugatra, lentről föl, föntről le, sírból ki és a vágy céljához soha meg nem érkezést. A 

rajzból az irányok bemutatásán kívül az is világosan látszik, hogy a bennfoglaltság 

(containment metaphor, lásd Cathy Emmott, 2004) nem legyőzhető: időből és térből 

nem lehet kilépni, ahogy benne vagyunk mi is a világban, a bőrünkben, az iskolában, a 

mikorban és a holban. 

Az egyetemi hallgatóknak nyelvi órán a Blake-vers mellé bekerült Ginsberg 

Napraforgó Szutrája. A feldolgozás menete a következő: 

Az Ah! Napraforgót a fenti, gimnáziumi szinten, de természetesen sokkal rövidebb 

idő alatt átvesszük, majd kérdésekkel bevezetett irodalmi lábjegyzeteket teszünk hozzá. 

Van módja a virágnak az átváltozásra, utolérheti-e a napot? Clytie, Ovidius Meta-

morphosisában, IV 192 Apollót szerette, de mivel az isten nem viszonozta szerelmét, 

napraforgóvá sorvadt (Keith, 1966). Olvastak-e már virággá vált szerelmesről másutt? 

Pl. Petőfi: János vitéz stb. Mi van nyugaton, ahová a virág vágyik? Damon (1924) 

válasza, hogy Amerika a szabadság földje, a nyugat szabadsága, a test szabadsága, az 

ígéret földje, és egyben az út vége is, tehát halálvágy. 

Mit jelképez a napraforgó? Bár a napraforgó (a lélek?) a nap felé vágyakozik 

felszállni, a gyökerei (a test?) a földhöz kötik (Bowra, 1949), és ezt a kettősséget 

valószínűleg a költő magára is érti, lévén my Sun-flower-nek, napraforgómnak is 

szólítja a virágot. Milyen érzelmi töltés érezhető a versben, hogyan viszonyul a 

virághoz a költő? Az Ah! Ó! mit sugall, a vers végéről visszanézve? Sajnálatra méltó a 

napraforgó, aki halálos ciklikus börtönéből a naphoz vágyódik, s nem veszi észre, hogy 

a látomás belülről jön, állapítja meg (Adams, 1963). Bloom (1963) odáig megy, hogy 



úgy vágyakozni, mint egy virág, az már maga a metamorphosis, átváltozás a vegetatív 

létezésbe. 

Merre ’fordul’ vágyaival az ember? Freud (1905) szerint a szexuális energia két 

irányba vezeti az embert a szerelem tárgyának megválasztása szempontjából: vagy a 

szülő bizonyos tulajdonságait keresi, anaclisis, vagy önmagát keresi: nárcizmus, más 

szóval kifelé (hasonló, anaklitikus) vagy befelé (azonos, narciszisztikus) fordul. A 

napraforgó ’szerelmének’ tárgya a nap, látszólag nem saját maga, anaklitikus választás. 

Az eltérés az égitest és a virág között azonban túl nagy, nincs közöttük családi 

hasonlóság, és ráadásul párhuzamos szerkezetben megjelenik a versben az ifjú, ki 

elsorvadt a vágytól, Nárcisz, a virággá vált önmagát szerető ember, mintegy jelezve, 

hogy a tárgyválasztás mindkét esetben önpusztító: szép, de reménytelen. 

Ó! Napraforgó a Tapasztalás dalaiban szerepel, két virágvers között. A hallgatók 

szívesen nézik meg az eredeti illusztrációt, amihez lejátszom Ginsberg megzenésítését, 

amit Orlowskyval együtt énekelnek 

(http://virtual.park.uga.edu/~wblake/SONGS/43/43frall.html). Érdekes, hogy az 

illusztrációban, mint Grant és Johnson kimutatják (1974), a virág nőnemű. Ez vezet át 

Ginsberghez. Mint ismeretes, Ginsberg Harlemben olvasta Blake versét, és hatalmas 

benyomást tett rá, misztikus élményét éveken át többször, különbözőképpen elmondta, 

megfogalmazta. Mintha Blake hangját hallotta volna, mondja (Ginsberg, 1966: 38), és 

mintha a saját teste hirtelen könnyűvé vált volna a rááradó kozmikus tudattól, „Kind of 

like the top of my head coming off, letting in the rest of the universe connected to my 

own brain” (Ginsberg, 1966: 40). (Az az érzés, mintha a fejem teteje felnyílt volna, 

beengedve a világ egészét, hogy egyesülhessen az agyammal.) Ginsberg, csakúgy mint 

a napraforgó, az érzelmi vonzás felé mozdul. A vers metaforikus ereje előhívja az 

érzelmi választ, és az olvasó követi a napraforgó forgásirányát, viszi a sodrás arra, 

amerre a szép vonz. Ray Gibbs kutatása megerősíti, hogy az ember a kedves felé, a 

félelmetestől mozdul a metaforáival is, nem csak testével (Gibbs, 2001). Így a vers 

mozgásirányaival is hat ránk, és mint az alább idézett nagy válasz-vers, Ginsbergre 

különlegesen hatott. 

 

NAPRAFORGÓ SZUTRA 

Föl-alá jártam a pléhkonzerv banánkikötő rakpartjain és a Dél-Csendes-Óceáni 

mozdonyának roppant árnyékába ültem hogy onnan nézzem a kockaház dombok fölött 

lenyugvó napot és sírjak. 

 

Jack Kerouac ült mellettem egy kidőlt rozsdás vascöveken, a társam, egyet gondolt a 

lelkünk, zordan és csüggedten és szomorú-szeműn, a gépfák bütykös acélgyökereivel 

bekerítve. 

 

Vörös ég tükrözte a folyó vizén az olajfoltokat, nap bukott Frisco végső hegyormaira, sem 

hal az áradatban, sem remete a dombok közt, csak mi magunk csipás szeműek és 

másnaposak mint a folyópart vén csavargói, fáradt rókapofával. 

 

Nézd csak a Napraforgót, mondta, egy halott és szürke árny támaszkodott az égnek, 

embernyi árnyék, ültében aszalódott egy halom ősi fűrészpor tetején elbűvölve rohantam 

oda – első napraforgóm volt ez, Blake emléke – látomásaim – Harlem 

 



és a keleti folyók poklai, csörömpölő hidak, Joe Zsíros Kenyerei, döglött babakocsik, 

lekopott futójú fekete autógumik a soha újra nem futózásban elfelejtve, a folyópart 

költeménye, kotonok és fazekak, és az acél kések egy cseppet sem rozsdamentesek, csak a 

nyirkos mocsok és a borotvaéles műanyagok vonulnak be a múltba – 

 

és a szürke Napraforgó a lenyugvó nappal szemben siváran recsegve és porosan ingadozott 

a korommal a köddel és hajdani mozdonyok füstjével a szemében 

 

megtörten lekonyuló vizenyős tövispártája rozzant korona volt, tányérjából a magok 

kihulltak, a fényes levegő fogait gyorsan hullató szája, szőrös fején a sugarak bélyege 

akár egy megaszalt drót pókháló, levélkarokat meresztett a szára, fűrészpor gyökerei 

integettek, fekete kacsairól gipszmorzsa esőzött, döglött légy a fülében, 

 

Szentségtelen rozoga vén vacak voltál, napraforgóm Ó én lelkem, szerettelek téged! 

 

A korom rajtad nem ember korma volt de halál és emberi mozdonyok, 

 

mind e porruha, a vasútbőrnek e homályos fátyla, e füstköd pofa, e fekete nyomorúság 

szemhéja, ez a kormos kéz vagy fallosz vagy kosznál rosszabb művi duzzanat – az ipari – a 

modern – az egész civilizáció mely bemocskolja őrült arany koronádat 

és ezek a ködös gondolatok a halálról és a szerelem nélkül porosodó szemekről és a 

végkifejletről és a mélyben sorvadó gyökerekről, a homok és fűrészpor hazai buckáiban, 

gumi dollárbankók, gépek bőre, a sírva köhögő autók belei és belsőségei, az üresen 

eldobott pléhkonzervek azzal az ójaj de rozsdás nyelvükkel, mit mondjak még, valami 

szivarízű farok elfüstölt hamuja, a talicskák vaginái és az autók tejelő melle, a szék híján 

megviselt valagak meg a dinamók záróizma – mindez 

 

múmia gyökereidbe préselődött – és ott állsz előttem a napnyugta fényében, alakodban 

dicsőséged telje! 

 

Egy napraforgó tökéletes szépsége! a hibátlanul tökéletes gyönyörű napraforgó létezés! 

hogy a belevaló újholdhoz illő édes és természetes szem villamos izgalommal ébredt és 

kapva kapott a napnyugta árnyú napkelte aranyú havi fuvallaton! 

 

Hány légy zizegett körbe téged korom ártatlanja, míg a vasutak mennyét és virág lelkedet 

átkoztad? 

 

Szegény halott virág! mikor felejtetted el hogy virág vagy? mikor bámultad meg a bőrödet 

és mikor döntöttél úgy hogy te egy tehetetlen mocskos vén mozdony vagy? egy mozdony 

kísértete? a hajdan hatalmas őrült amerikai mozdony hazajáró lelke? 

 

Soha nem voltál mozdony, Napraforgó, napraforgó voltál! 

 

És te Mozdony, mozdony vagy, ezt jegyezd meg magadnak! 

 

Na szóval fölkaptam a csontváznehéz napraforgót és az övembe tűztem mint valami jogart, 

 



és prédikációt tartok a lelkemnek, és Jack lelkének is, és mindenkinek, aki figyel rá, 

 

    – Mi nem a mi korom bőrünk vagyunk, mi nem vagyunk rettentő rideg poros kioltott 

képzeletű mozdonyok, mi mindannyian szépséges arany napraforgók vagyunk belül, 

áldottak vagyunk mi a mi magvainkban és testi beteljesülésünk aranyszőrű 

meztelenségében mely őrült fekete estélyi napraforgók alakját ölti napnyugtakor, hogy 

leselkedve lássuk az őrült mozdonyárny folyópart alkonya Frisco dombos pléhkonzerv 

estéjén végigült látomását. 

Fordította: Orbán Ottó 

 

Ez a vers az egyetemi hallgatók számára is sok idegen szót tartalmaz, így 

mindenképpen érdekes a vers szókincsének áttekintése. Míg a Blake-versben a görög 

mitológia, a nap járása és a virág élete a szócsoportok középpontja, ami köré 

rendeződnek a szavak és a stílus, itt mintha rozsdatemetőbe vezetne a költő, ahol az 

emberi test részei jelennek meg a roncsok jellemzőiként: pl. az autók tejes mellei. A 

napraforgó leírása is a pusztulás jeleit mutatja, egészen a vers végéig, ahol is a belső 

szépség, a lélek ereje, testisége dominál. Blake versében a napszín érezhető, a vonzó 

fény, itt taszít a korom, a széteső világ, egészen addig, míg a költő el nem fordul a 

világtól, hogy a belső élő lényeget megmutassa. Blake látomása titokzatos, távirati 

stílusú, Ginsbergből viszont árad a szó, és végül egyértelműen az olvasóhoz fordul, és 

példabeszéddel magyarázza meg látomását. 

A táblára ezúttal felkerül immár a Ginsberg-vers „rajza” is: Amerika vázlatos 

térképén nyilak jelzik Ginsbergék és Whitman útját, majd a napraforgó megjelenésekor 

a szaggatott vonalak jelzik a gondolati visszatérést keletre, a Blake-élményhez, majd 

vissza a mozdony árnyékán túl, a napraforgóhoz. 

A költő Kerouackal együtt átszelte Amerikát keletről nyugatra, és most megérkeztek 

a Csendes-óceán partjára, és leültek a transz-amerikai mozdony árnyékába. 

Naplemente van, és Kerouac észreveszi az elgyötört napraforgót: „elbűvölve rohantam 

oda – első napraforgóm volt ez, Blake emléke – látomásaim – Harlem”. Tehát a költő 

odafut a napraforgóhoz, és gondolatban visszatér a keleti partra, ahol a Blake indította 

látomása volt, a jelenből a múltba, és azonnal vissza a jelenbe. Azonosítja a lelkét a 

napraforgóval, és elhatárolódik Whitman Téli mozdonyától, mely diadalmasan 

száguldott napnyugatnak, hirdetve az úttörő eszményt és haladást. 

 

Te a modern élet példája – jelképe a mozgásnak s erőnek – 

Szárazföld ütere, 

Téged dalol ez egyszer a múzsám, 

Fordította: Kosztolányi Dezső 

 

Leírás következik a napraforgóról, melyet látszólag tönkretett az idő, és a 

roncsteleppé vált amerikai álomról, melyben az ipari tárgyak hiába próbálnak emberi 

formát ölteni. És következik a kinyilatkoztatás: a mozdony-hasonlat csak a külső, csak 

a korom bőr, ami nem mi vagyunk, mert mi – belül – szépséges arany napraforgók 

vagyunk. Bentről ki megfogalmazható úgy is, hogy el tőlünk, és akkor visszagondolva 

Gibbs pszichológiai kísérleteire, láthatjuk, hogy az a taszító irány, amennyiben a cél mi 

magunk vagyunk, tehát magunktól távolodunk, ha követjük. Kintről be azonban 

hasonlít a felé, felénk, és mivel a cél mi magunk vagyunk, a magunkhoz közelítő 



irányra, ami számunkra vonzó. Blake napraforgója csak forgolódik, de képtelen kilépni 

az önmaga körüli forgásból, utolérni a vágy tárgyát, a napot, ahogy Clytie is 

viszonzatlanul szeretett, és heliotróppá, napraforgóvá változtatta az isten: 

átváltozásával kizárva az anaklitikus lehetőséget. A biológiai ciklikusság, melyet a 

napraforgó csapdának érez, még mindig élőbb és emberszerűbb, állapítja meg Ginsberg 

szutrája, mint az ipari haladás lineáris térbeli és időbeli mozgása. Nem igazi anaklízis, 

amit az Amerikán át vágtató mozdony és az ember alkotta tárgyak jelentenek: 

élettelenek, nem lehetnek a ’szerelem’ tárgya. Az ipari haladás mint kifelé vágyódás, 

még a narciszisztikus önmagát csodáló befelé vágyakozásnál is életidegenebb. A 

nyugatra zarándokló beat nemzedék képviselőjeként nyilatkozó Ginsberg szerint 

elfordul a belső lényegtől az, aki nem megélni, hanem átformálni kívánja életét, aki 

nem fogadja el puszta létezése tökéletességét. Ginsberg kijelenti, hogy az ember lelke 

és teste természeti, nem ipari jellegű, ipari tökéletesedésre vágyódni tévút. Blake-nél a 

napot követni vágyás őrli mind a testet, mind a lelket, de nincs más út: vágyakozunk az 

elérhetetlenre. A látomás, a napraforgó metaforája, az emberi vágyak irányait jelzik: 

amerre fordulunk, az vonz. A fent vázolt beszélgetés a diákokkal, szemben Bayard 

jóslatával, mindig visszatér a szöveghez, a szöveg magyarázatához nem elég egy 

fantomszöveg, kell az idézés, és így ha nem is az egész szöveg, de sok része és az 

elemzés sok gondolata, remélhetően, bekerül a belső könyvbe. 

Végül egyetemi hallgatókkal stilisztika órán a következőket tettük hozzá a 

fentiekhez. Az első olvasás során kialakult, kritika előtti benyomások megbeszélése 

után nagy vonalakban átvettük a gimnáziumi és az egyetemi nyelvi óra legfontosabb 

szövegolvasási elemeit. Ezután megismerkedünk az olvasó gondolatmenetének néhány 

szövegmegértést segítő stilisztikai fogalmával, és ezeknek segítségével, mintegy sűrű 

fésűvel, többszörösen átmegyünk a szövegeken, hogy kiemelkedő formai 

tulajdonságaikat, amelyekre az értelmezés/ek építhetők, megállapíthassuk. A 

következőkben felsorolom azokat a stilisztikai fogalmakat, amelyek tapasztalatunk 

szerint, a legjobban rá tudnak világítani a versek megértésének mechanizmusára. 

 

Foregrounding 
 

Garvin (1964), a Prágai Iskola (1930) aktualizációjának angol fordítása. Mukarovszki 

(1932) az orosz formalizmus hatására a költői deautomatizáció eszközeként a háttérből 

kiemelkedő meglepő, elgondolkodtató elemek jelölésére alkalmazta a foregrounding 

szót. Kathy Wales (2001) stilisztika szótárában pontos meghatározást lehet találni, itt 

viszont kérdésekbe rejtve jelenik meg a fogalom. Mely formai, nyelvi, tartalmi elemek 

ütnek el a külső és belső elvárásoktól, ezáltal a figyelmet magukra irányítva? Ezek a 

jelzett helyek milyen értelmezést sugallnak? 

Blake archaizáló kifejezéseket használ: Ah! Sun-flower, seaking, countest, melyek 

együtt a mitológiai utalásokkal régies-misztikus, elrévedő hangulatot adnak. Ginsberg, 

megőrizve az eposzok zengzetességét, szalonképtelen, a szaporodáshoz 

elengedhetetlen testrészeket, valamint ipari hulladékokat sorol fel. A vers hangulata 

polgárpukkasztó, magabiztos, lelkes. Blake végig alárendelő mellékmondatokkal írja le 

a napraforgót, nem adva lehetőséget arra, hogy a virág főmondat állítmányával 

cselekedjen. A napraforgó ezáltal csapdahelyzetbe kerül. A Ginsberg-vers utolsó szava, 

látomás, igen hangsúlyos, mert előtte Blake említésekor szól már látomásokról, tehát itt 



jelzi, hogy a két vers közötti párbeszéd víziók párbeszéde, és a ’leült’ szó, az utolsó 

előtti szó is a lélekben utazás, kontempláló megvilágosodás benyomását erősíti. Az 

utazások, mind a valódi, mind a gondolati utazások, két meditációban megjelenő vízió, 

a napraforgó jelenség összefoglalása. 

 

Párhuzamosság 
 

Milyen olvasatokhoz vezethet a párhuzamok, ellentétek s hasonlóságok összevetése? A 

Blake-versben a szereplők mozgása hasonló: a nap körbejár, felkél, lenyugszik és újból 

felkél. A napraforgó tányérjával követi, majd mikor megérett, magjait leszórja, és 

tavasszal újra feljön, hasonlóan, mint az ifjú és a sápadt szűz, akik sírjukból felkélnek, 

és a nap után vágyakoznak. A kelet-nyugat irányú mozgást a Ginsberg-versben is 

megfigyeljük, összevetjük a Blake-vers mozgásirányaival, és értelmezzük. A deiktikus 

központ, a fokalizáció kiindulópontja mindkét versben a költő szemszöge, ideológiai 

hozzáállása, a hang, voice, a költőé. Mindkét költő szembetalálkozik a napraforgó 

víziójával, és az ikonikus megjelenés szimbolikus jelentéseit próbálja szavakba foglalni 

 

Fogalmi (konceptuális) metafora 
 

Gyakori metaforikus ’céltartomány és forrás’ kapcsolatok fedezhetők fel a versekben, 

és az ismert fogalmi kapcsolódások segíthetnek a több olvasó által elfogadható, közös 

értelmezések körének megismerésében. 

 

1. táblázat. ’Céltartomány és forrás’ kapcsolatok a versekben 

 

Céltartomány  Forrás 

ÉLET, SZERELEM UTAZÁS 

IDŐ MOZGÁS 

HALÁL MEGÉRKEZÉS 

ÉLET, EMBERI ÉLET EGY NAP 

EMBERI ÉLETCIKLUSOK NÖVÉNY 

 

A fönti táblázat megerősítheti az értelmezést, hogy Blake versében erős a halálvágy. 

Mindenki a nap nyugtát keresi, ahol már nincsen mozgás, ahol nincsen már idő, ahol 

nincsen már vágyakozás sem. De miért a sok utalás a beteljesületlen vágyakra? Úgy fáj 

a viszonzatlanság, hogy már inkább a halál? Vagy a kis halál, a beteljesülés, lenne az 

az édes arany égalj, ahova a szerelmesek vágyakoznak? Sugall-e a vers lehetőséget 

arra, hogy az idő megálljon, napraforgó és nap találkozzon? 

A generikus mezőben három alakzatot veszek fel: a szereplőket, a mozgást és az 

irányt. A Nap, az égitest, csak megy a maga útján, keletről nyugatra és ismét elölről, 

körbe-körbe. A virág hiába számolja a nap lépteit, csak vágyakozni tud, nyugatra jutni, 

lépni nem. Az ifjú és a szűz, bár a sírból kikelnek, ők is csak vágyakozni tudnak 

nyugatra, a sorsuk nem engedi őket oda. A földi testek vágya nem teljesülhet be, mert 



nincsen megnyugvás, nincsen olyan nyugat, mint amilyenre vágynak, a nap nem 

nyugszik meg, amikor lenyugszik, hanem újra kél. A blend a szereplők, a mozgás és az 

irány tulajdonságaiból létrehozza az új felismerést: megérkezés nincs, a 

párhuzamosságok üzenete a beteljesülhetetlenség, mint a vágy állapota. 

Ginsberg versének szereplői (Ginsberg, Kerouac és Whitman mozdonya) eljutnak 

ugyan Amerika keleti partjáról a nyugatira, a nap is éppen lenyugszik a Csendes-óceán 

partján, de nem, ez az út nem vezetett a beteljesüléshez, hanem a felismeréshez, hogy 

az út nem kifelé, hanem befelé vezet. Belül van a napraforgó, az igazi élet, a valódi 

megérkezés, a folyton megújuló vágy tárgya. 

Ha a két blendet – nincs megérkezés, a vágy tárgya belül van – az irodalmi 

szöveggel való foglakozásra, tanítására vetítjük ki, elmondhatjuk, hogy az 

értelmezésnek sosincs vége, és a vágy tárgya valójában magában a szövegben rejlik. 

 

1. ábra. Blending, azaz két vagy több egymás mellé rendelt szemantikai mező találkozásából 

születő új gondolat (Fauconnier–Turner, 1998 in Benczes, 2006) 
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KATÓ ESZTER 
 

JÖHET-E VALAMI JÓ DÉL-AFRIKÁBÓL? 

Én mindig először megszagolom a könyvet, 

beszívom a képeket és a betűket, 

aztán úgy érzem: én vagyok a mese 

és a könyv az olvasó. 

(Ágai Ágnes, 1983) 

 

A távolságok attól érdekesek számunkra, hogy legyőzhetők, a határok azért 

izgalmasak, mert elmoshatók vagy átléphetők. Örök paradox, s mégis természetes 

emberi reakció, hogy azt szemlélve, ami elválaszt, önkéntelenül is azt fürkésszük, ami 

összeköthet. 

Amikor etikai megfontolásokról tárgyalunk az irodalomban, per definitionem két 

tudomány határmezsgyéjén találjuk magunkat. A kellemest a hasznossal összekötő, 

tanító erejű, erkölcsi leckéket hordozó munkák, vagy ha kell, kifordítva: az 

erkölcstelenségükkel provokáló, a magukban hordozott, kiáltó problémákat 

felvonultató művek az etikai megközelítés magától értetődő, kínálkozó alanyai. 

Wayne Booth azok közé a kritikusok közé tartozik, akik a posztmodernizmus 

általános elutasító hozzáállásával szemben az etikai alapú irodalomszemlélet 

nyelvezetének és gyakorlatának rehabilitálásán fáradoznak. Szavait olvasva, 

melyekben arra igyekszik választ, de legalábbis kontextust keresni, miféle „társaság” 

az, amelybe olvasás közben bevonódunk, a fenti fogalomtár némiképp kitágul: 

 

Amennyiben az „erkölcsösség” bármiféle valós erő vagy hatalom megjelenésének 

tekinthető, és amennyiben a személy erkölcsi világképe ezen erények teljes 

összessége (beleértve a jó és a rossz viselkedés megnyilvánulásait is), úgy az etikai 

kritika nem más, mint annak kimutatása, milyen viszonyt alkotnak az elbeszélésekben 

megjelenő erények az egyének és a társadalom erényeivel, az adott olvasó 

erényeivel.” (Booth, 1988: 11)1 

 

Az ő definíciója talán az első, amely teret enged a komplementereknek is, és az 

interakciót hangsúlyozza. Modern Dogma and the Rhetoric of Assent című írásában 

pedig egyenesen azt mutatja be, hogyan képes két egymással ellentétes szakmai 

közösség az abszurdnak vélt „másik” fél téziseinek puszta leközlésével (kommentár 

nélkül) hangot adni tiltakozásának. Szépirodalmi leképeződését és kritikai folytatását 

mindennek a következőkben két dél-afrikai szerző és egy szintén Dél-Afrikából 

származó kritikus munkáin keresztül igyekszem most bemutatni, a magyar párhuzam 

lehetőségeit is felvillantva. 

                                                           
1
 Saját ford. 



Athol Fugard az apartheidellenes szerzők táborának igazi zászlóvivője, s egyben a 

dél-afrikai kísérleti/improvizációs színház nemzetközi hírnevű képviselője. Fugard 

drámái nem mindig direkt módon foglalkoznak politikai vagy faji problémákkal. 

Leginkább azokat a hatásokat vizsgálja bennük, amelyeket egy intoleráns társadalom 

gyakorol az emberi kapcsolatokra és az egyénre, aki identitását és élete értelmét keresi, 

s mindezt a jellegzetes, harsány afrikai humorba ágyazva, amely a közölt üzenettel 

együttesen valóban „sírva nevetésre” készteti a közönséget, illetve az olvasót. Hogy a 

fentebb elméleti síkon már említett ellenpélda alkalmazását és az értékek 

kavarodásának hatását szemléltessem, 1974-ben megjelent Statements (Vallomások) 

című gyűjteményének központi, és talán egész munkásságának leghíresebb alkotásából 

idézek fel egy részletet. The Island (A sziget) című drámája a híres-hírhedt Robben 

Island egyik cellájába kalauzol bennünket, ahol két politikai bűnért elítélt fegyenc az 

Antigoné előadására készül. Néhány nap alatt azonban gyökeresen megváltozik életük: 

egyikük kegyelmet kap, s rövidesen távozhat az „örök száműzetés helyéről”. Ő az, 

akinek szájából végül Kreón monológját saját- és a modern afrikai kerettörténet 

szempontjából is kitekeredett, manipulált megfogalmazásban kapjuk: 
 

(Eltűnik a takarók mögött. Trombiták fanfárját utánozzák. A csúcsponton szétnyílnak 

a takarók, és John előlép Kreónként. Medálján kívül valami koronafélét és egy vállán 

átvetett „takaró-köntöst” visel.) 

Népem! Kreón palotája előtt állva üdvözöl téged! Állj! Állj! Mit hallok? Jóember, 

szólj hangosabban! Azt hallottam: „Éljen a Király”? Drága népem, én a szolgád 

vagyok… boldog ugyan, de szolga. Hányszor kérjelek benneteket, mennyit 

könyörögjek még, hogy úgy tekintsetek ezekre a hivatali szimbólumokra, ahogy 

házatok legalázatosabb cselédjének ruhájára? Kreón koronája olyan egyszerű, és 

remélem, olyan tiszta is, mint a dajka köténye. És ahogy a dajka mosolygó és 

boldog szolgátok, mert láthatja jutalmát… a gyermeketeket!… a kis bölcsőben 

kövérre növekedni, úgy áll itt mosolyogva Kreón – a ti engedelmes szolgátok! 

Mert mit lát? Kövérséget és boldogságot! Hogy lehetne másképpen felmérni egy 

állam sikerességét? A királynak és a hercegeinek épített paloták pompájával? Az 

isteneknek emelt templomok ragyogásával? A tudósok és mérnökök eredményeivel, 

akik már rakétákat tudnak eljuttatni a Holdra? Nem! Ezek semmit sem érnek a nép 

kövérségéhez és boldogságához képest. 

A törvény. Egy hatbetűs szó, és hányszor használtátok könnyedén, anélkül, hogy 

megkérdeztétek volna magatoktól, „Mi is akkor a törvény?” Vagy ha igen, akkor 

olyan klisékben kerestetek kibúvót, mint „a törvény kimondja ezt… vagy a törvény 

kimondja azt”. A törvény nem mond ki vagy tart meg semmit, jó népem. A 

törvény megvéd! A törvény nem több, s nem kevesebb, mint egy pajzs a ti hűséges 

szolgátok kezében, hogy megvédjen BENNETEKET! De ahogy az egyik kézben 

tartott pajzs hiábavaló lenne a védekezésre egy kard nélkül a másikban, hogy 

lecsapjon… ugyanúgy a törvénynek is megvan a maga éle. A büntetés! Nehéz 

időkön mentünk keresztül. Azt hiszem, felesleges emlékeztetnem benneteket az 

állandó zavargásokra a határaink körül… azok az utolsó patkányok, akik 

szétrágcsálnák kövérségünket és boldogságunkat. Kitartóan kezeltük őket. De 



sajnos még mindig vannak felforgató elemek szabad lábon… (Fugard, 1974: 73–

74)2 

 

A törvény, az apartheid rendszer feketéket alapvető emberi jogaikban megalázó és 

elnyomó rendszere, amely ellen jogosan léptek fel, s amely őket igazságtalanul elítélte 

– ez a törvény az, amely az Antigoné gondolati és drámai szövegének kontextusába 

ágyazva felmagasztaltatik! Méghozzá úgy, hogy a diszkurzus a börtönlakók és egyben 

az elnyomott fekete népesség sajátja! 

A megkérdőjelezhető jellemű hősök fő „gyárosa” mégis J. M. Coetzee, a 2003-ban 

irodalmi Nobel-díjjal jutalmazott, Magyarországon azonban viszonylag kevéssé ismert 

szintén dél-afrikai szerző. 

Regényeinek főszereplői rendre „hiány-lények”, akik egy eleve felfordult 

értékrendszerű világban, vagy a társadalom perifériájára szorulva, annak kívül 

rekesztett sallangjaként keresik boldogulásukat. Az ellehetetlenedés határán álló 

figurák ők, olyan emberek, akiket környezetük nemcsak kirekeszt és elidegenít, hanem 

paralizál is. A regények történelmi-politikai látszatú kerete már valóban csak a háttér 

megrajzolásához szükséges elem, bár többnyire dél-afrikai jegyekkel (pl. fiktív 

polgárháború, Port Elizabeth városa stb.). 

Az olvasó etikai „megvezetésének” iskolapéldája a Disgrace (Gyalázat) című 

regény, amelyben szerzőnk az idézett Fugard-darabnál is sokkal nyugtalanítóbb módon 

boncolgatja a nemi erőszak problematikáját. Az olvasó, ha mégoly kelletlenül is, 

elfogadni kényszerül az egyetlen kalauzt, a mindkét bűnesetben érintett 

irodalomprofesszort, Mr. Lurie-t, aki igazi hiány-lény: eleve kudarcra ítélt romantikus 

irodalmi kutatási vállalkozásai közepette kommunikációs tárgyakat kell, hogy tanítson, 

az érzelmek diadaláról ömlengő írásainak gyártása közben pedig heti rendszerességgel 

egy prostituálthoz jár férfias ösztönei kielégítésére. Az első nemi erőszak elkövetője is 

ő: egy diáklányt hív meg magához … tette botrányt kavar, minek következtében 

eltávolítják az egyetemről. A kényszerű pusztába vonulás idejét lánya, Lucy farmján 

tölti, ahol a második erőszak tanúja lesz, melynek áldozata saját leánya. A 

problematikát egy Wordsworth-elemzésben tárja elénk: mi van akkor, ha a Mont Blanc 

impozáns, fehér hegycsúcsa, a tökéletesség, a mindenek felettiség értéke átfordul a 

szemlélődőben, s nem más lesz, mint egy nagy csalódás? 

 

  we also first beheld 

Unveiled the summit of Mont Blanc, and grieved 

To have a soulless image on the eye 

That had usurped upon a living thought 

That never more could be. 

 (Wordsworth, The Prelude, book 6 ’From a bare bridge’) 

(…) 

Usurp, to take over entirely, is the perfective of usurp upon; 

usurping completes the act of usurping upon. (Coetzee, 1999: 21)3 

                                                           
2
 Saját ford. 

3
 A teljes idézet a Coetzee-regényből való, melyet kivételesen eredeti nyelven közlök, mert így 

válik szemléltethetővé a szerző által alkalmazott, és az eredeti értelmet kicsavaró szó-



 

Így, a Mont Blanc elérhetetlen tisztaságának képzetével együtt dőlnek meg a stabil 

erkölcsi tételek mind az olvasóban (aki eleinte egyértelműen a negatív figura 

kontrolljaként kell, hogy elhelyezkedjen az erkölcsi felvetésekben), mind a történéseket 

tapasztaló és nemcsak tettek, hanem főként szavak, fogalmak, értelmezések mentén is 

megrágó Mr. Lurie-ban. 

Az értelmezés önkényes hatalma és a cselekedetek kontextusfüggő felfogása végül 

senkit sem igazol: ebben áll a mű tanítói hatalma. Nem kínál sem kimondott, sem 

kikövetkeztethető erkölcsi tanulságot. Gondolkodik, filozofál, átértékel – s 

mindezekben az olvasó is aktív részt vállal, miközben az ösztönös ellenzésből a 

szempontok végigtekintésével a keretnélküliség, a zavarba ejtő viszonylagosság 

világába sodródik. 

Coetzee-nak szinte minden regényében megjelenik az író, írás közben gondolkodó, 

szavakat ízlelgető, s aztán azokból fals vagy személyes filozófiákat gyártó hős. Eleinte 

a régebbről ismert „megbízhatatlan” vagy egyenesen manipulatív narrátor megjelölés 

kínálkozik rájuk, azonban van egy olyan vonulata is a regényeknek, amelyben – éppen 

a nyelv és a leírás hatalmának erőteljes megjelenése kapcsán – újabb klasszikus 

határfalak dőlnek le. 

Az olvasó már az erkölcsi problémák kiforgatása közepette is mélyebb, komolyabb 

interakcióra kényszerül, de az etikai felvetések legerősebbek az írás, az írói 

önkényesség, a fikció és a valóság tematizálásakor. Ezzel elkerülhetetlenül átlépünk 

Derrida és Levinas kritikai világába, amelyek keretrendszerében a szövegből 

kibontakozó szerző-alak önmagát faggatja egy más(ik)-kép(é)ben. Az In the Heart of 

the Country (A semmi szívében) c. regényben (1977) a szerző/író Magda szabályosan 

kilép a történetből azáltal, hogy magát a narrációt problematizálja. Teszi ezt eleinte az 

elbeszélt történet bizonyos elemeinek változtatásával, az ismételt epizódok önkényes 

csereberéjével, majd a körülötte levők logikátlan eltávolításával, illetve újbóli 

megidézésével (apját kétszer és kétféleképpen öli meg és temeti el, holott maga a tett 

Magda karakterével, annak első leírásával teljesen összeegyeztethetetlen). Végül pedig, 

mintegy az írói hitelesség utolsó, végső erejű cáfolataként odáig jut, hogy egy új, más, 

tökéletesebbnek vélt nyelvet keres/alkot, amelynek segítségével az égben szárnyaló 

lényeknek küld üzenetet. 

A teljes káosz érzéséből csakis a szerzőiség problematizálásának elemeibe 

kapaszkodva menekülhetünk. Ezekből aztán rendre kibontakoznak a szerepcserék, tér- 

és időbeli manipulációk tüneteinek kialakító és mozgató erői. Megjelenik a 

körülményektől független, ideális író képe is, és vele az a „fekete-fehér” allegória, 

amely nemcsak megjeleníti, de magába foglalja, áthidalja és felsőbb gondolati 

szintekre tereli a faji, interperszonális, kommunikációs, írói határok és korlátok, 

valamint lebontásuk, átlépésük problematikáját. A 122. bejegyzés vége felé 

olvashatjuk: „… és meditációm szalagja, fekete a fehéren, ködként lebegne másfél 

                                                                                                                                                    
manipuláció. A regény szakaszának magyar fordítása: „Bitorolni, valamit egészen a magunkévá 

tenni, valamit bitorolni azt jelenti, behatolni vagy rámászni valamire.” (Saját ford.) 



méternyire a föld felett, elterülve a horizont felé – igen, ilyen életre talán szívesen 

adnám a fejem” (Coetzee, 1977: 69).
4
 

A „fekete a fehéren” kifejezés egyértelműen az írásos munkára utal, amely 

meditációjának – s végső soron önmagának – éltető eleme és vezérfonala. Ez a kép 

egyesíti Magdát (aki, bár fehér, folyton feketében jár) a naplójával (fekete tinta a fehér 

lapokon), és egyben utal későbbi – ha mégoly kelletlen és erőszakos – egyesülésére 

Hendrikkel, a fekete szolgával. Eggyé szerzi az írót az írással (és egyben mindazzal, 

amit leírt, s ami abból származik), s tulajdonképpen Magdát, a női szubjektumot 

Coetzee-val, a férfi szerzővel. Az egyetlen rendelkezésre álló, mondhatni főszereplő 

tehát épp a történetből való kilépése által vonzza közelebb az összes, a regény kapcsán 

szóba hozható, annak „társaságát” alkotó személyt, néven nevezettet, rejtőzködőt és 

akár a velük ismerkedőt, a történéseket, s az összefüggéseket bogozgató olvasót. 

Ettől a ponttól kezdve, és ilyen megközelítésben tehát mindaz, ami Magdával 

történik, történhetne akár az általa írt szöveggel is, s a kettő azonosítása értelmet ad a 

szakasz korábbi elemeinek, csakúgy, mint a felszíninek titulált történeti elemeknek. A 

leírt szövegnek (csakúgy, mint Magdának) értelemmel kell eltelnie – innen a nyelv 

szexualitása, mely betölti és termékennyé teszi őt, aki a puszta történet szempontjából 

ennek épp az ellenkezőjét testesíti meg. Ezt az inverziós olvasatot tekinthetjük a boothi 

formula továbbfejlesztett, elméleti síkra terelt megvalósításának is. 

 

A Derrida és Levinas által bevezetett irodalmi „másik” fogalmát egyidejűleg 

alkalmazva az irodalmi mű írásának és olvasásának folyamatára mondhatjuk, hogy az 

irodalom mintegy „színre viszi az emberi tapasztalatot”, s ettől „igazán dinamikus 

eseménnyé válik”
5
 (Hamilton 6. bek.). Itt pedig nem másról, mint az író ember 

tapasztalatáról kapunk művészi híradást. 

Az etikai irodalomkritika legmodernebb irányzatának képviselője a szintén dél-

afrikai származású Derek Attridge. Tanulmánykötetében, melyben éppen az eddigi 

Coetzee-életművet elemzi, ugyancsak az irodalmi „alkotásra és munkafolyamatra mint 

inventív és etikai folyamatra”
6
 (Attridge, Ethics, 2004: 9) irányítja a figyelmet. E 

munkájával egy időben megjelent, s annak mintegy hátteret adó elméleti kötetében 

(The Singularity of Literature – „Az irodalom egyedisége”) az irodalmi művet 

produktum, eredmény vagy kifejlet helyett folyamatként, eseményként, cselekvésként, 

az olvasást pedig ehhez hasonlóan dinamikus cselekedetként, személyes 

involválódásként és állandóan változó értelmezésként határozza meg (Attridge, 2004: 

8–9). Az ezekből következő invenciózusság és állandó másikra irányultság hozzák létre 

az irodalom egyediségét. 

A Coetzee-életművet elemző tanulmánykötet az egyes regényekben a fent 

bemutatott dinamizmust létrehozó „másik”-at épp az értékrendileg, hitelességük 

szempontjából kétséges beszámolókban, az újramesélt, más hangnembe helyezett 

epizódokban véli felismerni, melyek végső soron az olvasó számára az irodalmi mű 

megtapasztalásának mozzanatait képezik. 

                                                           
4
 Saját ford. A 2003-ban megjelent magyar kiadásban ugyanez: „… és meditációm szalagja, 

fekete a fehéren, ködként siklana másfél méternyire a föld felett, elterülne a horizont felé – igen, 

ilyen életet kívánnék magamnak.” (135) 
5
 Saját ford. (“a literature that stages experience”; “literature truly becomes a dynamic event”) 

6
 Saját ford. 



Utolsó itt megidézendő Coetzee-hősünk az az Elisabeth Costello, akit sok elemző a 

szerző alteregójaként, írás közbeni viaskodásainak szócsöveként értelmez. Legutóbbi, 

2005-ben megjelent, Slow Man című regényében minden eddiginél erőteljesebb 

mértékben felborulnak az író–olvasó–szereplő–alkotás közti klasszikus hatások, jelesül 

az újra felbukkanó Costello asszonyság által, akiről egy korábbi regény 

címszereplőjeként már tudjuk, hogy önmagával meghasonlott értelmiségi: író és 

előadó. Most hívatlan és egyben kelletlen szereplőként újra megjelenik egy átlagosnak 

mondható, balesete miatt paralizált, s így lassúvá lett ember, az ausztrál Paul Rayment 

életében. Nem elég, hogy meg kell küzdenie saját fizikai és érzelmi hiányosságaival, a 

főszereplő életét tovább nehezíti a saját (szerzői) döntései felett hezitáló, s ezáltal Paul 

sorsát is bizonytalan kézzel igazgató írónő alakja. Mondhatnánk, olyan patthelyzet 

tanúi leszünk, amelyben egy döntésképtelen szerző túlságosan is mélyen belemerül 

reménytelennek megteremtett szereplője sorsába, olyannyira, hogy maga is tehetetlen 

szereplőjévé, s nem formálójává válik az eseményeknek. 

 

– Én selejt vagyok, Elisabeth, fémhulladék. Számomra nincs megváltás. Semmi 

haszna nem lehet belőlem, sem magának, sem másnak, értéktelen vagyok. Túl sápadt, 

túl hideg, túl megriadt. Miért éppen engem választott? Miért maradt mellettem? 

Beszéljen! 

Beszél. 

– Te nekem lettél teremtve, Paul, ahogy én is neked lettem teremtve. (…) Paul 

Rayment egyedül miattam és értem született meg, én pedig őmiatta és őérte. Övé az 

irányítás, enyém a követés; övé a cselekvés, enyém az írás. Mondjam még? 

– Nem, ennyi elég. És most hadd kérdezzem meg egyenesen, Mrs. Costello: létezik 

maga? 

– Hogy létezem-e? Eszem, alszom, szenvedek, kimegyek a mosdóba. Megfázok. 

Persze, hogy létezem. Éppolyan valós és élő vagyok, mint te. 

– Kérem, most az egyszer legyen komoly. Kérem, válaszoljon nekem: Én élő 

vagyok vagy halott? Történt velem valami a Magill Road-on, amit nem fogtam fel? 

– És én volnék az árny, akinek az a feladata, hogy a túlvilágon fogadjon – ezt 

kérdezed? Nem, nyugodj meg, csak egy szegény, bizonytalan valaki, mindössze ennyi 

vagyok, éppúgy, mint te magad. Egy idős nő, aki egyre csak irkál, egyik oldalt a 

másik után tölti be, nap nap után, maga se tudja, miért. Ha van is irányító szellem – 

bár nem hiszem, hogy létezik – akkor az énfölöttem áll, ostorral a kezében, s nem 

fölötted. (Coetzee, 2005: 232–233)7 

 

A regény végéről idézett párbeszéd hathatósan tárja elénk az írót–szereplőt egyaránt, 

sőt, miattuk az olvasót is szorongató problémát, amely véleményem szerint talán a 

legjobb irodalmi illusztrációja a posztmodern etikai-kritikai megfontolásoknak. 

Nyomában záporoznak a kérdések, melyeknek puszta feltevése a fentiek fényében talán 

jelentősebb, mint a rájuk valaha adható válasz. Ki irányít kit? Hol a határ? Van-e 

szabad vagy önálló akarat? Mi a fontosabb, a történés, a leírás vagy az értelmezés? 

Létezik-e történet? Lehetséges-e a kommunikáció író és megírt, olvasó és szereplő, író 

és olvasó stb. közt?… 

                                                           
7
 Saját ford. 



S hogy mi jó jön ezek által Dél-Afrikából? Az eddig citált szerzők művein keresztül 

az irodalom-etika avagy etikai irodalomkritika egész kibontakozása, és a legutóbbi 

nyelvi-elméleti szintű átértékelődése megjelenik. Ha tudatosítjuk az olvasó, a szerző és 

a mű kapcsolatrendszerének új dimenzióit, a kortárs szépirodalom sok önmagába 

forduló, első látásra kuszaságként megjelenő vonását láthatjuk új fényben. Nem 

elhanyagolható az a tény sem, hogy egyre több a filozofáló, önreflexív gondolatiságot 

sugárzó szerző, aki nem ritkán kritikus is, vagy éppen a filozófiai felvetéseit irodalmi 

köntösbe burkoló gondolkodó. A klasszikus határok ilyetén felbomlása az etikai 

keretrendszerek rugalmasságát, más szintre tolódását generálja. (Mi sem lehetne 

hitelesebb képe a kortárs társadalmi, kulturális, művészeti, irodalmi kontextusnak!) 

Mit kezdjünk mindezzel, hol találunk hasonló nyomokat a magyar irodalomban, 

illetve a magyar irodalomkutatásban? Talán túl bátor a párhuzam, s magam is a keresés 

elején tartok e területen, mégis felvetnék két határon túli, pontosabban erdélyi magyar 

szerzőt. Szilágyi Istvánt írásainak formai gazdagsága, nyelvének éles és találó 

precizitása és választékossága, és „furfangos” narrációja miatt legszívesebben magyar 

Coetzee-nak nevezném, már csak a dél-afrikai szerző azonos technikájának a magyar 

fordításokban észlelhető sajnálatos elhalványulása miatt is, mely a kapkodó, gondatlan 

kiadó számlájára írható. Szilágyi Kő hull apadó kútba c. regénye, melyet épp abban az 

évben (1977) adott ki, és éppúgy első irodalmi sikerét jelentette, mint Coetzee esetében 

az In the Heart of the Country, meglepően sok tartalmi, és még több formai 

párhuzamot is mutat. A saját világának mostoha körülményei miatt eleve vergődő, és 

hibás döntéseit szenvedő ember történetével ismerkedve valójában e műnél is az egyén 

sorsának alakulás-alakítása a téma, térben és időben. 

A másik, elméleti párhuzam olyan szerzőt idéz, aki épp ma 30 éve távozott el az 

élők sorából: Bretter Györgyöt, akinek filozófiai és művelődéstörténeti esszéi egy 

egész erdélyi írógeneráció elméleti igényességének kritériumait adták meg. Bár az 

értelmiségi baloldal képviselőjeként és a hatvanas-hetvenes évek ideológiájához 

alkalmazkodva nyilatkozik, olyan elméleti helyzetleírást ad a művészetekről, amelynek 

általános értelemben vett magja a kortárs világirodalomban is kikelni látszik. Két 

mozzanatot emelek ki: részint töprengéseinek kiindulópontja az a felismerés, hogy míg 

a teória eddig tényeket értelmezett, most a (megfelelő, az óhajokkal egyező) tények 

hiányának elméletévé lesz. Átvitt értelemben épp ez a támasz-nélküliség jelenik meg a 

fentebb taglalt irodalmi művekben, és sok más kortárs alkotásban. A másik vonulat a 

nyelvkritikai megfontolásoké, melyek sajátos apparátust teremtve az itt és mást 
imperatívuszát igazolják. 

Végezetül, bár a bemutatáshoz használt elméleti és szépirodalmi írások nagy 

részének elérhetősége és befogadása földrajzi, nyelvi, no meg irodalomelméleti 

jártasság akadályaiba ütközik, meggyőződésem, hogy olyan vetületét élesítik újra az 

irodalomnak és a tágabb értelemben vett művészeteknek, amely kezdetektől fogva 

létezett, s amely újra teret és létjogosultságot ad a szubjektumnak – lett légyen az íróé, 

olvasóé vagy fiktív alaké. Talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy az önreflexió, az 

esetlegesség, a relativitás, a szabad és szubjektív értelmezés, de mindenek felett egy 

nyitottabb, többek számára elérhető, megvalósíthatóbb, élőbb, szervesebb gondolati 

kapcsolatrendszer lehetőségét kínálják. Ebben megmerítkezve lehetséges és talán igaz 

is lesz – bár a mottóul választott sorok gyermekversből származnak – hogy „… aztán 

úgy érzem: én vagyok a mese és a könyv az olvasó.” 
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A VALAKI, A SENKI ÉS A SENKIBŐL LETT VALAKI 

Szubjektivitás és szubjektiváció az amerikai irodalomban 

 

 

 

 

 

A szubjektum1 problematikája minden bizonnyal a posztstrukturalista-posztmodern 

irodalom- és kultúraelméletek egyik legizgalmasabb kérdésköre. Az amerikai 

társadalom, az amerikai értékrendszer, valamint az amerikai humán és 

társadalomtudományok sajátosságai folytán különösen az amerikai irodalom- és 

kultúraelméleteket és általában az amerikai humántudományos közgondolkodást hatja 

át a szubjektum társadalmi-diszkurzív konstrukcióként történő felfogása. 

Tanulmányomban a posztstrukturalista szubjektumelméletek egyik alapkérdésére 

keresek választ: ki a szubjektivitással bíró szubjektum, azaz alanyisággal és ágenciával 

ellátott személy (mármint ki „eleve” az), és ki válhat szubjektummá a szubjektiváció 

folyamatában? Mit is jelent (konkrétan az irodalmi szövegben) az a posztstrukturalista 

tétel, miszerint a szubjektum mindig a társadalmi beszédmódok és ideológiák által 

megszólított beszélő szubjektum, s ily módon konstruált, írott, plurális, rögzítetlen és 

gyakran határsértő képződmény? 

Posztstrukturalista elméleti keretben a szubjektiváció, azaz a szubjektummá válás 

két úton valósulhat, illetve valósítható meg (ez a két út egyébként megfelel a 

szubjektiváció kifejezés két jelentésének: alannyá válás és alárendelődés). Egyrészt az 

lehet szubjektivitással bíró szubjektum, akit az őt althusseri módon (ld. Althusser, 

1996) megszólító ideológia szubjektumként alkot meg (itt a szubjektiváció alannyá 

tevést jelent). A szubjektivitás elsősorban abban fog megnyilvánulni, hogy a beszélő 

saját mondatainak alanya lehet. A szubjektivitást tehát minden esetben a nyelv teszi 

lehetővé: „»ego« az, aki »egó«-t mond”, hangzik Émile Benveniste emlékezetes tétele 

(2002: 60). Ezzel szemben nem engedélyezett az alanyi helyzet annak számára, akit a 

megszólító ideológia tárgyként rögzít és aki ekképp a szubjektivációnak mint 

alávetésnek és alárendelésnek a tárgya (itt a szubjektiváció mint alárendelés kap 

                                                           
1
 A „szubjektum” szó több jelentését különböztetem meg: (1) az általánosabb, tágabb értelemben 

vett szubjektumot (szubjektum mint személy) és (2) a szubjektum szűkebb, speciálisabb 

jelentéseit, melyek közül (i) az egyik a szubjektumot a mondatban alanyi helyzetet elfoglaló 

főnévnek vagy névszói csoportnak tekinti (szubjektum mint alany), (ii) a másik a szubjektumot 

beszélő-látó-cselekvő alanyként értelmezi (szubjektum mint ágens), (iii) a harmadik pedig az 

alárendeltséget, alávetettséget hangsúlyozza (szubjektum mint alattvaló). 



hangsúlyt). Aki azonban fellép az őt tárgyként felépítő ideológia ellen, s alanyi 

pozícióból beszél, lát és cselekszik, tárgyi megalkotottságból alannyá válhat, s ekképp 

szubjektumként alkothatja meg magát. Ezt nevezi Michel Foucault assujettissement-
nak (1994), melyről Judith Butler azt állítja, hogy itt a hatalom úgy hat a szubjektumra, 

hogy azt az alávetettség és alárendeltség pozíciójában „lépteti életbe” (akár a 

törvényalkotó a törvényt) (1997: 13). „Az alávetettség (subjectivation, assujetissement) 

paradoxona éppen az” – írja Butler másutt –, „hogy a szubjektumot, aki ellenállna az 

ilyen normáknak, magát is az ilyen normák teszik lehetővé, hozzák létre” (Butler, 

2005: 28). (Ez a paradox kettősség, tegyük hozzá, a szubjektiváció kifejezéshez 

hasonlóan a szubjekció szóban is benne rejlik, hiszen egyszerre jelent alannyá válást és 

alávetést.) Tehát a szubjektum – mely egyaránt jelentheti általánosságban a személyt, 

illetve a grammatikai alanyt, a beszélő-látó-cselekvő ágenst és a valamilyen 

hatalomnak alárendelt-alávetett „alattvalót” – beszédben konstituálódik, s a nyelvben 

elfoglalt helyzetétől függően alany vagy tárgy, fölé- vagy alárendelt, ágens vagy 

páciens. A nyelvi helyzet egyben a megszólító ideológiához képest elfoglalt helyzet is: 

beszélő-látó-cselekvő alanyiság vagy akkor jön létre, amikor a megszólító ideológia 

ekképp konstruálja meg a megszólítottat, vagy akkor, amikor a megszólított 

szembeszáll az őt tárgyként megalkotó ideológiával, és önmagát a normákkal szemben 

definiálja, azaz tárgyból alannyá lépteti elő. 

Mindez azt is jelenti, hogy a szubjektum tipikusan performatív konstrukció, s 

diszkurzusban történő létrehozása performatív folyamatként írható le. A performatív 

elméletek első nagy hullámát – így a J. L. Austin nevéhez köthető performativitás-

fogalmat (1990), annak nyelvfilozófiai előzményeit (Reinach, Mauss, Koschmieder, 

Bühler, Wittgenstein stb.) és nyelvészeti, nyelvfilozófiai és pragmatikai felfogását, 

valamint a performativitást beszédaktus-elméletté rendszerező továbbgondolásokat 

(Austin, Searle, Grice, Ross, Lakoff, Sadock, McCawley, Mey stb.) – egyaránt a 

modern episztémé, jelesül a strukturalizmus meghatározó gondolati sémái jellemzik. 

Ez az episztemikus keret többek között a jelölt/jelölő dichotómiában jelentkezik, mely 

a performatív jelenségek esetében a foucault-i értelemben vett „dolgok” és a „szavak” 

markáns megkülönböztetésében érhető tetten. E gondolkodás szerint a performatív 

megnyilvánulás vagy megnyilatkozás – így például az ígéret vagy az eskü – az 

érzékelhető, fizikai valóságban hoz létre valamit, azaz a nyelvtől függetlenül létezőnek 

feltételezett fizikai valóságban. Ezért nevezem erősnek – vagy a derridai műszót 

kölcsönvéve: logocentrikusnak – ezeket az elsősorban nyelvészeti beszédaktus-

elméletek által feltárt eseteket, amikor a szó, a performatív megnyilvánulás 

(megnyilatkozás) vagy a beszédaktus (beszédművelet, beszédcselekvés) a valóságban 

hoz létre változást (illetve úgy tetszik, mintha változást hozna létre). Ilyenek például az 

Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat kapcsán alább tárgyalt deklaráció, valamint a 

Hurston-szövegen keresztül bemutatott nyelvi bántalmazás és felhatalmazás erősen 

performatívnak tételezett esetei. 

Ezzel szemben a posztstrukturalista értelmezés a performativitást – a posztmodern 

episztémé szellemében – a nyelv, a jelölők világára korlátozza, s a végrehajtó 

cselekedetek működési területét a diszkurzuson belüli személyek és világok 

létrehozásában jelöli ki (Derrida, Felman, Miller, Pratt, Petrey stb.). Tagadva azt a 

feltételezést, miszerint a fent erősként leírt performatív a külső, érzékelhető, fizikai 

valóságban hozna létre változást, a posztstrukturalizmus arra az álláspontra 



helyezkedik, hogy mindaz a változás, amit a kettősségekre épülő gondolkodás az eleve 

létező vagy esszenciális valóságban végbemenőként írt le, valójában diszkurzív: azaz 

nem hagyja el a nyelv, a diszkurzus terepét. Ezek a folyamatok is a jelölők 

dimenziójában működnek, ahol létrehozzák a beszélő vagy a megszólított 

szubjektumot. Ezért tekintem diszkurzívnak azokat – a posztstrukturalista irodalom- és 

kultúraelméletek által megragadható – eseteket, amelyek közege kizárólag a nyelv és 

általában a jelölők rendszere. Még az is, amit az erősnek feltételezett performatív 

hozott létre – legyen az valamilyen új valóság vagy új személy – valójában nyelvi, 

diszkurzív eredetű. A végrehajtó folyamatok azonban a logocentrikus esetekben (az én 

példáimban a Függetlenségi Nyilatkozat és a Hurston-szövegek esetében) sem a 

valóságban (a történelmi vagy az elbeszélt valóságban), „odakünn” hoznak létre a 

foucault-i értelemben „dolgokat” (mint azt a posztstrukturalista paradigmaváltás előtt 

feltételezték). Valójában az erős performativitás esetében is csakis a „szavak” (és nem 

a „dolgok”) változnak. 

A posztstrukturalizmus nyelvi fordulata a szubjektumelméleteken belül is – akár a 

performatív elméletekben – radikális szemlélet- és paradigmaváltást idézett elő. A 

felvilágosodást előkészítő és azt kiterjesztő, illetve abban gyökerező felfogások 

(Descartes, Condillac, Franklin, Locke, Kant, Hume stb.) a szubjektumot eleve létező 

entitásként feltételezve a gondolkodás és a cselekvés szubjektumalkotó egységét 

hirdették. A posztstrukturalista szubjektumelméletek (Benveniste, Derrida, Lacan, Alt-

husser, Foucault, Kristeva, de Lauretis stb.) szerint viszont – mint már említettem – a 

szubjektum nem eleve létező, nem eredeti, nem egységes és nem szabad, hanem a 

nyelv, az ideológia, a hatalom, a tudás és a társadalmi technológiák által létrehozott 

felépítmény, mely a hatalom által történő megszólítás, illetve az alárendelés folyamatai 

révén jön létre. A posztstrukturalista szubjektumelméleteken belül különösen a 

posztdekonstrukciós elméletek (Butler, Felman, Sedgwick, Haraway, Anzaldúa, Hal-

berstam stb.) hangsúlyozzák, hogy a szubjektum nem bináris, hanem köztes és 

határátlépő; nem egyes, hanem plurális; nem stabil, hanem változó; nem rögzített, 

hanem rögzítetlen és elmozduló. 

A performatív és szubjektumelméletek határolta térben folyó gondolkodás számára 

lehetőség nyílik a szubjektumalkotás performatív meghatározására. Ebben az alapve-

tően dekonstrukciós és posztdekonstrukciós értelmezésben a szubjektum nyelvi 

megalkotottsága abban áll, hogy a nyelvi és általában a jelölő folyamatok 

performativitása révén jön létre. 

A szubjektumfelépítmények esetében olyan egységek megalkotottságáról van szó, 

ahol a fogalmi kategória mintegy kölcsönhatásba lép magával a kategorizált dologgal 

(ekképp beszélhetünk például a „nőnek” a „nőiség” fogalmával való interakciójáról). A 

szubjektum tehát jellemzően szövegképződmény, a szövegen kívüliséget tagadó 

derridai tételt („il n’y a pas de hors-texte” [1976: 158]) alátámasztó diszkurzív 

konstrukció. Nyelviségét, illetve szövegszerűségét az mutatja, hogy a szubjektum 

végrehajtó mechanizmusok által (az előbbi példánál maradva: a „nőiség” eszményét 

idézve), beszéde és cselekedetei révén képes önmagát („nőként”) megalkotni. A 

szubjektum performatív szövegszerűségével kapcsolatban fontosnak tartom 

hangsúlyozni, hogy az szövegképződményként tér vissza a valóságba (az hors-texte-

be). Performativitása révén tehát a szubjektum jelölttel nem bíró katakrézis, de képes 



metaleptikus módon kilépni a nyelvből, hogy nyelvi konstrukcióként váljék a 

tapasztalati világban létező entitássá. 

A szubjektum különböző azonosságkategóriák által ellátott, mintegy ragozott 

konstrukció, ahol éppen a kategóriák binaritásának esetlegessége, valamint a fogalmi 

kategóriák és a kategorizált dolgok közti kölcsönhatás miatt egyértelmű a nyelvi 

megalkotottság. A tágabb és a szűkebb értelemben vett szubjektum egyaránt a 

különböző azonosságelemek által ragozott építmény, azaz a társadalmi nem, az ún. 

rassz és a szexualitás kategóriái mellett többek között az etnikum, az osztály és a vallás 

is a szubjektumot inflektáló azonosságelemekhez sorolható. Sem a szubjektumot 

ragozó azonosságelemek, sem az ezek által többszörösen ragozott szubjektum nem 

eleve létező, esszenciális kategóriák. Performatív felépítményekként jönnek létre, 

mégpedig olyan utánzó (imitatív) és gyakorító (iteratív) folyamatok eredményeként, 

melyekben az utánzás és a gyakorítás tárgya nem egy már eleve (megelőzően) 

létezőnek feltételezett szubjektum. E folyamatok tehát nem valamilyen „eredeti” mintát 

utánoznak és ismételnek, hanem az azonosságelemek konstruálását irányító társadalmi-

nyelvi normarendszert, mely maga is konstruált, mégpedig a megszólító ideológiák 

által. 

Nézzünk néhány példát. A performatív módon előállított szubjektum inflekcióit 

vizsgálva elmondható, hogy a tágabb értelemben vett szubjektum (a szubjektum mint 

személy vagy egyén) más és más performatív folyamatok során lesz alannyá, illetve 

tárggyá – „valakivé” (a szűkebb értelemben vett szubjektummá, azaz nyelvtani alannyá 

és ágenssé) vagy „senkivé”. Kultúrkörünkben a világot megteremtő Isten a „valaki”: 

abszolút Ágens és abszolút Alany. A logocentrizmus eredetpontjának tekinthető 

Ótestamentumban a Mindenható egyrészt az Ige által megteremti a világot, másrészt a 

mondatban is kizárólag alanyi pozícióban szerepelhet. A Mindenhatóra nem lehet 

grammatikai tárgyként utalni; neve „VAGYOK A KI VAGYOK”. Különös módon 

még említeni sem lehet másképp, mint alanyi pozícióban: „A VAGYOK küldött engem 

ti hozzátok” (2Móz. 3:14). Hasonló okokból vizuális tárgyként sem lehet utalni rá; 

Mózes nem láthatja arcát, és általában is tiltott képi ábrázolása: „Ne készíts magadnak 

faragott képet vagy bármely alakot arról, ami az égben fönt, a földön alant és a vízben a 

föld alatt van” – hangzik a második parancsolat (2Móz. 20:3). Végeredményben ez az 

ideológia hatja át a szubjektumalkotás későbbi gyakorlatát is (így az alább tárgyalt 

irodalmi szövegeket), amikor is a társadalmi nem, a rassz, a szexualitás és a hatalom 

szempontjából tipikusan a jelöletlen Egyik, azaz a férfi, a fehér bőrű, a heteroszexuális 

és általában a domináns társadalmi csoportokhoz tartozó kap alanyiságot és ágenciát: a 

domináns megszólító ideológia őt szubjektiválja. Alanyisága egyaránt megmutatkozik 

a Benveniste által leírt nyelvi szubjektivitásban (2002: 62) és a vizualitás, a tekintet, a 

látvány hatalmi viszonyrendszerében elfoglalt szubjektivitásban, melyet többek között 

John Berger, Michel Foucault, E. Ann Kaplan, Jacques Lacan és Laura Mulvey tárt fel. 

Eszerint mindig a férfi az, aki cselekszik és lát, míg a nő megjelenik (Berger, 1972: 

47); a Bantham-féle Panoptikon lényege szerint a fogoly állandó láthatósága biztosítja 

az egyébként láthatatlan hatalom automatikus fennállását (Foucault, 1995: 201); a 

tekintet a férfi tulajdona (Kaplan, 1983); az, aki hatalmi helyzeténél fogva néz, illetve 

aki a tekintet forrása, szükségszerűen láthatatlan marad (Lacan, 1998: 77); a nő a kép, 

akit a férfi néz (Mulvey, 2002: 563). 



És ki lesz a „senki”? Az, akit ugyanez az ideológia a tárgy helyzetében rögzít, azaz 

többek között a nő, a színes bőrű, a homoszexuális és általában a marginalizált 

társadalmi csoportokhoz tartozók, azaz mindazok, akiket a szubjektum inflekciói a 

jelölt Másik tárgyi pozíciójában rögzítenek. Ekképp kerülnek tárgyi pozícióba például 

az amerikai történelem első telepesei, az „új angolok”, akiket a gyarmatosítás 

ideológiája az angol korona alattvalóiként objektivált. Alább tárgyalt irodalmi 

példáimban ekképp alkotódik meg tárgyként: 

– Longfellow Miles Standish udvarlása (The Courtship of Miles Standish) című 

versében John Alden, aki Miles Standish kapitány küldöttjeként – azaz más ember 

képviseletében és nem saját ágenciája révén – keresi fel Priscillát; 

– Harriet Beecher Stowe Tamás bátya kunyhója (Uncle Tom’s Cabin) című 

regényében a néger rabszolga, George Harris, aki gazdája tulajdonaként bármikor 

újra eladható, s ezzel elszakítható családjától; 

– Mark Twain Is He Dead? (Meghalt már?) című nemrég felfedezett drámájában 

Jean-François Millet francia festő, aki a művészeket kisemmiző „ideológia” 

áldozataként – miszerint a festők (míg élnek) nélkülöznek – ki van szolgáltatva a 

műkereskedőknek, és csak olcsón tudja eladni képeit; 

– Zora Neale Hurston Their Eyes Were Watching God (Szemükkel Istent nézték) 

című regényében Janie, a néger asszony, aki a rasszizmus és a patriarchátus kettős 

áldozataként kénytelen elszenvedni férje megalázásait; 

– Toni Morrison Beloved (A Kedves) című regényében Sethe, a szökött néger 

rabszolganő, akit szintén a rabszolgatartás ideológiája tárgyiasít, s akinek a 

gyermekeire váró rabszolgasorssal kell számolnia, ha a rászabott tárgyi helyzetet 

eltűri; 

– David Belasco Pillangókisasszony (Madame Butterfly) című drámájában, az 

annak alapjául szolgáló John Luther Long-novellában, illetve a későbbi Puccini-

operában, valamint Cso-Cso-Szán mai reinkarnációja David Hwang M. Butterfly 

(Pillangó) című drámájában, akit az Edward Said által leírt (1994) orientalizmus 

ideológiája az alázat és önfeláldozás ikonjává tárgyiasít; 

– Philip Roth The Human Stain (Szégyenfolt) című regényében Coleman Silk, aki 

rádöbben, hogy felemelkedését és tudományos ambícióit a rasszizmus ideológiája 

bizonyosan ellehetetleníti, amennyiben „megmarad” négernek. 

Megjegyzendő, hogy sem a domináns csoportok alanyi, sem az alárendelt csoportok 

tárgyi elhelyezése nem eleve adott: e két, „természetesnek” vagy „normálisnak” 

nyilvánított helyzet is társadalmi-kulturális-ideológiai folyamatok terméke, mely 

sajátos végrehajtó folyamatok révén jön létre. E folyamatokra a társadalom normatív 

forgatókönyveinek életre hívása jellemző; a szubjektiváció és az objektiváció 

folyamatai során olyan „előadások” kerülnek színre, melyek meglévő és mindenki 

számára ismert társadalmi normákat utánoznak és ismételnek. 

Másfajta performatív folyamatokról beszélhetünk abban az esetben, amikor a tárgy 

helyzetében rögzített Másik (azaz fenti példáimban az „új angolok”, John Alden, 

George Harris, Jean-François Millet, May Bartram, Janie, Sethe, Cso-Cso-

Szán/Pillangó, Coleman Silk) a megszólító ideológia ellenében – e rögzítettségből 

mintegy kiszakadva – alanyként helyezi el önmagát, s ezzel jelöltként foglalja el az 

Egyik helyét. A szubjektum szót most megint szűkebb értelemben használva 

elmondható, hogy az önmagát a megszólító ideológia ellenében szubjektumként 



megalkotó, s ezzel önmagát Egyikké előléptető Másik a foucault-i assujettissement 

szubjektivációs folyamatában az alárendelt tárgy helyzetéből beszélő-látó-cselekvő 

alannyá alkotja meg magát, mégpedig a Foucault által a szelf technológiáinak 

(technologies du soi) nevezett folyamatok révén (2005: 214). A szelf e technológiái 

alapvetően nyelviek (Foucault a gyónás aktusát hangsúlyozza), azaz lényegében 

végrehajtó beszédcselekedetek. Ez a performativitás azonban alapvetően különbözik a 

normaként rögzült forgatókönyv utánzó és ismétlő eljátszásától. Itt az „előadás” 

semmibe veszi a normatív elvárásokat, s új normák bevezetésével újszerű, azelőtt nem 

létező szubjektumot teremt. Ágenciája a megszólító ideológiával szemben tanúsított 

ellenállásában nyilvánul meg, valamint abban, hogy az utánzás és az ismétlés (ami 

minden végrehajtó folyamat része) nem az őrá címkézett normákra irányult, hanem 

azokat mintegy másoktól, a megszólító ideológia által már eleve alanyként 

elhelyezettektől leste, lopta el. E mechanizmusok teremtő jellege tehát egy meglévő és 

örökölt nyelv elutasításából, illetve performatív rekonstrukciójából adódik. 

Az említett példák mindegyikéről elmondható, hogy a tárgyként rögzített személy 

elutasítja a megszólító ideológiát, s a szelf utóbbi (teremtő) technológiáit alkalmazva 

önmagát a tárgyi pozícióból kiemelve szubjektummá lépteti elő. 

Az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat beszédmódjára az erős performativitás 

jellemző, melyben a Mindenhatótól mintegy kölcsönvett logos által jön létre egy új 

történelmi helyzet, illetve entitás: az amerikaiak politikai függetlensége és az Amerikai 

Egyesült Államok. Ami azonban ennél is fontosabb: a Nyilatkozat aláírói, akik a 

függetlenséget kinyilvánítják és ezzel performatív módon létrehozzák, egyúttal 

önmagukat is megalkotják, hiszen immár nem „új angolokként” beszélnek, hanem 

diszkurzív módon konstituált amerikaiakként. Az amerikai nép nevében aláírók, az 

„Amerikai Egyesült Államok Képviselői” valójában nem léteznek az aláírás 

performatív aktusa előtt: létezésük az aláírás performativitásának függvénye – azaz, 

mint Derrida írja, ez esetben valóban az aláírás találja fel az aláírót (2002: 49). 

John Alden esetében más a helyzet. Ő azzal alkotja meg magát szubjektumként, 

hogy elutasítja Miles Standish képviseletét, és Priscilla biztatására („Speak for 
yourself, John”) saját nevében kezd beszélni, elnyerve ezzel – immár saját alanyisággal 

és ágenciával bíró szubjektumként – a lány kezét. 

George Harris úgy kerüli el az őt megalázóan tárgyiasító rabszolgasorsot, hogy 

spanyol úrnak öltözik; ehhez – minthogy bár törvény szerint néger, de bőrszíne 

világosabb, mint amilyennek az emberek a spanyolok bőrét képzelik – különös módon 

be kell sötétítenie aranyszínű bőrét. George tehát úgy lesz szubjektummá, hogy 

testének megfelelő kezelésével egy másik ember identitását ölti magára. 

Szubjektumalkotása ekképp ágenciáját alkotó döntése eredménye, hiszen döntésével 

szembeszegül az őt megszólító ideológiával. Hasonló szerepjátszás segíti feleségét: 

Eliza férfinak öltözik, s előadása hihetőségét ő is testének megfelelő stilizálásával éri 

el. Mindkettőjükről elmondható, hogy a rasszváltás (passing) eszközével bújnak ki az 

ideológia interpellációja alól, de míg George a bőrszínét megváltoztatva játssza el a 

nem-néger szerepét, addig Eliza a társadalmi nem kategóriaváltásával éri el az áhított 

szabadulást. 

Jean-François Millet úgy áll ellen az őt szegénysorba taszító (és ott tartó) 

gyakorlatnak – mely szerint a festőművészek alkotásai csak haláluk után érnek sokat – 

hogy több bináris kategóriát is átlép. Előbb saját halálát rendezi meg, elérve ezzel, 



hogy festményei csillagászati összegekért keljenek el. Ezután női ruhába öltözik 

(eljátssza, hogy ő saját nővére, aki mellesleg a művész örököse is), majd önmaga 

imitátoraként jelenik meg. Mark Twain tehát egyszerre három bináris párról mondja ki, 

hogy konstruált: az élő/halott, a férfi/nő és az eredeti/utánzott dichotómiák egyaránt 

eljátszhatók, megrendezhetők, megalkothatók. Ha pedig ezt tudjuk, sugallja Twain, 

akkor könnyen kijátszhatók a megszólító ideológiák. 

Janie más helyzetből indul, hiszen őt két tekintetben is Másikként alkotta meg a 

megszólító ideológia: míg négerként láthatatlan (akit nem vesz észre a társadalom), 

nőként tárgy, akit néznek, akiről és akihez beszélnek, illetve „páciens”, akire a 

cselekedetek irányulnak. Ebből a kettős pozícióból kell kilendülnie: láthatóvá, illetve 

beszélő, cselekvő alannyá kell válnia (aki akár úgy is dönthet, hogy végül nem beszél, 

nem cselekszik). A regény első oldalain Janie úgy fordul szembe az őt láthatatlanná 

konstruáló hatalommal, hogy látványossággá válik. „A tornác a nézéstől nem tudott 

beszélni” („the porch couldn’t talk for looking” [2]) – írja Hurston. Janie testbeszéde 

nagyon is szubverzív: büszkeségről árulkodik, olyan nő öntudatáról, aki bátran 

visszatér közösségébe a harmadik férj elvesztése után is, aki 40 fölött is fiatalnak meri 

érezni magát, és aki szembe mer szegülni azzal az ideológiával, mely őt nőként és 

négerként mintegy leírta. Janie története valójában nyelvi: akkor lesz szubjektum, 

amikor a nyelv fegyverét – mellyel mindaddig őt bántalmazták – visszafordítja, azaz a 

regény második tornácjelenetében visszabeszél. A szómágia erősen performatív 

alaphelyzetén túl alapvetően itt is szubjektumalkotásról van szó: a szavak bántanak is 

és erőt is adnak, hiszen míg férjét megölik, addig Janie-t alannyá, önkinyilvánító 

szubjektummá léptetik elő. A megalázás éppúgy szavakkal folyik tehát, mint az ön-

felhatalmazás, amennyiben a végrehajtó folyamat eredményeképpen megalázott vagy 

öntudatra ébredt szubjektum áll elő. A maga módján Janie is kategóriaváltó, hiszen az 

alanyiságával kérkedő férjet mind nyelvi, mind vizuális értelemben tárggyá változtatja 

(róla beszél, nyelvtani tárgyként, és úgy beszél róla, hogy mindenki a férfit nézze, azaz 

látványosságnak teszi meg Joe-t). Eközben ő maga úgy lesz alany, hogy ezzel 

elfoglalja a rassz és a társadalmi nem ideológiái által egyrészt a fehérek, másrészt a 

férfiak számára fenntartott társadalmi pozíciót. 

Sethe a megszólító ideológia elkerülésének rettenetes útját választja: inkább megöli 

gyermekét, mintsem hagyja, hogy az felnőve rabszolga legyen. Bár Sethe nem pusztán 

eljátssza lánya meggyilkolását (kezében a borotva nagyon is valódi, akárcsak a 

csecsemő torka vagy vére), Morrison mégis a fikció, a konstruáltság dimenziójába 

helyezi szereplőinek életét, amikor lehetővé teszi, hogy Kedves, a megölt lány, 

visszatérjen a „valóságba”. Tehát újfent konstruált – alakított és alakítható – 

kategóriákról van szó, melyek lehetővé teszik a megszólító ideológia ellen fellépő 

szubjektumok foucault-i assujettissement-ját, azaz szubjektivációját. 

Pillangó játékos, performatív azonosságváltása egyaránt kiterjed a politikai, 

társadalmi nemi és szexuális identitáskategóriákra. Song éppen azt a szerepet játssza el, 

melyet Gallimard kíván tőle – az alázatos keleti nő szerepét, aki a nyugatiak szemében 

a tökéletes nő, akinek közismert ikonja a Puccini-opera Cso-Cso-Szánja –, miközben 

hagyja, hogy a francia diplomata önmagát Pinkertonként konstruálja meg. Mire pedig 

kiderül, hogy a színjáték valódi irányítója a kínai hírszerzés (azaz a kínai hírszerzés 

irányítja az ideológia interpellációját, az althusseri ideológia Isten-pozícióját töltve be), 

Gallimardból már Cso-Cso-Szán lett, Songból pedig öltönyös „nyugati” férfi. Cso-Cso-



Szán, akit eredetileg az orientalizmus ideológiája konstruált tökéletes nővé, most 

Pillangóként sem képes valódi szubjektummá válni, hiszen pusztán az interpelláció 

forrása változott, az ő irányítottsága nem. Ha egyáltalán beszélhetünk itt 

szubjektivációról, akkor talán Gallimard önkonstrukciója alanyi, amennyiben végül 

vállalja a Cso-Cso-Szán-féle szereppel kötelezően járó öngyilkosságot. 

Coleman Silk, a kis új-angliai főiskola klasszika-filológia professzora is határátlépő: 

afro-amerikai családba születik, de egész életét fehérként, pontosabban „zsidóként” éli 

le. Olvasatomban a regény legfontosabb toposza a szöveg, a textualitás: minden a szó, 

a történet függvénye. Silk egész élete a különböző szövegek közti mozgással, váltással 

jellemezhető. Az afro-amerikaiság stigmáját a zsidóság stigmájára váltja, míg a 

kizárólag fehéreket alkalmazó főiskola tanáraként úgymond fehérebb lesz a fehéreknél, 

amennyiben a nyugati (fehér) kultúra alapjait tanítja. Egyúttal bebizonyítja, hogy 

performatív folyamatokkal bármely identitás eljátszható, színre vihető, előadható, még 

a zsidó is. Elég konstruálni egy családi háttértörténetet, s a szavak performatív ereje 

révén előáll a zsidó identitás, melyet majd a feleség megöröklött és a gyermekek 

választott ortodox zsidósága hitelesít. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az általa írt 

eredettörténet hozza létre zsidó kötődését, melyhez hasonló kötődést a négerséghez – 

éppen a hasonlóan erőteljes eredettörténet hiányában – nem érzett. A részletekről a 

zsidó narrátor, Nathan Zuckerman elbeszéléséből tudunk: Zuckerman azt írja le, 

ahogyan ő képzeli a történteket, ekképp pedig Coleman Silk határátlépésének és 

elzsidósodásának története két szöveg, az elképzelés és az elbeszélés intertextuális 

találkozásából születik. Végül Silk bukását is egy szöveg okozza: a rosszul használt 

vagy félreértett szavak, amikor is „szellemeknek” nevezi az órákon soha meg nem 

jelenő afro-amerikai hallgatókat, nem tudván, vagy elfelejtvén, hogy a szó [spooks] 

időközben a „néger” sértő formája lett. A szó azonban sem nem vonható vissza, se nem 

semlegesíthető: a beszélő szándékától függetlenül repül, mint a nehéz kő, hogy végül 

magát Silket találja el. A klasszika-filológia professzor története görög tragédiaként ér 

véget, amikor is a kiejtett szó felesége, majd barátnője, végül saját maga halálát 

okozza. És mint a passing-regényekben az kötelező, a „faját elhagyó” (ez esetben 

elsősorban a családját elhagyó) határátlépőt bünteti a sors, mégpedig úgy, hogy a bűn 

és a büntetés egyaránt örökletessé, örökölhetővé válik. Azzal, hogy Silk egyik fia, 

Mark ortodox zsidó lesz, a zsidóság legkonzervatívabb és leginkább esszencialista 

válfajához csatlakozik, s lépésével nem egyszerűen folytatja az apa tettetését, 

színlelését, de – ha öntudatlanul is – csaló, sőt: áruló lesz. Míg apját – szintén 

öntudatlanul – azzal bünteti, hogy gyűlöli őt, a fiú büntetése sem marad el: nemcsak a 

bűntudat formájában éri el, de azzal is, hogy életét végül is hazugságra építi, s ez végül 

is bármikor kiderülhet. 

Összefoglalva elmondható, hogy a megszólító ideológia vagy „valakivé”, vagy 

„senkivé” rögzíti a megszólítottat, s a szubjektivitás csak előbb, azaz alannyá 

konstruálás esetében engedélyezett. Annak a „senkinek” pedig, aki mégis „valaki” 

kíván lenni, ellen kell állnia az őt senkivé konstruáló ideológiának: beszélnie kell, 

mégpedig úgy, hogy mondatainak alanya legyen. Ezzel elfoglalja a beszélő szubjektum 

pozícióját, s performatív aktusai révén olyan változásokat hoz létre, melyek lehetővé 

teszik szubjektivációját, azaz assujettissement-ját. Mint a tárgyalt példákból látható, a 

szubjektumalkotás elválaszthatatlan a szubjektumot ragozó többi kategória 

rögzítetlenségétől; az alany/tárgy kategóriák közti váltás ugyanis rendszerint együtt jár 



a többi – férfi/nő, fehér/fekete stb. – pár rögzítetlenné és átjárhatóvá válásával. Így pl. 

abból a nőből lesz szubjektum, aki elfoglalja a férfiak számára fenntartott pozíciókat, s 

ott képes „férfiként” megnyilvánulni. Hasonlóképp abból a négerből lesz szubjektum, 

aki elfoglalja a fehéreknek fenntartott pozíciókat, s ott képes „fehérként” 

megnyilvánulni. Minél több ilyen kategóriapár destabilizálódik, lesz rögzítetlen, 

plurális és elmozduló, köztes és határátlépő, annál nagyobb annak az esélye, hogy az 

addig „senkivé” rögzített személy sikeresen felléphet az őt interpelláló ideológia ellen, 

és önmagát „valakivé” alkothatja meg. Természetesen az efféle kategóriaváltások 

esetében a „feketéből” valójában nem lesz „fehér” és a nőből sem lesz férfi; a 

változások nem valóságelemekre vonatkoznak, azaz nem a jelölt, hanem a jelölő 

dimenziójában történnek. Éppen ezért referenssel nem bíró jelölőkként ezek a bináris 

identitáskategóriák – férfi/nő, fekete/fehér stb. – alapvetően mind a katakrézis 

jellemzőivel írhatók le, melynek működési területe kizárólag a diszkurzus (ahonnan 

mint szövegképződmények metaleptikusan a „valóságba” léphetnek). A diszkurzusban 

pedig a beszélő-látó-ágens kategóriák kiválasztása mintegy beindítja a szubjektiváció 

folyamatait, meghatározva azt, hogy ki rögzül alanyi vagy tárgyi pozícióban, illetve ki 

válhat tárgyból alannyá a szubjektiváció diszkurzusában. 
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VIRGINIA WOOLF FELVONÁSOK KÖZÖTT CÍMŰ REGÉNYÉBEN  

– AVAGY WOOLF „MAGYARUL” 

 

 

 

 

„Ha Woolf hamarabb meg lett volna »egyben« magyarul (és: hangsúlyosan meg lett 

volna – miként megvolt például a magyar Gide, a magyar Joyce, a magyar Kafka vagy 

a magyar Musil – […]), akkor nyilván sokkal erőteljesebben befolyásolhatta volna a 

70-es, 80-as és 90-es évek magyar prózáját. Nem így történt” – írja Károlyi Csaba 

Virginia Woolf talán legkevésbé kanonizált regényének, a Flushnak új magyar 

kiadásáról írt recenziójában (2005: 24). Ez az állítás nyilvánvaló összefüggést teremt a 

Goethétől örökölt fogalmon alapuló világirodalom mint kulturális örökség modernista 

(férfiíró-)korpusza és a magyar irodalom későmodern-posztmodern áramlatai és 

évtizedei között. Ez a kapcsolat – már csak a történések kronológiája miatt is – 

egyirányú, de egyúttal a mondat azt sugallja: kissé egysíkú is, hisz Károlyi Csaba 

véleménye szerint – implikáltan – Virginia Woolf (hadd tegyem hozzá: „női”) 

modernizmusa egy másfajta örökséget jelent(hetett volna), amely ha beépült volna a 

magyar irodalmi hagyományba, akkor talán a kortárs magyar próza is más képet 

mutatna. A recenzió műfaji-terjedelmi korlátaiból következően Károlyi Csabának nincs 

módja a hosszas kifejtésre, így csak sejteni lehet rövid (például Krasznahorkai László 

Sátántangójára és Radnóti Sándor arról írt tanulmányára tett) utalásokból, a Flush 

ismertetésének mikéntjéből, illetve Woolf talán legismertebb esszéjéből, A modern 

prózából vett idézetek alapján, hogy vajon miben is áll a kortárs magyar próza, annak a 

modernista világirodalomhoz való viszonya, illetve mi által és milyen módon 

változtathatta volna meg ezt az örökséget egy, a magyar irodalmiságban 

hangsúlyosabban jelen lévő Virginia Woolf-összes. 

A biztos fogódzók hiánya ellenére – vagy talán éppen amiatt – a megállapítás 

érdekes kérdéseket vet fel a magyarországi Woolf-kritika számára, illetve, tágabb 

értelemben véve a magyar anglisztika irodalomtudományi jelenléte szempontjából. 

Nyilvánvalónak tűnik ugyanis, hogy „a magyar Woolf” nem pusztán azt jelenti, hogy 

Virginia Woolfnak mikor adták ki a regényeit magyarul (és persze milyen fordításban 

és melyik kiadónál), hanem – és talán erre utal Károlyi Csaba mondatának 

„hangsúlyos” szava – azt is jelenti „a magyar Woolf”, hogy a kritika, a szakirodalom, a 

„szakma” mennyire tudta eljuttatni Woolfot a magyar olvasóhoz. Hiszen nem 

beszélhetünk „magyar Woolf”-ról, annak jelentőségéről és persze jelentéséről pusztán a 

fordítások megléte miatt: ilyen szempontból önmagában a hetvenes évek óta magyarul 



is meglévő három klasszikus modernista regény (Mrs. Dalloway, A világítótorony, 

Hullámok) és az Orlandó sem hozhatta volna létre a „magyar Woolfot”, de az sem 

elegendő, hogy most már Woolf nagyjából megvan „egyben”, hiszen az irodalmi 

szövegek létmódjának csak egyik része a fordítás, de a befogadást többnyire segítenie 

kell a kritikai-szakmai értelmezésnek is, és ideális esetben a kulturális közvetítés e két 

fajtája egymást erősíti, s egy életmű ennek révén találja meg helyét és funkcióját abban 

a kultúrában, amelyre lefordították – és Károlyi Csaba szerint ez az, ami méltatlanul 

nem történt meg Woolf esetében. (Ebből a szempontból persze meglehetősen ironikus, 

hogy az új, immár Woolf minden regényét magában foglaló életműsorozat 

valószínűleg nem a szűkebb értelemben vett szakmai véleményekre, hanem Michael 

Cunningham Az órák című regényének nagy sikerű filmváltozatára vezethető vissza, 

mely nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Woolf bekerüljön a magyar köztudatba, 

mégpedig nem pusztán modernista, elitirodalmi alakként.) 

Az viszont, hogy a „magyar Woolf” nem jött létre időben, továbbvezet ahhoz a 

kérdéshez is, hogy a magyar anglisztika miképp járult – pontosabban járulhatott – 

hozzá ahhoz, hogy a Woolf-összes hangsúlyosan meglegyen „magyarul”. A válasznak 

nyilvánvalóan része az is – persze ez egy külön tanulmány témája lehetne –, vajon az 

ötvenes-hatvanas években mennyire lehetett Woolfnak a kor esztétikai elvárásaiba csak 

igen nehezen beilleszthető szövegeit kiadni, azokról beszélni és írni. Ugyanakkor ismét 

továbbgondolva a dolgot, felmerül az is, hogy – ismét csak Károlyi Csaba példáira 

hivatkozva – ha az akkor domináns esztétikai-politikai elvárásoknak való megfeleléssel 

szintén nem „vádolható” Gide, Joyce, Musil és Kafka képes volt olyan 

jelentőségteljesen is jelen lenni a magyar irodalmi-szellemi köztudatban, hogy hatásuk 

tapintható a kortárs magyar prózában, akkor Woolf miért nem. És még továbbmenve: 

vajon ennek van-e köze a magyar anglisztika és a magyar irodalmiság, azon belül a 

magyar irodalomtudomány mainstreamje, a magyarirodalom-tudomány viszonyához. 

(A látszólag rendhagyó helyesírás nem véletlen: ezzel akarom megkülönböztetni – 

egyébként az akadémiai helyesírási szabályokkal összhangban – a magyar irodalommal 

foglalkozó tudományt [a magyarirodalom-tudományt] a magyar irodalmárok 

közösségének egészétől, a magyar irodalomtudománytól, amelybe anglista, germanista, 

russzista stb. irodalmárok is beletartoznak. Ezt azért vélem szükségesnek, mert mint az 

egyetemi intézetek elnevezése is jelzi – pl. Magyar Irodalomtudományi Intézet, ahol 

magyar irodalommal foglalkoznak –, mintha igényt tartanának nemcsak a 

magyarirodalom-tudományi beszédmód terére, hanem a magyar irodalomtudományéra 

is.) 

Az idő kerekét nem lehet visszaforgatni, azaz hiába próbálná meg bárki most 

beemelni Woolfot a magyar irodalmi köztudatba, a 70-es, 80-as, 90-es évek magyar 

prózájára már úgysem lenne semmiféle hatással, mégis érdemes elgondolkozni, hogy 

Woolf mostani jelenlétének – a regények Európa Könyvkiadó általi életműkiadásának 

és a szintén általuk megjelentetett Mérleg sorozatban kiadott Három adománynak – 

milyen esélye van arra, hogy beépüljön a magyar irodalmiságba és közgondolkodásba, 

és ebben milyen szerepe lehet a magyar anglisztikának. Kérdés ugyanis, hogy 

mennyire hajlandó párbeszédre az elsősorban német metafizikai elméletekre alapuló, 

hermeneutikai orientációjú magyarirodalom-tudomány mint a magyar 

irodalomtudomány fősodra, mely hagyományosan meglehetős ambivalenciával 

viszonyul a sokkal empirikusabb, részben újmarxista alapú, posztkoloniális és 



feminista elemekkel dolgozó, azokat sokszor ötvöző, az elvont metafizikai 

rendszereknél mindenképpen életszagúbb kritikai kultúrakutatáshoz, melynek persze 

vannak másfajta elméleti gyökerei is, mint például a dekonstrukció vagy a foucault-i 

diszkurzuselmélet. A kettő párbeszéde mind a mai napig nehézkes, aminek a tünete 

lehet az is – visszatérve az irodalomtudományról az irodalomra –, hogy Károlyi Csaba 

is azokat a modernistákat sorolja fel az ihlető előképek között, akiknek az életművét jól 

lehet értelmezni a hermeneutikai megközelítéssel (nem mintha az elmúlt évtizedekben 

nem következett volna be az anglisztikában egy a kritikai kultúrakutatáshoz köthető 

fordulat a Joyce-szakirodalomban, de ennek tudomásom szerint még nem sok jelét 

lehet érzékelni a „magyar Joyce”-ban). 

De mi köze lehet ennek a magyar irodalomtudományi kérdésnek Virginia Woolfhoz 

(avagy: Virginia Woolfnak ehhez a magyar irodalomtudományi kérdéshez)? Ennek a 

megválaszolásához vissza kell térni Károlyi Csaba Flush-recenziójához, bármennyire 

rövid és enigmatikus is. Annak az állításnak az alátámasztására ugyanis, hogy Woolf 

mennyire jót tett volna a magyar prózának, ha időben meglett volna magyarul 

(hozzáteszem: a szó szűkebb és tágabb értelmében egyaránt), A modern próza című 

esszé angolul is leggyakrabban hivatkozott passzusára támaszkodik: 

 

Vizsgáljunk csak meg egy pillanatra egy átlagos gondolkodású embert egy átlagos 

napon. Benyomások miriádjai érkeznek a tudatába, s van köztük jelentéktelen, van 

fantasztikus, illékony, és olyan is, amely acélkeményen bevésődik. Áradnak a 

benyomások mindenfelől, megszámlálhatatlan atom záporozik szakadatlan, s ahogy 

lehull, ahogy a hétfői vagy keddi nap életévé összeáll, máshová esik a nyomaték, mint 

annak előtte. (Woolf, 1980: 485. Vajda Tünde fordítása) 

 

– idézi Károlyi Csaba (2005: 24). Az irónia itt számomra abban rejlik, hogy ha erre a 

passzusára alapozott módon jelent volna meg Woolf a magyar (szak)irodalomban, 

akkor a hatása nem lett volna alapvetően más, mint az egyébként hatásként felsorolt 

szerzőké. Az idézet ugyanis – mint a címéből is egyértelmű – Woolf modernista 

manifesztumának is tekintett esszéjéből való, melynek elsődleges célja a 

tudatfolyamtechnika leírása és egyfajta generációs önmeghatározás volt, aminek 

alapján azonban nem sok különbséget lehet felfedezni Woolf és például Joyce között. 

Véleményem szerint ha van valami, ami kiindulópontként szolgálhat ebben az esszében 

ahhoz, hogy kísérletet tegyünk a woolfi próza sajátosságának megtalálására, akkor az 

nem a fenti, sokszor idézett narrációtechnikai mondatban, hanem az esszé klasszikus 

woolfi – női (?) – metaforáiban rejlik, melyek közül egyet Károlyi Csaba is idéz: „És 

ha az író a saját érzéseire tudná alapozni a műveit – folytatja –, akkor nem lenne semmi 

a megszokott módon, »talán egy gomb sem lenne, amelyet úgy varrtak föl, ahogy a 

Bond Street-i szabók szokták«” (Woolf, 1980: 485. Vajda Tünde fordítása; idézi 

Károlyi, 2005: 24). 

Pusztán a modernista narrációtechnika alapján ugyanis Woolf sokáig az angol 

irodalomtörténetben sem számított a nagy mesterek közé. Még 1960-as 

monográfiájában is azt írta az egyik mértékadó irodalomtörténész, David Daiches, 

hogy „Virginia Woolf a regényírás második vonalához tartozik” (1978: 210), mert bár 

semmitmondónak tartja azt a vádat, hogy „Virginia Woolf munkássága a gondtalan 

időtöltés művészete”, mégis igaznak véli azt (1978: 208). Szerinte az írónő „a lírai 

költészet eszközeivel rendkívül gazdag jelentésű szimbolikus események és álomképek 



rendszerét építi ki, s ezt olyan prózában közvetíti, amelynek szuggesztív felhangjai és 

erőteljes ritmikája” van (1978: 9), így „Woolf hatásának alapja […] műveinek 

hangulati értéke” (1978: 208), azaz szövegeinek az a képessége, hogy „fogékony, 

álmatag bódulattal hatnak”, és látszólag ismerős hangulatok révén „új tudás felé 

kormányoznak” (1978: 209). Ez a látszólag pozitív megjegyzés azonban ennek a 

„tudásnak” a milyenségére vonatkoztatva már a visszájára fordul, hiszen Daiches 

szerint „Virginia Woolf ahelyett, hogy kitágítaná, leszűkíti a jelentőség fogalmát”, 

márpedig „[h]a egy regényíró ilyen leszűkített értékrenddel dolgozik – folytatja –, 

vállalnia kell a kockázatot, hogy műveinek hatását is csökkenti vele” (1978: 209). 

Való igaz, hogy Woolf több kis- és nagyesszéjében, például a Saját szobában is 

amellett érvel, hogy el kell mondani a névtelenek (a nők) megíratlan, láthatatlan 

élettörténeteit, melyek nem kaptak helyet a történetírás lapjain, hiszen e történeteknek 

teljesen más a létmódja: „valahol szanaszét szórva” találjuk meg őket (Woolf, 1986: 

64), s ekképp jelentéktelennek tűnnek. Márpedig – visszatérve A modern próza című 

esszé egyik fő érvéhez –, „[n]e higgyük el vakon, hogy az élet teljesebben létezik 

abban, amit általában nagynak szokás nevezni, mint abban, amit általában kicsinek” 

(Woolf, 1980: 486). Woolf tudatosan vállalta a „hagyományosan” jelentéktelennek 

tűnő jelenségek átértékelését: a jelentőség fogalmát tehát – a Woolf-kritika alapállását 

egészen a hatvanas évek végéig reprezentáló Daiches idézett véleményével ellentétben 

– nem leszűkítette, hanem kitágította a „kicsi” beemelésével a prózába, s a „kicsi” nála 

sok esetben egyúttal „női” is. Viszont épp emiatt tartották sokáig „kismesternek”, 

akinek a kritika nagyra becsülte ugyan narrációtechnikai megoldásait, prózájának 

világát azonban már korántsem annyira: ezért lehetett Mrs. Dalloway alakját sokáig a 

problémátlan, s ekként felszínes, felsőközéposztálybeli lét megtestesítőjeként látni. És 

éppen ezért ironikus az, hogy amikor Woolfnak a magyar prózára tett lehetséges 

hatásáról elmélkedik Károlyi Csaba, akkor a woolfi narrációtechnika leggyakrabban 

idézett definíciójával támasztja alá gondolatmenetét. 

Woolfot ugyanis legalább három évtizede korántsem pusztán modernizmusa miatt 

tartja nagyra – és immáron nem is második vonalba tartozónak – az irodalomtörténet. 

Ehhez azonban paradigmaváltásra volt szükség: hogy szövegeinek ne csak arra az 

aspektusára figyeljen a kritika, hogy „áradnak a benyomások”, hanem arra is, hogy 

milyenek ezek a benyomások, honnan jönnek, és miféle értelmezési mezőbe kerülnek, 

amikor belépnek egy-egy szereplő tudatának szűrőjébe, illetve hogy a Daiches által is 

emlegetett, lírai költészetre jellemző, szimbolikus, sokszor álomszerű, szuggesztív 

prózai megoldások és azok konnotációi és denotációi miféle jelentésmezőket hoznak 

létre a woolfi szövegekben. Azaz egyre inkább láthatóvá vált a woolfi szövegek addig 

láthatatlan rétege: a szövegek esztétikumának a helyét átvette a szövegek politikuma – 

a szónak tágabb, a kulturális materializmus, a kritikai kultúrakutatás és a feminista 

irodalomszemlélet által meghatározott értelmében. A szemléleti váltás azt jelentette, 

hogy a woolfi időtechnika és a szabad függő beszéd elemzése csak az egyik eleme lett 

a Woolf-kritikának, melyeket sokkal kevésbé önmagukért, hanem inkább 

funkcionálisan, a gazdag metaforikus szövegek-szövetek fényében kezdtek elemezni. 

A kritikai szemléletváltás érdekes módon mintha leképezné – természetesen átvitt 

módon – azt a váltást is, amelyet Woolf prózájában is megfigyelhetünk az 1930-as 

években, élete utolsó évtizedében, amikor az egyéni tudat rezdüléseire koncentráló 

modernista nagyregények (Mrs. Dalloway, A világítótorony, Hullámok) után ha nem 



tér is vissza az Éjre nap viktoriánus világába, de a narrációtechnika – s ezáltal az 

elbeszélői perspektíva – részleges átalakításával az Években az eddigieknél szélesebb, 

történelmi kontextusba helyezett társadalomképet akar leírni, a Felvonások közöttben 

pedig egy vidéki népünnepélyben kristályosodnak ki az egyéni, de éppen az 

eseményből következően egyúttal hangsúlyosan a közösségi létezés által is 

meghatározott sorsok (ami természetesen nem azt jelenti, hogy a trilógiának is tartott 

három modernista nagyregényben az egyéni tudatfolyamoknak nem része az, amit 

leegyszerűsítve „társadalomnak” avagy társadalmi diszkurzusoknak lehet nevezni, 

hiszen épp ezeknek a rétegeknek a kimutatása változtatta meg a Woolf-recepciót). 

Ebben „az utolsó mesterműben”, melyet – shakespeare-i analógiát vonva – Woolf 

Viharjának tartanak (ld. pl. Bachelor, 1991: 133), a varázsló eltöri ugyan a pálcáját 

(tragikus életrajzi adat, hogy a regény posztumusz jelent meg, és utolsó korrektúráját 

már Leonard Woolf végezte), és épp ezért mintha bele akarná sűríteni, de egyúttal 

tovább is akarná vinni Woolf egész életművét. 

Woolf három modernista nagyregényéhez hasonlóan a Felvonások közöttben is egy 

közösségi eseményben csúcsosodik a nap: míg a Mrs. Dalloway-ben az estélyben, A 
világítótoronyban a családi vacsorában vendégekkel, a Hullámokban Percival 

étterembeli búcsúztatásában és gyászolásában, a Felvonások között közösségi 

eseménye – a perspektíva nyitásával összhangban – egy vidéki, 1939 júniusában 

megtartott birodalom napi, és egyúttal a templom felújítását megcélzó jótékonysági 

ünnepség, melyre összesereglenek a környékbeliek, akiket egy amatőr színpadi 

előadással szórakoztatnak. Ez esetben is nagyon szigorú idő- és térszerkezete van a 

szövegnek: egy teljes nap, az előadás előtti estétől az előadás utáni estéig terjed az 

objektív idő; a fikció tereként pedig az eseménynek helyet adó Pointz Hall, a parkja és 

a hozzá tartozó épületek és épületrészek szolgálnak: a terasz, amely színpadként 

funkcionál, az épületegyüttes legrégebbi darabja, a Csűr, ahol a szünetben az 

elmaradhatatlan teát és a süteményeket szolgálják fel, illetve az üvegház, amely 

megfelelő búvóhelyként szolgál például flörtök céljára. A zárt idő- és térszerkezetnek 

nyilvánvalóan ugyanaz a célja, mint a három modernista nagyregényben (nem véletlen, 

hogy számtalan woolfi önidézet van ebben az irodalmi allúziókban talán leggazdagabb 

regényben): ebbe a nagyon behatárolt térbe és időbe sűrűsödik bele a szereplők múltja 

és jelene, de a tudatfolyamregényekhez képest sokkal töredékesebb módon. 

Amiben azonban hangsúlyosan különbözik a Felvonások között az említett három 

másik szövegtől, az egyrészt a narrációtechnika, mely a tudatfolyamtechnika 

nyomokban fellelhető maradványainak és egy a francia nouveau romant megelőlegező, 

„tárgyát” nagyrészt kívülről szemlélő, szinte cselekmény nélküli narratív technikának 

először szinte zavarba ejtő elegye; másrészt pedig a modernista nagyregények 

individuumcentrikusságával szemben ebben az utolsó regényben sokkal jobban 

előtérbe kerülnek az identitás közösségi, interszubjektív elemei: a szubjektum itt sokkal 

hangsúlyosabban kulturális-közösségi konstrukció, a közösségi beszédmódok eredője, 

még ha lehetőségük is van arra, hogy ellenálljanak ennek a beírottságnak. Pontosabban 

fogalmazva: a narrációtechnika és a szövegben megjelenő szereplők szubjektuma 

között közvetlen összefüggés van, hiszen a szereplők éppen ennek a vegyes 

narrációtechnikának a következtében lesznek – paradox módon – egyszerre 

töredezettebbek is, de egyúttal annál explicitebb módon a közösségi diszkurzusok 

révén létrejövő konstrukciók is, mint amit a húszas-harmincas évek fordulóján írt 



modernista nagyregényekben látunk. Itt Woolf mintha már feladná annak az illúzióját, 

hogy a tudatfolyamtechnika által egy másfajta, belső totalitással lehetne helyettesíteni a 

realizmus teljességérzetét, de nem törekszik arra sem, mint az Években, hogy – ha 

mégoly töredezetten is, de – társadalmi tablót fessen. Közösséget akar ugyan ábrázolni, 

hiszen naplójában azt írja, el akarja vetni az „én”-t, és a „mi”-vel akarja helyettesíteni 

(Woolf, 1978: 349), azonban ennek a „mi”-nek (és persze a valamilyen szinten 

mégiscsak megmaradó „én”-eknek is) a legfőbb jellegzetességét a szöveg vége felé 

többször is ismétlődő – de a fordítás 185. oldaláról sajnálatosan kimaradt – kifejezés, 

Shakespeare Troilus és Cressidájából vett idézet fejezi ki: „csak hulladék, csak 

morzsalék, csak törmelék” (pl. Woolf, 2003: 162), illetve a leitmotiffá váló: 

„Szétszóródtunk”. 

De miből is áll össze ez a szétszóródott hulladék-morzsalék-törmelék-mi? Ismét 

woolfi intenciót idézve: „A »mi« … sokféle dologból áll … mi: minden élet, minden 

művészet, mindenféle kóbor és elhagyott teremtmény – elkószáló, szeszélyes, de 

valahogy egységes egész – a jelenlegi lelkiállapot?” (Woolf, 1978: 349).
1
 A Miss La 

Trobe által írt és rendezett színielőadás ennek a sokféleségnek a funkcióját látja el: 

egyszerre népszerű és magasművészet, történelem és a történelem újraírása, élet, 

amennyiben a környékbeliek szerepelnek benne, de az előadás során a közönség is 

egyre jobban bevonódik, illetve a közönség soraiban is mindenféle interakciók 

játszódnak le, és mindennek során létrejön a szöveg itt-és-mostja, egy igen karakteres 

és kritikus pillanat, 1939. június 24., a második világháború előtti utolsó felhőtlen 

birodalom napi ünnepség, amelyet ugyanakkor már megszakít – a felhőtlenség szó 

szerinti és metaforikus ellentéteként – egy nyári zápor is, de egy vadkacsaraj-alakban 

(azaz: támadókötelékben) elhúzó repülőgépraj (Woolf, 2003: 166) is. 

A színielőadás megszólítja közönségét, akár az althusseri ideológiai megszólíttatás 

értelemben is, minek következtében jelentősen hozzájárul szubjektumpozíciójuk 

kijelöléséhez és megalkotásához. Bár a jelentés első szintjén valószínűleg nem erre 

gondol a házigazda, Mr. Oliver az előadás kezdete előtt ezzel a megjegyzésével: „A mi 

szerepünk – mondta Bartholomew –, hogy a közönsége legyünk. És az is nagyon 

fontos szerep” (Woolf, 2003: 53), azonban az előadás során valóban egyre fontosabb 

szerepe lesz a közönségnek, és mint látni fogjuk, nem csak a megszokott funkciókban, 

mint például a tapsolás. Fia, Giles Oliver egyenesen úgy érzi az előadás előtt, hogy 

„oda volt láncolva a sziklához, és kényszerítve, hogy passzívan szemléljen valami 

leírhatatlan borzalmat” (Woolf, 2003: 55); de a többiekben is megfogalmazódott, csak 

enyhébb formában, valami kellemetlen érzés: „A közönségnek nem volt mit tenni. […] 

Testük-lelkük túl közel volt egymáséhoz, de nem elég közel. Nem vagyunk szabadok, 

ezt érezte mindegyikük, úgy magában s magának” (Woolf, 2003: 59). A három idézet 

egyúttal a szubjektum írottságának eltérő fokát jelzi: a teljes – ugyanakkor 

elviselhetetlen szenvedést jelentő – passzív kiszolgáltatottságtól és meghatározottságtól 

a kényszerű, intimitást nem jelentő közösségi-közönségi összetartozáson át a 

szereplehetőséget adó, s ekként cselekvési teret nyitó attitűdig terjed a színielőadás 

általi megszólíttatásban rejlő lehetőség. 

A színielőadás – lévén az angol történelem bizonyos korszakait megidéző populáris 

és magasirodalmi írások és műfajok kollázsából álló szöveg –, melyet egy már nevében 
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is a kívülállást hangsúlyozó, a szeme miatt pedig orosz vagy tatár származásúnak 

nézett, de „hölgy”-nek a legkevésbé sem tekinthető „idegen”, Miss La Trobe rendez, 

szinte végtelen számú változatban szólítja meg a közönséget. A reakciókból 

nyilvánvaló, hogy eleve bizonyos elvárásokkal ültek be az előadásra, hiszen a 

valóságban is évente ismétlődő, intézményesített birodalom napi ünnepségnek megvolt 

a maga rítusa, melynek elengedhetetlen része volt a brit lobogó, a Union Jack előtti 

tisztelgés, illetve hazafias, a birodalmat éltető dalok éneklése. Ezen az ünnepségen 

azonban nyoma sincs a brit lobogónak, és bár az előadás szüzséje elvileg végigvezeti a 

nézőt, ha mégoly töredezetten és kihagyásokkal is, az angol történelem nagy pillanatain 

(és ebből a szempontból hasonlatos Woolf „társadalmi” regényéhez, az Évekhez, mely 

szintén néhány, az 1880 és 1930 közötti időszakből kiválasztott évre épül), ez a 

narratíva és a színrevitel mikéntje közel sem a birodalmi nagyságról szól, hanem 

éppenhogy görbe tükröt tart a nagy történelmi narratívának. 

A Chaucer idejébe helyezett prológussal kezdődik a darab, melyben a kislányként 

megjelenő „Anglia” elfelejti a szövegét és a szerepét, a canterbury zarándokokat és a 

mezőn dolgozó béreseket egyaránt megtestesítő falusiak hangja pedig – szimbolikus 

módon – nem jut el a közönséghez, illetve a prológust több későn érkező is megzavarja 

székek húzogatásával és helyük keresésével. Egyikük kérdése: „Miről van szó?” 

(Woolf, 2003: 71) akár az egész darabra kiterjeszthető, ugyanis nemcsak a későn 

jövők, és nemcsak az előadás elején nem érti a közönség, hogy miről is van szó, mert 

az előadás kizökkenti őket a megszokott beszédmóból, nem találják helyüket ebben a 

fiktív világban, minek következtében – ironikus módon – egyre jobban bevonódnak, és 

arra kényszerülnek, hogy újrapozicionálják magukat, vagy legalábbis meghatározzák 

saját ellenállási pontjaikat ezzel a formabontó előadással szemben. Paradox módon ez 

esetben ellenállást nem a domináns diszkurzussal szemben fejt ki a közönség, hanem 

éppen egy sokszoros átírással, egy szubverzív beszédmóddal szemben, melyben az 

angol történelem ugyan három „nagy” királynő alakjában jelenik meg, azonban nem 

azok történelmi nagyságát hangsúlyozva. 

I. Erzsébet korában például maga Erzsébet is elfelejti a szerepét, és a szélben 

megbillent fejékével groteszk figurává válik, akivel ellentétben viszont a falu bolondja 

tökéletesen alakítja a sajátját, amely azonban nem a Lear király bölcs bolondjának a 

szerepe, hanem a királynő szoknyáját rángató bolondé, aki ekként félelmet ébreszt a 

nézőkben: „Mi van, ha egyszerre csak csinál ily-oly rémeset?” (Woolf, 2203: 76–77). 

A bolond ugyan eltűnik a színről egy időre, de maga a darab továbbra is „csinál ily-oly 

rémeset”, hiszen átvitt értelemben mindvégig a királynők szoknyáját húzgálja. Az 

Erzsébet-kort – egy évszázadnyi ugrással és egy szünet után – Anna követi, akit először 

fel sem ismernek („Ki ez? Mit képvisel” [Woolf, 2003: 107]), s aki az Ész korát 

kellene, hogy jelentse, azonban ez is visszájára fordul a „civilizált” teázás során: az 

észt az örökségből való kiforgatásra használják a darabba ékelt darabban, a restaurációs 

komédia keserű paródiájában. De hogy a közönséget nem könnyű kibillenteni az ész, a 

ráció – és nem utolsó sorban az angolos józan ész – mítoszába vetett hitéből, azt jelzi, 

hogy az öreg Bart Oliver még ennek a darabrésznek a végén is észt követel: „Ész, a 

mindenit! Ó, Ész!” (Woolf, 2003: 116). 

Ennek ellenére a közönség – bár tiszteli a színielőadás konvencióit, és nem megy 

például a szabadtéri öltözők közelébe –, egyre jobban elveszíti a lába alól a talajt. A 

darab legelemibb értelmezéséhez mind gyakrabban kell a programhoz fordulniuk: 



szükségük van a fogódzókra, melyek egyértelműen eligazítják őket a történelmi 

kronológiában, és mind zavartabban próbálják a megszokott fogalmakkal értelmezni a 

látottakat. Eközben mindegyiküket magával ragadja az egészében értelmezhetetlen 

előadás egy-egy foszlánya: „a nyelv fertőzete” (Woolf, 2003: 129), melynek igen 

hangsúlyos részét képezik a T. S. Eliot-i kulturális idézetek módszerére hasonlító 

átírások. Woolf szövegében azonban a kultúrának sokkal tágabb értelmezése jelenik 

meg: a Felvonások között nemcsak az elitirodalomra utaló allúziókkal és az 

újrakontextualizálás révén hozza létre a jelen által átalakított múltat (v.ö.: Eliot, 1998: 

332), hanem elvétett, elrontott, rosszul felidézett sorokkal, illetve népszerű darabokból 

vett zenés betétekkel, gyerekversekkel, a városi ószeresek és egyéb árusok kiáltásaival 

is. Ebben a szövegben „senki sem szól egy szál hangon. Senki oly hangon, melyben a 

régi rezgések ott ne lennének. Mindegyre hallom a korrupt mormolódást; arany és fém 

zörejeit. Őrület zenéje…” (Woolf, 2003: 135). 

A „régi rezgések” üledéke az is, hogy Mayhew ezredest „a jelenetek kiválasztása 

meghökkentette. – Mi végre kihagyni a brit hadsereget? Miféle történelem az, hadsereg 

nélkül?”, felesége pedig el sem tudja képzelni, hogy az előadás ne hatalmas 

tömegjelenettel fejeződjön be a brit lobogó körül (Woolf, 2003: 136). De miközben 

Mrs. Lynn Jones és Etty Springer éppen az előadás hatására saját, személyes múltjukat 

– egyfajta alternatív történelmet, ha még oly hagyományos fogalmakkal is – kezdik 

megidézni, Miss La Trobe egyre inkább afféle bábmesterként kezd funkcionálni. Az 

általa működtetett gramofon kattogása tartja egyben az egyébként egyre jobban 

szétszóródó közönséget, és az ő tekintetének hatására gyűlnek ismét össze és foglalják 

el helyüket „sietősen, bűntudatosan” (Woolf, 2003: 138) csak azért, hogy a harmadik 

korszakban a felemelt és rájuk mutató rendőrbotnak engedelmeskedjenek. A Viktória-

korabeli jelenet végképp destabilizálja a nézők szubjektumpozícióját: az a Mrs. Lynn 

Jones például, aki A világítótoronybelihez hasonló nosztalgiával idézi fel szakállas, 

mindig olvasó apja és kötögető anyja emlékét (Woolf, 2003: 150), maga is képtelen 

megmaradni a viktoriánus múlt zavartalan mítoszában, és kényelmetlenül érzi magát a 

felszínen – a rendőrbot által teremtett – rendben lévő viktoriánus jelenetben: „Miért, 

nem is tudta, de valahogy érezte, hogy csúfolkodás tárgya most itt az ő apja így, s 

akkor hát vele ő maga is” (Woolf, 2003: 141). 

A szöveg nézőpontjainak összetettségére jellemző, hogy a hol kívülálló, hol 

valamelyik szereplő nézőpontjával azonosuló (és néha azok tudattartamainak töredékeit 

közvetítő) és állandóan váltakozó narrátori pozíció következtében az irónia nem 

működik a szövegben – legalábbis a színielőadás nézői, mint Mrs. Jones idézett 

mondata is jelzi – nem egyszerűen nem értik az iróniát, hanem nem tudják, hogy amit 

látnak, azt szó szerint vagy ironikusan kellene értelmezni. Megszaporodnak az efféle 

felsóhajtások: „Milyen nehéz is bármi következtetés itt!” (Woolf, 2003: 141), és egyre 

többen panaszolják, hogy ez az előadás nem szolgál egyértelmű tanulságokkal, s ennek 

a hiányát – a legegyszerűbb megoldást választva – arra fogják, hogy hiszen ez csak egy 

falusi előadás, azaz az egyértelmű következtetés hiányát a darab hibájaként fogják fel: 

„Szerette ő, hogy ha aztán megy el a színházból, pontosan tud s ért is mindent, mi 

micsoda volt, s miért volt. Persze, ez csak olyan vidéki-helyi játék” (Woolf, 2003: 141–

142). 

A teljes zavarodottság viszont akkor következik be, amikor zárójelenetként a jelen 

következik, és az olyannyira áhított, patetikus zárójelenet helyett először Miss La 



Trobe tízpercnyi kísérletét tapasztalják meg a saját bőrükön. A színpad üres marad, a 

közönségben viszont „[f]eszült minden idegszál. Ültek ott kiszolgáltatva” (Woolf, 

2003: 153) – mert egyik pillanatról a másikra megváltozik a néző és a nézett pozíciója, 

ezáltal még egyértelműbbé téve azt, hogy a közönséget is Miss La Trobe „rendezi” és 

rendezte mindvégig a darab során, ezáltal kényszerítve őket arra, hogy (újra)definiálják 

önmaguk pozícióját a darabban felsorakozott nagy történelmi és kulturális narratívák – 

és persze azok görbe tükörbeli – újraírásának, s egyben széttördelésének fényében. S 

hogy a darab efféle logikája még egyértelműbb legyen: zárásként megelevenedik a 

shakespeare-i színház metaforája, a természetnek tükröt tartó színház, csakhogy itt 

szedett-vedett koboldsereg vonul fel a színpadra repedt-törött tükrökkel, 

tükörcserepekkel és bádogdarabokkal, melyek – akárcsak a töredékesen megidézett 

kulturális örökség – könyörtelen és illúziómentes önfelismerésre akarják kényszeríteni 

a közönséget, akik még ekkor is legszívesebben elbújnak önnön tükörképük elől: 

 

Magunk? De ez kegyetlen. Elkapni minket csak így, ahogy vagyunk, mielőtt időnk 

lenne egyáltalán megpróbálni, hogy … És, mi több, csak kiragadott részeinket … Ez 

az, ami olyan torzító és zavaró, torz és végsőkig sportszerűtlen. 

És bukdostak és kukkoltak, villództak és pimaszkodtak, fintorogtak és fittyet 

hánytak a tükrök, a tükrök, a tükrök. Mindent előmutattak, feltártak. A hátsó sorokban 

ülők fölálltak, lenne részük mulatságban. S visszaültek sebesen, ahogy képmás-

töredékük pillanthatták … Micsoda borzadályos show! (Woolf, 2003: 158) 

 

De mielőtt ha a közönség nem is, de az olvasó abba a hitbe ringatná magát, hogy 

Miss La Trobe és darabja teljesen kívül áll azon a diszkurzuson, amelynek görbe tükröt 

tart, megszólal egy azonosíthatatlan hang a megafonon keresztül, és mindannyiuk 

cinkosságát, implikálódását, azaz a teljes kívülállás lehetetlenségét hangsúlyozza: 

„Legtöbbünk hazug. S mennyi a tolvaj. […] A zsarnok, ne feledjétek, félig rabszolga” 

(Woolf, 2003: 161), amivel a hegeli allúzión túl azt a „konstitutív megkötöttséget” is 

megelőlegezi, mellyel Derrida szerint bármely oppozicionális politikai küzdelemnek 

számolnia kell: azaz „a már-mindig-is érintettségé[vel], bennefoglaltságá[val] abban a 

törvényben, melyet megkísérel aláásni vagy kibillenteni” (Grosz, 2006: 274). És ha a 

birodalom napi népünnepélyt és magát a Felvonások közöttet nem pusztán „egy kultúra 

alkonyának mitikus drámájaként” (Harper, 1982: 282) fogjuk fel, melynek „hátterét az 

örökkévalóság” adja (Dowling, 1985: 205)
2
, mint ahogy Woolfnak elsősorban a 

modernista esztétikájára és formai megoldásaira összpontosító elemzések, hanem 

szövegeit a szubjektumelméletek és a kritikai kultúrakutatás és a kulturális identitás 

kérdései felől közelítjük meg, akkor rögtön láthatóvá válik szövegeinek politikuma is. 

Kérdés viszont, hogy ezt a Woolfot mikor fedezi fel magának a magyar irodalom. 
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URBÁNYI ESZTER 
 

SZÓRA BÍRHATÓ ALÁRENDELTEK 

A társadalmi nemi, faji, etnikai és szexuális „másság” új felfogásai 

a kortárs elméletek tükrében
1
 

 

 

 

 

1. Új hangok az amerikai prózában 
 

A kulturális sokszínűséggel szembesülő angolszász országok kritikai irányzatai az 

utóbbi évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az irodalom társadalmi, 

politikai, ideológiai beágyazottságának feltárására. Harold Bloom jóslata szerint az 

Egyesült Államok jelenlegi irodalom tanszékeit rövidesen átnevezik cultural studies-

zá, ahol „az irodalom szakos hallgatók amatőr politológusokká, tájékozatlan 

szociológusokká, inkompetens antropológusokká, középszerű filozófusokká és elszánt 

kultúrtörténészekké válnak” (Bloom, 1994: 487).
2
 Még ha első látásra messzemenő 

következtetésnek tűnik is Bloom borúlátó víziója, annyi bizonyos, hogy a szűkebb 

értelemben vett irodalomtudományi elemzéseket egyre inkább a 

kultúratudományokhoz közelítő műértelmezések váltják fel, melyek az irodalmi 

alkotások formális, szövegközpontú, szoros olvasata helyett a kontextuális olvasási 

módot helyezik előtérbe. Ez az irodalomszemléleti fordulat meghatározó szerepet 

játszik az amerikai prózát új hangokkal feltöltő kisebbségi csoportok irodalmainak 

szempontjából, mivel ezek elemzésekor a társadalmi körülmények, az önéletrajzi háttér 

és a közösségi identitás szerepének figyelembevétele szinte elkerülhetetlen. 

A kontextuális megközelítés térnyerése olyan új értelmezési minta kialakulásával jár 

együtt, mely nyitott a faj, az etnikum, a társadalmi nem, a szexualitás, valamint a 

társadalmi osztály kategóriájának vizsgálatára. A hagyományos irodalomértési modellt 

sokoldalúan bővítő új szempontok a posztmodern elméletek, elsősorban a feminista-, 

posztkoloniális- és queer-elméletek kérdésfelvetéseinek köszönhetően kerültek a 

kritikai érdeklődés homlokterébe. A klasszikus megközelítések átformálása mellett, a 

posztmodern fordulattal végbemenő elméleti elmozdulások jelentős történeti 

következményekkel is jártak, hiszen megkérdőjelezve az addig egységesnek hitt, 

kizárólag fehér, angolszász, férfi szerzők számára fenntartott kánon létjogosultságát, 

gyökeresen átalakították az irodalmi hagyományt. A posztmodern elméletek rákérdező 
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mozzanatai révén az egységes amerikai irodalom illúziója végképp szertefoszlott. S 

nemcsak lehetővé, hanem szükségessé is vált az irodalomtörténet áttekintése, a 

lehetséges kánonok számbavétele és olyan alternatív irodalomtörténetek megteremtése, 

melyben immár teret kapnak az eddig elnémított hangok. Így, a posztmodern 

sokszínűség jegyében, rövidesen új kánonokról, új hagyományokról és új olvasatokról 

kezdtek beszélni. 

Az ekkor formálódó új kánonokban olyan, korábban peremhelyzetbe kényszerített 

társadalmi csoportok irodalmai is megjelentek, mint a női, afro-amerikai, ázsiai-

amerikai, indián, hispanikus, illetve meleg szerzők művei. Ezek az egymástól 

alapvetően nagyon különböző faji, etnikai és szexuális alapon elnyomott csoportok 

abban egyeznek, hogy az amerikai társadalom belső gyarmatosításának 

elszenvedőiként mindnyájan a negatív előjelekkel ellátott Másik helyzetében rögzültek. 

Mint ilyenek, sokáig nem tudtak belépni az uralkodó közbeszéd nyelvébe, önábrázolás 

híján pedig csak a fehér, heteroszexuális, férfi író tollán keresztül íródhattak be a 

hivatalos irodalmi kánonba. Ebből adódóan olyan irodalmi ábrázolásmódok alakultak 

ki, melyek leképezve a különböző társadalmi csoportok közti hierarchikus hatalmi 

viszonyokat, a „másságot” rendszerint alsóbbrendű, természetellenes és elrettentő 

vonásként ábrázolták. Ráadásul, az újra és újra megjelenő, gyakran téves elgondolások 

nemcsak ábrázolásra szolgáltak: folyamatos ismétlődésük által egyúttal újratermelték a 

már meglévő előítéleteket, ezzel is jóváhagyva a felsőbbrendűnek kikiáltott társadalmi 

csoportok hatalmi helyzetét. 

A századokon keresztül átörökített uralkodó irodalmi közbeszédnek ellenállva, a 

hatvanas évek végétől megjelenő kisebbségi szerzők műveiben egyre fokozottabban 

körvonalazódik egy pozitív terminusokban elképzelt saját identitás elbeszélésének az 

igénye. A továbbiakban ezt az újszerűnek tekinthető énteremtő folyamatot vizsgálom 

Toni Morrison: Salamon-ének (1977), Leslie Marmon Silko: Szertartás (1977) és 

Audre Lorde: Zami: másképp írom a nevem (1982) című írásában. Értelmezésem 

szerint, műveikben a korábbi identitásirodalmakra (pl. a passing-narratívákra) jellemző 

asszimilációs törekvések helyett a „másság” pozitív értékként, felvállalandó 

sajátosságként és az identifikáció forrásaként jelenik meg. Így, az uralkodó 

közbeszéddel szembehelyezkedve, a normától való különbözés kinyilvánítása lesz az 

alannyá válás feltétele. Ez azt is jelenti, hogy a rendre Másikként bélyegzett egyének 

ellenállnak annak a kényszernek, mely az Egy/Másik közti hatalmi viszonynak 

megfelelően a normatívként előírt fehér, heteroszexuális férfitől való eltérést 

szükségszerűen alárendeltként tételezi. Ehelyett, fokozatosan elfoglalják az Egy 

diskurzusbeli helyét, miközben azonban megtartják a Másik jellemző tulajdonságait, s 

ezáltal megkérdőjelezik a nyugati gondolkodásmódot meghatározó kettős ellenpárok 

létjogosultságát. Az Egy/Másik kettősségének átjárása mellett, számos más 

hierarchikus ellenpárt (pl. férfi/nő, fehér/nem fehér, heteroszexuális/homoszexuális) is 

gyökeresen felforgatnak, rámutatva az identitáskategóriák önkényes, megalkotott és 

performatív jellegére. Így, beilleszkedve a nyugati gondolkodás alapsémáit kérdőre 

vonó felfogások ívébe, a legfontosabb posztmodern nézetek, dilemmák és feszültségek 

elevenednek meg e művekben. 

 

2. Alany, „másság”, performativitás 
 



A posztmodern fordulattal megjelenő elméletek a szubjektum alapvető újragondolását 

hirdetik: egyrészt megkérdőjelezik annak természetes, egységes és önálló jellegét; 

másrészt olyan nyelvi, kulturális és társadalmi felépítménynek tekintik, mely a fennálló 

közbeszéd terméke. Eszerint, az uralkodó közbeszéd határozza meg, hogy ki válhat 

alannyá, s ki nem. Amennyiben pedig az alannyá válás feltétele a normatívként kijelölt 

identitáskategóriáknak való megfelelés, a nyugati patriarchális közbeszédben csak a 

fehér, heteroszexuális, férfi egyének kerülhetnek alanyi helyzetbe. Velük ellentétben, 

mint Bollobás Enikő írja, a kulturálisan elnyomott csoportok, így amerikai közegben a 

nők, a melegek és a nem fehérek – hasonló diszkurzív folyamatoknak köszönhetően – 

rendszerint passzív, alávetett, tárgyi helyzetben jelennek meg (Bollobás, 2007). Ez a 

Másik diszkurzív helyzete, azé a Másiké, aki nélkül nem létezhetne az Egy sem. 

Simone de Beauvoir szavaival élve ugyanis „semmiféle közösség nem határozhatja 

meg önmagát Egyként anélkül, hogy egyidejűleg ne tételezné önmaga ellentétét, a 

Másikat” (de Beauvoir, 1971: 12. Görög Lívia és Somló Vera fordítása). Vagyis, az 

aszimmetrikus hatalmi viszonyok alapján előnyben részesített társadalmi csoportok 

saját énteremtésük velejárójaként alkotják meg a Másik kategóriáját, amihez 

önkényesen hozzákapcsolják a női, a nem fehér, valamint a homoszexuális 

identitásformákat. 

A Másikként bélyegzett egyének peremre szorítása valójában történeti folyamat, 

mely nyomon követhető a fallocentrikus nyugati világ érdekeit szolgáló kulturális 

narratívákban. Ezek nem mimetikusan ábrázolják, hanem sokkal inkább megalkotják 

azt a képet, amit a különféle idegen kultúrákról közvetítenek. A semleges 

ábrázolásmód lehetősége a fokozatosan kiteljesedő nyelvi fordulat (linguistic turn) 

nyomán vált kétségessé, ami a világ nyelvi meghatározottságát felismerve rámutatott 

arra, hogy a nyelv nem leírja, hanem megteremti a valóságot. Az ábrázolás tehát 

jelentéseket, értelmezéseket, állásfoglalásokat kelt életre, miközben meg is erősíti az 

általa felállított hatalmi mintázatokat. A nyelv valóságalkotó szerepének tudatosítása 

révén a tudományos ábrázolás eddig feltételezett tárgyilagossága végleg megingott; s 

nyilvánvalóvá vált, hogy a történelem és a filozófia ártatlannak hitt narratívái 

kulcsszerepet játszanak bizonyos csoportok, kultúrák és népek alárendeltté tételében. 

A posztmodern elméletek összhangban vannak a tekintetben, hogy a peremre 

szorított társadalmi csoportok történetiségből való kirekesztését mindnyájan a 

fajgyűlölet, a férfiuralom és az imperializmus megnyilvánulásának tekintik. Ha 

felidézzük Hegel elhíresült gondolatát a történelem nélküli afrikaiakról (Hegel, 1979), 

máris látjuk amint a nyugati férfi a gyarmatosítás kirekesztő gesztusát gyakorolja 

annak érdekében, hogy alsóbbrendű helyzetbe kényszerítse az európaiaknál 

nyilvánvalóan nem kevésbé „történelmietlen” színes bőrűeket. Ahogy a feketéket, úgy 

a nőket is kizárták az emberiség történelméből. Seyla Benhabib szerint a történelmet 

jóváhagyó győztesek elhallgatták a „másság” történeti jelenlétét, amennyiben egyfajta 

egységes múlt illúzióját keltve, csak a férfiak történetét beszélték el (Benhabib, 1995). 

A nők kirekesztésének történetét legalaposabban talán Luce Irigaray vizsgálja, aki – 

nyugati filozófiai szövegeket újraolvasva – meggyőzően bizonyítja, hogy a filozófiai 

kategóriák felállításának célja, hogy a nőiség alárendelt pozícióba kerüljön, és a női 

„másság” hiányként, tagadásként, a férfi tükörszerű ellentéteként határozódjék meg. Mi 

több, Irigaray szerint a filozófia kettős ellenpárjai (pl. anyag/forma) már a kezdetektől 

kirekesztették a heteroszexuális patriarchátus sémájába nem illeszthető identitásokat, 



melyek, ontológiai státusz híján, csak valamiféle megnevezhetetlen hiányként 

azonosíthatóak (Irigaray, 1985). Számos más gondolkodó is arra figyelmeztet, hogy a 

kultúra különféle narratívái nem az ember, hanem kizárólag a nyugati, heteroszexuális, 

férfi egyén tapasztalatát mondják el, miközben a többi társadalmi csoport 

önmegjelenítését lehetetlenné teszik: ezeket vagy részben, vagy teljesen kizárják a 

narratív idő teréből. Így az önmagát szükségszerűen az Egy/Másik kettősségén 

keresztül meghatározó kisebbségi egyénnek sokáig nincs választása; csak a szenvedő, 

passzív, tárgyi helyzetbe kényszerített Másikként jelenhet meg. 

Ezt a helyzetet az identitáskategóriák fiktív jellegének felismerése tudatosította, 

vagyis annak leleplezése, hogy a faj, a társadalmi nem és a szexualitás kategóriái 

önkényes, környezetüktől függő, mesterséges felépítmények. Ekképp ugyanis világossá 

vált, hogy a bennük gyökerező normatív struktúrák sem lehetnek természettől adottak, 

hanem csupán hatalmi célokat szolgáló, ideológiák által meghatározott, társadalmi 

képződmények, melyek lebonthatóak. Mivel a normatív modellek megingatása végső 

soron lehetővé teszi a nők, a melegek és a nem fehérek alanyi pozícióban történő 

megjelenését, a posztmodern identitáskoncepciók térnyerése egyfajta töréspontot jelöl 

a kisebbségi identitásformák ábrázolásában. A normatív struktúrák lebontásának első 

lépései azok az egymással egybecsengő fogalmi átrendeződések voltak, amelyek a 

nyolcvanas évek során mentek végbe a különböző posztmodern elméletek terén: míg 

Michel Foucault a szexualitást a közbeszéd termékeként értelmezte (Foucault, 1981), 

Henry Louis Gates a faj fogalmának természetességét vonta kétségbe (Gates, 1985), 

Denise Riley pedig a nők kategóriájának eredetisége ellen érvelt (Riley, 1988). A 

normatív minták aláaknázásában azonban kétségtelenül Judith Butler mára klasszikussá 

vált Gender Trouble című könyve tekinthető mérföldkőnek, amelyben a társadalmi 

nem fogalmának újraértelmezésével a heteroszexualitás természetességébe vetett hitet 

végképp megrendítette. A társadalmi nem, Butler értelmezésében, nem eredeti 

kategória, hanem egyfajta performatív jelenség, amely a normák kényszerű 

ismétlésével nemcsak újramondja, de meg is teremti önmagát: „[A] társadalmi nem 

kifejezése mögött nincs társadalmi nemi identitás; az identitás performatívan jön létre, 

éppen azon „kifejezések” által, amelyek, úgymond, a társadalmi nemi identitás 

következményei” (Butler, 2006: 76. Berán Eszter és Vándor Judit fordítása). Butler 

szerint a normatív társadalmi nemi identitások performatív ismétlése vezet ahhoz, hogy 

a heteroszexualitás jelenik meg természetes és ezért kötelezően követendő szexuális 

gyakorlatként (Butler, 2006). Butler performativitás-elmélete, túlmutatva saját kijelölt 

céljain, radikálisan átalakította az alanyiságról való gondolkodást. 

Annak felismerése, hogy amit természetesnek hittünk, mégsem az, alapjaiban ingatta 

meg az Egy/Másik kettősségére kivetített ellenpárok rendíthetetlennek hitt 

hierarchiáját. Az alannyá válás posztmodern elméletei így a normatív struktúrák 

létjogosultságának sikeres megkérdőjelezésével voltaképpen a „másság” új olvasatát 

kínálják; egy olyan olvasatot, mely elméleti keretet nyújthat az újonnan színre lépő írók 

kisebbségi közösségeket bemutató műveinek értelmezéséhez. 

 

3. Toni Morrison: Salamon-ének 
 

A kisebbségi irodalmak szerzői közül elsőként az afrikai-amerikaiak vívták ki a jogot, 

hogy a megújuló kánon alakítóivá váljanak. Így, kanonizált fekete írók hosszú sora 



vezet el a kortárs afrikai-amerikai irodalomig, melynek talán leg(el)ismertebb 

képviselője az 1993-ban Nobel-díjjal kitüntetett írónő, Toni Morrison. 

Írásművészetében Morrison visszanyúl az afro-amerikai legendák világához, és egy 

olyan sajátos narratív teret alkot, melyben jól megfér egymás mellett a képzelet és a 

valóság, a különleges és a hétköznapi, a barbár és az emberi. 

Pályájának harmadik regényében, a Salamon-énekben egy fekete férfi 

kereséstörténetét követhetjük nyomon. A regény főhőse, Milkman Dead, azaz Halott 

Tejes, egy jómódú néger ingatlanügynök fia, aki gondtalan, de céltalan életet él egy 

észak-amerikai városban. Apja értékrendjét követve, Tejes is a fehér középosztály 

materialista gondolkodásmódjával azonosul, s ezzel akarva-akaratlanul megtagadja 

afrikai gyökereit. A város fekete közössége ezért nem fogadja be, kívülállónak tekinti, 

olyan embernek, akinek fekete bőre alatt fehér szív dobog. Tejes ráadásul nemcsak az 

afro-amerikai közösségben, de saját családjában is idegenként mozog; kapcsolatait nem 

igaz érzelmek, hanem közöny hatja át: „Az unalom, ami könnyű fertőzésként 

kezdődött, mostanra teljesen a hatalmába kerítette” (Morrison, 1986: 126. Molnár 

Katalin fordítása). Azon túl, hogy érzelmi élete meglehetősen sivár, nincs szabad 

akarata és önálló élete sem. Nem több, mint először anyja hiánypótló ragaszkodásának, 

később apja túlzott hatalommániájának, végül Hagar szerelmi vágyának a tárgya. 

Olyan emberként látjuk, aki csak sodródik, de nem cselekszik; csak eltűr, de nem akar; 

csak szeretve van, de nem szeret. Azaz, a regény első felében nem alanyként, hanem 

tárgyként jelenik meg. Ahhoz, hogy alannyá válhasson, saját néger identitásának 

gyökereit kell felkutatnia, megismernie és mindenekelőtt elfogadnia. Ezzel Morrison 

mintha azt sugallná, hogy a „ki vagyok én” kérdése csak a „honnan jövök” felderítése 

által válaszolható meg. 

Tejes identitáskeresése nagynénje, a különc néger asszony, Pilátus alakjához 

kötődik. Pilátus szokatlan életmódja és erőt sugárzó lénye már első találkozásukkor 

megbabonázzák a fiatal Tejest. Nem tudja miért, de érzi, Pilátus fontos szerepet játszik 

még az életében; s valóban, mintha láthatatlan kezével mindvégig irányítaná és utat 

mutatna neki (pilot). Pilátus egy új világot tár fel előtte, a számára eddig ismeretlen 

afro-amerikai spiritualizmus, a babonák és hiedelmek, az afrikai mítoszok világát. 

Pilátus az egyetlen, aki az iparosodott Északon, az ígéret földjén, az amerikai álom 

hajszolói közt még őrzi a feketék ősi hagyományait. Ez a két értékrend, azaz a nyugati 

materializmus és az afro-amerikai spirituális hagyomány ütközik össze Tejes alakjában, 

s ennek függvénye, hogy a fehérek gyenge akaratú árnyalakja marad-e, vagy a 

fehérektől való „másságát” felvállalva, alannyá válik. 

Bár önző pénzszerzési vágya indítja útra ősei földjére, az aranyvadászat rövidesen 

családja rejtélyes múltjának felkutatásába és saját énjének megalkotásába csap át. Tejes 

szubjektummá válása, ami egy átvitt értelemben vett utazásként fogható fel, 

párhuzamosan zajlik egy földrajzi értelemben vett utazással, mely – akár egy ellentétes 

irányú migráció – a nyugatot jelölő Északtól vezet el, a feketék egykori otthonához, az 

amerikai Délhez. Útja során Tejes egyre mélyebbre merül az afro-amerikai mítoszok 

folklorisztikus világában, s ezzel egyidejűleg fokozatosan levetkőzi a nyugati világ 

értékeit tükröző magatartásformát. A levetkőzés szó szerint is értendő, valóban 

elhagyja a nyugati világ értékrendjének jelölőit, köztük az aranyóráját, a cipőjét és az 

autóját. Az óra elvesztése különösen fontos, hangsúlyozza a regény egyik kritikusa, 

Linden Peach, mivel ez a nyugati lineáris időfogalom elhagyását jelzi és egyben 



közeledést a feketék körkörös időfelfogásához (Peach, 1995). Úgy tűnik, hogy Tejes az 

anyagi javakat előtérbe helyező nyugati materialista gondolkodásmódtól fokozatosan 

eltávolodik, és egyre inkább az afro-amerikai spiritualitáshoz közelít. A szellemhez 

hasonlatos Circével való álomszerű találkozása során azt is megtanulja, hogy ne a 

szemének higgyen, inkább azt lássa, amit a képzelete látni enged. Ettől kezdve Tejes 

hinni kezd a természetfölöttiben, a mágikusban, a fantázia hatalmában. 

Ez a hit segít neki abban, hogy megfejtse az ősi Salamon-ének sorait, mely 

családtörténetét rejti: 

 

Behunyta a szemét, és koncentrált, miközben a gyerekek, akik fáradhatatlanok voltak 

abban, hogy a ritmikus, rímelő körjátékot ismételgessék, újra és újra előadták. És 

Tejes mindent megjegyzett, amit énekeltek. […] Ezek a gyerekek az ő rokonairól 

szóló történetet énekelnek. Dudorászott és kuncogott, miközben azon igyekezett, 

hogy összerakja az egészet. (Morrison, 1986: 416–418) 

 

Tejes magára ismer az énekben: ő az, akiről szól; ő Salamon leszármazottja, az 

elnyomás elől menekülő rabszolga, aki felszállt a levegőbe, hogy hazarepüljön 

Afrikába. Ennek az ősi mítosznak az elfogadásával Tejes valójában a kollektív afro-

amerikai identitást is elfogadja, megérti annak lényegét, s ezen keresztül, immár 

szívében is feketeként határozza meg önmagát. A regény zárójelenetében Salamonhoz 

hasonlóan Tejes is elrugaszkodik egy szikláról, felszáll a magasba és megtapasztalja az 

ősi bölcsességet: „Ha behódolsz a levegőnek, fel tudsz szállni rá” (Morrison, 1986: 

462). Amint Ron David írja, Tejes repülése én-keresésének végső lépéseként 

értelmezhető (David, 2000). 

 

4. Leslie Marmon Silko: Szertartás 
 

Míg a faj „másságát” kimondottan az afrikai-amerikaisággal szokás azonosítani, az 

etnikum több társadalmi csoportot is jelölhet: indiánokat éppúgy, mint spanyol- vagy 

ázsiai-amerikaiakat. Amint Bollobás Enikő megjegyzi, a nem európai gyökerű 

etnikumok nem tekinthetnek vissza olyan stabil irodalmi hagyományra, mint a harlemi 

reneszánsz óta már jócskán megerősödő afrikai-amerikai irodalom. Esetükben csak a 

hatvanas évek polgárjogi mozgalmaitól kezdve érzékelhető az etnikai identitástudat 

szisztematikus felvállalása és kinyilvánítása (Bollobás, 2005). Az etnikai irodalom 

térnyerését hűen dokumentálják a könyvpiacon ekkor megjelenő antológiák, úgy, mint 

a chicano szerzőket felvonultató El Espejo–The Mirror (1969), az ázsiai-amerikai 

műveket összegyűjtő Aiiieeeee! (1974) vagy az indián prózaírókat bemutató The Man 

To Send Rain Clouds (1974). Ez utóbbi kötet címadó novelláját az őshonos amerikai 

irodalom kiemelkedő nőírója, az indián reneszánsz első nemzedékének tagja, Leslie 

Marmon Silko írta. Silko az indián szóbeli hagyományt kanonikus irodalmi műfajokkal 

ötvözi műveiben, s így a rituális történeteket modern formában újramondva őrzi meg 

az indián közösség múltját. 

Máig legismertebb műve a Szertartás, mely a félvér (félig laguna indián, félig 

mexikói) Tayo alakján keresztül mutatja be a kollektív laguna múlt fontosságát az 

egyéni szubjektumteremtés folyamatában. A II. világháborúból élő halottként hazatérő 

Tayo a háború borzalmait idéző rémálmoktól szenved, környezetét csak körvonalak, 



hangok és színek kaotikus egyvelegének látja, saját magát pedig áttetsző, testetlen, a 

világtól elidegenedett alakként érzékeli. Tayót a háború áldozataként látjuk, gyenge, 

tehetetlen, beteg emberként, aki nem képes alakítani sorsát, csupán elszenvedi azt. 

Családjában ráosztott szerepe szerint is ő az áldozat, ő az, aki – unokatestvérével 

ellentétben – nem függetlenítheti magát, mivel tőle várják, hogy tanulás és karrier 

helyett az otthoni feladatokat ellássa. S bár a háború végül közbeszól, helyét eredetileg 

a nők számára fenntartott magánszférában (domestic sphere), az otthon falai közt 

jelölik ki. Összességében elmondható, hogy a regény elején Tayo erősen feminizált 

karakterként jelenik meg, olyan vonások jellemzik, amelyek hagyományosan nőies 

kódok, úgy, mint a passzivitás, a depresszió és az áldozat-szerep. 

Tayo par excellence Másikként jelenik meg, „kevert vérűként” ugyanis mind a 

laguna pueblo közösségben, mind saját családjában kívülállóként tekintenek rá. 

Eszerint félvérnek lenni egyet jelent az örökös kirekesztettséggel, mássággal és 

közösség nélküliséggel. Az elfogadás hiánya ugyanakkor azt is jelzi, hogy az indiánok 

ugyanazokat a kirekesztő gesztusokat termelik újra, amelyeket a fehérek részéről ők 

maguk is elszenvednek. Ez leginkább a Tayót felnevelő nagynéni hozzáállásában 

érzékelhető, aki gyermekkorától kezdve úgy bánt vele, akár egy idegennel: 

 

Ügyelt arra, hogy Rocky ne ossza meg ezeket a dolgokat Tayóval, hogy kellő 

távolságot tartson közte és maguk közt. De azt sem engedte, hogy Tayo kimenjen, 

vagy egyedül játsszon egy másik szobában. Azt akarta, hogy elég közel legyen ahhoz, 

hogy kirekesztettnek érezze magát, és tudatában legyen a távolságnak, ami elválasztja 

őket. (Silko, 1977: 67)3 

 

Mint a regény egyik kommentátora, Louis Owens rámutat, Tayo közösségbeli 

kitaszítottsága főként anyahiányával magyarázható, mivel egy olyan hagyományosan 

matrilineáris közösségben, mint amilyen a laguna pueblo, a közösségi identitást 

biztosító törzsi hagyományok továbbadása az anyák feladata (Owens, 2002). Ez 

magyarázhatja, hogy az anya nélkül felnövő Tayo számára a laguna identitás nem 

adott, hanem csak küzdelmes próbatételek által ismerhető meg. 

A közösségi identitás megismerése lesz Tayo gyógyulásának a feltétele: a 

depresszióból való felépülésé éppúgy, mint a lagunaként való önmeghatározásé. 

Morrison regényéhez hasonlóan, itt is az utazás topikus alakzatán keresztül jelenik meg 

az alannyá válás folyamata. Az őt körbevevő természeti világot bejárva, Tayo az indián 

gondolkodásmódban központi szerepet játszó gyógyító szertartásokon megy keresztül, 

s eközben megérti, hogy saját egyéni élményei összefüggenek az indián közösség 

mitikus múltjával. Cselekvő alanyként teljesíti az ősi rítusokat: nem változatlan 

formában megismétli, hanem adaptálja őket saját élethelyzetéhez. Fokozatosan 

azonosul az indián gondolkodásmóddal, s ekképp megérti, a mítosz saját valóságának 

része, a mitikus történetek saját történetét rejtik, önmaga pedig csak a közösségi laguna 

identitás megértésével gyógyulhat meg. Arra is rájön, hogy a múlt és a jelen, a mítosz 

és a valóság, a közösségi és az egyéni nem választható el egymástól, mert a világ egy 

nagy egység, melyben „nincsenek határok, csak átmenetek, minden térben és időben” 

(Silko, 1977: 246).
4
 A gyógyító szertartás teljesítésével Tayo véget vet a rezervátumot 
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sújtó aszálynak, s ezáltal nemcsak önmagát, de törzsét is megmenti. Így, végül a hajdan 

megtagadott félvér a közösség megmentőjévé, a feminizált áldozat férfias hőssé, a 

tárgyként megjelenített Másik pedig alannyá előlépő Eggyé válik. 

 

5. Audre Lorde: Zami, másképp írom a nevem 
 

Az alannyá válás legösszetettebb eseteiben a társadalmi nem, a faj, az osztály és a 

szexuális orientáció marginalizált pozíciói keresztezik egymást. Erre szolgálhat 

példaként Audre Lorde önéletrajzi ihletésű regénye, a Zami, másképp írom a nevem, 

mely egy fekete nő meleg énjének megteremtését követi nyomon. A mű fiktív 

önéletrajz, Lorde kifejezésével élve, bio-mithográfia, melyben az elbeszélő-szereplő 

saját énjét egy mitikus karibi sziget nőalakjain keresztül, mintegy velük azonosulva 

alkotja meg. Az életrajzi események átmenet nélkül vegyülnek a mitikus 

történetszállal, azt sugallva, hogy Audre énné válása csak a karibi kulturális 

hagyomány közegében valósulhat meg. A melegség felvállalását ábrázoló szokásos 

coming out-narratívákhoz képest Lorde írása annyiban más, hogy – mint egyik 

kritikusa, Maggie Humm kiemeli – itt a bőrszín és a társadalmi osztály miatt megélt 

kirekesztés is a szexualitás „másságában” tükröződik (Humm, 1995). 

A narrátor alannyá válása az előző két példához hasonló pályát fut be. Azonban, 

velük ellentétben, a kirekesztettség itt nemcsak téma, hanem – az egyes szám első 

személyű narrációból adódóan – beszédhelyzet is. Emiatt az elbeszélő alanyként való 

önmeghatározása még erőteljesebb, áthatóbb, már-már kiáltványszerű hatást kelt. A 

narrátor élettörténetét egészen gyermekkorától végigkísérhetjük, amikor még 

hangsúlyozottan tárgyi helyzetben látjuk, olyan vonásokkal felruházva, melyek a 

feminin társadalmi nem hagyományos „velejárói”. Az, hogy Audre beszédében és 

látásában is korlátozott egyénként jelenik meg a mű elején, az elnyomottak rendszerint 

átvitt értelemben vett hangtalanságának és vakságának kitágított metaforájaként 

fogható fel. Audre markánsan tárgyiasított ábrázolása attól kezdve változik meg, hogy 

elhagyja a szülői házat, és független, saját lábán megálló, dolgozó nőként jelenik meg, 

aki kemény harcot vív a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. 

Énjének megalkotásában központi szerepet játszik kívülállósága, mely egyfajta 

létmóddá tágul a regényben. Gyermekkorától kezdve kitaszítottként látjuk, aki már 

családjában sem találja helyét, később pedig, mind az afro-amerikaiak, mind a 

Greenwich Village-i melegek között idegennek érzi magát. Többszörös peremhelyzete 

lehetetlenné teszi, hogy bármelyik közösség teljes jogú tagja legyen. Elhagyatottsága 

végül arra készteti, hogy az anyjától ismert karibi mítoszok világába meneküljön, ahol 

rátalál arra a nőkből álló közösségre, amellyel azonosulni tud, és amelyben végül 

önmagára talál. A képzeletbeli Carriacou szigetének és az ott élő utópisztikus 

matriarchális közösségnek a folyamatos felidézése segít abban, hogy kitörjön a 

rákényszerített társadalmi szerepekből, és fokozatosan megalkossa énjét: nőként, 

feketeként, melegként. Az alanyi pozíció végső elfoglalását érzékletesen jelzi 

névváltoztatása, amikor kinyilvánítva vállalt identitását, a Zami nevet veszi fel, mely 

karibi nyelven nőkkel azonosuló nőket (women-identified-women) jelöl. A névadás 

performatív aktusával az immár Zamivá lett Audre megszerzi az önmeghatározás jogát, 

kinyilvánítja „másságát”, s így hosszú küzdelme végállomásaként ő is Eggyé válik. 

 



Összegezve elmondható, hogy az említett narratívákban az alannyá válás hasonló 

performatív folyamatok eredményeként valósul meg. Az egyén egyrészt ellenáll a 

társadalom által előírt, alárendelt, tárgyi helyzet elfoglalásának, másrészt cselekvő 

alanyként alkotja meg önnön szubjektumát, melynek központi eleme a „másság” lesz. 

Ezáltal mindhárom mű lebontja az Egy/Másik kettősségében leképeződő ellenpárok 

(fehér/nem fehér, férfi/nő, heteroszexuális/homoszexuális) hierarchiáját miközben 

egyúttal megkérdőjelezi a hozzájuk kapcsolódó normalitás/„másság” fogalompárjának 

létjogosultságát. 
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SZAKÁCS ESZTER 
 

AKARJA-E MAGÁT A NŐMŰVÉSZ? 

A női test mint műalkotás a tengerentúlon és itthon
1
 

 

 
 

 
 

Tanulmányomban olyan nőművészekkel foglalkozom, akik saját testüket 

műalkotásként használják, megkérdőjelezve a nyugati képzőművészeti hagyományban 

és a társadalomban normatívnak és tipikusnak tekintett nőképet és női testképet. 

Egyrészt olyan nőművészek munkáit fogom elemezni, akik számtalan szerepbe bújnak, 

többféle szerepjátszó Ént teremtenek képeiken. Továbbá vizsgálni fogok olyan 

nőművészeket is, akik testük „hiányosságai” miatt marginalizálódtak a társadalomban 

(ők állnak a fogyatékkal élőkkel foglalkozó ún. disability studies tudományos 

érdeklődésének a középpontjában), mert megítélésem szerint, az ő munkásságuk 

ugyanis egyértelműen a felszínre hozza, többek között, a (női) testről alkotott 

társadalmi-kulturális vélekedéseket. 

Vizsgálódásom a vizuális kultúra tanulmányozásának stúdiumaiba illeszkedik, 

amely egy angolszász területekről eredő interdiszciplináris tudomány, és képviselői 

főként amerikaiak, vagy az Egyesült Államokban működő kutatók (Michael Ann 

Holly, Norman Bryson, Keith Moxey, Nicholas Mirzoeff, W. J. T. Mitchell, Hal 

Foster, Jonathan Crary, Martin Jay stb.). Az egyik fő teoretikus, W. J. T. Mitchell 

szavaival szólva a „vizuális kultúra nem csupán a vizualitás társadalmi konstrukcióját 

jelenti, hanem a társadalom vizuális konstrukcióját is” (2004 [2001]: 23). Azaz, 

egyrészt azt állítja Mitchell, hogy a látás nem velünk született adottság, hanem olyan 

kulturális konstrukció, amely elsajátítható, megtanulható és fejleszthető, akár a nyelv. 

Más szóval azt látjuk, amit az adott társadalom és kultúra látni enged. Egy Madonna-

kompozíció [1. kép] például mást jelent a keresztény kultúrkör tagjának, mint annak, 

aki nem a nyugati kultúrában él, vagy annak, aki nem ismeri a keresztény vallás 

alakjait és ábrázolási módjait; utóbbi számára a kép nem lesz több, vagy más, mint egy 

anya gyermekkel. Tehát, nem azért látjuk a nőalakot Madonnának, a gyermeket pedig 
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Jézusnak, mert ez a kép magától értetődő része, hanem azért, mert kulturális 

ismereteink alapján pontosan tudjuk, hogy ezek az alakok mit vagy kit reprezentálnak. 

Valójában azért látjuk Máriát és Jézust a képen, mert ismerjük a történetet, és mintegy 

dekódolni tudjuk a látott elemeket, így például a glóriát, mely szent voltukra utal. 

Mindez a jelentés azonban nem érhető el annak, aki nincs birtokában ezeknek a 

kulturálisan megalkotott ismereteknek. Másrészt azt állítja Mitchell, hogy a társadalom 

vizuális konstrukciója jelzi, miként alakítják a médiában, a művészetben és másutt 

megjelenő képek a társadalmat, a látást, valamint tudásunkat és gondolkodásunkat is. 

Mint többen is megjegyezték, a látás, a látómező is egyfajta uralmi rendszer (scopic 

regime). 

Ennek megfelelően, például a női aktokat megalkotó férfiművészek egy 

meglehetősen szokványos képi és társadalmi tradíció folytatóinak tekinthetők, akik egy 

közismert mítosz és hatalmi rendszer képi konstrukcióját teremtik meg, amennyiben 

mint férfiak, megalkotják a kívánatos női testet. Olyan jól ismert, kanonikus 

festmények esetében, mint például Giorgione Alvó Vénusza [2. kép], Tiziano Urbinói 

Vénusza vagy Manet Olympiája, a férfi az alany, míg a nőt tárgyként, tárgyi helyzetben 

jelenítik meg. Az így felírható alany/tárgy, ellentétpár tovább bővíthető a szellem/test 

ellentétével is. Ezek első tagja mindig az alkotó, szellemi tevékenységet végző 

transzcendenciára, azaz a férfira lesz jellemző, míg második tagja, a passzív, pózoló, 

testbe írt immanencia, azaz a nő lesz. 

Úgy tűnik, az ilyen ellentétpárok lebontására csak a nőiség, a másság kategóriáira 

kritikailag reflektáló női testművészek képesek. Erről ír a testművészet társadalmi 

vonatkozásait vizsgáló Amelia Jones, amerikai művészettörténész (1998: 180-181), aki 

egyébként nagy méltatója Hannah Wilke amerikai művésznek is. Wilke 

munkásságának legnagyobb részét saját testének különböző pózokban, szerepekben 

történő konstrukciói alkotják. S.O.S. – Starification Object Series [3. kép] című, 35 

darab fotóból álló munkájában (1974–1982) Wilke számos hagyományos „női” 

helyzetben, pózban látható, így például hajcsavarókkal vagy kendőben. A 

szerepjátszáson és megszemélyesítésen túl mást is hangsúlyoz Wilke ezeken az 

alkotásokon. Amikor rágógumikkal ragasztotta tele testét, szimbolikus sebeket ejtett 

magán: „Ezek a magam pszichológiai pózai voltak – írja Wilke –; belső sebek, 

amelyeket külső helyzetek okoztak” (Jones, 1998: 183).
2
 Ezeket a sebeket, teszi hozzá 

Jones, a nyugati társadalom és kultúra hozta létre azáltal, hogy a nőket a nőiség sajátos 

értelmezésének próbálták megfeleltetni (1998: 184). Tehát a társadalom által 

megalkotott nőképről van szó, mely hozzájárul a nők elnyomásához. Bár a fiatal, szép 

testű Wilke testművészetét több kritikus – köztük több feminista kritikus is – 

narcisztikusként elutasította (talán a narcizmus vádja is hozzájárult ahhoz, hogy Wilke 

azután is, egészen haláláig fotózta testét, hogy nyirokcsomó-daganattal 

diagnosztizálták és kezelték), mivel véleményük szerint Wilke inkább csak kihasználja 

testének „ideális” szépségét, így még inkább megerősítve a nőknek e tárgyiasított 

pozícióját (Jones, 1998: 175). Elfogadható Jo Anna Isaack tétele, miszerint Wilke és a 

többi testüket használó nőművész stratégiaként használja a narcizmust (2002: 94). 

Hasonlóan ír egyébként Judith Butler, amerikai teoretikus is, aki szerint csak úgymond 

„belülről” lehet lebontani ezeket a szerepeket, hiszen „a szubjektum, aki ellenállna a 
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normáknak” – a mi esetünkben tehát a tárgyiasított pozíciónak és az idealizált test 

ábrázolásának – ezt a szubjektumot „magát is ilyen normák teszik lehetővé, hozzák 

létre” (2004 [1993]: 28). Azaz Wilke, és majd későbbikben tárgyalt nőművészek is 

csak a normák bizonyos előhívásával és ismétlésével tudják egyben lebontani ezeket a 

normákat. 

Cindy Sherman, amerikai nőművész munkásságának egyik legfontosabb jellemzője 

a különböző társadalomformáló vizuális és nyelvi műfajokban – így a filmekben, a 

pornográfiában, a divatban, a képzőművészetben, a mesékben – megjelenő nők 

sztereotipikus, ekképp általánosító és hamis reprezentációjának leleplezése és 

lebontása. Sherman csak saját testét használja (amíg egyszer azt is kivonta és bábukkal 

helyettesítette). Ő csinál, ő rendez meg mindent a képeken, a sminktől a beállításig. 

Csak sorozatokban dolgozik, ám a sorozatok egyes képei mind cím nélküliek, csak 

számmal vannak jelölve. A 69 darabból álló Untitled Film Stills (1977–1980) című 

sorozatában [4. kép] az 50-es évek hollywoodi filmjeinek közhelyes, de valójában 

„esszenciálisnak” vélt nőalakjainak parodisztikus megjelenését adja. Parodisztikus, 

mert a „nőiség esszenciáját” hatvankilencszer adja elő, így világossá teszi az 

egyetemesként elképzelt „nőiség” illuzórikus jellegét. Egyúttal azt is állítja, hogy a 

bemutatott női szerepek mind eljátszhatóak – vagy még inkább eljátszandóak – a 

társadalomban. 

Felvetődik a kérdés, hogy tulajdonképpen kit is látunk ezeken a képeken. Cindy 

Shermant? Egy színésznőt? Vagy egy sztereotipikusan ábrázolt nőt? Véleményem 

szerint mindegyiket, de egyiket sem teljességében. Kérchy Anna a jelentés 

eltolódásának rendszerébe foglalta a képeken megjelenő szubjektumot: „1. Sherman, a 

fényképész eljátssza a modell szerepét. 2. A modell (amelyet Sherman alakít) utánoz 

egy képzeletbeli színésznőt. 3. Az ötvenes évek imitált, képzeletbeli színésznője 

ábrázolja a női(es)ség esszenciáját, archetípusát” (2003: 183–184).
3
 Így tehát, 

véleményem szerint az állandó átalakulásban és átalakításban lévő Sherman azzal, 

hogy számtalan olyan szerepet, identitást ölt magára, amelyek további olyan szerepeket 

imitálnak, amelyeknek jelentése és jelentősége társadalmilag meghatározott, mintegy 

narrativizálja Judith Butlernek a társadalmi nemről, eljátszhatóságáról alkotott téziseit. 

Ahogy Butler írja, „a társadalmi nem folyamatos megszemélyesítés”, „illékony, 

kontextuális”, „jelentése problémás és rögzítetlen” (2006 [1990]: 33, 54). Továbbá 

Sherman képei a szüntelen utánzással azt a butleri gondolatot is illusztrálják, hogy a 

társadalmi nem „egy eredet nélküli imitáció” (2006 [1990]: 235). 

Sherman hasonlóan járt el abban a sorozatában is (History Portraits/Old Masters, 

1988–1990), amelyekben régi mesterek festményeiről jól ismert nő- és férfialakoknak 

beöltözve [5-6. kép] megint csak egy többszörös utalási rendszert követ nyomon. 

Néhány esetben könnyen azonosítható az utánzás alapjául szolgáló mű, de a legtöbb 

esetben csak azt lehet megállapítani, hogy egy Rembrandt-szerű ábrázolást utánoz. 

Véleményem szerint ezeken a képeken a reprezentáció hamisságát és illuzórikus voltát 

is hangsúlyozza. Annak érdekében, hogy a mintaképül választott nőalakot [5-6. kép] 

„hűen” rekonstruálni tudja, segédeszközöket, protéziseket szerelt fel magára, 

amelyeket a legtöbb fotón nem is titkol el. Sherman így azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy 

a régi mesterek festményein megjelenő ideálisnak vélt nőalak szépsége és értéke nem 
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az ábrázolt alak immanens része: a nő tehát nem önmagában szép, hanem azért, mert a 

társadalom szépnek kívánja láttatni. Az ideális műviségét hangsúlyozza a protézis 

bemutatásával is. Ezek a fotók arra is rávilágítanak, hogy a kívánatosnak és szépnek 

beállított test valójában csak a testre rávetített, kulturálisan kialakított értékrendszer – a 

szépségideál – eredménye, így gyakran a „szépség” csak a test manipulálásával, 

„kijavításával” (fogyókúrával vagy akár plasztikai műtétekkel, sebészeti 

beavatkozásokkal) érhető el. 

A női testművészek a társadalmi nem (gender) konstruáltsága mellett a „faj” 

konstruáltságát is hangsúlyozzák. Így például az amerikai Adrian Piper – akit afro-

amerikainak kategorizálnak, bár bőrszíne szerint akár fehérnek is láthatnánk (így 

címkézése a passing témakörét is megszólítja) – vagy a kubai származású, de az USA-

ban élt Ana Mendieta több munkájában figyelhetőek meg a normatívtól, a fehértől 

eltérő saját testük bemutatása. Így saját testükön keresztül problematizálják és 

vizsgálják „faji” másságukat és annak a domináns társadalomban megalkotott 

jelentését. 

Egy brit nőművész, Alison Lapper, aki karok nélkül, és az átlagnál rövidebb 

lábakkal született, testi mássága megmutatásával szintén kritika alá vonja a testről 

kialakított normatív elképzeléseket. Több fotóján a Milói Vénusz pózát magára öltve, 

elfoglalja a vénuszi helyzetet, azt sugallva, hogy „kinézetre” akár hasonlítanak is 

egymásra. Míg azonban az antik szobor társadalmilag-kulturálisan elfogadottan a 

szépséget testesíti meg, addig Lappert a társadalom „mozgássérültként”, „fogyatékkal 

élőként”, „nyomorékként” stigmatizálja. Pontosan a testi mássága bemutatásával 

leplezi le Lapper a legradikálisabban a testre „ráhúzott” szépségideált. A számos képen 

megjelenő női test gyakori, szinte állandó jelenléte miatt az ott ábrázolt idealizált, 

tökéletesített test lett a normatív és a tipikus. Azonban Lapper teste nem fér bele ebbe 

az idealizált, egészséges, egész, reprezentációra méltó test(kép) kategóriájába; így 

munkássága rávilágít arra, hogy csak az a női test ábrázolható (például a médiában 

vagy a művészetben), amely megfelel a társadalmi normáknak. Meglátásom szerint 

Lapper így látványosan képes felforgatni a hagyományokat és az elvárásokat, újabb és 

újabb réseket ütve az ábrázolás hagyományos rendszerén. 

Felforgató továbbá azért is, mert a néző egy, a megszokottól eltérő kontextusban 

találkozik Lapper testével, amennyiben nem őt mutatják be mások – a normatív 

perspektíván át megszűrve a Másikként, azaz „nyomorékként”, mint például egy 

dokumentumfilmben, amely emberi „furcsaságokat” tár fel –, hanem ő maga mutatja 

be saját testét, amely számára a „normális”, tipikus. Lapper saját maga meséli el a saját 

történetét. Egy videómunkájában megjelenő felirat is azt támasztja alá, hogy a 

„normális” egyáltalán nem természetes, esszenciális vagy univerzális jellegű: 

 

Hogy miért használom a saját testem? Ez jó kérdés. A testem nem olyan csúnya, mint 

amilyennek gondoltam. Azért gondoltam annak, mert azt mondták rá, hogy csúnya. 

Még most is ezt teszik a társadalomban. Ha fogyatékkal élő vagy, akkor csúnya vagy 

[…] Nem érzem magam csúnyának, és elfelejtem, hogy a meztelenségemmel 

meglehetősen sokkolom az embereket […] (Betterton, 2006: 89). 

 

Alison Lapper teste és szépsége másféle módon is megjelenik. Igaz, nem saját 

munkájáról van szó, hanem Marc Quinn brit művészéről, mellyel megnyerte a londoni 



Trafalgar téren a 19. század közepe óta üresen álló szobortalapzatra kiírt pályázatot. 

Quinn 2005-ben ezen nyilvános térben és téren állította föl Alison Lapper kb. 4 és fél 

méteres, állapotos aktszobrát carrarai márványból (Alison Lapper Pregnant) (8. kép). A 

szobor 18 hónapig állt a téren, majd átadta helyét Thomas Schütte művének (Hotel for 

Birds). Quinn maga is a Milói Vénusz képére tesz utalást: 

 

A British Museumban és a Louvre-ban sétáltam, és megfigyeltem, hogy a látogatók 

megcsodálják a töredezett antik szobrokat […] Arra gondoltam, hogy, ha valaki [a 

Milói Vénuszhoz hasonló] testtel besétálna a terembe, ugyanazok az emberek teljesen 

másképpen reagálnának […] Ami elfogadott a művészetben, [az] elfogadhatatlan az 

életben (Quinn, 2006: 2).4 

 

Tehát, ahogy Marc Quinn maga is rámutat, Lapper teste azért elfogadhatatlan a 

társadalomban, mert Lapper nem illeszkedik a hagyományos reprezentációk sorába, 

hiszen – mint az Cindy Shermannél is látható volt – a normatívnak tekintett 

reprezentációk leginkább egy testre rákényszerített értékháló eredményeként foghatók 

fel. Pontosan ezt a normát forgatja fel Lapper, Marc Quinn-nel egyetemben azzal, hogy 

a hagyományt kisajátítva és egyidejűleg felülírva is azt, a Milói Vénusz helyébe saját, 

illetve valaki más atipikus testét állítja. 

Azonban nemcsak a női testről felépített képzeteket kezdi ki Lapper, hanem a 

fogyatékkal élőkről kialakított társadalmi és kulturális koncepciókat is felforgatja. Mint 

a disability studies egyik úttörőjének számító Rosemarie Garland Thomson 

hangsúlyozza, maga a fogyatékosság (disability) is egy reprezentáció: a „fogyatékosság 

egy fizikai alak(ulás) kulturális értelmezése […]; sokkal inkább a testek kinézetét és 

működését szabályozó kulturális szabályok terméke, mintsem a test tulajdonsága” 

(1996: 6).
5
 Tehát valójában a társadalom döntötte el, hogy melyik test tekintendő 

szépnek és melyik csúnyának. Mary Duffy ír nőművész, aki szintén karok nélkül 

született, Lapperhez hasonlóan a Milói Vénusz képére (is) utalva dekonstruálja az 

ideális test képét, és egyidejűleg a tárgyiasító tekintetet (gaze) is. 

Magyarországon a vizuális kultúra tudománya, a képzőművészeti alkotások 

társadalmi és kulturális meghatározottságát elismerő publikációk, valamint a 

posztsrtukturalista, posztmodern elméletek mentén megírt és értelmezett összefoglalók 

a külföldi és magyar kortárs művészetről valójában csak a 90-es évek második felétől 

jelennek meg; egyelőre még nem messzemenő hatással. Magyar példám Nagy Kriszta, 

más néven x-T (ejtsd: Kriszti) munkássága. Meglátásom szerint, a hazai színtéren – 

amelyet természetesen a nemzetközitől eltérő, hazai sajátosságok (is) befolyásolnak – 

az itthoni, itthon dolgozó nőművészek közül ő használja a legtöbbször és a 

legmarkánsabban munkáiban, egyúttal kritikusan, saját testét mint műalkotást. Őt is 

számos szerepben láthattuk már alkotásaiban: interszexuális lányként (I am an 
intersexual girl, 1997) kortárs festőművészként (Kortárs festőművész vagyok, 1998), 

kortárs háziasszonyként (Kortárs háziasszony vagyok, 1998), fotómodellként (Trend I-

V, 2000), egy „Árpa Attila-szerű” figura „szerelmének játékszereként” (A nő egyetlen 
esélye, 2003), valamint Csipkerózsikaként (CsipkeKriszti halott, 2007). Továbbá 

Tereskova néven koncerteken zenél, és dalairól CD-ket ad ki. 
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1998-as Kortárs festőművész vagyok (9. kép) című óriásplakátja a budapesti Lövölde 

téren volt látható, egy több művészt felvonultató projekt keretében. Nagy Kriszta a 

képén fehérneműben van, és mellette olvasható a címadó felirat. A nőművész ugyanazt 

a reklámmechanizmust aknázza ki, mint amelyet sok óriásplakát, vagyis egy meztelen, 

alig felöltöztetett torzó (mert gyakran a feje nem is látszik) női testtel próbál eladni egy 

olyan terméket (például egy autót), amely semmilyen logikai kapcsolatban nem áll a 

női testtel. Nagy Kriszta egyik művésztársa a következőképp kommentálta ezt a köztéri 

művét, a plakátra írva: „Kortárs kurva. Egy festő.” (Turai, 2007: 18). Nemcsak arról 

van itt szó, hogy a hozzászóló nem tartja Nagy Krisztát festőnek (míg önmagát annak 

tartja), de arról is, hogy Nagy Kriszta számára nem engedélyezett az, ami a reklámokon 

elfogadott: a női test tárgyiasítása. 

Mint Bollobás Enikő irodalmi kontextusban rámutat, a társadalom és a kultúra által 

marginalizált személyek alapvetően tárgyként lesznek megalkotva; ebben a pozícióban 

rögzülnek természetessé (2007: 17). Ágenssé válásuk feltétele ugyanakkor az alanyként 

történő megnyilatkozás; ekkor „teremtő-alkotó performatív folyamatokban” saját 

diskurzust alakítanak ki, elutasítva az őket tárgyi helyzetben rögzítő, domináns 

diskurzusokat (2007: 36, 42, 53). E tételt a vizuális kultúrára alkalmazva elmondható, 

hogy saját testüket műalkotásként használó nőművészek éppen alanyként teremtik meg 

magukat, tudatosan, ágenciával, saját diskurzusban. Stratégiájukra a hagyományokban, 

a társadalmi és kulturális mítoszokban megjelenő domináns diskurzus parodisztikus 

kisajátítása jellemző. Ily módon tudják egyrészt leleplezni azt, hogy a normatív testek 

igazából afféle mitchell-i „társadalmi-vizuális konstrukciók”, azaz leginkább a testre 

kivetített, a társadalom által kialakított, ismételt és láthatatlan értékrendszer 

eredményeiként értelmezhetőek, hiszen, ha egy atipikus, „hús-vér” test jelenik meg egy 

normatív testnek fenntartott pozícióban (például Alison Lapperé), az egyértelműen 

láthatóvá válik. (Amint láthattuk Quinn megjegyzésében: „Ami elfogadott a 

művészetben, [az] elfogadhatatlan az életben” (2006: 2).) 

A tekintet forrása „magától értetődően” a domináns pozíció. Olyannyira, hogy szinte 

fel sem tűnik, hogy például az aktábrázolások tárgya a nő, illetve, hogy a fogyatékkal 

élők reprezentációja túlnyomórészt patologizáló: velük döntően tárgyiasító 

környezetben, egyfajta cirkuszi látványosságként találkozunk. A tárgyalt nőművészek 

munkássága azért szubverzív, mert alanyként úgymond visszaveszik és felülírják 

ugyanezeket a tárgyiasító diskurzusokat, és saját magukat, saját maguk által 

megalkotott énjeiket helyezik olyan helyzetekbe, melyekben előzőleg a nő csak tárgyi 

pozícióban jelenhetett meg. Ezért vádolták meg Hannah Wilkét narcizmussal, saját 

testének kihasználásával; ezért tartják Alison Lappert, illetve testét csúnyának és 

visszataszítónak; ezért „kurvázzák” le Nagy Krisztát. Ők pedig tudatosan leplezik le 

saját testüket és tudatosan forgatják fel a számukra előírt, a társadalomban és 

kultúrában megalkotott és elfogadott tárgyiasító pozíciókat. Következésképpen a saját 

testét műalkotásként használó nőművész (aki egyben alanya és tárgya is művészeti 

alkotásainak) a saját maga által megalkotott szerepjátszó, folyamatos átalakulásban 

lévő szubjektumként – alanyként – akarja magát. 
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Az utóbbi években – immár hagyományként – az Amnesty International sárga 

rabruhába öltözött magyar emberjogi aktivistái Amerika-ellenes tüntetéseket tartottak 

Budapesten a parlament és az Egyesült Államok nagykövetségének épületei előtt. 

Szolidaritásukat fejezték ki a Guantanamón vádemelés nélkül fogva tartott 

„terroristagyanús” rabok mellett. Egy országos napilapunk pedig nemrég felmérést 

készített arról, hogy mit gondolnak a magyar fiatalok az amerikai kultúráról. Ennek 

során ilyen vélemények hangzottak el: „Szinte csak a filmművészetet és a zene világát 

tudnám kiemelni… Ugyanakkor étkezési kultúrájukra, a gyorséttermekre nem volt 

szüksége a világnak.” Vagy: „Először a zene jut az eszembe róla. Itt született meg 

számos zenei stílus… Az nem szimpatikus, hogy ebből a kultúrából sugárzik az 

önteltség, és hogy rendkívül erőszakosan erőltetik rá a világra.” Továbbá: „Szerintem 

nem is létezik olyan, hogy amerikai kultúra. Minden, amit a kultúra területén alkottak, 

az tulajdonképpen a bevándorlóktól származik. Csak ahhoz értenek, hogy 

beleszóljanak más országok dolgaiba.” (Metro, 2007. szept. 20.) 

A fenti epizódok, a sommásan negatív vélemények idézésével csupán azt kívánom 

igazolni, hogy az Egyesült Államok megítélése manapság hazánkban is meglehetősen 

vitás. Jelzem, hogy e tényt a magam részéről sajnálatosnak tartom, és azt hiszem, 

komoly teendőink, felvilágosító feladataink vannak még az amerikai civilizáció 

értékelvű oktatása terén. A következőkben arra igyekszem magyarázatot keresni, hogy 

egy hajdan világszerte vonzóbb és népszerűbb Amerika-kép mára vajon miért vesztett 

fényéből és melyek ennek politikai összefüggései. 

Miközben a hidegháború éveiben nyugaton az emberek mindenekelőtt a 

Szovjetuniótól tartottak, az amerikai imázs világviszonylatban – legalábbis politikai 

értelemben – a vietnami háború idején érte el addigi mélypontját. A kommunizmus 

feltartóztatása Délkelet-Ázsiában ugyanis nem csupán katonailag bizonyult 

sikertelennek: a háború szörnyűségei is visszaütöttek. A hadműveletek kíméletlenségét 

ábrázoló fotók, filmtudósítások bejárták a világsajtót, a tv-híradókat; ezekből a 

közvélemény a pusztítás és a szenvedés értelmetlenségére következtetett. Ettől kezdve 

egyre több kritikusan gondolkodó értelmiségi – számos politikus, tudós, történész, 
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újságíró, művész – vélte úgy, hogy valami nincs rendben az amerikai exceptionalism 

világot megváltani akaró eszméjével és bírálta nyíltan az Egyesült Államok 

külpolitikáját. Vietnam óta a „hatalom arroganciája” szállóigévé vált mindazok 

számára, akik például J. William Fulbright (1967) demokrata szenátorhoz hasonlóan, 

kritikával illették azt a külpolitikai felfogást, miszerint a világban mindenkinek az a 

legjobb, amit Amerika jónak lát. Egyre-másra jelentek meg aggódó, pesszimista 

művek, így például Paul Kennedy (1987) történész, a „hanyatláselmélet” 

teoretikusának tollából is, aki maga is az USA „birodalmi túlterjeszkedésének” az 

ország sorsára nézve végzetes veszélyét hangsúlyozta, akárcsak Fulbright szenátor. 

Ronald Reagan első elnöksége idején a Newsweek (1983) önkritikusan állapította 

meg, hogy az USA külpolitikai presztízse ismét hanyatlóban van, jóllehet kulturális 

hatása világszerte növekvő tendenciát mutat. A paradox helyzet a kormányzat és a 

„barátságos, szorgalmas” amerikai nép eltérő megítélésének következménye – állítja a 

nemzetközi felmérésre támaszkodó elemzés. Az amerikai tömegkultúrát, üzleti életet és 

tudományos-technikai vívmányokat megtestesítő ikonok/emblémák csakugyan 

hatalmukba kerítették az egész nyugati világot, így az USA már évtizedekkel az 

ezredforduló előtt egyfajta birodalommá nőtte ki magát. Olyan kulturális nagyhatalom 

lett, amelyet konzervatív, fundamentalista bírálói egyre gyakrabban a morális 

dekadenciát exportáló „kulturális imperializmus” vádjával illettek. E Janus-arcú imázs 

felvázolása során a Newsweek arra a következtetésre jutott, hogy 

 

a közvélemény bízik Amerika vitalitásának konstruktív felhasználásában; hogy az 

USA erőforrásait és leleményességét arra fordítja, hogy más népeket is a jólét 

irányába vigyen, hatalmát pedig arra, hogy a béke felett őrködjön. Jóllehet csodálják 

vagy megvetik bizonyos szempontból, tény, hogy a világnak elvárásai vannak 

Amerikával szemben. Úgy tűnik, leginkább azt várják el tőle, hogy feleljen meg 

azoknak a magasztos eszméknek, melyeket önmaga elé állított. (Newsweek, 1983) 

 

A 20. század utolsó évtizedeire egyértelmű lett, hogy a külpolitika jelentősen 

befolyásolja az országképet. Joseph Nye (1990), a Harvard Egyetem neves politológusa 

ezért a katonai potenciálon nyugvó erőpolitika helyett inkább a „gyengéd hatalom” 

(soft power) alkalmazását, konkrétan a civil diplomáciát (public diplomacy), a 

kooperációt, a vonzó példát, illetve az értékelvű eszmei befolyásolás és a meggyőzés 

eszközét javasolta külpolitikai stratégiának. A Varsói Szerződés, majd a Szovjetunió 

felbomlása ismét változtatott az USA világszemléletén, ami országképének külföldi 

megítélésében is tükröződött. Végül azonban új, globális biztonságpolitikája lett az, 

amely inkább negatív, mint pozitív irányba vitte el a világ róla alkotott képét, s az 

ország imázsproblémája immár az új évezredben, az Irak ellen indított preventív 

háború kapcsán csúcsosodott ki. 

A Kuvait felszabadításáért vívott első öbölháborút 1991-ben a világ közvéleménye 

még a széles, internacionalista együttműködés szép példájának tartotta. Ezután azonban 

felerősödött a szuperhatalomra jellemző hangzatos retorika a földkerekség „legjobb, 

legerősebb” haderejéről, ami sokakat zavart, még szövetségesei közül is. A század 

utolsó évtizedében a Clinton-adminisztráció nem csupán a propaganda szintjén, hanem 

többek között a Balkán-háborúkban játszott szerepével is egyesek számára azt 

bizonyította, hogy a hegemóniára törekvés nem áll távol az amerikai kormánytól. A 

Szerbia ellen 1999-ben végrehajtott pusztító erejű légitámadások – függetlenül attól, 



hogy elérték a várt hatást – megosztották a világ közvéleményét, beleértve a magyar 

lakosságot is. Ezúttal amerikai vezetés alatt álló NATO-hadműveletről volt szó, 

melynek célja a kegyetlen etnikai tisztogatást folytató Milosevics-rezsim térdre 

kényszerítése volt. Mégis, a nyugati szövetséges államokban is voltak tiltakozó 

megmozdulások. Jóllehet hazánk ekkor már a NATO tagja volt, e katonai akció a nem 

hivatalos Amerika-ellenesség felerősödését eredményezte Magyarországon is, 

elsősorban a pacifizmus jegyében. 

Balkáni béketeremtő intervencióját követően az USA a tagdíj megvonását, sőt a 

világszervezetből való kivonulást helyezte kilátásba arra az esetre, ha az ENSZ 

megpróbálná kiterjeszteni a hágai nemzetközi büntetőbíróság joghatóságát amerikai 

állampolgárokra (Elliott, 2000). Tartozását az Egyesült Államok kormánya – minthogy 

az ENSZ támogatását kereste – csupán a 2001. szeptemberi terrortámadás után 

egyenlítette ki maradéktalanul, és csak 2003-ban csatlakozott ismét az UNESCO-hoz, 

amelyből korábban kilépett. Előzőleg az Egyesült Államok bizonyos nemzetközi 

egyezmények alól is kivonta magát, illetve nem csatlakozott olyanokhoz, melyeket a 

világ legtöbb országa fontosnak tartott. A szenátus nem ratifikálta az atomkísérleteket 

betiltó megállapodást. Mint az egyik legnagyobb légtérszennyező ország, nem fogadta 

el a klímaváltozással kapcsolatos kiotói egyezményt, amely arra kötelezte a szerződő 

feleket, hogy csökkentsék az üvegházhatású ipari gázok kibocsátását a légkörbe. Az 

USA nem csatlakozott az ENSZ égisze alatt megkötött egyezményhez sem, amely 

megtiltja a taposóaknák gyártását, tárolását és továbbadását. E döntések még Amerika 

szövetségeseinek körében is értetlenséget váltottak ki, s azt a benyomást keltették, 

hogy nem ismeri el magára nézve kötelezőnek azokat a normákat, amelyek tiszteletben 

tartását másoktól elvárja. A tv-híradók jóvoltából az egész világ láthatta például, hogy 

a Johannesburgban rendezett Föld-csúcsértekezleten a szólásra emelkedő Colin Powell 

külügyminisztert a környezetvédők kifütyülték. 

E helyt csupán utalunk arra, hogy míg az emberi jogok külföldi betartására ügyelő 

Egyesült Államok értékrendjébe belefér a – néha téves ítéleteken nyugvó – 

halálbüntetés alkalmazása is, az európai közvélemény szemében ez ugyancsak 

visszatetsző, anakronisztikus jelenségnek számít. Mint ahogy szintén rossz fényt vet az 

országra a liberális fegyverviselési jog következtében kiterjedt bűnözés, de különösen 

az utóbbi időben oktatási intézményekben elszaporodó tömeggyilkosságok. Bár a 

fekete kisebbséggel szembeni faji előítélet az utóbbi évtizedekben összességében 

csökkenő tendenciát mutatott, az afroamerikaiakkal szembeni atrocitások és 

megkülönböztetések időről időre még mindig árnyékot vetnek az ország képére. A 

szegénységgel, az iskolázatlansággal küszködő afroamerikai tömegek gondja továbbra 

is rossz benyomást kelt az amerikai társadalomról, jóllehet az elmúlt két évtizedben 

politikai aktivitásuknak köszönhetően a feketéknek már számos nagyvárosban, illetve 

államban volt polgármestere, kormányzója, kongresszusi képviselője, főbírája, több 

kormánytagja, sőt nem egy elnökjelöltje. Idén januártól fekete bőrű elnöke van az 

Egyesült Államoknak, Barack H. Obama személyében. 

Az Egyesült Államok szuperhatalmi térnyerése számos országban irigységet vagy 

éppenséggel a fokozódó globalizációtól való félelmet váltott ki. A globalizáció 

politikai, gazdasági, kulturális és informatikai megnyilvánulásai világszerte sok polgár 

szemében ma is az amerikanizálódás veszélyét jelentik, s a gazdasági globalizáció 

szélsőségektől sem mentes ellentábora főleg az USA ellen fordította haragját. 



Meggyőződésük szerint mindenekelőtt az amerikai székhelyű multinacionális 

vállalatok, pénzügyi és kereskedelmi szervezetek a felelősek a nemzeti ipar 

elsorvasztásáért, a dolgozók kizsákmányolásáért, illetve tömeges elbocsátásáért, a 

környezetrombolásért stb. Az Egyesült Államok kormányzata azonban aligha 

hibáztatható mindazokért a negatív jelenségekért, melyeket egyes óriáscégek külföldön 

okoznak, hiszen irányításuk magánkézben van, s gazdasági tevékenységük határokon 

átívelő, szupranacionális. 

Ha a média szerepét vesszük, annak részesedése a globalizációs folyamatból nem 

csupán gazdasági jellegű, így a felelőssége is más. Tény, hogy az amerikai média 

független orgánumainak nincs rá felhatalmazása, ezért nem is célja bármiféle 

kormánypropaganda terjesztése a nagyvilágban; legfeljebb – természeténél fogva – az 

USA-ra jellemző gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális értékrendet, eszméket és 

információkat exportálhatja azok sokszínűségében. Közismert hírmagazinok, mint a 

Newsweek vagy a Time, kulturális folyóiratok, mint a Reader’s Digest vagy a National 

Geographic inkább tartalmuk színvonala miatt kelendőek sok országban, semmint 

azért, mert kiadóik monopolizálták volna a nemzetközi sajtópiacot. Óriási 

példányszámaik következtében hatásuk persze globális, akárcsak a sokat kárhoztatott 

amerikai filmiparé vagy televízióé. Az HBO és egyéb műholdas tv–mozicsatornák 

szórakoztató műsorai, vagy az MTV fiataloknak szánt könnyűzenei adásai a 

tömegkultúra terjesztői. Ugyanakkor az USA élen jár a globalizált információs 

társadalom megteremtésében, amennyiben az informatikai forradalom hazája, ahol 

jelenleg is az információs világháló tartalmának jó része keletkezik. Ez pedig Nye 

(2002) professzor szerint jó eszköz az általa idealizált „gyengéd hatalom” erejének 

növelésére. 

A Clinton-kormány gazdasági és külpolitikai teljesítményeit csakúgy, mint az ország 

képét 1998/99-ben súlyosan beárnyékolta az elnök szexbotránya miatt kialakult 

politikai válság. Hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályozása címén a 

Kongresszus vádat emelt Bill Clinton ellen. Konzervatív republikánus politikai 

ellenfelei látványos, komikusnak tűnő kirakatperben igyekeztek a szuperhatalom első 

számú vezetőjét ország-világ előtt lejáratni. A média nyilvánosságának köszönhetően 

az egész világ közvéleménye tanúja lehetett bűnbánó pironkodásának, csakúgy, mint a 

képviselők és a szenátorok moralizáló pártpolitikai civakodásának, hatalmi harcának. 

Az elnököt végül felmentették; ám a Monica Lewinsky-ügy és az impeachment nem 

csupán Clinton személyes tekintélyének és az elnöki mítosznak ártott, de fellebbentette 

a fátylat a politikai elit tagjainak képmutatásáról is. 

Amint a Clinton nevéhez fűződő belpolitikai botrány ártott a Fehér Ház 

tekintélyének, úgy rontotta az amerikai választási rendszer hitelét a 2000. évi 

elnökválasztásból kikerekedő negatív szenzáció. Az ugyancsak komikus elemeket 

tartalmazó újraszámlálások Florida államban a procedúra elhúzódásához és a 

végeredmény legitimitásának megkérdőjelezhetőségéhez vezettek. Jóllehet végül 

George W. Bush alkotmányos módon szerezte meg a győzelmet Al Gore felett, 

személyét a nemzetközi közvélemény kezdettől fenntartásokkal fogadta. Ekkor még 

nem volt valószínűsíthető azonban, hogy a külföldön régóta lappangó Amerika-

ellenesség éppen az ő elnöksége idején fog tetőfokára hágni. 

Közismert, hogy különösen az iszlám világ hosszú évtizedekre visszamenően több 

mint neheztelt az Egyesült Államokra annak Izraelt támogató közel-keleti politikája 



miatt. A fundamentalista, antidemokratikus iszlám rezsimek számára nem volt 

kívánatos a nyugati civilizáció terjedése, hiszen az a polgári demokráciát, az 

egyenjogúságot, a szekularizációt mozdította volna elő földjükön. Radikális 

terrorszervezetük tagjai végül 2001-ben látták elérkezettnek az időt a „nagy 

leszámolásra”, a New York és Washington elleni összehangolt támadásra. Az összesen 

mintegy háromezer emberéletet követelő tragikus esemény történelmi jelentősége 

azonnal felmérhető volt: az USA az akciót az ország elleni támadásként fogta fel, ami 

messzemenő katonai és politikai következményeket sejtetett. Minden addigi 

külpolitikai stratégia menten átértékelődött, s új prioritás került előtérbe a kül- és 

biztonságpolitikában: a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem ügye. Az elnök 

antiterrorista hadjárata azonban az Egyesült Államok reputációját hosszabb távon sok 

szempontból negatívan befolyásolta. 

A világ közvéleménye, a mértékadó nemzetközi média természetes döbbenettel és 

részvéttel fogadta a szeptember 11-ei események hírét. Bár voltak olyan hangok is, 

hogy „Amerika azt kapta, amit érdemelt”, a magyar kormány és a hazai parlamenti 

pártok – a MIÉP kivételével – szintén haladéktalanul kifejezésre juttatták 

együttérzésüket az Egyesült Államok népével. 2002-re világossá vált, hogy az iszlám 

ihletésű globális terrorral folyamatosan számolni kell. A veszélyérzet különösen az 

Egyesült Államokban állandósult. Noha az USA katonai válaszlépései – nem utolsó 

sorban az Irak elleni háború – súlyos áldozatokkal jártak, és legitimitásuk is vitát 

gerjesztett, látni kell, hogy az amerikai hadigépezet beindulását kiváltó eredeti indíték, 

vagyis a tulajdonképpeni casus belli nem volt más, mint a két nagyvárost ért 

terrortámadás, a világ szuperhatalmának sokkolása és porig alázása. Más szóval az 

amerikai kormányzat cselekvéssorozatának motivációja végső soron egy szeptember 

11. által indukált önvédelmi reflexre vezethető vissza. Hogy ez mennyire volt reális 

vagy csupán névleges hivatkozási alap, a vélemények jócskán megoszlanak. 

A katasztrófát követő napokban-hetekben felelős amerikai vezető körökben is 

többször feltették a kérdést: „Vajon miért utálnak bennünket?” Nyilvánvaló volt, hogy 

az ország, illetve a kormány súlyos népszerűségi deficittel áll szemben. A korrekció 

szándékával önvizsgálatok és intézkedések sora vette kezdetét. Miközben 

hajtóvadászat indult a terroristák ellen, a Bush-kormány haladéktalanul új 

propagandaügyi államtitkárt nevezett ki a külügyminisztériumba, mégpedig egy sikeres 

reklámszakember, Charlotte Beers személyében. Beers, aki pályája elején az Uncle 

Ben’s rizs termékmenedzsere volt, ezúttal azt a feladatot kapta, hogy Uncle Sam 

külpolitikáját adja el a civil diplomácia eszközeivel. Kinevezése és intézkedési terve 

arra vallott, hogy a kormány az országimázs problémájának kezelését elsősorban PR-

kérdésnek tekintette (Public Diplomacy, 2002). A kormányzattól független Council on 
Foreign Relations megállapította, hogy az Egyesült Államok globális 

imázsproblémával küzd: világszerte „arrogánsnak, képmutatónak, önteltnek, 

önmagával szemben elnézőnek, mások érdekei iránt közömbösnek” tartják (CFR 

Report, 2002). A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy fokozni kell a külföldre 

irányuló országimázs-propagandát, a kölcsönös kommunikációt, a civil diplomácia 

támogatását. A szakértők persze tisztában voltak azzal, hogy tartalmi változtatások 

nélkül a propaganda önmagában mit sem segíthet egy népszerűtlen politikán. A 

kormányzat azonban nem tért el a neokonzervatívok által helyesnek vélt külpolitikai 

irányvonaltól. A fent idézett kérdésre a hivatalos válasz az maradt, hogy „azért utálnak 



bennünket, mert nem értenek meg minket”, semmint, hogy „azért utálnak bennünket, 

mert tévúton járunk, legalábbis időnként”. 

A média eközben ismét kongatta a vészharangot a világban növekvő Amerika-

ellenességről. A CNN (2002) külön vitaműsorban elemezte a lehetséges okokat, a 

Newsweek pedig ismert külföldi közéleti személyiségek véleményét kérte ki. Ezek 

között olyan megállapítások hangzottak el, hogy sokan azért nem szeretik Amerikát, 

mert irigyek gazdagságára, elítélik unilateralizmusát, protekcionista kereskedelmi 

politikáját, kevesellik a szegény országoknak nyújtott segítségét. Vaclav Havel az USA 

külügyekben esetenként megnyilvánuló „ügyetlenségéről és arroganciájáról”, a 

„szupranacionális vállalatok okozta frusztrációról” szólt. Felipe Gonzalez spanyol ex-

miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok kormánya elfecsérelte a 

világ szeptember 11. után kinyilvánított együttérzését és „arrogáns unilateralizmusa” 

aggodalomra ad okot. Elfogadhatatlannak tartotta Bush elnök kedvelt „gonosz 

tengelye” (axis of evil) fogalmát s az európai országokkal szembeni bizalmatlanságát 

(Newsweek, 2002. szept. 9.). Amerika népszerűsége Magyarországon is ekkortájt érte 

el addigi mélypontját. A tengerentúli tömegkultúra beáramlása ugyan folytatódott, de a 

rendszerváltás korának Amerika-párti reformértelmisége erre az időre már Európa-hívő 

lett. 

Az afganisztáni tálib rezsim megdöntésének, illetve az ország stabilizációjának 

sikerességében bízó washingtoni kormány ezután a nemzetközi terrorizmus ellen vívott 

harcában többfrontos háborúra készült fel. Neokonzervatív ideológusok elképzelése 

alapján – misszionáriusi elhivatottsággal – az arab világ demokratizálását tűzte ki célul. 

Ehhez első lépésként Szaddam Husszein diktatúrájának megdöntése tűnt 

kézenfekvőnek. Bush terve az volt, hogy Irak „felszabadítása” jótékony hatással lesz az 

egész közel-keleti térségre, ami egyszersmind az USA érdekeit is szolgálná. A világ 

második legnagyobb olajkészletével rendelkező ország – az elnök szerint a „gonosz 

tengelyének” tagja – már az első öbölháború óta Amerika ellenségének számított. 

Együttműködése az al-Kaidával a szeptember 11-ei terrortámadás kapcsán ugyan nem 

nyert bizonyítást, de a CIA információi szerint Szaddam Husszein titokban 

tömegpusztító fegyverekkel, vagy legalábbis azok gyártásához szükséges kapacitással 

rendelkezett. Az ENSZ fegyverzetellenőreinek ezzel ellentétes tartalmú jelentései sem 

tudták meggyőzni az elnököt: 2002-ben eldöntötte, hogy leszámol az iraki rezsimmel, s 

elrettentő példával szolgál a terrorizmust támogató „bandita államoknak” (rogue 

states). Szóban a háborút csupán végső esetre helyezte kilátásba, ám az USA új – 

ugyancsak neokonzervatív ihletésű – nemzetbiztonsági doktrínájában (2002) már 

megfogalmazódott a megelőző csapás, a preventív hadviselés joga olyan diktatúrák 

ellen, amelyek szerinte veszélyeztetik a békét. E terv kivitelezése azonban az Egyesült 

Államok politikájának s vele együtt országképének nemzetközi megítélésében újfent 

negatív fordulatot eredményezett. 

A terrorizmus elleni küzdelemre hivatkozó amerikai kül- és biztonságpolitikát, a 

Bush-doktrínát – a brit kormányt leszámítva – még az USA hagyományos európai 

szövetségesei is csak fenntartásokkal vették tudomásul. Az elnök kardcsörtető 

retorikája az európai közvélemény számára meglehetősen idegenül és szokatlanul 

hangzott. A keresztes hadjáratokra emlékeztetett, midőn a Jó és a Gonosz bibliai 

harcára utalt, s kiadta a jelszót: „aki nincs velünk, az a terroristákkal van” (Bush, 

2001). Az ENSZ-re és a szövetségi rendszerre épülő konszenzus keresése helyett úgy 



tűnt, Washington egyoldalú döntések felé hajlik, amivel óhatatlanul a hegemóniára 

törekvő szuperhatalom benyomását keltette. A két kontinens közti stratégiai 

nézetkülönbség miatt a transzatlanti kapcsolatok 2002-ben szemmel láthatóan 

megroppantak. Ehhez persze hozzájárult az is, hogy a hidegháborús veszély elmúltával 

Nyugat-Európa sem érezte többé az USA gyámkodásának szükségességét (Dickey, 

2002). Igazolódni látszott Samuel Huntington „magányos szuperhatalom” teóriája. A 

The Clash of Civilizations ismert szerzője ugyanis még 1999-ben ezt írta: „Az Egyesült 

Államok a vitás ügyekben egyre inkább magára marad; csupán egyetlen vagy néhány 

támogatója akad, miközben a világnak majdnem minden államával és népével 

szembehelyezkedik. […] A szuperhatalmi módszerek helyett újra kell tanulnia a 

nagyhatalmi politizálás játékszabályait, és kompromisszumokat kell kötnie. Az USA 

politikájának az erőviszonyok racionális mérlegelésén, nem pedig arrogáns, 

unilateralista követelések felsorolásán kell nyugodnia” (Huntington, 1999). 

Az elnök Irakkal szemben az új évben is hajthatatlan maradt; az angol–amerikai 

expedíciós haderők már felvonultak a Perzsa-öbölben, és bevetésre készen álltak. Az 

esztendő első három hónapja világszerte ismét nagy tömegdemonstrációk jegyében telt 

el, melyek során a tüntetők azt követelték, hogy az USA hagyjon fel a háborús 

készülődéssel. A világ szkeptikus felének meggyőzése az amerikai politika jó 

szándékát illetően nem járt sikerrel. A propagandaügyekért felelős külügyi államtitkár, 

Charlotte Beers ezért beadta lemondását: az egykori marketing- és reklámszakember 

még a háború kitörése előtt kénytelen volt posztjáról távozni. Miután Szaddam 

Husszein nem teljesítette Bush leszerelésre és távozásra felhívó ultimátumát, a 

hadműveletek 2003. március 20-án elkezdődtek. Perdöntő tárgyi bizonyítékok 

hiányában az ENSZ Biztonsági Tanácsa azonban nem hozott jóváhagyó határozatot a 

preventív csapás előtt; ily módon – sokak véleménye szerint – csorbult a nemzetközi 

jog, és az akció legitimitása megkérdőjeleződött. Idővel bebizonyosodott, hogy az iraki 

rezsimnek nem volt köze a 2001. szeptemberi terrortámadáshoz és nem rejtegetett 

tömegpusztító fegyvereket: Amerika súlyos presztízsveszteséget szenvedett. Egy 

vizsgálat kiderítette, hogy a Központi Hírszerző Hivatal előzőleg nem rendelkezett 

megbízható információkkal, amikor vegyi és biológiai fegyverek létezését állította. A 

szenátus hírszerzési bizottsága ezért megrovásban részesítette a CIA-t; rangidős 

demokrata tagja, Jay Rockefeller úgy vélte: „Az amerikai hírszerzés hibái aláásták az 

Egyesült Államok szavahihetőségét. Tekintélyünk a világban soha nem volt 

alacsonyabb” (Népszabadság, 2004. jún. 10.). 

A háború következtében világszerte tovább csökkent az USA iránti rokonszenv. A 

szegedi Délmagyarország (2003) néhány nappal a Bagdad elleni rakétatámadás után 

megkérdezte az „utca emberét”: igazat ad-e Amerikának? A nyilatkozók mind 

nemleges választ adtak. Nemzetközi közvélemény-kutatások Bush világszerte negatív 

megítélését mutatták ki (Marr, 2003). Felmérések szerint 2004 nyarán már Európa 

lakosságának 76 százaléka ellenezte a washingtoni külpolitika irányát, ugyanakkor a 

polgárok csaknem háromnegyede gondolta úgy, hogy az iraki háború növelte a 

terrorveszélyt. Tény azonban, hogy az európaiak egyértelmű különbséget tettek az 

Egyesült Államok kormányzata (elnöke) és népe között (Piore, 2004; Szőcs, 2004). 

Ennek tükrében nem tekinthető véletlennek, hogy Michael Moore provokatív 

aktuálpolitikai dokumentumfilmje, a Fahrenheit 9/11 nagy sikert aratott Európában. 

„Amerikát azelőtt csodálták, féltek tőle vagy irigyelték. Most egyszerűen nincs a 



szavának hitele” – olvasható a New York University Európa-szakértőjének 

elemzésében (Judt, 2004). A „félrevezetés” és a hitelvesztés témája napjainkig 

ismétlődően visszatér az amerikai és a nemzetközi sajtóban. Itt egyrészt az iraki 

diktatúra és az al-Kaida, másrészt pedig Szaddam Husszein és a tömegpusztító 

fegyverek önkényes összekapcsolása jön nyomatékkal szóba (Krugman, 2005; Herbert, 

2005). 

A bizalomvesztést egy 2004-ben kitört botránysorozat tette különösen 

emlékezetessé. Számos adat és fényképfelvétel került nyilvánosságra arról, hogyan 

bántak a foglyokkal a Bagdad környéki Abu Graib börtönben. A kiszivárgott tények, 

illetve fotók bizonysága szerint a fegyőrök és az amerikai katonai hírszerzés tagjai a 

Genfi Egyezménnyel ellentétes módszerekkel kínoztak vagy félemlítettek meg iraki 

rabokat, hogy információt csikarjanak ki belőlük. A guantánamói fogolytáborhoz 

hasonlóan, a terroristagyanús „elemeket” nem tekintették szabályos hadviselő félnek, 

így az emberi jogaikat védő törvényeket sem alkalmazták esetükben. A Kongresszus 

mindkét háza elítélte a fogolykínzásokat, egyben bocsánatot kért az áldozatoktól. Bush 

elismerte: „A foglyok bántalmazását és megalázását ábrázoló szégyenteljes képek nem 

tükrözik az amerikai értékrendet. Foltot ejtettek hazánk becsületén és hírnevén” 

(Global Message, 2004). Az elnök római látogatása alkalmával hiába tüntette ki a pápát 

az Elnöki Szabadságéremmel, hűvös fogadtatásban részesült: a Vatikánban II. János 

Pál nyilvános szemrehányást tett neki a megszálló erők által elkövetett 

fogolykínzásokért (Pogár, 2004). 

Bush újraválasztása általában nem örvendeztette meg Európát. Az egyébként 

mértéktartó The Guardian c. baloldali-liberális brit napilap tv-kritikusa a választások 

előtt egy ironikusnak szánt cikkében – Bush ismételt győzelmétől tartva – jámbor 

óhaját fejezte ki az iránt, hogy bárcsak eltenné az elnököt valaki láb alól: „John Wilkes 

Booth, Lee Harvey Oswald, John Hinckley Jr. – most, hogy szükség van rátok, hol 

vagytok?” (Brooker, 2004). Az európai pártok nagy többsége a vallás, a fegyverviselés, 

a homoszexualitás, a halálbüntetés, az egészségbiztosítás, a környezetvédelem ügyében 

inkább a Demokrata Párt elveihez állt közelebb. A vallási fundamentalizmus, a 

klerikalizmus jelentős térhódítása és politikai befolyása Amerikában az utóbbi években 

szintén azon tényezők közé tartozott, amelyek még távolabb vitték egymástól a két 

kontinenst. Európa ugyanis ma jóval szekularizáltabb; az állam és az egyház 

szétválasztása a gyakorlatban jobban működik. A tengeren túl ez mostanában inkább 

összemosódni látszik. Olyannyira, hogy például az állami iskolákban manapság félve 

tanítják az evolúció elméletét, mert jobboldali hivatalos körökben elfogadottabb a 

Biblia tanítása és az ún. „értelmes tervezés” (intelligent design) elve (New York Times, 

2005. febr. 4). 

A Katrina-hurrikán okozta katasztrófa 2005 nyarán csak tetézte a gondokat, 

amennyiben tovább rontotta az összképet. A kormányzati szervek késedelmes és 

szakszerűtlen reagálása következtében – hála a médianyilvánosságnak – a világ 

közvéleménye előtt olyan társadalmi problémákra is fény derült, melyeket már sokan 

nem tételeztek volna fel egy szuperhatalomról, legalábbis ekkora mértékben. Ilyen volt 

a szegények, elesettek magárahagyatottsága a bajban, a faji előítéletesség, a hozzá nem 

értő kármentés, továbbá a bűnözésre, a korrupcióra való hajlam megnyilvánulása a 

szerencsétlenség közepette. 



Összegzésül megállapíthatjuk, hogy amint az amerikai kormányzat politikája a 

külvilág szemében veszített legitimációjából s a bizalmatlanság növekedett iránta, az 

nem csupán az ország hírnevének ártott, hanem jelentősen csökkentette az USA 

mozgásterét nemzetközi viszonylatban. Több tényező egymásra hatása következtében 

egy újabb igazság nyert ezáltal bizonyítást: akár egy szuperhatalom 

nemzetbiztonsága múlhat azon, hogy milyen érzéseket táplál iránta a külvilág. 

Miközben az Egyesült Államok a globális terrorizmus visszaszorításáért küzd, immár 

az amerikai lakosság többsége is csalódott a jelentős anyagi- és emberveszteséggel 

járó, elhúzódó iraki háborúban, melynek támogatottsága világszerte drasztikusan 

csökkent. Ezzel párhuzamosan romlott az ország nemzetközi hitele; csorbát szenvedett 

az emberi jogok, illetve az amerikai állampolgárok védelmének tengerentúli mítosza. A 

hatalmon lévő döntéshozók azonban sokáig csupán PR-problémát láttak maguk előtt. 

Pedig a probléma rég túlnőtt az imázson; gyökere többnyire a követett politikában 

rejlett. 
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A MULTIKULTURALIZMUS ALKONYA? 

Nyelvi ideológiák és a hivatalos nyelv kérdése az Egyesült Államokban 

 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az Egyesült Államokban az elmúlt évtized során egymás után buktak meg azok a 

törekvések, amelyek a bevándorlók anyanyelvmegtartását is magában foglaló 

multikulturalizmus (illetve kulturális pluralizmus) tényleges megvalósításának irányába 

próbálták terelni a hivatalos politika célkitűzéseit. 

Tagállami szinten a legnagyobb vereséget az anyanyelvfejlesztő/megtartó kétnyelvű 

oktatási programok szenvedték el. A kaliforniai „227-es javaslat” (azaz népszavazási 

kezdeményezés) 1998-as sikerét követően Arizona lakossága 2000-ben, Massachusetts 

választói pedig 2002-ben döntöttek úgy, hogy az egy (vagy maximum kettő) évig tartó 

angol egynyelvű belemerítést (structured English immersion) teszik kötelezővé az 

általános és középiskolákban. Habár Coloradóban a hasonló kezdeményezés – 44%-os 

támogatottság mellett – kudarcot vallott, összességében a kétnyelvűség-ellenes 

kampányok a korlátozott angol nyelvtudású (limited English proficient, azaz LEP) 

diákok közel felét fosztották meg az anyanyelvükre is támaszkodó oktatási módszerek 

alkalmazásának lehetőségétől (Crawford, 2003). 

Szövetségi szinten az „Egy gyermek se maradjon le” névre keresztelt közoktatási 

törvény (No Child Left Behind Act of 2001) az elszámoltathatóság nevében kimondva-

kimondatlanul olyan, kétnyelvűnek nem nevezhető oktatási modellek bevezetésére 

kényszeríti az iskolákat, amelyek – elméletileg – rövid határidőn belül lehetővé teszik a 

bevándorló diákok számára a „normális” (azaz kizárólag angol nyelven történő) 

oktatásra való áttérést (mainstreaming). 

A törvény nem veszi figyelembe a pszicholingvisztikában 3 évtizede felismert 

különbséget az alapvető személyközi kommunikációs készségek (Basic Interpersonal 

Communicative Skills) és a kognitív/tanulást segítő nyelvi készségek 

(Cognitive/Academic Language Proficiency) között, holott az utóbbi kifejlesztéséhez – 

és a hosszú távú iskolai sikerek megalapozásához – általában 5-7 év szükséges 

(Cummins, 2000: 68–69), szöges ellentétben a manapság foganatosított rendelkezések 

gyorstalpaló kívánalmaival. 

Az angol nyelv hivatalossá tételére irányuló törekvések szervesen illeszkednek a 

fent leírt folyamatokba. Pluralista szemszögből vizsgálva az eseményeket úgy tűnhet, 



hogy a ’60-as és ’70-es évek nyelvpolitikai vonatkozású fejleményeihez képest 

radikális változásoknak vagyunk tanúi. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az 

asszimiláció-orientált elmozdulás szervesen illeszkedik az egynyelvűségpárti amerikai 

nyelvi ideológiába, így tulajdonképpen egyfajta „normalitás”-hoz való visszatérésként 

is értékelhető. 

 

2. Az amerikai nyelvi ideológia lehetséges alappillérei 
 

A „nyelvi ideológia” terminust valószínűleg Shirley Brice Heath vezette be a 

szakirodalomba 1977-ben (Galindo, 1997: 107), utalva az egyes csoportok által 

„magától értetődően” elfogadott, a nyelvek társadalmi szerepére vonatkoztatott 

véleményekre és a velük kapcsolatos célokra. Spolsky (2005) meglátása szerint e 

vélemények és meggyőződések a nyelvekkel kapcsolatos társadalmi gyakorlatból 

alakulnak ki, de egyúttal vissza is hatnak a mindennapi gyakorlatra. 

Macías kiemeli, hogy a nyelvi ideológia alapjául szolgáló, „kollektív percepciók” 

objektivitása gyakran megkérdőjelezhető (2000: 52). Mindazonáltal a gyakran „népi 

nyelvészet” (folk linguistics) címkével illetett, a nyelvészeti szakirodalom által csekély 

mértékben sem befolyásolt közvélekedések (Kontra, 2006: 148) többé-kevésbé 

koherens látásmóddá szerveződnek az identitásuk által meghatározott népcsoportok 

kollektív tudatában (Crawford, 2004: 62). 

Számos elemző az asszimiláció-orientáció különböző erősségű formáit tartja az 

amerikai nyelvi ideológia fő jellemvonásának: Macías English-only ideológiáról beszél 

(2000: 53), Wiley erőteljes asszimilációs tendenciákra hivatkozik (2000: 84), és 

Baronnal egyetemben „nyelvi nativizmus”-ként aposztrofálja ezt a nemkívánatosnak 

ítélt jelenséget (2004). Schiffman szerint máig meghatározó jelentőségű az első 

világháború és az amerikanizációs kampányok hatása (1996: 212). Cutshall 

(2004/2005) megközelítésében az amerikai nyelvi ideológia leginkább a 

„xenoglosszofóbia” műszóval jellemezhető. 

A kisebbségeket nyelvváltásra kényszerítő nyelvpolitika mellett azonban olykor-

olykor tetten érhető a támogatás ritka példája is, amelyet az őshonos nyelvek és 

kultúrák közelmúltbeli felkarolása illusztrál, jóllehet a nyelvmegtartást célul kitűző 

programok anyagi támogatottsága gyakran elenyésző mértékű. Az idegennyelv-

ellenességet változó mértékben enyhíti, de azok generációs átörökítését nem segíti elő a 

pragmatikus elvektől – és újabban az esélyegyenlőség biztosításának igényétől – 

vezérelt tolerancia (Czeglédi, 2006: 9). 

A rendelkezésre álló szakirodalom elemzése nyomán három, egymással összefüggő 

érvrendszer mentén csoportosíthatóak az amerikai nyelvi ideológia lehetséges 

összetevői: 

 

1. A bevándorlók integrációjának és asszimilációjának históriáját (félre)értelmező 

fejtegetések (például a „mélyvíztechnika” állítólagos múltbeli sikereiről szóló, 

illetve a hivatalos nyelv problémája köré szövődő, apokrif történetek) (Kloss, 

1977: 28; Baron, 1990; Adams, 1993; Macías, 2000: 53; Czeglédi, 2001; 

McGroarty, 2002: 20; Huntington, 2000, 2004, 2005). 

2. A nyelvelsajátítás és nyelvtanulás pszicholingvisztikai vonatkozásait érintő, a 

„népi nyelvészet” kategóriájába tartozó vélekedések, beleértve a „kétnyelvű”-nek 



nevezett oktatás amerikai értelmezési formáit (Dicker, 1996: 81; Crawford, 2000: 

6; Czeglédi, 2006: 30–34). 

3. Az angol nyelv identitás-formálásban és nemzetépítésben betöltött (kizárólagos) 

szerepének hangsúlyozása (Ricento, 1998: 89-90; Huntington, 2000, 2005: 78). 

 

Huntington értelmezése szerint (2000) az „amerikai hitvallás” alapelvei (tehát 

lényegében a Függetlenségi Nyilatkozat és az Alkotmány által deklarált eszmék) nem 

elégségesek az amerikai identitás fogalmának pontos definíciójához. Az ország 

magkultúrája („core culture”) magában foglalta a keresztény vallás, a protestáns 

értékek és erkölcsiség (munkaerkölcs), az angol nyelv, a jog, a törvényesség és a 

korlátozott kormányzati hatalom brit hagyományait is (Huntington, 2000: 78, kiemelés 

tőlem). 

A hivatalos nyelvről szóló tagállami és szövetségi szintű törvényjavaslatok bizonyos 

kitételei mindhárom fent említett ideológia-komponensre például szolgálnak. 

Leggyakoribb érvük mégis a nemzeti egység fenntartására való törekvés, tehát 

bizonyos értelemben a magkultúrához való visszatérés szükségességét szorgalmazzák. 

 

3. A tagállami szintű Official English törvények főbb jellemvonásai 
 

Az angolt hivatalos nyelvvé deklaráló államok számának meghatározása okoz némi 

fejtörést. Mind a US English (http://www.us-english.org/inc/official/states.asp), mind 

pedig a ProEnglish nevű szervezetek 

(http://www.proenglish.org/issues/offeng/states.html) harminc tagállamot említenek 

(2008. februári adat). Közelebbi vizsgálódás után azonban kiderül, hogy a felsorolás 

kissé optimista, de az „Official English” tagállamok tényleges száma így is meghaladja 

a „lélektani” 25-öt. 

Jelentős fejlemény, hogy az 1988 óta elfogadott „Official English” törvények közül 

hatot a választók szentesítettek (ráadásul jelentős többséggel), nem pedig az adott 

tagállam törvényhozói testülete szavazta meg őket. Tehát amikor a választók 

közvetlenül is hallathatták hangjukat a hivatalos nyelv ügyében (azaz kifejezhették 

véleményüket a nyelvi ideológiával kapcsolatban), az mindig az asszimilációpárti oldal 

győzelmével végződött. 

Ebbe a vonulatba illeszkedik, hogy Missouri törvényhozása a közelmúltban 

népszavazással történő alkotmánymódosítást kezdeményezett, így a 2008-as 

elnökválasztással egy időben a lakosságnak alkalma nyílik majd arra, hogy az 1998 óta 

hatályos törvényt – amely „közös nyelv”-ként határozza meg az angolt – a jelenleginél 

jóval erősebb formában fogadja el. 

A legutóbbi, 2007-es törvényeket Idahóban (és különösen Kansasben) meggyőző 

többséggel szavazták meg a választott képviselők és szenátorok. Ráadásul legalább egy 

tucat újabb állam törvényhozásában is felbukkantak hasonló beterjesztések a jelenlegi 

ülésszak folyamán. Utóbbi fejlemények jelzik, hogy a lakosság körében a többségi 

nyelv társadalmi szerepével kapcsolatos, hosszú ideje népszerű felfogások lassan, de 

biztosan támogatókra találnak a politikai elit tagjai körében, nemcsak tagállami, hanem 

– némi fáziseltolódással – szövetségi szinten is. 

A tagállami szintű törvények meglehetősen sokszínűek: az arkansas-i – 

egymondatos – deklaráció 1987-ből teljesen szimbolikus, ellentétben az utóbbi 10 



évben elfogadott változatokkal, amelyek egyértelműen a gyors ütemű asszimiláció 

mellett kötelezik el magukat, és az angol nyelvet mint védelemre és megerősítésre 

szoruló kódot írják le. Az angol nyelv az amerikai társadalom „kötőanyaga”, olyan 

kapocs, amely lehetővé teszi a bevándorlók integrációját és a közmegegyezés 

kialakítását. 

Szinte mindegyik törvény a kormányzati funkciók egynyelvűsítését hangsúlyozza, és 

néhány esetben utalást találunk a kétnyelvű oktatási programok átirányító (azaz a 

nyelvváltást ösztönző) jellegének erősítésére is. 

Az őshonos nyelvek viszont minden esetben kivételt képeznek az „Official English” 

törvények hatálya alól, így a Native American Languages Act (1990) alkotói által 

megfogalmazott, az anyanyelvmegtartást és -fejlesztést célul kitűző paragrafusok nem 

sérülnek a közeli jövőben sem. 

Minden más esetben viszont a kisebbségi nyelv „probléma”-kontextusban jelenik 

meg: fejlesztése ellenjavallott, hivatalos használata tiltott, illetve nem támogatott, 

beszélőinek esetleges jogaira utalás nem történik. 

A társadalmi egység fenntartására, valamint a részvételi demokrácia kiteljesítésére a 

vizsgált törvények kitételei alapján kizárólag az angol nyelv alkalmas – és ez a felfogás 

lassan, de biztosan utat tör magának a szövetségi törvényhozás útvesztőiben is. 

 

4. A Szövetségi Kongresszus és a hivatalos nyelv kérdése (1981–2007) 
 

Az Egyesült Államok Kongresszusának napirendjén először 1981. április 27-én 

bukkant fel a később „Official English” (illetve az ellenfelek által English-only-ként 

aposztrofált) mozgalom első, hivatalosan beterjesztett javaslata. A Szenátusba a 

Samuel Ichiye Hayakawa szemantikaprofesszor („mellesleg” Kalifornia állam 

republikánus szenátora) által benyújtott, SJRes 72-es számú közös határozat (joint 
resolution) a tagállamok ¾-ének jóváhagyását igénylő alkotmánymódosításban 

próbálta rögzíteni az angol nyelv hivatalos státuszát, és burkoltan támadást intézett a 

kétnyelvű oktatás anyanyelvmegtartó változatai ellen. A határozati javaslat 12%-os 

támogatást ért el a Szenátusban. 

Az 1981 és 2007 között mintegy 70 hasonló értelmű törvény-, illetve határozati 

javaslat került a Kongresszus napirendjére, de a tényleges szavazásig csupán az 1996-

os, HR|123-as jelzetű képviselőházi beterjesztés jutott, amelyet 259 szavazattal (68%) 

el is fogadott az alsóház. A törvényjavaslat a Szenátusban már nem bukkant fel, mivel 

Bill Clinton, a hivatalban lévő elnök, vétóval fenyegette meg a törvényhozókat 

(Crawford, 2000: 48). 

A HR 123 (teljes nevén az English Language Empowerment Act) gyakorlatilag 

törvénybe iktatta volna azt a máig erősen vitatott elképzelést, amely szerint az angol 

nyelv sikeres megtanulásához „csupán” rengeteg célnyelvi gyakorlás szükséges, nem 

pedig anyanyelvi magyarázatok – nem is szólva a kisebbségi nyelven történő tantárgyi 

oktatásról („time-on-task” elmélet, lásd Porter, 1990: 119). 

A javaslat látszólag üdvözölte az USA-ban tapasztalható etnikai sokszínűséget, 

ugyanakkor leszögezte, hogy a nemzeti egység fenntartásához szükséges a közös nyelv 

védelme, és ez a feladat a szövetségi kormányzatra is hárul [HR 123, Title I, Sec. 101 

(1-4)]. 



A bevándorlók számára elengedhetetlenül fontos megtanulni az angol nyelvet, mivel 

ez a kulcs az „amerikai álom”-hoz – azaz a munkahelyekhez és a gazdasági sikerekhez. 

Ezt a kitételt vitatni aligha érdemes, viszont a törvényjavaslat értelmében 

„felelősségteljes állampolgár” is csak úgy válhat az új jövevényekből, ha tudnak 

angolul (Title I, Sec. 101 (6-7)). Tehát úgy tűnik, hogy a Dillingham bizottság 8 

évtizeddel azelőtti „megállapításai” és a Sapir-Whorf hipotézis feltételezései hagytak 

némi nyomot a törvényhozók világszemléletén. 

A konkrét rendelkezések szintjén a HR|123-as beterjesztés a kormányzat működését 

csakis angol nyelven tartotta elképzelhetőnek, de a köztisztviselők számára a szóbeli 

kommunikációt más nyelveken is engedélyezte. Az állampolgárság megszerzésének 

előfeltételéül szabta a folyékony angol nyelvtudást (bár részletesebb definícióval nem 

szolgált ennek mibenlétéről), és kikötötte, hogy a honosítási ceremóniák is csak 

angolul történhetnek. Ráadásul a törvényjavaslat frontális támadást indított az 1965-ös 

választójogi törvény tíz évvel későbbi módosítása által előírt kétnyelvű szavazócédulák 

alkalmazása ellen. Ugyanakkor kikötötte, hogy az amerikai indiánok nyelvi jogai nem 

csorbulhatnak a törvény elfogadása után sem (Title I, Sec. 102 – Title II). 

A hasonló törvény- és határozati javaslatok mezőnyében a HR 123-as középutasnak 

számított. A meglehetősen ritka, 1-2 mondatos, jórészt szimbolikus javaslatokhoz 

képest konkrét kitételeket tartalmazott, viszont néhány „extrém” beterjesztéshez 

viszonyítva – amelyek leszögezték, hogy az amerikai állampolgárok közti 

kommunikáció „elsőbbségi” nyelve (preferred language) az angol, és azonnal 

megsemmisítették volna az 1968 óta (változtatásokkal) érvényben lévő törvényeket a 

kétnyelvű oktatásról (Czeglédi, 2001) – kifejezetten enyhének tűnt. 

1996 után az extrémnek nevezhető beterjesztések támogatottsága meredeken 

zuhanni kezdett, és a HR 123 későbbi változatai mögé felsorakozó törvényhozók száma 

is csökkent. 

E fejleményekkel párhuzamosan a José Serrano New York-i demokrata képviselő 

nevével fémjelzett, multikulturalista szellemben fogant English Plus Resolution 

politikai támogatottsága jelentősen nőtt. A határozati javaslat szövege a „nyelv mint 

erőforrás” perspektívájából közelít a kisebbségi nyelvekhez, hangsúlyozza megtartásuk 

gyakorlati előnyeit, ugyanakkor elengedhetetlenül szükségesnek ítéli az angol nyelv 

elsajátítását is. Megjegyzendő azonban, hogy Serrano javaslata formai szempontból 

„egyetértő határozat” (concurrent resolution), tehát megszavazása esetén sem bírna 

kötelező erővel. 

2001 után a helyzet drámai módon megváltozik. Az alábbi grafikonok összegzik a 

vezető Official English törvényjavaslat, valamint az English Plus Resolution 

támogatottságának alakulását 1989 és 2006 között (a Kongresszusi Könyvtár online 

törvényhozási adatbázisa, a „THOMAS” adatai alapján): 

 

1. grafikon: A vezető Official English törvényjavaslat kongresszusi támogatottságának 

alakulása (1989–2006) 

 



 

 

 

2. grafikon: Az English Plus Resolution kongresszusi támogatottságának alakulása (1989–2006) 

 

 

 

 

Az adatokból kitűnik, hogy a 107. Kongresszus (2001–2002) után a 

Képviselőházban – amely a kétévenkénti választások következtében erős állampolgári 

kontroll alatt áll, így feltehetően a nyelvi ideológiában bekövetkező változásokra is 

érzékenyebben reagál – a hivatalos nyelv státuszának törvényi megerősítésére irányuló 

törekvések népszerűsége meredeken emelkedni kezd. 

A jelenlegi, 110. Kongresszus (2007-2008) legígéretesebb törvényjavaslata a 

republikánus iowai képviselő, Steve King által jegyzett HR 997-es, amelynek 33,3%-os 

támogatottsága hétről hétre növekszik. A hivatalosan English Language Unity Act-nek 

keresztelt beterjesztés hangsúlyozza az angol nyelv összekötőkapocs-szerepét, és 

kiemeli, hogy a tagállamoknak joguk van hivatalos nyelvükké deklarálni az angolt. 

King javaslata értelmében a szövetségi kormányzat képviselőinek kiemelt 

kötelessége (affirmative obligation), hogy az angol nyelv státuszát megvédelmezzék, és 



a kormányzati munkában betöltött szerepét tovább erősítsék. A HR 997-es előírja, hogy 

minden jövendőbeli állampolgár képes legyen elolvasni, és „általában” értelmezni a 

Függetlenségi Nyilatkozat, az Alkotmány és a hatályos törvények szövegét, továbbá a 

honosítási ceremóniák is csak angolul történhetnek (HR 997, Sec. 3). 

A HR 123-ashoz hasonlóan a HR 997-es is sérthetetlennek tartja az őshonos 

amerikai indiánok nyelvi jogait, de az 1996-os English Language Empowerment Act-tel 

ellentétben Steve King javaslata már a kétnyelvű szavazócédulák gyakorlata ellen sem 

lép fel, tehát az Official English javaslat tovább „szelídült”. 

A Szenátus, amelynek egyes tagjai csak hatévente szembesülnek választóik 

megfellebbezhetetlen akaratával, látszólag még ellenáll az Official English 

csábításának. Az önálló beterjesztésekkel szembeni idegenkedés azonban nem jelent 

teljes immunitást a sokak által populistának, demagógnak, és idegenellenesnek 

bélyegzett elképzelésekkel szemben.  2006 májusában a Szenátus abszurd módon 

kétszer is szavazott a hivatalos nyelvről egy bevándorlási reformtörvény-tervezet 

(Comprehensive Immigration Reform Act of 2006) kiegészítéseként, bár az első esetben 

„nemzeti nyelv” címszóval, a másodikban pedig „közös nyelv”-ként aposztrofálva az 

angolt. 

A nemzeti nyelvről szóló, James Inhofe oklahomai szenátor által kezdeményezett 

módosítás az elnevezésén kívül mindenben megegyezett egy átlagos Official English 

törvényjavaslattal, és különleges hangsúlyt fektetett az állampolgári ismeretek és az 

angol nyelvtudás alaposabb számonkérésére az amerikai állampolgárságra pályázó 

bevándorlók esetében (S 2611 ES, Sec. 767-768). 

Az angolt „közös és egységesítő nyelv”-ként leíró, Ken Salazar coloradói demokrata 

szenátor által javasolt kiegészítés (S 2611 ES, Sec. 769-770) megpróbálta konzerválni 

a nyelvpolitikai status quo-t, védelmébe véve a már meglévő nyelvi jogokat és 

gyakorlatot, ugyanakkor leszögezte, hogy a nevéhez fűződő módosítás ezek 

kiterjesztésére sem ad felhatalmazást (Sec. 770). Inhofe módosító indítványát 62–35, 

Salazar kiegészítését 58–39 arányban szavazta meg a Szenátus, 24 szenátor mindkét 

előterjesztést támogatta. Az ellentmondásos helyzet további éleződésére akkor nem 

került sor, mivel az anyatörvény nem jutott el a Képviselőházig. 

2007 júniusában Inhofe szenátor nemzeti nyelvről szóló módosító indítványát 64–33 

arányban hagyta jóvá a Szenátus (Comprehensive Immigration Reform Act of 2007, S 

1348, Sec. 765-766). Salazar kiegészítése (Sec. 767-768) ismét 58–39 arányban kapott 

támogatást – tehát az ellentmondás a 2007-es bevándorlási reformtörvény-tervezetben 

is bennemaradt (The U.S. Congress Votes Database). 

Ennél jóval nagyobb jelentőségű az a tény, hogy a Szenátus, amely az elmúlt fél 

évtizedben gyakorlatilag távol tartotta magát az Official English kérdéskörétől, 2006 

óta ismét az ilyen típusú viták kereszttüzében találta magát. Ráadásul 2007-ben a 

hivatalos nyelv kérdése James Inhofe jóvoltából önálló törvényjavaslat formájában is 

megjelent a Szenátus napirendjén: az S.I. Hayakawa Official English Language Act of 

2007 (S 1335) a hagyományosnak mondható kitételeken túl ismét erőteljes támadást 

indít a kétnyelvű szavazócédulák alkalmazásának gyakorlata ellen, így számottevően 

túllép a képviselőházi változat (HR 997, lásd feljebb) tervezett hatókörén. Szenátusi 

támogatottsága jelenleg 8%-os. 

Mindeközben az English Plus Resolution mögül kihátráltak a képviselők. Legutóbb 

beterjesztett változata (HConRes 11) mindössze egyetlen támogatót tudhat magáénak, 



így a beterjesztővel, José Serranóval együtt is a jelentéktelennek számító 0,5% körül 

stagnál. 

 

5. Összegzés 
 

A vizsgált szakirodalmi források megállapításai alapján az amerikai nyelvi ideológia 

legmarkánsabb vonása az erőteljes asszimiláció-orientáció, a kisebbségi nyelvek 

átörökítésével szemben tanúsított intolerancia. Ez a hozzáállás húzódik meg a valódi 

kétnyelvűséget célul kitűző oktatási programok visszaszorítása mögött, valamint – 

legalábbis részben – magyarázza az angol nyelv hivatalos státuszát szabályozni kívánó 

javaslatok támogatottságának látványos erősödését. 

Az utóbbi tendencia elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 2001 szeptembere után 

beköszöntő válsághangulattal, valamint a patriotizmus szinte kötelezően elvárt 

megnyilvánulási formáival. De bármi legyen is a magyarázat, ma már nehezen 

vitatható, hogy az állampolgárok véleménye szerint a jó angol nyelvtudás az amerikai 

identitás szerves részét képezi, elválaszthatatlanul az amerikai történelem 

kulcsdokumentumaiban megfogalmazott alapelvektől. 

Érzékelhető, hogy a részvételi demokrácia lehetőségeit kihasználó, alulról jövő 

kezdeményezések sikerei jelentős nyomást gyakorolnak nemcsak a tagállami 

törvényhozókra, hanem lassan, de biztosan erodálják a Szövetségi Kongresszus 

hivatalos nyelvvel szemben tanúsított ellenállását is. Az elmúlt hónapok szenátusi 

eseményei arra engednek következtetni, hogy a politikai elit sem vonhatja ki magát a 

grass-roots által képviselt nyelvi ideológia alapelveivel kapcsolatos állásfoglalás alól. 

Mindezek alapján várható, hogy a nem túl távoli jövőben a Szövetségi Kongresszus 

megszavaz egy olyan Official English törvényt, amely az elmúlt évtizedek számos 

kezdeményezéséhez viszonyítva mérsékeltnek mondható, tehát valószínűleg nem tesz 

bátorító utalásokat a „kétnyelvű” oktatás alámerítésre (submersion) emlékeztető 

formáira, illetve jó eséllyel megbékél a kétnyelvű szavazócédulák alkalmazásának 

három évtizedes gyakorlatával. 

Viszont minden bizonnyal szigorítani és egységesíteni fogja az állampolgárság 

megszerzéséhez szükséges, alapszintű angol nyelvtudásra vonatkozó követelményeket, 

és nagyobb hangsúlyt fektet majd az amerikai történelem „kulcsdokumentumain” 

alapuló értékrend számonkérésére is. 

Végül szinte biztosra vehető, hogy az angolt hivatalossá tevő törvény nem fogja 

csorbítani az amerikai indián őslakosság 1990 óta meglévő, kiterjedt nyelvi jogait. 

Összességében egy ilyen jellegű Official English törvény elfogadása teljes 

mértékben összeegyeztethető lenne az amerikai nyelvi ideológiával, még akkor is, ha 

multikulturalista szemszögből sokan bizonyára tragédiaként értékelik majd. 
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Küldetéseszme és birodalomépítés Amerikában 
 

Az amerikai terjeszkedés kritikusai már a 19. század végén, a 20. század elején 

nekiláttak az amerikai terjeszkedés bírálatának. Az amerikai revizionista történetírás az 

1960-as években magába olvasztotta ezeket a tradíciókat. A hidegháborút, majd 

különösen a vietnami háborút sokan – közöttük Gabriel és Joyce Kolko – nem a 

Szovjetunió expanziójának, hanem az Egyesült Államok neokolonializmusának 

tulajdonították (Ferguson, 2004: 3). A spanyol–amerikai háború (1898) óta fokról fokra 

elromlott az Egyesült Államok külföldi képe, régi értékeinek tiszteletét hódító 

törekvéseinek, mind nagyobb térségekben berendezkedni igyekvő uralmi tendenciáinak 

elutasítása váltotta fel. Ebből a felfogásból nőtt ki és táplálkozik részben ma is az az 

amerikaellenes szemlélet, amely szinte minden kontinensen az Egyesült Államok ellen 

fordította a közhangulatot, elsősorban az iraki háború megindítása óta (Sardar–Davies, 

2002: 7). 

Az amerikai gondolkodásban ugyanakkor mélyen gyökerezik a küldetés tudata, az 

elhivatottság hite, a kiválasztottság meggyőződése. A hosszú évszázadok során, amikor 

az amerikaiak birtokba vették szép és gazdag földrészüket, kialakult bennük a 

hiedelem: küldetésük sorsszerűen, nyilvánvalóan rájuk szabott elrendelés. Feladatuk, 

hogy elterjesszék a szabadságot és a demokráciát. „Sorsszerű, nyilvánvaló végzetük”, a 

Manifest Destiny egyike az amerikai lét, s az avval szorosan együtt járó területi 

terjeszkedés alapfogalmainak. Életformájuk hitbuzgó terjesztése meghatározó 

ideológiája lett az észak-amerikai kontinens népének, már-már az amerikaiság 

szinonimája (Frank, 2007: 7). 

A szabadság terjesztői, a terjeszkedés hívei kezdettől úgy gondolták, hogy 

igyekezetük nemcsak helyes, de természetes is. A kifejezés: Manifest Destiny, John L. 

O’Sullivan (1813–1895) New York-i újságírótól származott, aki azt ekként 1839-ben 

használta először „The Great Nation of Futurity” [A jövő nagy nemzete] című cikkében 
(The United States Democratic Review, Volume 6, Issue 23, 1839. november, 426–

430., vö. Foner, 1999: 50). Eric Foner úgy értelmezi a fogalmat, mint „az emberi 

történelem legnagyobb kísérletét, amelyre Isten választotta ki az Egyesült Államokat, 

hogy megvalósítsa a szabadságot és elterjessze azt, mint e végzetszerű küldetés 



feladatát” (Foner, 1999: 50). A fogalom terjedését nagyban segítette az olcsó, népszerű 

sajtó, a „penny press” és a nacionalista politikai retorika (Brinkley, 1993: 326). Idővel 

összekapcsolódott és egybe is mosódott az amerikai kivételesség (American 
exceptionalism), a romantikus nacionalizmus és az angolszász faji felsőbbrendűség 

hirdetésével, s az Egyesült Államok küldetésébe vetett hitet jelentette. A Manifest 
Destiny kifejezés leginkább az Egyesült Államok 19. századi térfoglalásával 

kapcsolódott össze, amely az 1812. évi háború után egészen a polgárháborúig tartott, és 

amelyet gyakran egyenesen a „Manifest Destiny korának” neveznek. A terjeszkedést 

ki-ki más hatókörben és eltérő eszközökkel képzelte el, és persze ellenzői is akadtak: az 

elnökjelöltként többször is sikertelen, de jelentékeny modernizátorként vezető politikai 

pozíciót szerzett Henry Clay szenátor (1777–1852) és más kiemelkedő politikusok 

féltek, hogy az expanzió veszélyeztetni fogja a nemzet stabilitását (Brinkley, 1993: 

326). 

A 19. század első felének amerikai terjeszkedése, s vele a Manifest Destiny 

kialakuló elmélete több szempontból is defenzív volt, megállítani és visszaszorítani 

igyekezvén az európai hódítást Észak-Amerikában (Brinkley, 1993: 236–238; 

Weinberg, 1935: 109). 

A nemzet küldetésének látta Amerika nyugati részének meghódítását William Gilpin 

(1813–1894), Colorado első kormányzója is, aki már 1860-ban könyvet írt „Az észak-

amerikai emberek küldetéséről”. A századforduló felé haladva a Manifest Destiny mind 

jobban összefonódott a földéhség kielégítésének, a meggazdagodásnak nyers vágyával. 

Az 1890-es években a republikánusok használták ezt az ideológiát az Egyesült 

Államok hatalmának Észak-Amerikán kívüli kiterjesztéséhez. A századfordulós 

amerikai imperializmus programadó szószólója Alfred Thayer Mahan admirális (1840–

1914) volt, aki The Influence of Sea Power upon History [A tengeri hatalom befolyása 

a történelemre] (1890) című könyvében és más munkáiban is azzal érvelt, hogy a 

tengeri hatalmak a történelem legnagyobb népei, s az Egyesült Államok, melynek 

partjait két óceán is mossa, leginkább tengeri hatalmára építhet. A hatékony tengeri 

hatalomnak gyarmatokra van szüksége, folytatta, s Amerikának tengeri bázisokat kell 

szereznie a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon is, el kell foglalnia Hawaiit és más 

csendes-óceáni szigeteket (Brinkley, 1993: 538–539; Grob-Billias, 1992: II: 178–179). 

A hidegháború még véget sem ért, amikor már hallatszottak az első komoly 

figyelmeztetések: „Az Egyesült Államokat fenyegető veszély a ’birodalmi 

túlterjeszkedés’” (Kennedy, 1992: 483). A nagyhatalmak tündöklése és bukása című, 

rendkívüli sikerű munkájában Paul Kennedy, a Yale Egyetem professzora már 1987-

ben előrevetítette a fenyegető veszedelmet: „Az Egyesült Államoknak jelenleg szerte a 

világon sokkal több érdekeltsége és kötelezettsége van, mint amennyinek az ország, 

erejét tekintve, egyidejűleg eleget tudna tenni.” (Kennedy, 1992: 483). A Szovjetunió 

bukása után legújabban főként amerikai neokonzervatív ideológusok galvanizálták 

életre ezt az eszmét, hogy jogosultnak mutassák az amerikai demokrácia terjesztését, 

ha kell, fegyverrel is, akár az egész világon (Huntington, 2005: 565). Samuel P. 

Huntingtonnak, a Harvard Egyetem professzorának szarkasztikus vélekedése szerint 

 

az imperialista koncepciót az Amerika hatalmának elsődlegességébe és az amerikai 

értékek egyetemességébe vetett hit táplálta. Amerika hatalma, érveltek, messze 

felülmúlja az összes nemzet vagy nemzeti csoportosulás erejét, így aztán Amerikára 



hárul a felelősség, hogy rendet tegyen, és legyőzze a gonoszt az egész világon. Az 

univerzalista nézet szerint a többi társadalom népei alapjában véve ugyanazokat az 

értékeket vallják, mint az amerikaiak, vagy ha mégsem, akkor ugyanolyanokat 

szeretnének, vagy ha mégsem, akkor rosszul ítélték meg, hogy mi a jó társadalmuk 

számára, és az amerikaiak felelőssége meggyőzni vagy rábírni őket arra, hogy tegyék 

magukévá Amerika egyetemes értékeit. Egy ilyen világban Amerika elveszíti 

identitását mint nemzet, és egy nemzetek feletti birodalom meghatározó 

összetevőjévé válik. 

 

Ma Amerikában és azon kívül is mind többen osztják Huntington önkritikus 

aggodalmát: „Amerika nem lehet a világ és egyben mégis Amerika” (Huntington, 

2005: 566). 

A történész Ernest Lee Tuveson hangsúlyozza, hogy a Manifest Destiny kifejezést 

sokan, sokféleképpen, eltérő értelemben használják. Ma inkább negatív konnotációi 

kerültek előtérbe, hallatán terjeszkedésre, hódításra gondolunk. Ez nem új félelem: a 

brit reformer és zsurnalista William Thomas Stead (1849–1912) már 1902-ben könyvet 

írt „a világ amerikanizálásáról”, amit jó előre a 20. század várható fő irányának vélt 

(Field in Grob-Billias, 1992: II: 200). Az amerikai imperializmus jelenségét az 

amerikai történetírók maguk is kétféleképpen értelmezik, és így teszik fel a kérdést: 

„Altruizmus vagy agresszió?” (Grob-Billias, 1992: II: 163). A Manifest Destiny mögött 

meghúzódó fogalmak és ideológiák, szándékok és eredmények sokasága mindenesetre 

óvatosságra int: az amerikai történelem alapos ismerete szükséges értelmezéséhez, 

koronkénti felfejtéséhez (Field in Grob-Billias, 1992: II: 177). Defenzív és offenzív 

jelentések között ingázik, aminthogy az amerikai terjeszkedés is volt és lehet defenzív 

is, offenzív is (Tuveson, 1968: 91). Hozhatja is, viheti is a szabadságot. 

 

Az amerikai évszázad 
 

Közeledvén az évtized végéhez, jó lenne tudni, hogy vajon ez egyben az „amerikai 

évszázad” vége is-e? Nem azoknak a jóslata teljesedik-e be, akik (mint Paul Kennedy) 

már több mint egy évtizede is „birodalmi túlvállalástól”, megalapozatlan katonai 

elköteleződéstől óvták az Egyesült Államokat? (Kennedy, 1992: 483). Megvan-e még 

Amerikában az a spirituális és morális többlet, amely gazdasági és katonai vezető 

szerepét kellő tartalommal, szellemi vonzerővel egészíti ki? A gazdasági és katonai 

hatalmi túlsúly teszi-e amerikaivá az Egyesült Államok évszázadát, avagy az országnak 

emberöltőkkel a II. világháború után is vannak gondolkodásbeli, erkölcsi, „filozófiai” 

tartalékai, melyek globális vezető szerepre predesztinálják? 

Az „amerikai évszázad” kifejezés Henry R. Luce-tól, a Time-Life magazin-konszern 

főnökének egy l941-es vezércikkéből származik. Luce nem annyira a 20. századot 

értette rajta, mint inkább egy századnyi esztendőt, amelyet a II. világháború 

(győzelmes) befejezése és az Egyesült Államok ezzel kezdődő globális befolyása 

jegyében jósolt. Ha próféciáját így vesszük, az évezred-forduló nem az amerikai 

évszázad vége volt, csupán a közepe. Sokan érvelnek emellett: a Reagan-

kormányzatban aktív szerepet játszó Henry R. Nau 1990-ben egész kötetben tagadta az 

amerikai hanyatlás mítoszát, s az Egyesült Államok vezető szerepét jövendölte a 



világgazdaságban éppen akkor, amikor amúgy is divatossá vált a hidegháború 

formájában megélt „történelem” „végéről” szólni (Nau, 1990; vö. Fukuyama, 1992). 

„Az amerikai évszázad” eszméje maga is mítosz, amely tehát a II. világháború 

idején sarjadt, s veszélyes mítoszokkal lépett harcba: keletkezése pillanatában a germán 

felsőbbrendűség mítoszával, néhány évvel később a világkommunizmus és a 

munkásosztály nemzetek feletti eszméjének diadalában bizakodó szovjet hatalom 

mítoszával, legújabban az etnocentrizmussá átkeresztelt nacionalizmusok globális 

veszélyének mítoszával. Az „amerikai évszázad” képzete egy nagy, alkotmányos 

demokrácia erejét állította mindezzel szembe, amelynek szellemi kereteit a francia 

felvilágosodás és a brit parlamentarizmus eszméi, a puritán vallási hagyomány és a 

protestáns munkaetika, illetve általában a nyugat-európai racionalizmus gondolkodási 

tradíciói formálták és tették tartóssá mind a mai napig. Mindehhez a személyes 

szabadság jogába vetett hit és egy új civilizáció megteremtésének küldetéses tudata 

társult. Az „amerikai évszázad” egyik különösen tartós fundamentuma a mindenkori 

civilizációs peremterületeken, a frontier-en való úttörő helytállás, a természeti és 

társadalmi nehézségek meg nem rettenő legyőzése. Az amerikaiak büszkék, s joggal 

büszkék erre a nagy és máig aktív hagyatékra, amelyre a technikai újító- és 

befogadókészség, a társadalmilag támogatott feltalálókedv és a versenyszerűen 

felfogott alkotómunka kultusza példátlan civilizációt épített (Frank, 1999: 99–100). 

Mit hozott magával, mit hozott létre az „amerikai évszázad”, pontosabban „amerikai 

félévszázad” az Egyesült Államokban és a világban? 

Amint azt már évekkel ezelőtt részletesebben is kifejtettem, az Egyesült Államok ma 

a fejlett társadalmi érintkezés civilizációja (Frank, 1995: 28–39). Ebbe beletartozik az 

emberek, az áruk és az eszmék közlekedése, érintkezése, forgalma is. Az Egyesült 

Államok új kommunikációs technológiát és nyelvezetet alakított ki, és világméretekben 

elterjesztette azt. A kommunikációból kultúra lett: az ország működő mintákat 

szolgáltat demokratikus politikai és kapcsolati modellek kialakulásához. Eszköze 

ennek az amerikai angol nyelv is, a maga demokratikus nyelvtanával, szókincsével, 

antifeudális fogalmi örökségével. Erős kerete e kommunikációs kultúrának az amerikai 

egyetem világa, a középosztálynak ez a nagy kohója, nagy és jól szervezett 

könyvtáraival, erős tudományos programjaival, kompetitív sportéletével. Roppant 

kommunikációs hatalma és összetartó ereje van az Amerikát behálózó 

számítógéprendszernek. Az internet egy történelmi pillanat alatt az amúgy is 

hihetetlenül hatékony amerikai infrastruktúra meghatározó eleme lett (Frank, 1999: 

100–101). 

A kommunikáció társadalmasodásának egyik legjobb mutatója ma éppen a 

kompjuterek világa. 2007-es adatok szerint a világon több mint egymilliárd személyi 

számítógépet használnak, s a világranglistát az Egyesült Államok vezeti 251,7 millió 

PC-vel. Ez mintegy negyede az összes gépnek (World Almanac 2009, 2009: 400–405). 

Ami az új technikák felhasználói körét illeti, az Egyesült Államokban 222,450 

millióan férnek hozzá rendszeresen az internethez. Az internet az előzetes becslések 

szerint éveken belül forradalmasítani fogja a hírközlést, a postaforgalmat, a 

kereskedelmi és szórakozási szokásokat, a munkavégzés és az oktatás rendjét is. 

Amerika 1945 óta megszabja a politikai világrend alakulását. A háború a 

nagyhatalmak közül egyedül az Egyesült Államokat hagyta érintetlenül, s hozzá sok 

tekintetben a világgazdaság legnagyobb motorjaként. Amerika korábban 



elképzelhetetlen mérvű termelési és szállítási lehetőségeket kapott a háborút követő 

világban. Az 1945 utáni, mintegy két évtizedes boom periódust ugyan átmenetileg 

rosszabb idők követték a 70-es években, intervenciós gazdaságpolitikával és inflációs 

tendenciákkal, ám a 80-as években visszatért a siker a gazdaságba, és az ország a 

pesszimista előérzetek és jóslatok ellenére máig a világ vezető gazdasági hatalma 

maradt. Direkt és indirekt támogatással, politikai befolyásolással függővé tette a fél 

vagy több mint fél világot. Világnyelvvé tette az angolt, globálissá populáris kultúráját, 

és ezzel demokratizálta, bár kommercializálta is a közízlést (Frank, 1999: 101–103). 

Milyen lett az amerikai ember önnön „évszázadában”? Az átlag amerikai távol 

marad a világ dolgaitól, naiv és rácsodálkozó, eszményeinek zárt kereteiben 

gondolkodik. Nem ismeri és nem is igen érti az Amerikán kívüli világot. Tudatlan a 

világtörténelemben és a földrajzban, a mi fogalmaink szerint műveletlen. De hisz 

eszméinek, a politikai nyitottság és a gazdasági verseny gondolatának hódító erejében, 

és jogosnak érzi e hódítást. A társadalom testében azonban a lelki betegségek sora 

pusztít: nincs hónap, nincs hét, hogy a lapok és a tv-híradók ne adnának számot a 

megbomló társadalmi-lelki egészség szörnyű tüneteiről, ne szállítanák a társadalmi 

feszültségek, az egyre nyíltabb agresszió újabb véres bizonyítékait. A gyilkolás a 

médiák interpretációjában társadalmilag elfogadható és normális emberi aktusként 

jelenik meg mindenütt, állandóan. 

Amerika társadalmilag szétesőben van, népcsoportok, osztályok, filozófiák mentén 

egyszerre. A társadalom egymással szemben álló „törzsek” háborúzásának képét 

mutatja. Hódítanak az ideológiák is, a jobb- és a baloldalon egyaránt. Populista 

demagógiáktól hangos az ország, s „válaszul” a baloldal a „politikai korrektség” 

szamár vezényszavait pattogtatja, és steril akadémiai „teóriát” próbál a valódi 

gondolatok helyébe ültetni. Egy szuszra mindig minden csoportra gondolni kell: ha 

férfiakról szólunk, menten a nőkre is, ha egészségesekről, a betegre is, ha egyfélékről, 

akkor mindjárt a másfélékre is. A társadalom jobbik része szavakban igyekszik kímélni 

a „másságot”, miközben mások a napi valóságban a lehető legbrutálisabban irtják 

annak megnyilvánulásait. 

Az Egyesült Államok immár nemcsak a panaszok s az áldozatok kultúrája (Hughes, 

1994; Sykes, 1992), de terjedőben van a kultúrában kódolt őszintétlenség, a hamis 

részvét, az álpátosz, a mellébeszélés, az eufemizmus, a jogi csűr-csavar, az álságos 

szenteskedés (mindez jól megfigyelhetővé vált Monica Lewinsky évében). Mondják, 

egyedül Los Angelesben több ügyvéd van, mint egész Japánban, s egy jó (és drága) 

ügyvéddel szinte mindent el lehet érni (vö. O. J. Simpson és pere). A baloldalról jövő 

political correctness mesterkélt, felszíni, jobbára verbális megoldást erőltet a 

társadalmi megosztottság problémáinak tényleges programja helyett, a posztmodern 

elméletnek nincs érdemi társadalmi cselekvési programja. A „családi értékek” 

konzervatív retorikája nem menti meg az amerikai családot a széteséstől. Bármelyik 

oldalról érkezzék is a mentőöv, az egykori puritán szemlélet is tovább él, és a „mi vagy 

ők” a megosztottság fogságában tartja Amerikát. A társadalom tele van terapeutákkal 

és terápiás javallatokkal, amelyek nem hisznek a hagyományos tekintélyeknek, és a 

babona, a mítosz, a pszeudovallás hamis ígéretével hódítanak. „Teleevangelisták” 

vagyonokat keresnek soha nem látott méretű tömegeknek szóló igehirdetésükkel, s 

közülük nem egyről kiderül, hogy közönséges csaló. Szekták jelennek meg, és szédítik 

híveikké az értelmes életcél és társadalmi cselekvési program nélkül maradt 



szerencsétlen áldozatokat (lásd például a Branch Davidian szekta wacói tűzhalálát). 

Hódít a véres erőszak kultusza. Az „Amerika-ellenesség” nemegyszer Amerikán belül 

is megfogalmazódik. Az amerikai kultúra kritikusai, mint például Warren I. Susman, 

szomorúan és haragosan bírálják azt a folyamatot, ahogyan az egykor munkaszerető, 

termelékeny, takarékos és lelki értékekre építő amerikai közösség mára a fogyasztás, az 

„elsajátítás”, a kényelem élvezetének, a test kultuszának társadalma lett (Susman, 

1984). A szexuális szabadosság elérte az államélet legfelsőbb színtereit. A történetileg 

művelt kultúrkritikusok egyenesen Róma végnapjait citálják. Barack Obama elnökké 

választása mindemellett azt mutatja, hogy az amerikai társadalom többsége változást 

szeretne. 

Az „amerikai évszázad” egyre inkább a „multikulturalizmus” évszázada. Ez nem 

politikai jóindulat kérdése: 2000 táján az amerikai munkavállalóknak már alig 60%-a 

volt Amerikában született fehér bőrű. 2007-es népszámlálási adatok szerint a 2010-re 

várhatóan 308,9 milliós amerikai nemzetnek 2007-ben 65,8%-a volt „fehér ember”, 

több mint egyharmada tehát „más”: 12,4%-a „fekete bőrű”, mintegy 15%-a „hispán”, 

1%-a indián, eszkimó. 2006-ban a népesség 12,1%-a, 35,6 millió ember külföldi 

születésű volt, tehát első generációs bevándorló (World Almanac 2009, 2009: 596). 

Bizonyos államokban, így például Kaliforniában a népesség összetétele már 2020-ra a 

fehér bőrű lakosság rovására átbillen a „latin” bevándorlók és gyermekeik javára. A 

multikulturalizmus hosszabb távon alááshatja az Egyesült Államok hagyományos 

filozófiai örökségét, de politikai intézményrendszerét, érintkezési kultúráját is. Arthur 

M. Schlesinger, Jr. magyarul nehezen visszaadható szójátékkal egyenesen Amerika 

feloszlásáról, etnikai határvonalak mentén történő szétválásáról beszél nagy hatású 

bestseller esszéjében (Schlesinger, Jr.). Az amerikai évszázad derekán már felmerül, 

hogy miként definiálhatjuk magát az amerikai szót, mennyiben képes ez a fogalom 

tartósan megőrizni egykori tartalmát, tartalmait. (Ez a kérdés természetesen a 

világméretűvé vált vándorlások, menekülések, telepítések, a demográfiai meglepetések, 

„bombák” korában minden más hagyományos nemzeti struktúrában felmerül.) 

Az „amerikai évszázad” amerikai szemmel nézve egy közel négyszáz éves küzdelem 

kiteljesedése. S noha e nagyszabású alkotás lenyűgözi mindazokat, akik akár közelről, 

akár távolabbról figyelhetik fejlődését, szerte a világon mind több kérdőjel és kritika is 

társul az amerikai civilizáció termékeihez s ezek globális megjelenéséhez, az 

amerikaiak nemzetközi befolyásához és szerepvállalásához. Az amerikaellenesség nem 

új jelenség, szinte egykorú az országgal magával. Támadták, amikor kilépett a 

nemzetközi porondra és amikor nem, amikor befogadta a bevándorlókat s amikor nem, 

amikor segített a szabadság védelmezésében s amikor nem. Az anti-amerikanizmus 

hatékony mozgósítóerő lett a századforduló katolikus egyházában éppenúgy, mint 

Hitler és Sztálin birodalmaiban, De Gaulle Franciaországában, Latin-Amerika szegény 

társadalmaiban, nem is szólva persze Vietnamról, Kambodzsáról, Afrika nagy részéről. 

A háború utáni évtizedek Nyugat-Európájában szokásossá vált Amerika-ellenes érvek 

és jelszavak (Ami, go home) megjelennek immár az átalakult Kelet-Közép-Európában 

is, ahol a helyi hagyományt fenyegető amerikai tömegkultúra, a nemzeti nyelvet 

kiszorító amerikai angol, a siker és az érvényesülés kultusza, a globalizáció sokszor 

amerikai mezben megjelenő tünetei félelmet és erős ellenérzéseket keltenek. 

Az „amerikai évszázad” egyben a globalizálódó világ évszázada. Azok az 

amerikaiak, akik hazájukat védeni igyekeznek a sokasodó bírálat ellen, a védelmet arra 



építik, hogy amit mi amerikanizációnak látunk, az voltaképp a globalizáció megjelenési 

formája. Amit mi amerikai ötletnek, újításnak, terméknek, szolgáltatásnak, emberi 

viszonylatnak, nyelvi-kommunkációs formának vélünk, az, mondják, voltaképpen a 

világszellem megnyilvánulása. De nem ezt gondolta-e, mondta-e minden impérium, 

amikor a maga eszméit és eszközeit terjesztette határain kívül? S nem volt-e ebben 

mindegyiknek valamennyi igazsága is? S nem ellenszenves-e mégis a nemzeti kultúrák 

számára az imperiális formában terjesztett világkultúra? 

Mostanra hogy az Egyesült Államok elveszítette könnyen látható ellenfeleit és 

mintegy magára maradt a politikai arénában, mintha keresné és politikai filozófiájának 

igazolásául találná meg távoli népek, országok konfliktusait (Irak, Jugoszlávia, megint 

Irak). A saját szerepkörében elbizonytalanodott ország a nemzetközi konfliktust a 

társadalmi bajok ellensúlyozására és részben mentálhigiénés orvoslására, belpolitikai, 

társadalmi harcainak sajátos, otthoni konszenzusra mindennél alkalmasabb külső 

eszközeként, s a „kivételesség” küldetéstudatának megerősítése érdekében használja 

(Frank, 1999: 104–106). 

Az Egyesült Államokban nagy tábora van mind a nemzetközi távolmaradás, a 

külpolitikai izolacionizmus George Washingtonig visszanyúló hagyományának, mind 

pedig az internacionalista aktivizmus évszázados politikai kultúrájának. Hol azok, hol – 

egyre inkább – emezek kerekednek felül, s az utóbbiak általában a demokraták. A 

beavatkozás politikáját demokrata elnökök képviselték mindkét világháború idején, a 

hidegháború kezdetekor, a vietnami háborúban, és a balkáni háború idején is. A 

háborúk visszhangja világszerte, így Amerikában is nagyon elegyes volt. Az átlag 

amerikai a maga évszázadát otthoni sikerekkel szeretné ünnepelni. Az izolacionizmus a 

jelek szerint jobban hódít, mint valaha. Lehet, hogy az amerikai évszázad végül az új 

bezárkózás kora lesz? 

Erős ugyanis a félelem a „koporsó effektustól”. Az I. világháború 320|710 halottat és 

sebesültet követelt az országtól, a II. világháború már 1|079|162-t; a koreai háború 

amerikai halottainak és sebesült áldozatainak száma 140|200, a vietnami háborúé 

211|556 volt, azaz az USA nemzetközi háborúiban az elmúlt évszázadban mintegy 1,75 

millió halott és sebesült emberáldozatot hozott idegen kontinenseken (Frank, 1999: 

107). Az iraki háború amerikai áldozatainak száma 2009. január 22-én 4230 volt 

(http://www.antiwar.com/casualties/). 

A nemzetvédelemhez képest az Egyesült Államok többet költ az oktatásügyre. Noha 

az alsófokú képzés tulajdonképpen csak a magániskolákban jó színvonalú, ahogy a 

diák eléri a felsőfokú képzést, egyszerre hatalmas lehetőségek állnak előtte. A több 

mint 4300 amerikai egyetem és főiskola nagyobb része természetesen átlagos képzést 

kínál, de a jó egyetemek sok pénzt és gondot fordítanak a posztgraduális képzésre 

(http://www.infoplease.com/ipa/A0908742.html). Itt az oktatói kar, az épületállomány, 

a felszerelés, az infrastruktúra igen sok esetben világszínvonalú, s ami talán a 

legfontosabb, a magasan kvalifikált szakembert pénzben is világosan kifejeződő 

társadalmi elismerés övezi. Elsősorban ebben rejlik az amerikai szellemi hatalom titka. 

Idetartozó adat, hogy a II. világháború óta eltelt időszakban közel 200 amerikai kapott 

Nobel-díjat, az összes díjazottaknak közel fele amerikai volt. Az amerikai egyetem 

vonzerejét mutatja, hogy 2007-re már több mint félmillió külföldi diák tanult az 

Egyesült Államokban (Teresa Brawner Bevis-Christopher J. Lucas, 2007). 

 



Az amerikai angol nyelv 
 

Ha valamikor, éppen most jött el az ideje annak, hogy az Egyesült Államok 

újraértelmezze az amerikai kormányzati felelősséget a nemzetközi kultúra világában, a 

Bush-éra utáni, e tekintetben jószerivel tetszhalott korszak elmúltával. Kérdés 

természetesen, hogy mekkora a lehetősége, mekkora a felelőssége az amerikai 

szövetségi kormányzatnak a kultúra nemzetközi világában. Nem egészen bizonyos, 

hogy a kultúra mozgása kizárólag a globalizáció irányába tart, s hogy vajon valóban 

lejárt-e a nemzeti kultúrák ideje. Mindenesetre nyilvánvaló, hogy az amerikai angol 

nyelvvel együtt a hagyományos, puritán gyökerű amerikai értékek: a jó munkaerkölcs, 

az állampolgári lojalitás, a közszolgálat, az önsegélyezés, a türelem, a pszichológiai 

kultúra elterjedése is rendkívül fontos lenne a világ számára (Frank, 2004: 820). 

Az angol nyelv térhódítása is felfogható az imperializmus egy megnyilatkozási 

formájának, ekként határozza meg Robert Phillipson remek könyve, a Linguistic 

Imperialism. Phillipson úgy tartja, hogy az angol nyelv dominanciája „az angol és a 

többi nyelv közötti szerkezeti és kulturális egyenlőtlenség” fenntartására épül 

(Phillipson, 1992: 47). Szavai az anglocentrizmus kritikus szemléletét tükrözik, amely 

kiemelten kezeli az angol nyelvet a nyelvi terjeszkedés támogatásakor, és aránytalan 

előnyöket biztosít a „kisebb” nemzeti nyelvekkel szemben. Amint azt korábban 

megállapítottam, 

 

A nemzetközi angol egyre gyorsuló ütemű térfoglalása ma mindenekelőtt az amerikai 

jelenlét, hatás, kapcsolat, befolyás következménye, direkt vagy indirekt módon. A 

sikeres globalizációnak feltétele a nyelvi Bábel megszüntetése vagy legalább ésszerű 

redukciója, az internacionális, vagy még inkább szupranacionális angol mint 

világszerte beszélt idegen nyelv készséges és természetes eszköze a világ 

összevonásának. (Frank, 2004: 821). 

 

A I. világháború óta, de különösen a II. világháborúval kezdődően új jelenségek 

figyelhetőek meg a brit és az amerikai angolban is. 

Az amerikai angol egyre inkább különbözik a brit angoltól: 5-7000-re tehető 

azoknak a szavaknak, kifejezéseknek a száma, melyek a két országban élő anyanyelvi 

beszélők számára kölcsönösen magyarázatra szorulnak. Azonos szó is hordozhat eltérő 

jelentést, eltér (Amerikában egyszerűbb) a szavak helyesírása és természetesen a 

kiejtése is. Más az ejtése a legtöbb magánhangzónak, máshol lehet a szavak hangsúlya, 

s mindez kulturális eltéréseket tükröz. A két nyelv között kevesebb a nyelvtani 

különbség, ezekhez tartoznak pl. az eltérő szórendek, Amerikában a ’get’ ige gyakori 

használata igei szerkezetekben, a mellékmondatok konstrukciója, a prepozíciók, 

határozószók szerepe, írásmódja. Az amerikaiak nyelvhasználata közvetlenebb, 

kevésbé formális, jelentős szerepe van a rövidítéseknek, a szlengnek. 

Az amerikai angolnak több regionális változata van, elsősorban az északon, délen és 

az ország középső területén beszélt nyelvi variánsok. Ezeket a Dictionary of American 
Regional English (DARE) c. szótár foglalja (majd) össze. Az amerikai nagyvárosokban 

tovább osztódik a nyelvhasználat, több lokális variáns is kialakulhat. Az amerikai és a 

brit angol ma már erőteljes kölcsönhatásban áll egymással, elsősorban a 

tömegkommunikáció, a média s a turizmus hatására. 



Az amerikai nyelvben elkezdődött az inflálódás folyamata. Az amerikai angol nyelv, 

és rajta keresztül a világangol is a nyelvi inflálódás, a nagyzás, a túlzás, a végletes 

gondolkodás jeleit mutatja. Sok lett a szuperlatívusz, az Egyesült Államokat az egész 

világgal azonosító nyelvi pöffeszkedés. Úgy tűnik, hogy ez a jelenség kapcsolatba 

hozható Amerika globális szerepvállalásával, az amerikai gondolkodás parókialitását 

helyrebillenteni igyekvő gondolkodási globalizálódással. Egyre inkább az a 

tapasztalatunk, hogy az angol – különösen a kereskedelemmel, a PR-tevékenységgel, a 

reklámmal összefüggő területeken – az elkoptatott kifejezési formák, a megmerevedett 

nyelvi klisék, a felsőfok, a túlzások, a tartalmatlan semmitmondások irányába fejlődik, 

a közlés tartalma kiürül. Ez nem vonatkozik természetesen az irodalmi nyelvre, de 

annál inkább a nemzetközileg leginkább terjedő köznyelvre. 

Amit a brit angolban hagyományosan, egészen a 20. század közepéig, még un-

derstatement-ekkel, tehát alulértékelő, lefokozó közlésekkel fejeztek ki, abból mára az 

amerikai túlzások világába léptünk. Ami valaha egyszerűen not bad volt („Nem is 

rossz”), az mára world class, best of all time, biggest of the world és bestest lett. A 

folyamat nyilvánvalóan összefügg a piac, a verseny követelményeivel, ez azonban már 

olyan zónákba is behatol, ahol értékválságot és értékelési zavarokat hoz létre. Mára ez 

már a magánbeszélgetéseket is áthatja, sőt, megtámadta a magyar nyelvet is, ahol egy 

tőzsdei papír napi állásáról ugyanúgy „történelmi mélypontként” és „lélektani 

határként” beszélünk, ahogyan ezt Amerikában is teszik. 

Nincs értéke, piaci becse annak a tudósnak vagy egyetemi oktatónak sem, aki nem 

star quality, nem hívják vissza azt az operaénekest, akinek hangja nem intoxicating, 

mesmerizing, aki nem egy hyper, akinek teljesítménye nem emblematic, high-powered, 

dazzling. A hockey-játékosokat csillagászati összegekért vásárolják egymástól a 

klubok, de csak ha azok legendary, virtuoso, highpowered, iconic, dynamo 

kvalitásairól meggyőződtek. A vezető vagy egy terület vezetője ma king, emperor, 
pope vagy god, de mindenképpen super vagy hyper kell, hogy legyen. Vagy towering 

innovator. És minden esetben star, lehetőleg super-, mega- vagy gigastar. Még 

egyszerűbben: simply the best. Egy jó keksztől is már-már szexuális csáberőt követel 

meg a piac, ami aztán lehet seductive (mint a mi ’Pilótatallér’-unk eredetije, az 

amerikai PIMS keksz esetében), disarming, unsurpassed, incomparable, exclusive, 
unmatched: a keksz élvezeti hatása jelzőkkel tetszés szerint fokozható. A ropogtatni 

való chips reklámja szerint „az íz egész új világát nyitja ki,” benne „a napérlelte íz 

hullámaival,” melyek „egészséges életstílust” ígérnek, mivel bennük „az egész magvak 

kiváló forrása” rejlik, és így tovább (amerikai Sunchips reklám 2007-ből). A nagy 

ember mindig charismatic vagy emblematic, vagy éppen egy magician, és persze 

mindig ő a winner. Különösen fontos, hogy vezetni tudjon, azaz legyen leadership gift-
je. A piac kívánalmai szerint a szereplők mindig túltesznek egymáson: outdo, outwit, 

outweigh, outmanoeuvre. A reklám nyelve mind feljebb és feljebb srófolja a művészi 

teljesítmény értékét is, amely irresistable, luminous vagy egyszerűen timeless 

minősítést kap, sokszor érdemtelenül. A New York-i Metropolitan Opera 2007. évi 

produkciói opulent, ultrasensual, egy-egy énekes, illetve a hangja extraordinary, 
stylish, fearless, clarion, golden-toned, crystalline, fiery, riveting, towering, 

formidable,  powerhouse, daunting, hatásuk timeless, ők maguk egy-egy stage legend. 
Egy-egy operai páros, szereposztási telitalálat egyenesen az égben született. A zenekar 

incomparable, a karmester dynamic, internationally acclaimed. A görög dráma 



elementárisan szenvedélyes. Az auto luxury, a nő gorgeous, halálos (deadly) mosollyal 

és luscious ízléssel (vö. Frank, 2009). 

Különösen érdekes és viszonylag kutatatlan terület a klisészerűvé redukált közlések, 

az arc- és kézjáték, a hanghordozás, a hanglejtés, a mimika, a gesztusok, a magatartási 

formulák terjedő amerikai szokásvilága, a beszélt nyelvet kiegészítő vagy éppen azt 

helyettesítő közlési rendszer. A köszönetnek és a köszönésnek, az igennek és a 

nemnek, a hálának és az elutasításnak, az örömnek és a bánatnak egyre inkább nyelvi 

eszközök nélkül, sokszor vizuálisan történő kifejezése az amerikai interperszonális 

kapcsolatok egyik erősödő, nyelvi eredetiség helyett mind több játékos klisét 

forgalomba hozó jellegzetessége. 

Sajátságos tény, hogy ezek a túlzások az 1980-as években elérték a politikát is: 

Ronald Reagan elnökként (1980–1988) a tények nagyvonalú kezelését vezette be a 

politikai diskurzusba, ahol egyfajta infláció következett be (Deschner, 2003: 349). 

Hollywood belépett a Fehér Házba: a valóságnál többet ért az image, a kulissza, a PR. 

Az utóbbi évek érdekes fejlődési iránya a kompjuteres levelezésben és az SMS-

ekben használt rövidítések sora, pl. BTW (by the way), CBLO (see below), F2F (face to 
face), GOK (God only knows), GTG (got to go), IMO (in my opinion), PLS (please), 

TAFN (that’s all for now), TTFN (ta-ta for now) (World Almanac 2009, 2009: 403). 

A nyelvi infláció eljutott Európába is, ahol a korábban tárgyszerű német nyelvbe is 

betolakodtak a túlzások. Németül is fantastisch és super lett, ami valaha jó vagy éppen 

csak megfelelő volt, és a kiválóságot a Klasse, az Exzellenz, a Phänomen és az 

Allererste jelentik. Bizonyos szuperlatívuszokat német szavakkal már nem is lehet 

kifejezni, itt átveszik az angol eredetit: cool, smart. Barack Obama németországi 

népszerűsége a német nyelvben is meghonosította a messiásváró kifejezéseket, az 

Obamania-t, a Dalai Obama-t, a neuer Mega-Star-t, a SuperStar-t, megannyi tünetét a 

nyelvi és gondolati inflációnak és hatásvadász túlzásnak. A Spiegel egyenesen Held 
oder Gezeichneter-ként értékeli túl a színes bőrű amerikai politikust. Mindeközben 

2008-ban a német nyelvben megjelent a postamerikanisches Zeitalter és a 

postamerikanische Weltordnung kifejezés, amely az amerikai világhatalom végét 

jövendöli (Müller, 2009: 5). 

Magyarul lépten-nyomon jelen van a ’karizmatikus’, a ’kultikus’, az ’emblematikus’ 

és a ’megkerülhetetlen’, itthon van már a ’király’, a ’császár’, a ’pápa’ és a ’guru’. Az 

interjú mindig ’exkluzív’, a felkapott jogász ’sztárügyvéd’ lett. 

Az amerikai angol természetesen híven fejezi ki az amerikaiak gondolkodását és 

kultúráját, miközben ugyanilyen síkon hat is az átvevő országokban. Ennek a bonyolult 

kölcsönhatásokból álló folyamatnak hajtóereje részben a technikai fejlődés, részben a 

kereskedelem igényei, az egész felgyorsult 20-21. századi élet parancsa volt. 

Lassacskán nem kerül rá a szellemi térképre az a mű, amelyet nem angolul tesznek 

közzé, és egyre inkább angollá válik a felsőoktatásban használt nemzetközi 

tankönyvanyag. Terjedőben van a bonyolultnak számító irodalmi művek mai angol 

nyelvre történő átírása, a „ballasztanyagtól” megtisztított, filmszerűen követhető, 

leegyszerűsített történetek előállítása. (Ez a tendencia a hazai könyvkiadást is elérte – 

ld. a legújabban kiadott három rövidített Jókai-művet.) E kulturális irányzat célja 

kereskedelmi: minél nagyobb tömegeket kíván elérni, és ez szükségképpen a nyelv 

egyszerűsítését igényli. A verseny nemcsak a nyomtatott kulturális termékek között 

zajlik, hanem elsősorban a vizuális művek piacán, ahol kevés szóval vagy egyenesen 



szavak nélkül is fontos tartalmak közölhetők. Nem az angol nyelv az oka, és nem is az 

az egyedüli hordozója annak a korszakos átalakulásnak, amely a szóbeliségtől a 

látvány, a vizualitás felé tereli a gondolkodást, a tanulást, a szórakoztatóipart és a 

kommunikációt. A nemzetközi angol nyelv ennek a folyamatnak támasza és hírnöke, 

részben hordozója, de nem elindítója. 

További kutatás és az amerikai gondolkodás folyamatainak gondos figyelemmel 

kísérése igazolhatja vagy igazíthatja ki a nyelvi infláció és a birodalomépítés közötti 

kapcsolatra vonatkozó hipotézisünket. 
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1. Bevezetés 
 

A Szigorú CV-fonológia (vagy CVCV-fonológia) a Kormányzás-fonológia radikális 

ága, mely új típusú fonológiai vázszerkezetet vezet be. Ebben a szótag összetevői és az 

időzítési viszonyok szigorúan váltakozó C (= mássalhangzós) és V (= magánhangzós) 

pozíciókból álló tengellyé olvadnak össze, és a szótagszerkezet parametrikus 

különbségeit a szerkezet elágazási lehetőségei helyett az üres pozíciók engedélyezési 

feltételei fejezik ki. Az elmélet egyik fejleménye az a feltételezés, miszerint minden 

főbb szófajhoz tartozó szó bal szélét a hagyományosan #-tel jelölt határ fonológiai 

megtestesülése, egy üres CV-egység mutatja. E határjelölő egység üres magánhangzós 

pozíciójának engedélyezése motivál számos jelenséget, mind dinamikusat (a 

kliticizációban jelentkező váltakozásokat, bizonyos helyzetekben a gyengülés hiányát), 

mind statikusat (pl. a különböző nyelvekben található, szó eleji mássalhangzó-

kapcsolatokat érintő fonotaktikai megkötéseket). 

A tanulmány bemutatja, mik a Kormányzás-fonológia főbb tételei (2. szakasz), és 

hogy ezek az elméleti feltevések hogyan alkalmazhatóak a Szigorú CV-fonológia 

lecsupaszított prozódiai szerkezetével általában a nyelvek (3. szakasz), de különösképp 

az angol nyelv (4-5. szakasz) különféle fonológiai jelenségeinek elemzésére. Példákat 

látunk a magánhangzó ~ semmi alternáció és a pótlónyúlás CV-fonológiás leírására (4. 

szakasz), majd szemléltetjük a gyengülési folyamatoknak az angol nyelvben 

megfigyelhető mintázatának a szóhatár jelenlétével való összefüggését (elsősorban az 

/l/ és a /t/ allofóniájának tekintetében) (5. szakasz). Mindez egy olyan elméleti keretet 

hivatott felvázolni, mely nemzetközi szinten még kevéssé ismert, ám több 

magyarországi egyetem angol intézetének kutatói által használt (ld. a 7. szakaszt), így a 

tanulmány betekintést nyújt a magyarországi szótagelméleti és angol fonológiai 

kutatások egyik fő, jellegzetes vonulatába. 

 

2. A Kormányzás-fonológia 
 

A jelen tanulmány elméleti keretéül az ún. Kormányzás-fonológia (KLV, 1985; KLV, 

1990; Charette, 1991; Harris, 1994 stb.; magyarul: Szigetvári, 1998) szolgál. Habár 



nem cél e fonológiai irányzat részletes ismertetése, főként nem annak „klasszikus” 

formájában, mégis hasznos röviden bemutatni, kiemelve azon jellemzőit, melyek a 

Szigorú CV-fonológia szempontjából, különösen a tanulmány által taglalt elemzések 

számára lényegesek. 

A Kormányzás-fonológia kialakulásának indítórugója az a feltevés volt, hogy – a 

klasszikus Generatív Nyelvészet nézetével ellentétben – lehetséges, sőt szükséges a 

fonológiát és a szintaxist azonos (vagy legalábbis hasonló) módszerekkel leírni. Mivel 

ez a két modul ugyanannak a nyelvi kapacitásnak a megtestesülése, fenntarthatatlan, 

hogy míg a szintaxis modellezésében elterjedt az ún. Kormányzás és Kötés Elmélete 

(pl. Chomsky, 1981), a fonológiai komponenst még mindig újraíró szabályok – hol 

többé önkényesen (extrinszikusan), hol kevésbé önkényesen (intrinszikusan) 

sorrendezett – halmazaként képzelik el. (Az ellenkező nézetet, miszerint a fonológia 

mégiscsak más, Bromberger–Halle (1989) kísérli meg védelmébe venni.) Mára már a 

nyelvésztársadalom nagy többsége elfogadja a nyelvi tudás moduljainak uniform 

leírását, habár a Kormányzás-fonológia művelőivel ellentétben a fősodorbeli irányzat, 

az Optimalitás-elmélet képviselői a fonológia új modelljét igyekeznek a nyelvészet 

többi ágára alkalmazni. 

A Kormányzás-fonológia, mint azt az elnevezése is mutatja, a szintaxis leírására 

alkotott Kormányzás és Kötés Elméletéből indul ki, és azt tekinti a fonológiára is 

érvényesnek. Így elfogadja a nyelvelsajátítás ún. Elvek és Paraméterek Elméletét 

(röviden: a nyelvi univerzálékat elvek, a nyelvek közti különbségeket paraméterek 

határozzák meg); az egyik legfontosabb elv a Projekciós Elv, a fonológiai szerkezet 

felépülését befolyásoló mechanizmus pedig a kormányzás, melynek egyik lényeges 

típusa a Szoros Kormányzás (mindezeket lásd lejjebb). Ez az eszközkészlet teljes 

mértékben a Chomsky-féle szintaxiselméletből ered. Az alábbiakban tekintsük át a 

tanulmány elméleti keretének leglényegesebb elemeit. 

A Kormányzás-fonológia egy ún. nem-derivációs elmélet, tehát elemzéseire a 

szabályrendezéses levezetések helyett ábrázolás-központúság jellemző, melyben a 

változásoknak mindig lokális forrása van, és maguk a folyamatok a jelenlévő 

fonológiai elemek interakciójaként, automatikusan indulnak be. Ez egyrészről egyfajta 

input-orientáltsághoz vezet (ellentétben például az Optimalitás-elmélettel, ahol a 

fonológiai megszorítások kizárólag a kimenetre vonatkoznak). Másrészről az elméletet 

nagyfokú megszorítottság jellemzi, hiszen az önkényes folyamatokat teljes mértékben 

kizárja a lokális forrás kívánalma: csak az a folyamat mehet végbe, amelynek minden 

résztvevője jelen van. 

Ehhez kapcsolódik a fent említett Projekciós Elv, mely szerint a fonológiai ábrázolás 

elemei közti kormányzási (= függőségi) viszonyok a lexikális szinten jönnek létre, és 

változatlanok maradnak a fonológiai folyamatok lezajlása során. Ennek legfőbb 

következménye, hogy nem lehetséges a szerkezet „építőkockáit” sem törölni, sem 

közéjük újakat betoldani, hiszen ilyen műveletekkel megváltoztatnánk az eredeti 

szomszédossági viszonyokat. Amikor tehát látszólag egy szegmentum eltűnik (pl. 

magánhangzó ~ semmi váltakozások) vagy megjelenik (pl. hiátustöltés) a hangsorban, 

valójában csupán a szerkezetben mindvégig jelen lévő pozíciók interpretációjának 

lehetősége változik: akár kiejtjük (= fonetikailag interpretáljuk) a szegmentumot, akár 

nem, a fonológiai szerkezetben elfoglalt helye konstans. Következésképp előáll az az 

izgalmas helyzet, hogy lehetővé válik a szerkezeti pozíciók interpretálatlansága, azaz – 



hagyományos terminológiával élve – üressége, megjelennek az ún. üres kategóriák. 

Magánhangzó ~ semmi váltakozások esetében egy üres magánhangzós pozíció, 

hiátustöltés esetében egy (a két magánhangzó között lévő) üres mássalhangzós pozíció 

felszíni „sorsát” határozzák meg a fonológiában működő erők, elsősorban a 

kormányzás (erről részletesebben ld. a következő szakaszt). 

A fentieken kívül a Kormányzás-fonológia határozott és jellegzetes nézeteket vall a 

melódiának, tehát a szegmentumok belső tartalmának ábrázolásáról (ez az ún. Elem-

elmélet – vö. KLV, 1985 stb.), illetve a fonológia és morfológia viszonyáról is 

(analitikus vs. nem analitikus tartományok – vö. Kaye, 1995), de mivel ezeknek a 

tanulmányban nincs lényegi szerepe, részletes ismertetésüktől eltekintünk. 

 

3. Szótagszerkezet a Kormányzás-fonológiában 
 

A Kormányzás-fonológia egy további alaptétele, miszerint a fonológia számára csak a 

fonológia szolgáltat bizonyítékokat, vezetett az elmélet meglehetősen lecsupaszított és 

korlátozott szótagszerkezeti felfogásához. Mivel minden esetben szükség van 

fonológiai motivációra a szerkezet elemeinek leíró eszközként való elismerésére, a 

motiválatlan szótagösszetevőket a Kormányzás-fonológia művelői sorra elvetik. 

Az (1)-es pont mutatja a hagyományos szótagszerkezet egy lehetséges ábrázolását.  

A szótag („σ”) két fő összetevője a kezdet (vagy nyitány, angolul onset, röviden O) és 

a rím (röviden R), melyek közül az utóbbi tovább bontható a szótagmagra (vagy 

nukleuszra, röviden N) és a kódára (angolul coda, röviden C). A kezdet és a kóda csak 

mássalhangzó(ka)t, a szótagmag a nyelvtől függő szegmentumtípust, de elsősorban 

magánhangzót tartalmaz. Az összetevők az ún. időzítőtengely egységeit dominálják, 

amik  

a szegmentumok hosszát kódolják (egy egység a rövid szegmentum, kettő a hosszú  

– a „szuperhosszú”, azaz háromegységnyi szegmentumok létezése vitatott), és amiket 

hagyományosan x betűvel szimbolizálnak. Az (1)-es pontban látható ágrajz egy három 

rövid szegmentumból álló szótagot ábrázol, mint amilyen pl. a megy szó. 

 

(1) 

   

 

A Kormányzás-fonológia ezzel szemben nem fogadja el sem a szótagot, sem a kódát 

mint elméleti eszközt, elsősorban azért, mert, mint már említettük, a szerkezet 

építőelemeinek fonológiai viselkedést kell mutatniuk ahhoz, hogy fonológiai realitásuk 

legyen. A szótag azonban soha nem vesz részt fonológiai folyamatokban, tehát nincs 

olyan szabály vagy fonotaktikai megkötés, amely a szótag egészére hivatkozna; még a 

hangsúly és az ún. szótagsúly (ld. a 4. szakaszt) is csak a rímre érzékeny, a 

szótagkezdetre való tekintet nélkül. 



Ehhez hasonlóan a kóda sem viselkedik önálló konstituensként, például soha nem 

ágazik el (vö. Harris, 1994): a „poszt-nukleáris rím pozíció” mindig csak egy 

szegmentumot tartalmaz, tehát a hagyományosan kódának nevezett szótagösszetevőt 

nem lehet és nem szabad külön konstituensnek felvenni. 

A fenti kikötéseknek megfelelően a klasszikus Kormányzás-fonológia által 

elfogadott összes szótagösszetevő-típus a (2)-es pontban látható: a nem elágazó kezdet 

és nem elágazó rím/mag; az elágazó kezdet, az elágazó rím és az elágazó szótagmag. 

Nem minden nyelv „engedélyezi” az összes lehetőséget; az ún. CV-nyelvekben például 

az elágazás egyáltalán nem engedélyezett, így ott csak a (2)-es pont első két példája 

lehetséges. 

 

(2) 

 

   

 

A fonológiai szerkezet tehát a (2)-es pontban látható konfigurációk kombinációiból 

jön létre váltakozó nyitány-rím sorozatként, melyben bármely típusú nyitány 

párosítható bármely típusú rímmel. Ezt a (3)-as pontban illusztráljuk egy, az angol 

nyelvből vett példával: az abandon ’elhagy’ szó ábrázolásában.
1
 

 

(3) 

   

 

Bár a jelen tanulmányban nincs lehetőség az ábra részleteit kifejteni és magyarázni, 

a Kormányzás-fonológia szótagszerkezet-felfogásának (legalább) még egy lényeges 

elemét felfedezhetjük benne: az üres kategóriákat, tehát a szegmentális tartalommal ki 

nem töltött szerkezeti pozíciókat. Az, hogy a felszínen „látszólag” magánhangzóval 

kezdődő szavak ábrázolásában feltételezünk a szó elején egy üres szótagkezdetet, nem 

új ötlet, hanem az ún. Autoszegmentális Fonológia (Goldsmith, 1976 stb.) tétele, és a 

szavak közti átkötést (liaison) és hiátustöltést magyarázza. Az újdonság az üres 

nukleusz, melyet egyrészt magánhangzó ~ semmi alternáció esetén (ld. a 4. szakaszt), 

másrészt szó végén (ld. a (3)-as pontot) tételezünk fel. Ez utóbbi esetet a szó végi 

                                                           
1
 A tanulmányban bemutatott angol nyelvi példák fonemikus átírásában Wells (1990) elvei az 

irányadóak. Ha a szövegben másfajta utalás nem található, a transzkripció a standard brit angol 

(RP) kiejtését tükrözi. 



mássalhangzók (a fenti példában az /n/) azon tulajdonságára alapozzuk, hogy mind 

fonotaktikailag, mind a hangsúlykijelölés szempontjából másképp viselkednek, mint a 

szó belsejei kódák (ez az ún. extraszillabicitás vagy extrametrikusság): a Kormányzás-

fonológia megoldása az, hogy ezeket nem is kódaként elemzi, hanem egy üres 

szótagmaghoz kapcsolódó nyitányként. (A részleteket és további érveket ld. Kaye 

(1990a)-ban.) Bármilyen üres kategória csak akkor lehetséges egy adott nyelvben, ha 

azt a nyelv engedélyezi, amiből a nyelvek parametrikus különbségei erednek: az 

olaszban például nem engedélyezett a szó végi üres mag, tehát minden (tartalmas) szó
2
 

kiejtett magánhangzóra végződik (pl. scacco vö. magyar sakk, telefono vö. magyar 

telefon, Londra vö. angol/magyar London); a németben viszont a szó eleji üres kezdet 

„tiltott”, ezért kiejtésben a lexikálisan magánhangzóval kezdődő szavak elejére glottális 

zárhang toldódik be (pl. []Idee ’ötlet, idea’, []Anzug ’öltöny’). 

Az eddig bemutatott klasszikus Kormányzás-fonológia szótagszerkezetét, mely a 

hagyományos modell lecsupaszított változata, a Szigorú CV-fonológia (Lowenstamm, 

1996 stb.) tovább módosítja. Az összetevők elágazásának teljes tagadásával új típusú 

fonológiai vázszerkezetet vezet be, melyben a szótag összetevői és a fent x betűvel 

jelölt időzítési viszonyok szigorúan váltakozó nyitány (röviden: C(onsonantal) 

’mássalhangzós’) és mag (V(ocalic) ’magánhangzós’) pozíciókból álló tengellyé 

olvadnak össze, a szótagszerkezet parametrikus különbségeit pedig a szerkezet 

elágazási lehetőségei helyett teljes mértékben az üres pozíciók engedélyezési feltételei 

fejezik ki. Tehát általában véve felszíni mássalhangzó-torlódás csak abban a nyelvben 

van, amely engedélyezi a két C által közrefogott üres V pozíciót, felszíni hosszú 

magánhangzó pedig abban, amely engedélyezi a két V által közrefogott üres C-t. 

A CV-sémás elemzést eredetileg az ún. templatikus nyelvekre alkalmazták. Ezekben 

a szavak szegmentális tartalmát a jelentés határozza meg (egy mássalhangzókból álló 

gyök formájában), míg a fonológiai szerkezete (és gyakran a magánhangzó-készlete is) 

egy morfo-szintaktikai jellemzőkkel bíró sémát, a templátumot követi. A jelenség 

legkézenfekvőbb példái a sémi nyelvek, pl. az arab és a héber, ezért az alábbiakban a 

marokkói arabból vett szavakkal szemléltetjük (az adatok Kaye-től (1990b: 140) 

származnak). 

 

(4) (tan) kdb ’hazudok’ 

 (tan) kdbu ’hazudunk’ 

 

A két példa összehasonlításából kitűnik, hogy a ’hazudni’ ige gyöke, kdb, 

különböző morfoszintaktikai alakokat vehet fel: egyes szám első személyben a 

templátum CCVC, többes számban pedig CVCC, melyhez még egy -u rag is 

kapcsolódik. A templátumok mássalhangzós pozícióit a gyök tölti ki, a 

magánhangzósat pedig az //, mely az arab „default” magánhangzója, azaz a mindig 

beszúrással megjelenő, megjósolható minőségű magánhangzó. A (4)-es pontban látható 

két alak azonban levezethető egyetlen mögöttes ábrázolásból is, ha feltételezzük, hogy 

a szótő lexikális formája három CV-egységből áll, hiszen: (a) a gyököt három 

mássalhangzó (C) alkotja; (b) ezek közül bármely két mássalhangzó közé beékelődhet 

a default magánhangzó (V) (vö. a (4)-es ponttal); (c) a Kormányzás-fonológiában 

                                                           
2
 Kivételt képeznek a legfrissebb jövevényszavak, amelyek alakja nem változik a 

forrásnyelvihez képest, pl. film ’film’, bus ’busz’, internet ’internet’ stb. 



minden szó magánhangzós pozícióra végződik. A tő CV-fonológiás ábrázolása tehát a 

következő: 

 

(5) 

   

 

 

A Kormányzás-fonológiában, így a Szigorú CV-fonológiában is, az üres 

magánhangzós pozíciók kiejtését az ún. Szoros Kormányzás irányítja, amelyet 

Szigetvári (1998: 200) a következőképp definiál: 

 

(6) A Szoros Kormányzás 

 Az α magpozíció szorosan kormányozza a β magpozíciót, ha 

 (a) α szomszédos β-val a megfelelő vetületen 

 (b) α maga nincs jogosítva 

 (c) α-t és β-t nem választja el kormányzási tartomány. 

 

A Szoros Kormányzás tehát két magpozíció (a Szigorú CV-fonológiában: két V) 

közti kapcsolat, melyek közül a kormányzó maga nincs jogosítva, azaz kormányozva, 

és melyek között nincs sem másik két, kormányzó-kormányzott viszonyban lévő elem 

(pl. egy mássalhangzó-torlódás), sem egy harmadik V pozíció (tehát szomszédosak, a 

köztük lévő C pozíciót leszámítva). Fontos még, hogy a Szoros Kormányzás a legtöbb 

esetben jobbról balra hat, és eredményeképp a kormányzott V pozíció kiejtetlen 

maradhat. 

Mindezt az arab példákra alkalmazva a következőt kapjuk: 

 

(7) 

   

 

Az arabban (a fentemlített olasszal ellentétben) a szó végi üres V-k engedélyezve (= 

jogosítva) vannak, tehát V3 kiejtetlen marad, viszont emiatt (6b) értelmében nem tud 

kormányozni. Következésképp V2, a potenciális kormányzott, nem maradhat kiejtetlen: 

beszúródik a default magánhangzós melódia, ami azonban azt eredményezi, hogy V2 

felléphet mint V1 szoros kormányzója. Az alak ejtése kdb. A többes számú alak 

mindettől annyiban tér el, hogy V3 nem üres, hanem az -u ragot tartalmazza. A Szoros 

Kormányzás jobbról balra lefutó „láncreakciója” azonban ugyanúgy megy végbe, 

egyfajta tükörképét hozva létre az egyes számú alaknak. Figyelemre méltó viszont az a 

tény, hogy mindkét alak beilleszthető ugyanabba a CV-szekvenciába, ahogy azt a (8)-

as pont mutatja, tehát az (5)-ös pontban látható lexikális ábrázolásból a 2. szakaszban 

említett Projekciós Elv megszegése nélkül jutunk mindkét felszíni realizációhoz. 

 

(8) 



 

   

 

A Szigorú CV-fonológia tehát sikeresen írja le a templatikus nyelvek folyamatait. 

Lowenstamm (1996) azonban ennél tovább megy, és azt állítja, hogy „syllable 

structure universally, i.e. regardless of whether the language is templatic or not, 

reduces to CV”
3
 (Lowenstamm, 1996: 419): a szigorúan váltakozó CV-templátum 

univerzálisan, minden nyelvre alkalmazható. A következő szakaszban megvizsgáljuk 

néhány példa segítségével, hogyan lehetséges ez az angol nyelv vonatkozásában. 

 

4. Az angol nyelv a Szigorú CV-fonológiában 
 

Az könnyen belátható, hogy az arabhoz hasonló magánhangzó ~ semmi váltakozások 

találhatók az angolban, és ezek elemezhetők analóg módon. Vegyük például a family 

’család’ szót, melynek két lehetséges ejtése abban különbözik, hogy a második CV-

egység magánhangzója üresen marad-e vagy sem. Ez az utolsó két magánhangzó közti 

Szoros Kormányzás (az alábbi ábrákban „SzK”) megvalósulásától függ: 

 

(9) 

   

 

A Szoros Kormányzás olykor „váratlan” helyeken is opcionálissá válhat; ezt 

mutatja, hogy például a lovely ’nagyszerű’ szóban, mely eredetileg csak két kiejtett 

magánhangzót tartalmaz, a mássalhangzó-torlódást felbonthatja egy betoldott svá (pl. a 

Cockney-ban, vö. Eliza Doolittle dalát a My Fair Lady c. musicalben). Azt, hogy 

ezáltal a lovely két lehetséges ejtése teljesen megfeleltethető a family két ejtésének, a 

Szigorú CV-fonológia az ábrázolásokból egyenesen prediktálja (vö. a (9)-es és (10)-es 

ábrákat), és mindezt a Projekciós Elv megszegése nélkül teszi. 

 

(10) 
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 „A szótagszerkezet univerzálisan, azaz függetlenül attól, hogy a nyelv templatikus vagy nem, a 

CV-szerkezetre redukálható.” (A szerző ford.) 



 

A 4. szakasz hátralévő részében tovább szemléltetjük, miként nyújt némely 

problémára sikeresebb megoldást a Szigorú CV-fonológia, mint a hagyományosabb 

elméletek (beleértve a klasszikus Kormányzás-fonológiát is). 

A Szigorú CV-fonológia megragadja az ún. könnyű és nehéz szótagok közti 

különbséget, illetve a nehéz szótag két típusa közti hasonlóságot. Míg a hagyományos 

szótagszerkezetben ehhez „kényelmetlen” diszjunkcióra van szükség (pl. „A nehéz 

szótag vagy zárt, vagy hosszú magánhangzót tartalmaz”), a CVCV-templátumról 

egyszerűen leolvasható, hogy a könnyű szótag maximálisan egy CV-egységet (vö. 

(11a)), míg a nehéz szótag két típusa két CV-egységet (vö. (11b)) foglal el. 

 

(11) 

   

 

A nehéz szótag két típusa közti átmenetet hozza létre az ún. pótlónyúlás folyamata, 

mely során egy hagyományos értelemben véve szótagzáró mássalhangzó törlését az azt 

megelőző magánhangzó nyúlása követi. Ezt látjuk az angol nyelv r-törlő (non-rhotic) 

dialektusaiban pl. a car ’autó’ szóban, ahol az eredetileg rövid magánhangzó 

meghosszabbodik a szó végi r törlésekor. A hagyományos elemzés, amit a (12)-es 

pontban látunk, drasztikus mértékben mond ellent a Projekciós Elvnek. 

 

(12) 

   

 

Ezzel szemben a Szigorú CV-fonológiában az r-ejtő (rhotic) és az r-törlő ejtés 

szerkezete csupán abban tér el egymástól, hogy a szó végi CV-egység mely pozíciója 

interpretálódik fonetikailag. 

 

(13) 

   

 

A könnyű és nehéz szótagok, valamint a pótlónyúlás CV-fonológiás elemzését 

részletesebben taglalja többek között Szigetvári (1999: 32–36). 



 

5. A szóhatár a Szigorú CV-fonológiában 
 

A Szigorú CV-fonológia elméletének további fejleménye az a feltételezés, miszerint 

minden főbb szófajhoz tartozó szó bal szélét egy üres CV-egység, a hagyományosan #-

tel jelölt határ fonológiai megtestesülése mutatja (Lowenstamm, 1999). Ezt a 

következő ábrákban félkövér szedéssel kiemeljük. 

 

(14) 

   

 

A (14)-es pontban, a tap ’vízcsap’ szó ábrázolásán jól látható, hogy mivel ez a 

határjelölő tartalmaz egy üres magánhangzós pozíciót, azt Szoros Kormányzással 

engedélyezni kell. Ennek azonban számos következménye van. A különböző 

nyelvekben található, szó eleji mássalhangzó-kapcsolatokat érintő fonotaktikai 

megkötéseket (pl. /tr/ jólformált a szó elején az angolban, /rt/ vagy /tk/ viszont nem) 

például ezen elmélet szerint éppen a határjelölő CV-egység üres V-jének jogosítási 

kényszere okozza (ld. Lowenstamm, 1999; Szigetvári, 1999 stb.), de a határjelölő 

feltételezésével jól magyarázható a mássalhangzók ún. erős és gyenge fonológiai 

helyzeteinek megoszlása is, tehát az, hogy mely fonológiai környezetben mutatnak a 

mássalhangzók stabilitásra („erős helyzet”) vagy lenícióra, azaz gyengülésre („gyenge 

helyzet”) való tendenciát. Ségéral – Scheer (1999) nyomán azt mondhatjuk, hogy a 

fonológiai helyzetek erős vagy gyenge voltát két ellentétes erő, a kormányzás és az 

engedélyezés határozza meg, mégpedig úgy, hogy az engedélyezés támogatja, míg a 

kormányzás tönkreteszi célpontja inherens tulajdonságait. A továbbiakban a határjelölő 

hatásának tárgyalását a kormányzás szerepére szűkítjük le. 

Ha adott esetben a Szoros Kormányzás nem jöhet létre, mert nincs a 

magánhangzóval szomszédos üres V, akkor a magánhangzó a hozzá még közelebb eső 

C-t kormányozza, potenciálisan annak lenícióját (tipikusan szonorizációt, de nem 

képzésihely-váltást vagy teljes törlést
4
) okozva. A nem kormányzott mássalhangzó 

viszont erős helyzetben van, nem gyengül, sőt gyakran erősödik is (fortíció, pl. a 

hehezet az angol explozívák (/p t k/) esetében). 

Szemléltetésképp hasonlítsuk össze az atom szó két kiejtett magánhangzóját a (15)-

ös pontban. Az elsőnek a határjelölő üres V-jét kell kormányoznia, hogy az kiejtetlen 

maradhasson, a második viszont csak a /t/ mássalhangzón tudja „elsütni” kormányzási 

potenciálját. Így a /t/ gyenge fonológiai helyzetbe kerül, amit bizonyít, hogy a standard 
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 Ilyen szonorizációs folyamat például a t/d-tapping (ld. lejjebb) a standard amerikai angolban 

vagy számos nem-standard brit dialektusban; kormányzott helyzetben viszont nem gyakori a 

képzési hely megváltozása (pl. az l-sötétedés különböző angol nyelvjárásokban) vagy elvesztése 

(pl. az explozívák glottalizációja), vagy éppen a teljes szegmentumtörlés (pl. az r-törlés (r-

dropping) a nem rotikus angolban). 



amerikai angolban, illetve számos nem-standard brit dialektusban ebben a 

környezetben tapping megy végbe: /´/. 

 

(15) 

   

 

Ezzel szemben a /t/ erős fonológiai helyzetben van szó elején, pl. a Tom szóban, 

mivel ott a határjelölő felhasználja a kiejtett magánhangzó kormányzó hatását, ami 

emiatt elkerüli a /t/-t. 

 

(16) 

   

 

A következő kérdés az, vajon folytonos beszédben, amikor több szó 

összekapcsolódik, hogyan fejti ki hatását a határjelölő CV. Míg Scheer (megj. előtt) 

szerint a határjelölő nincs jelen a lexikonban, hanem a morfo-szintaxis illeszti be, 

Balogné (2006) azt állítja, hogy az végig része az ábrázolásnak, de sorsa csak a 

szintaxis után dől el: minden egyes fonológiai szabály meghatározza, hogy figyelembe 

veszi-e. Az ezt alátámasztó érvet az amerikai angol egyik dialektusából veszi (amelyet 

pl. Nespor és Vogel (1986) ír le). Ebben a szó végi /l/ sötét (velarizált) (pl. kill 

’megölni’), még akkor is, ha a következő szó magánhangzóval kezdődik (pl. kill Ann 

’megölni Annát’), tehát a második szót kezdő magánhangzó nincs hatással az /l/-re 

(tehát nem kormányozza). Ez csak úgy magyarázható, hogy az Ann szó határjelölője 

jelen van és „felfogja” a kormányzást (mint a (16)-ban). Ugyanebben a dialektusban 

azonban a szó végi /t/ (pl. hit ’megütni’) tapping útján lenizál ugyanebben az esetben 

(pl. hit Ann ’megütni Annát’), tehát a határjelölő CV nincs jelen, és az Ann szó 

magánhangzója kormányozni tudja a /t/-t (a (15)-höz hasonlóan). A Scheer-féle 

beszúrásos elemzés ellentmondásos: azonos szintaktikai helyzetben egyszer jelen van a 

CV, másszor nincs, az alapján, hogy mi a megelőző szó utolsó szegmentuma (ti. 

beszúródik az /l/-nél, de nem a /t/-nél). Nehezen hihető, hogy egy prozódiai 

(szupraszegmentális) egység viselkedése a szub-prozodikus szerkezettől, a melódiától 

függjön. 

Balogné (2006) megoldása az, hogy a határjelölő üres CV-egység általánosan jelen 

van minden szó elején, de bizonyos szabályok önkényesen eltekintenek tőle, mintegy 

extraprozodikus anyagként kezelik. A vizsgált amerikai angol dialektusban az l-
sötétedés olyan fonológiai folyamat, melynek tartománya a szó, tehát a határjelölő 

jelen van és kifejti hatását (vö. más dialektusokkal, pl. az RP-vel, ahol a kill Ann-típusú 

példákban nem sötét az /l/, tehát a határjelölő „láthatatlan”); a t-tapping esetében 

viszont hiába van jelen, a szabály ignorálja. Annak ellenére, hogy nehezen megfogható, 

mi is valójában a határjelölő „extraprozodicitása”, ez az elemzés sikeresen írja le 



mindkét folyamatot, mint azt azonnal látni fogjuk. Az ábrázolások megértéséhez 

azonban szükség van még egy részlet bevezetésére, mégpedig arra, hogy míg a Szoros 

Kormányzás (tehát a két magánhangzós pozíció közti kapcsolat) a CV-tengely pontjai 

között jön létre
5
, a magánhangzó-mássalhangzó irányú kormányzás (amely a 

mássalhangzó gyengülését okozza) a szegmentumok szintjén működik (a részletekért 

ld. Balogné, 2006). 

A (17)-es ábrán azt az esetet látjuk, amikor a szó végi /l/ helyzete nem változik a 

szintaktikai környezetben, mert az Ann szó elejét jelző CV-egység felhasználja a 

potenciálisan változást okozó kormányzást. 

 

(17) 

   

 

Ezzel ellentétben a tapping képes a határjelölőt „átugrani” (ezt a (18)-as ábrában a 

<> zárójel mutatja), és mivel annak üres V pozícióját emiatt az Ann magánhangzójának 

nem kell jogosítania, az a melodikus tengelyen fogja kormányozni a szó végi /t/-t. 

 

(18) 

   

 

Mint azt a (15)-ös pontban is már láttuk, a kormányzott /t/ az ún. tapping-

dialektusokban általában //-ként realizálódik. Lényeges eleme a (17)-(18)-as 

elemzéseknek, hogy a posztlexikális folyamatokat is a Projekciós Elv megszegése és 

többlépéses deriváció nélkül kezelik. 

 

6. Konklúzió 
 

A tanulmány azt kísérelte meg bemutatni, hogyan lehet egy ábrázolás-központú 

fonológiai elméletet úgy megszorítani (tehát az eszközkészletét minimalizálni), hogy 

alkalmas maradjon különböző nyelvek folyamatainak megfelelő leírására. A Szigorú 

CV-fonológia, mialatt megtartja a klasszikus Kormányzás-fonológia főbb elveit (pl. 

Projekciós Elv), a váz univerzalitására törekedve „tömegesen” vezet be üres pozíciókat, 

amelyek újabb megoldások bevezetésére késztetik. Teljesen új törekvése azonban az, 

hogy a szóhatár hagyományosan morfo-szintaktikai fogalmát a fonológia számára 

elérhető és érthető objektumnak, a szupraszegmentális szerkezet szerves részének 

tekinti. 

                                                           
5
 A Szoros Kormányzás valójában az ún. magvetületen működik, de a könnyebb megértés 

kedvéért ezen a ponton kissé leegyszerűsítettük a magyarázatot. 



Mindezeken túlmenően azt is igyekeztünk röviden megmutatni, hogyan 

elemezhetőek a szóhatárokon átmenő fonológiai folyamatok (mint amilyen pl. a 

tapping). Ehhez egyrészt szükség van annak belátására, hogy a fonológiai szabályok 

szerkezeti leírásának része az az önkényes döntés, hogy engedélyezik-e a szóhatár 

blokkoló hatásának feloldását, másrészt feltételeznünk kell, hogy a kormányzás a 

szegmentumok szintjén működik. 

 

7. Ízelítő az angol nyelv magyarországi CV-fonológiás elemzéseiből 
 

Az alábbiakban ízelítőt adunk abból a több mint tíz éve folyó kutatásból, ami 

különböző magyarországi kutatóműhelyekben, de elsősorban az ELTE BTK Angol-

Amerikai Intézetéből kiindulva folyik. Az írásokat időrendi sorrendben adjuk meg, 

hogy még nagyobb hangsúly essen a Jean Lowenstamm által 1996-ban elindított 

áramlat magyarországi töretlen folytonosságára. 

 
Balogné Bérces Katalin (1997). An analysis of shortening in English within Lowenstamm’s 

CV framework. In Kiss Zoltán, Lukács Ágnes, Surányi Balázs, Szigetvári Péter (szerk.), 

The Odd Yearbook 1997 (23–36). Budapest: ELTE. 

Dienes Péter & Szigetvári Péter (1999). Repartitioning the skeleton: VC Phonology. Ms., 

ELTE, Budapest. 

Szigetvári Péter (1999). VC Phonology: A theory of consonant lenition and phonotactics. 

PhD disszertáció. Budapest: MTA/ELTE. 

Dienes Péter (2000). VC Phonology: A theory of consonant lenition and phonotactics. 

Szakdolgozat. Budapest: ELTE. 

Szigetvári Péter (2000). Why CVCV. In Varga László (szerk.), The Even Yearbook 4 

(2000) (117–152). Budapest: ELTE. 

Tóth Marianna (2002). Clustering sounds of English in CV and VC phonology. 

Szakdolgozat. Budapest: ELTE. 

Balogné Bérces Katalin (2004). Connected speech phenomena in Strict CV phonology. In 

Varga László (szerk.), The Even Yearbook 6 (2004) (1–10). Budapest: ELTE: 

Csides Csaba (2004). Bidirectional government in strict CV: Evidence from English. SOAS 

Working Papers in Linguistics and Phonetics, 13, 81–126. 

Balogné Bérces Katalin (2006). Strict CV Phonology and the English cross-word puzzle. 

PhD disszertáció. Budapest: ELTE. 

Csides Csaba (2006). Bidirectional government in CV Phonology. PhD disszertáció. 

Budapest: ELTE. 
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Sciences, 177–202. 

Huber Dániel (2008). Velars and processes: Their treatment in phonological theory. PhD 

disszertáció. Budapest: ELTE. 
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MARTSA SÁNDOR 
 

KONVERZIÓ AZ ANGOL SZÓKÉPZÉSBEN 

 

 

 

 

 
 

1. Bevezető 
 

Az angol szóképzési eljárások közül az anyanyelvi beszélők, de az angolt idegen 

nyelvként tanulók számára is kétségtelenül az alábbiakban szemléltetett konverzió 

látszik a legegyszerűbbnek és talán a legkézenfekvőbbnek is, ha valamilyen okból egy 

új szó, különösen egy új ige képzése válik szükségessé. Egyszerű és kézenfekvő 

elsősorban azért, mert a konverzióhoz nem kellenek toldalékok, de azért is, mert a 

konverzió nyomán létrejött szavak jelentései többnyire könnyen megjósolhatóak. Az 

(1a-c)-ben az angol konverzió leggyakoribb típusait, a N → V (1a), az V → N (1b) és 

az ADJ → V (1c) konverziót illusztráljuk: 

 
(1a) Bush jocularly told Woodward that Rice is “constantly motherhenning (→ 

motherhen ’kotlós, tyúkanyó’) me”. 

  (Newsweek, November 25, 2002; 41.) 

 ’Bush tréfásan mondta Woodwardnak, hogy Rice „folyton anyáskodik velem”.’ 

 

(1b) This novel is a very good read (→ read ’olvas’). (OALD) 

 ’Ez a regény egy nagyon jó olvasmány.’ 

 

(1c) Heat the butter until it browns (→ brown ’barna’). (OALD) 

 ’Melegítsd a vajat, amíg megbarnul.’ 

 

E példák alapján, első megközelítésben, a konverziót olyan szóképzési eljárásnak 

tekinthetjük, amelynek a bemeneti és a kimeneti oldalain azonos alakú, de különböző 

szófajú szavak állnak. 

A továbbiakban az angol konverzió előzményeinek és feltételeinek rövid áttekintése 

után annak értelmezési lehetőségeivel és hatókörével foglalkozunk, azon nézet mellett 

érvelve, hogy a konverzió a mai angol nyelvben nem a deriváció egyik altípusa, hanem 

egy önálló, fogalmi váltáson alapuló szóképzési eljárás. A dolgozat végén ugyancsak 

röviden számba vesszük a konverzióval történő szóképzés lehetőségeit a magyarban. 

 



2. A konverzió kialakulása az angolban 
 

Az angol konverzió történetének mind a mai napig legátfogóbb vizsgálatát Y. M. Biese 

végezte el a múlt század első felében. Eredményeit az Origin and Development of 

Conversions in English címmel jelentette meg Helsinkiben, a Finn Tudományos 

Akadémia 1941-es évkönyvében. Most csak Biese néhány alapvető megállapításának 

megemlítésére szorítkozhatunk. 

Biese vizsgálatához elsődleges forrásként az Oxford English Dictionary-t (OED) 

(eredeti nevén A New English Dictionary on Historical Principles) (1884–1928) 

használta, és e szótár vonatkozó, hét évszázadot felölelő példaanyaga alapján 

megállapította, hogy a konverzió létrejöttében és folyamatos termékenységében 

alapvetően az alábbi okok játszottak közre: 

a) Az óangolban (5–11. század) található nagyszámú azonos tövű főnév – gyenge 

ige pár (pl. lufu – lufian ’szeretet – szeretni’; slœpan – slœp ’aludni – alvás’); 

b) A szó végi hangsúlytalan szótagok, inflexiós végződések fokozatos, feltehetően 

skandináv hatásra bekövetkező gyengülésének, majd eltűnésének komplex folyamata a 

közép-angolban (11–15. század). E folyamat eredményeként, például az -en főnévi 

igenévi végződés lekopásával nagyszámú szemantikailag összefüggő, azonos alakú, 

többnyire egy- és kétszótagú szavakból álló szópár jött létre, amelyeknél már nem 

lehetett morfológiai értelemben megkülönböztetni az igei tövet és a főnévi egyes szám 

alanyesetet; 

c) Már a konverzió megjelenésétől, a 11. századtól kimutatható volt és fokozatosan 

vált kizárólagossá az újabb esetek megjelenésében az analógiás hatás. A jelenlegi 

nyelvhasználat felől nézve kijelenthetjük, hogy a mai angolban a konverziók, 

különösen az ún. innovatív vagy újszerű konverziók, gyakorlatilag csak analógiás úton 

keletkeznek. Így a fenti (1a) példában és az alábbi, nem Biese-től származó példákban 

kiemelt konverziók nem vezethetők le nyelvtörténetileg igazolható előzményekből: 

 

(2a) a must-see movie  ’kihagyhatatlan film’ 

(2b) a political has-been ’levitézlett politikus’ 

 

(2c) Henry Moulinexed the vegetables.  

 ’Henry zöldséget turmixolt a Moulinex robotgéppel.’ 

  (Aitchison, 1998: 161) 

 

d) A konverziók, különösen a konvertált igék nagy számának egyik további fontos 

oka némely igeképzők részbeni vagy teljes hiánya az angolban (l. még Marchand, 

1969; Plag, 1999, 2003; Lieber, 2004), illetve a meglévő képzők korlátozott 

felhasználhatósága vagy terméketlensége. Így az -ize (-ise) és -ify (pl. atomize 
’atomizál’, grammaticalize ’grammatikalizálódik’; justify ’igazol’, fortify ’erősít’) 

többé-kevésbé termékeny szuffixumok angolszász eredetű szavakkal nem 

használatosak, hasonlatosan a terméketlennek tekinthető -ate (pl. demonstrate ’tüntet, 

(be)mutat’, negotiate ’tárgyal’) szuffixumhoz. A többnyire angolszász eredetű 

szavakhoz járuló -en szuffixum használatának viszont fonológiai korlátai vannak (vö. 

blacken ’feketére fest’, sharpen ’élesít, hegyez’, de *bluen, *greenen’). Ugyanígy 

részben vagy teljesen terméketlenek a de- (pl. debug ’féregtelenít, vírust irt’, defrost 



’leolvasztja a jeget/a hűtőszekrényt’), a be- (pl. befriend ’pártol’, belittle 

’(le)kicsinyel’) és az en- (pl. endanger ’veszélyeztet’, entomb ’eltemet’) prefixumok. 

A magyartól eltérően az angolban nincs olyan képző, amely a főnévi tő által jelzett 

eszközzel vagy módon végzett cselekvést fejezné ki (pl. kalapál – (to) hammer, 

biciklizik – (to) bicycle). Már Etsko Kruisinga (1932: 120) is felhívta a figyelmet arra, 

az igeképzők hiányát az angol úgy kompenzálja, hogy gyakorlatilag bármelyik 

főnévből képes igét képezni konverzióval. Ennek illusztrálására lássuk a (4a-b)-ben 

kiemelt szavakat. 

(4a) To prove his skill as an acrobat he cartwheeled (← cartwheel ’kocsikerék’) 

gracefully  

 into the room. (CIDE) 

 ’Akrobata képességeit bizonyítandó kecsesen becigánykerekezett a szobába.’ 

 

(4b) He continued quarter-decking (←quarter-deck ’tatfedélezet; a tisztek’) in the 

room  

 for a few times in silence. (OED2) 

 ’Néhányszor még csendben fel-alá lépkedett a szobában (úgy, ahogy a tisztek 

szok- 

 tak a tatfedélzeten).’ 

 

A következőkben látni fogjuk, hogy a fentebb vázolt előzmények nyomán kialakult 

konverzió szinkrón értelmezésére, magyarázatára alapvetően kétféle elképzelés létezik. 

Az egyik alapjában véve morfológiai, a másik szemantikai-pragmatikai jellegű. 

 

3. Az angol konverzió kétféle értelmezése 
 

A konverzión (→ conversion) mint általánosan használt és elfogadott elnevezésen kívül 

néhány egyéb elnevezés is használatos a vonatkozó angol nyelvű szakirodalomban. 

Ezek a következők: functional shift ’funkcióváltás’, conceptual shift ’fogalmi váltás’, 

zero-derivation ’zérus képzőmorfémával történő toldalékolás’, implicit transposition 

’kb. rejtett áthelyeződés’, relisting ’újralistázás’. Megjegyezzük, hogy ezek az 

elnevezések egyben azokra a feltételezett folyamatokra is utalnak, amelyek egyes 

szerzők szerint a konverzió hátterében állnak. 

Előrebocsátjuk, hogy a különböző értelmezésektől lényegében függetlenül 

egyértelműnek látszik, hogy a konverzió során minden esetben szintaktikai 

funkcióváltás megy végbe (Marhand, 1969), illetve, ahogy erre már utaltunk, a 

kimeneti szó jelentése a bemeneti szó jelentése alapján többnyire megjósolható. 

Egyszerűbben fogalmazva: a konverzió során a bemeneti szó jelentése morfológiailag 

rejtetten vagy jelöletlenül „áthelyeződik” a vele azonos alakú kimeneti szó jelentésébe 

(Beard, 1995). A többféle elnevezés ellenére a szakirodalom alapján a mai angol 

konverziónak két alapvető értelmezése rajzolódik ki. A következőkben ezek rövid 

ismertetésére térünk át. 

 

3. 1. A konverzió mint toldalékolás 
 



Az egyik legelterjedtebb értelmezés szerint a konverzió voltaképpen a toldalékolás 

egyik típusa (vö. Jespersen, 1954; Marchand, 1969; Kastovsky, 1982; Pennanen, 1971; 

Kiparsky, 1982; Lipka, 1990; Hale-Keyser, 2002; Don, 2005), amelyben a bemeneti 

szóalakhoz a kimeneti oldalon szófajváltást előidéző zérus képzőmorféma járul. Ezt az 

értelmezést illusztrálják az alábbi Leonhard Lipkától (1990: 86) származó egyenletek: 

 

(5a) legal : legal/ize = clean : clean/ 

 ’jogi’ : ’legal/izál = ’tiszta’ : ’tiszt/ít’ 

 

(5b) atom : atom/ize = cash : cash/  

 ’atom’ : ’atom/izál = ’készpénz’ : ’készpénzzé tesz, csekket bevált’ 

 

Ebben az értelmezésben tehát a testetlen  szuffixum ugyanúgy viselkedik, mint az -

ize szuffixum: kategóriaváltást eredményez (A → V, N → V), valamint a bemeneti 

melléknévi tő által kifejezett állapotot előidéző, illetve a bemeneti főnévi tő által jelölt 

dologgal kapcsolatos cselekvést fejez ki. 

3. 2. A konverzió mint fogalmi váltás 
 

Egy másik értelmezés szerint a konverzió hátterében a szóképzési folyamat kimeneteli 

oldalán kategóriaváltásban megmutatkozó fogalmi váltás áll. A mögöttes elméleti 

megfontolásoktól függően a fogalmi váltást onomasziológiai (Štekauer, 1996, 2005), 

metaforikus vagy metonimikus leképezési folyamatok (Kövecses-Radden, 1998; 

Martsa, 2006, 2007) és pragmatikai tényezők (E.V. Clark-H.H. Clark, 1979; Lieber, 

2004) eredményezhetik együttesen, de külön-külön is. 

A fogalmi váltást onomasziológiai folyamatokra visszavezető elképzelés azon 

alapul, hogy a konverziót a közlési folyamatban szükségszerűen megelőzi az objektív 

valóság fogalmi újraértékelése, újrakategorizálása, amely megnyilvánulhat például 

valamely szubsztancia, folyamat, körülmény cselekvésként, illetve valamely cselekvés 

cselekvőként történő újraértékelésében. Ezt szemlélteti az alábbi, Pavol Štekauertől 

(1996: 47–49) származó néhány példa. 

 

(6) 

Szubsztancia mint Cselekvés: water ’víz’ → (to) water ’öntöz’ 

Folyamat mint Cselekvés: experiment ’kísérlet’ → (to) experiment ’kísérletezik’ 

Körülmény mint Cselekvés: limit ’korlát’ → (to) limit ’korlátoz’ 

Cselekvés mint Cselekvő: (to) cheat ’csal’ → (a) cheat ’csaló’ 

 

A konverziót derivációként értelmező felfogást bírálva Štekauer (2005: 53) 

leszögezi, hogy éppen az előzetes valóság-újraértékelés miatt nem lehet a konverziót 

toldalékolásnak, derivációnak tekinteni, mert amíg az újrakategorizálás és az így 

előidézett szófajváltás a konverzió esetében szükségszerűség, addig a deriváció 

esetében ez csak lehetőség. Úgyis fogalmazhatunk, hogy szemben a konverzióval, 

amelynél a szófajváltás kötelező, a deriváció nem feltétlenül jár együtt szófajváltással. 

Kövecses Zoltán és Günther Radden (1998), valamint Martsa Sándor (2006, 2007) a 

fogalmi váltást a kognitív szemantika keretében leírható metonimikus, illetve 

metaforikus váltásként értelmezik, amelynek eredményeként a konverzió útján létrejött 



igék és főnevek egy része szómetonímiáknak és/vagy szómetaforáknak (is) tekinthetők. 

A részletek mellőzésével az előbbiek hátterében a céltartomány (pl. állat, idő) és a 

forrástartomány (pl. ember, tér) közötti leképezésekre épülő fogalmi metaforák, míg az 

utóbbiak az ún. metonimikus idealizált kognitív esemény-modellekből, pontosabban e 

modellek alkotóelemei és maguk a modellek mint egészek közötti metonímia-képző 

viszonyok által motivált kognitív metonímiákból eredeztethetők. (Az idealizált 

kognitív modellek – angol rövidítéssel: az ICM-ek – a kognitív szemantikában a 

világról szerzett, testesült tapasztalaton alapuló tudás tudati reprezentációi.) A 

leggyakoribb konverzió-típusra, a N → V konverzióra szorítkozva, a (7a)-ban AZ 

EMBEREK ÁLLATOK általános fogalmi metafora A SPÓROLÓS/GYŰJTÖGETŐ EMBEREK 

MÓKUSOK változata tételezhető az ’Állati cselekvés mint emberi cselekvés’ fogalmi 

váltás (zoomorfizáció) előidézőjeként (Martsa, 2006: 179; 2007: 213–17). A (7b)-ben a 

fogalmi váltást viszont A CSELEKVÉS MÓDJA A CSELEKVÉS HELYETT fogalmi metonímia 

idézi elő (Kövecses-Radden, 1998: 55). 

 

(7a) As soon as they get paid they squirrel (← squirrel ’mókus’) the money away so 

they  

 won’t be tempted to touch it. (CIDE) 

 ’Ahogy megkapják a pénzüket, (jól) elrakják, nehogy kísértésbe essenek és hozzá- 

 nyúljanak.’ 

(7b) (to) sneeze (← sneeze ’tüsszentés’ ) the tissue off the table 

 ’letüsszenti a papírzsebkendőt az asztalról’ 

 

Eve V. Clark és Herbert H. Clark (1979) szerint az angol innovatív N → V 

konverziók létrejöttét a beszélők háttértudásán alapuló, a Grice-féle (1975) kooperációs 

elvvel rokon pragmatikai konvenció vezérli. E konvenció kifejtését láthatjuk a (8)-ban, 

amelynek d) a legfontosabb komponense és amelyben az f) komponens a már fentebb 

említett, a felszíni argumentum-szerkezet átalakulásában megnyilvánuló szintaktikai 

funkcióváltást részletezi (E. V. Clark-H. H. Clark, 1979: 787). 

 

(8) 

Egy innovatív denominális ige őszinte használatakor a beszélő 

a) olyan szituációt szándékozik jelölni, 

b) amellyel kapcsolatban jó oka van feltételezni, 

c) hogy azt az adott beszédhelyzetben a hallgató 

d) kölcsönös tudásuk alapján azonnal 

e) és egyedülálló módon megérti 

f) úgy, hogy a bemeneti főnév a szituáció egyik szereplőjét (pl. eszközt, célt), míg 

a létrejött denominális ige többi felszíni argumentuma a szituáció egyéb 

szereplőit jelöli (pl. ágenst, patienst, témát). 

 

Az alábbi példák a denominális igék jelentésének megértéséhez szükséges, a fenti 

konvenció által általában megjelenített háttértudás konkretizálását és működését 

illusztrálják. Így a (9a) megértéséhez elégségesnek látszik a kutya, a macska és fa 

viszonyára vonatkozó triviális tudás (azaz az, hogy a kutya elől a macska jellemzően 

fára menekül). A (9b) és a (9c) megértése viszont a Houdinihez kapcsolódó speciális 

közös tudás birtoklása (hogy ti. Houdini [1874–1926] szabadulóművész volt), illetve az 



adott szituációhoz kötődő közvetlen, lokális tudás, ismeret (a tüntetőket kövek mellett 

palackokkal is megdobálták) alapján lehetséges. Vö.: 

 

(9a) The dog treed (← tree ’fa’) the cat. 

 ’A kutya felkergette a macskát a fára.’ 

 

(9b) My sister Houdini’d her way out of the locked closet. (E. V. Clark-H. H. Clark,  

 1979: 784) 

 ’A nővérem (valóságos) Houdiniként szabadította ki magát a lezárt szobából.’ 

 

(9c) We were stoned (← stone ’kő’) and bottled (← bottle ’palack’) by the spectators 

as  

 we marched down the street. (E. V. Clark-H. H. Clark, 1979: 785) 

 ’A bámészkodók kövekkel és palackokkal dobáltak meg bennünket, amint az 

utcán  

 lefelé vonultunk.’ 

 

Végül megemlítjük, hogy E. V. Clark-H. H. Clark pragmatikai konvenciójára is 

támaszkodva, Rochelle Lieber (2004: 90) a konverziót a (mentális) szótárban listázott 

szavak főként pragmatikai okok által kiváltott újralistázásaként értelmezi. 

A konverzió fenti két értelmezése közül számunkra az utóbbi, a fogalmi váltáson 

alapuló értelmezés az elfogadhatóbb. Úgy gondoljuk, hogy a fogalmi váltás fentebb 

számba vett feltételezett okai általában egymást kölcsönösen kiegészítik, megengedve 

azt, hogy adott esetben az egyik ok, pl. a (7a-b)-ben a kognitív szemantikai, a (9a-c)-

ben a pragmatikai, relevánsabbnak látszik a többinél.  

Štekauer említett érvelését folytatva, a konverzió zérus szuffixummal való 

toldalékolásként való értelmezése ellen szól az is, hogy ebben az esetben a testes 

szuffixumokhoz hasonlóan vagy különböző, egymással szemantikailag össze nem 

függő azonos alakú (?), vagy többjelentésű zérus szuffixumokat kellene abszurd módon 

feltételeznünk. Ezen feltételezés szerint a (to) hammer ’kalapál, tönkrever, sulykol’ egy 

poliszém zérus képzőt, míg az (5a-b) illetve az 1. táblázat konverziós igéi homonim 

zérus szuffixumokat tartalmaznának. Az 1. táblázat a mondottak illusztrálásán túl azt is 

mutatja, hogy ugyanazon jelentés esetén a konverziós igék és a képzett igék egymást 

kizáró viszonyban vannak: 

 

1. táblázat. Konverziós és képzett igék összevetése 

 

Jelentés Konverziós igék Képzett igék 

’beteszi x-be’ bottle vs *enbottle ’(be)palackozza’ 

jail vs *enjail ’bebörtönöz’ 

containerize vs *container 

’konténerbe tesz’ 

tubify vs *tube ’csőbe helyez’ 

’x-szel ellát, 

felszerel’ 

man vs *manify ’legénységgel ellát’ 

staff vs *staffize ’személyzettel ellát’ 

fluoridize vs *fluoride ’fluoridot ad 

hozzá’, 

youthify vs *youth ’fiatalít’ 



’x-szé 

válik/lesz/tesz’ 

cool vs *coolen ’lehűl, lehűt’ 

dry vs *dryen ’szárad, szárít’ 

vaporize vs *vapor, ’párásít,  

párásodik’ 

mucify/*mucus ’nyálas lesz’ 

’x-et csinálja’ counterattack vs *counterattacate 

’ellentámad’ 

wheelbarrow vs 

*wheelbarrowen ’talicskázik’ 

anthropologize vs *anthropology 

’antropológiával foglalkozik’ 

philosophize vs *philosophy 

’filozófiával foglalkozik’ 

’x-ként 

cselekszik, 

viselkedik’ 

chauffeur vs *chaffeurize 

’sofőrködik’ 

ape vs *apify ’utánoz’ 

cannibalize vs *cannibal 

’kannibálként viselkedik’ 

vampirize vs *vampire ’vámpírkodik’ 

 

Az eddigiek alapján a konverziónak a bevezetőben már említett meghatározását, 

amely szerint a konverzió morfológiailag jelöletlen szófajváltás, azzal egészíthetjük ki, 

hogy a konverzió szinkrón értelemben olyan szemantikai-pragmatikai folyamat, 

amelyben a szófajváltást különböző okok által vezérelt, a felszíni argumentumszerkezet 

átrendeződésében megnyilvánuló fogalmi váltások idézik elő. Ezzel magyarázható az, 

hogy a konverziónak legtöbb esetben meghatározott iránya van, illetve az, hogy a 

konverzió során létrejött nyitott szóosztályba tartozó szavak szemantikai értelemben 

esetenként a bemeneti szavak jelentésének metaforikus vagy metonimikus 

kiterjesztéseinek tekinthetők. 

 

4. Az angol konverzió típusai, hatóköre és korlátai 
 

Az esetek nagy többségében a konverzió egyértelműen azonosítható, de mint látni 

fogjuk, vannak problematikus esetek. Mindenekelőtt tekintsük meg a 2. táblázatot, 

amely Randolph Quirk és munkatársai (1985: 1558–67) alapján az angol konverzió 

különböző típusait foglalja össze. A félkövérrel szedettek a szerzők szerint a konverzió 

részleges vagy marginális eseteit képviselik. 

 

2. táblázat. Az angol konverzió típusai 

 

N → V elbow ’könyök’ → (to) elbow (out of the way) ’könyökkel 

odébb lök’ 

A → V empty ’üres’ → (to) empty ’kiürít’ 

N → ADJ (?) computer → (a) computer program 

Part. → ADJ written ’írott’ → (a) written exam ’írásbeli vizsga’ 

V→ N run ’fut’ → (a) run ’futás, futam’ 

ADJ→ N rich ’gazdag’ → (the) rich ’a gazdagok’ 

ADV→ ADJ then ’akkor’ → (the) then president ’az akkori elnök’ 

PREP/Partikula → N up ’fel’, down ’le’ → (the) ups and downs ’hányattatás’ 

ADV → N hereafter ’alább’ → (the) hereafter ’a túlvilág’ 



Prefixum → N pro-, con- → (the) pros and cons ’mellette és ellene 

szóló érvek’ 

Auxiliary → N must ’kell, muszáj’ → (a) must ’szükségszerűség’ 

Frázis → N also ran ’szintén futottak’ → (the) also-rans ’a futottak még’ 

N (shelf, calf) → V shelf ’polc’  → (to) shelve (!) ’polcra tesz’ 

Komplex N → V commission ’megbízás’ → commission ’megbíz’ 

PREP/Partikula → V down ’le’ → (to) down (a beer) ’leküld/ledönt (pl. 

egy sört) 

Vtranzitív → Vintranzitív sell ’elad’ → cars sell well ’az autók jó áron  

kelnek el’ 

Vintranzitív → Vtranzitív run ’fut, működik’ → He runs a company ’Egy társaságot 

működtet’ 

Nszubsztancia → Nkonkrét tea ’tea’ → a tea ’egy (csésze) tea’ 

 

Mint láthatjuk, Quirk és munkatársai igen tágan értelmezik a konverziót, és 

gyakorlatilag mindent annak tekintenek, amikor egy szó alapfunkciójától eltérő 

funkcióban szerepel, beleértve még az azonos alakúság követelményétől való (történeti 

okokra visszavezethető) eltérést is (vö. shelf – (to) shelve). Ez a tág értelmezés 

Kruisingától eredeztethető (1932), aki szerint a his ’I don’t know’s (’az ő ’Nem 

tudom’-jai’) és a stone wall (’kőfal’) kifejezések kiemelt szegmensei Frázis → N, 

illetve N → ADJ konverziónak tekinthetők (idézi Marchand, 1969: 360). 

Hans Marchand (1969) és mások számára a konverzió hatóköre jóval szűkebb, eleve 

kizárják az alkategóriaváltás eseteit. A legtöbb vitát a (premodikatív) N → ADJ 

konverzió generálta; sokan ezt nem konverziónak, hanem szintaktikai műveletnek 

(melléknév-váltásnak) tekintik. Itt most nincs lehetőség a támogató és ellenző 

álláspontok ütköztetésére, de úgy látszik, hogy a konverziónak az előző részben 

tárgyalt mindkét értelmezése inkább a tágabb, így az N → ADJ konverziót is magában 

foglaló hatókör irányába mutat. 

Meg kell még említeni, hogy más nyelvekhez hasonlóan az angolban is 

problematikus az azonos alakú elöljárók, határozószók és az itt most figyelmen kívül 

hagyott kötőszavak szófaji besorolása. Ez a tény a konverzió szempontjából annyiban 

releváns, hogy például a (10) és (11) mondatokban úgy látszik, mintha a down1 (ADV) 

(’lefelé’) és down2 (PREP) (’le’), illetve a behind1 (PREP) (’mögött, mögé’), valamint 

a behind2 (ADV) (’hátra’) kategóriaváltást jeleznének. Ezen és egyéb hasonló esetek 

vizsgálata kapcsán Salvador Valera (2005: 24–26) azonban rámutat arra, hogy az 

azonos alakú és jelentésükben is lényegében azonos elöljárók és határozószók egyaránt 

határozói funkcióban használatosak, ezért esetükben nincs valódi kategóriaváltás. Nem 

konverzióról van tehát szó, hanem (morfológiailag) jelöletlen, szintaktikai 

funkcióváltással nem együtt járó szófajváltásról. Vö.: 

 

(10a) The sun went down1 (ADV) below the horizon. (OALD) 

 ’A nap lement a látóhatár mögé.’ 



 

(10b) They set off at a jog up one street and down2 (PREP) another. (OALD) 

 ’Kocogásba kezdtek az egyik utcán fel(felé), egy másikon meg le(felé).’ 

 

(11a) I put one of the cushions behind1 (PREP) his head. (OALD) 

 ’Az egyik párnát a feje mögé tettem.’ 

 

(11b) Don’t look behind2 (ADV) or you may fall. (OALD) 

 ’Ne nézz hátra, mert elesel!’ 

 

Bármennyire termékeny is a konverzió az angolban, érvényesülésének vannak 

korlátai. Ezek közül kettőt veszünk most szemügyre. Az egyik legáltalánosabb korlátot 

az angolszász eredetű képzett főnevek jelentik ((12a)), amelyek, szemben a latin és 

francia eredetű képzett főnevekkel ((12b)), csak igen ritkán konvertálhatók igékké 

((12c)). Vö.: 

 

(12a) *(to) writer ’íróként dolgozik’ ← writer ’író’ 

(12b) (to) commission ’megbíz’ ← commission ’megbízás’ 

(12c) (to) stretcher ’hordágyon visz’ ← stretcher ’hordágy’ 

 

Egy másik korlát az, hogy míg az elsődleges összetett főnevek viszonylag szabadon 

konvertálhatók igékké ((13a)), másodlagos összetett főnevekből nem lehet igét képezni 

((13b)). Vö.: 

 

(13a) (to) wallpaper ’tapétázik’ ← wallpaper ’tapéta’ 

(13b) *(to) taxi-driver ’taxisofőrködik’ ← taxi-driver ’taxisofőr’ 

 

Ezek után befejezésül tekintsük át röviden a konverzió lehetőségeit a magyarban. 

 

5. Konverzió a magyarban 
 

A konverzió elnevezés a Mai magyar nyelv rendszere (Tompa, 1961) két kötetében 

még egyáltalán nem szerepel, a 2000-ben kiadott Strukturális magyar nyelvtan 3. 

kötetében (Kiefer, 2000) viszont már többször is előfordul, jelezve, hogy ez az 

elnevezés meghonosodottnak tekinthető a magyar nyelvészetben is. 

Felvetődik a kérdés, hogy a magyarban vannak-e az angolhoz hasonló konverziók? 

Erre a kérdésre általában igennel lehet válaszolni, hiszen, mint látni fogjuk a (14)-ben, 

a magyarban is a konverzió kimeneti oldalán nyitott szóosztályba tartozó szavak 

vannak. Ha nem ez a helyzet, mint például a folyamán, képest, hasonlóan ragos 

névszók névutóvá történő átalakulásakor, akkor nem konverzióról, hanem inkább 

grammatikalizálódásról (szófaji átcsapásról) van szó. Nem tekinthető konverziónak, 

inkább a szófaji kategóriákat általában jellemző bizonytalanságnak a kettős szófajú 

igenévszókból szóhasadással létrejött azonos alakú, szemantikailag összefüggő, de 

eltérő szófajú szavak, pl. les, nyom, fagy. Nem lehetnek ezek a szavak konverziók 

szinkrón szempontból sem, mert nem lehet megállapítani, hogy melyik szófaji 

kategóriájú szó a bemenet és melyik a kimenet. 



A fenti kérdésre bizonytalan a válasz, ha azt vesszük figyelembe, hogy a magyarban 

a konverziónak csak néhány típusa található meg. Az angolban leggyakoribb N → V a 

magyarból gyakorlatilag hiányzik. A vadász-vadászik, halász-halászik, horgász-hor-
gászik, madarász-madarászik típusú főnév-ige párok szinkrón szempontból ugyan N 

→ V konverzióknak látszanak, de történetileg a párok kiemelt tagjai szintén nomen 

verbumok (vö. Tompa I., 1961: 199). Hasonló, későbbi keletkezésű főnevekből az igét 

csak derivációval lehet képezni: vö. jogász-*jogászik-jogászkodik, lelkész-*lelkészik-

lelkészkedik. 

Az alábbi esetek viszont egyértelműen konverzióknak minősíthetők, mert a 3. rész 

végén említett kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek (vö. Kiefer, 2000: 137, 

398, 437–441) 

 

(14) 

szép, szebb (ADJ) → szépet, szebbet (N) 

pápa (N)  → pápább (ADJ) (pl. pápább a pápánál) 

szabad (ADJ)  → szabadna, szabadott (V), szabad-e (N) 

délelőtt (ADV) → délelőttöm (N) 

író (PART)  → az író (N) (vö. a szakdolgozatát író  

    hallgató → a híres író) 

kiábrándító (PART) → kiábrándító (ADJ) (vö. mindenkit  

    kiábrándító viselkedés → a viselkedése kiábrándító) 

beavatkozás (Nabsztrakt) → beavatkozás (Nkonkrét) (vö. belügyekbe való  

    beavatkozás → ez volt az első beavatkozás) 

 

Az ADJ → N konverzió esetén – ugyanúgy, mint az angolban – jelentéstapadásról 

van szó, ugyanis a főnévvé váló melléknév (jelző) átveszi a hiányzó fej (jelzett szó) 

jelentését is. 

Ugyancsak konverziónak, pontosabban alkategóriaváltást eredményező 

konverziónak tekinthetjük azt, amikor a ’komplex esemény’ értelmű -ás/és képzős 

főnevekből ’egyszerű esemény’ és ’eredmény’ jelentésű főnevek lesznek, pl. 

áthelyezés, beavatkozás (vö. a fővárosba való áthelyezése; beszámolt az áthelyezéséről) 

(Kiefer, 2000: 314). 

Végezetül tágabb értelemben a következő példák is konverziónak minősíthetők: 

hogyishívják, nemulass (Frázis → N), ferencjóska (tulajdonnév → köznév). 

Úgyszintén, Kruisingát követve, Frázis → N konverziónak tekinthetők a kiemelt részek 

a (15)-ben: 

 

(15) 

 A több mint negyven éve nagy sikert aratott visszaemlékezéseket most a 

szerző  

 unokája, G.O. vette kézbe, s a Vallomás és búcsúból (← Vallomás és 

búcsú), vala- 

 mint az Ifjúkor a belvárosban-ból (← Ifjúkor a belvárosban) egy 

könyvet gyúrt,  

 amelyből a fent említett nézőpontváltozások jól követhetők. 

  (Heti Válasz, 2007. aug. 9.; 27.) 

 



6. Összefoglalás 
 

Otto Jespersen (1954: 85) írja híres monográfiájában, hogy az angol egyik legfőbb 

érdeme az azonos alakú szavak kialakulása, mert egyebek mellett ez a „zajtalan 

gépezet” (’noiseless’ machinery) teszi lehetővé az angol nyelv hatékony használatának 

elsajátítását. Az azonos alakú szavak kialakulásának legfőbb forrása az angolban a 

fentebb tárgyalt konverzió. Arra nem volt lehetőség, de nem is volt célunk, hogy a 

konverzió minden fontos összefüggését bemutassuk. Csak arra tehettünk kísérletet, a 

kötet címével összhangban, hogy a szakirodalom és saját vizsgálataink alapján 

megismertessük az olvasót az angol konverzió természetével, működési 

mechanizmusával kapcsolatos aktuális értelmezésekkel, elképzelésekkel. Jóllehet a 

konverzió tipikusan angol szóképzési eljárásnak látszik, láthattuk, hogy a magyarban is 

megtalálható és nyilvánvalóan más nyelvekben is (vö. Biese, 1941; Don, 2005; D. 

Mátai, 2004; Bauer-Salvador, 2005). Ennek vizsgálata, egyéb összefüggések feltárása 

mellett, egy következő dolgozat tárgya lehet. 
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A SZÓTÁR MINT LISTA 

Listázottság a mentális és a nyomtatott szótárban 

 

 

 

 

 

1. Listázottság  
 

1. 1. A „szótár” 
 

A szótár fogalma kettős: a mentális szótár, azaz a lexikon egyedi pszicholingvisztikai 

kategóriája áll szemben a nyomtatott szótárral, a lexikográfia írott listáival. Célom 

ezek összevetése: a tanulmányban a lexikonnal a szótárt állítom szembe, sokszor így, 

jelzők nélkül. 

A szótárak sokféle nyelvtannal ellentétben nem modellek kívánnak lenni: a lexikont 

nem modellálni akarják. Míg a lexikon állandó változásban van, a szótár technikai 

okok miatt konzervatív. A lexikon természetesen nem statikus, és nem szerkezet 

nélküli: struktúrája sokkal összetettebb a szótárénál, felépítését hálózatszerűen, 

(fonológiai, szemantikai, morfológiai) hasonlóságokat mutató elemek rendszerének 

képzeljük el. Miközben a lexikon sokkal több információt tartalmaz a szótárnál, az 

általános szótár a lexikonnal szemben olyan enciklopédikus (nyelvi és nem-nyelvi) 

információt is ad, amely a nyelvi kompetenciának nyilvánvalóan nem része. A lexikon 

– a szótárak többségével szemben – gyakorisági információt is tartalmaz, ez azonban 

nem enciklopédikus: a listázottság vizsgálatánál a nyelvhasználó él is vele. 

Másik értelmezésében a „lexikon” a beszédközösség lexikai készletét jelenti. 

Amikor Booij azt írja, hogy „terjedelmi korlátok és a felhasználóbarát jelleg 

követelményei miatt a szótárak soha nem tudják lexikonjukat teljességgel lefedni” 

(Booij, 2007: 18), a közösség szókincsére gondol. Minthogy e szókincs még 

összetettebb jelenség az egyéni lexikonnál, a nyomtatott szótár nyilvánvalóan nem 

csupán e két korlátja miatt nem képes a nyelv teljes szókincsére kiterjedni. A szótár 

tehát sem a lexikont, sem a nyelv szókincsét nem modellálja, ez utóbbit legfeljebb 

dokumentálni igyekszik. 

A lexikon és a szótár információtartalma abban mindenképpen átfedést mutat, hogy 

mindkettő felfogható valamiféle listaként. Tanulmányom, melyben a listázottság 

aspektusait vizsgálom angol és magyar példákon, ezért készít vázlatos leltárt egyfelől a 

lexikonban, másfelől a (nyomtatott) szótárnak a (a) makrostruktúrájában tárolt – 



szócikk rangú, (b) mikrostruktúrájában tárolt – szócikkeken belüli, (c) törzsszövegen 

kívüli részében listázott entitásokból. 

Két dologban korlátoznunk kell a jelen munkát. Az egyik: a listázottság 

vizsgálatánál nagyon is releváns pszicholingvisztikai kutatások eredményeiről nincs 

mondanivalóm – azon túl, hogy a szavak tárolásának és előhívásának a kutatása az 

egyik legellentmondásosabb pszicholingvisztikai terület. A másik: a dolgozat – 

miként persze ilyen formában maga a listéma fogalma is – csak valamely lineáris 

modellben érvényes. A magyar és az angol túlnyomórészt ilyen. 

 

1. 2. Lista, listázottság, listéma 
 

A lexikonban az van, amit a beszélő itt tárol, innen keres vissza; bármely önkényes, 

azaz valamely okból nem megjósolható hang–jelentés pár ilyen tárolandó listéma. 

A listing fogalmát Aronoff (1976) vezeti be: eszerint ha valamely szónak sajátságos 

tulajdonságai vannak, azt a lexikon tárolja. A tároltság tehát itt a szavaknak csak 

részhalmazára vonatkozik. Ami kivételes, szükségképp listéma; ami szabályos, az 

nem. Listémákról Aronoff nem beszél, nem használja a listedness terminust sem; a 

listémával Di Sciullo és Williams (1987) munkájában talákozunk először. 

 

2. Listázottság a mentális lexikonban 
 

2. 1. A nyelvtani elemek rangsora 
 

Az Aronoff-féle felfogásnál tágabb értelemben listázottsággal a jelentéses entitások 

teljes skáláján számolhatunk: e skálán morfémák, szavak, frázisok és (tag)mondatok 

találhatók. Listázottak ezek közül mindazok, amelyeket a beszélő a memóriában tárol, 

innen hív elő, nem ad hoc generál. Első megközelítésben a fenti rangsorban mind a 

négy féle elem között találunk listémát. Míg a morfémák szükségképpen listémák, a 

szavak egy része listéma, másik részük nem; a frázisoknak és a mondatoknak jóval 

kisebb hányada az. 

 

2. 2. A skála finomítása a listázottság vizsgálatához 
 

Megvizsgáljuk, hogy ha e négy szintet – és az egyéb felmerülő periférikus elemeket – 

finomabb elemzésnek vetjük alá, azokat milyen mértékben jellemzi a listázottság. A 

leginkább ellentmondásos kép a szavak kategóriáján belül, illetve a szavak és a 

frázisok (nem is mindig könnyen elválasztható) kategóriáin belül várható. Minthogy a 

szavak szintje fölött és alatt is van listázottság, azt kell tisztáznunk, mely morfémák, 

szavak, frázisok, illetve (tag)mondatok között a legtöbb a listéma. 

 

2. 2. 1. A szavak szintje alatt 

 

A legelnagyoltabb megközelítésben a morfémák valamennyien listémák, 

megjósolhatatlan minimális egységek; ez a kötött–szabad, derivációs–flexiós 

különbségtől függetlenül igaz. A morfémákról azonban nem beszélhetünk osztatlan 

csoportként. Az angol affixumok például a mondandónk szempontjából releváns 



felosztás szerint két (fonológiailag is elkülönülő) csoportba tartoznak: a bázisukhoz (a) 

# határral kapcsolódó toldalékok: un#natural, re#use, nation#s (b) + határral 

kapcsolódó toldalékok: in+numerable, re+duce, nation+al. 
A „# toldalékok” tipikusan szabad tövekhez kapcsolódnak (#natural, #use, nation#), 

míg a „+ affixumok” kapcsolódnak kötött tövekhez is (+numerable, +duce, nation+). 

A # tövek és a # toldalékok feltehetően egyaránt listémák. Egyes # típusú képzők ter-

mékenysége (s természetesen a velük alkotott szavak áttetszősége) a flexiókéval 

vetekedhet. 

A „+” kötött tövek és a „+” kötött toldalékok listázottságát ezzel szemben egy 

kontinuum jellemzi: a „+” kötött tövek listázottsági skálájának egyik végpontján 

feltehetően az alakra könnyebben felismerhető szabad variánssal is rendelkező, így 

nyilvánvalóbb jelentésű kötött tövek (nation+), a másik végén a +duce, +ceive típusú 

– morfémának sem jelentéses voltuk miatt tekintett – elemek találhatók.
 
A „+” kötött 

toldalékok valószínűleg nem listázottak. 

 

2. 2. 2. A független szavak szintjén 
 

• Szimplexek 

 Valamennyien listémák, mivel megjósolhatatlan jelentésű egységek. 

• KOMPLEXEK: (1) képzettek (2) flexiósak (3) összetételek 

 (1) többségükben listémák – hacsak jelentésük nem kompozicionális. 

 (2) – A szabályos flexiós szavaknak nem kell listémáknak lenniük. 

  – A rendhagyó flexiós szavak szükségképpen listémák. 

 (3) Az összetételek legtöbbje feltehetően listéma. 

 

2. 2. 3. A függőszavak és félszavak szintjén 
 

Finomabb elemzésünkben Kenesei (2000) és Kenesei (2006) alapján a magyarban 

megkülönböztetjük a független szavakat a függőszavaktól és a félszavaktól. A 

függőszók közé sorolhatók a névelők, kötőszók, névutók és partikulák (pl. az -e): ezek 

többségükben klitikumok. A félszók az ún. „összetételi tagok”, amelyek csak összetétel 

tagjaként fordulnak elő. A listázottság tekintetében a háromféle szó lényegében nem 

különbözik: a független szavak, a függőszavak és a félszavak egyaránt listémák. 

 

2. 2. 4. A szavak szintje felett 

 

• FRÁZISOK – szabad szintaktikai objektumok, jelentésük kompozicionális. Nem 

listémák. A szabad frázisokban ugyanakkor a listémák sokszor egy adott jelentésben 

a várhatónál nagyobb gyakorisággal állnak együtt: kollokálnak. A make coffee 
helyes volta a *cook coffee-val szemben; a take a walk szemben a *make a walk-kal 

azt sugallja: noha nem idiómák, az alárendelt tag megjelenése nem nyilvánvaló, így 

ezek memorizálandók. Ezért szokásos azt is mondani, hogy a make coffee vagy a 

take a walk „idiomatikus”; ezért relevánsak a kollokációs megszorítások a lis-

tázottság tárgyalásánál. 

• IDIÓMÁK – frázisszintű elemek, amelyek jelentése nem jósolható meg tagjaikból. Az 

idiómák szintaktikai objektumok; mindig valamely szintaktikai kategóriába 



tartoznak, így listázottságuk kevésbé a szintaktikai „furcsaság”, mint inkább a kom-

pozicionalitás hiánya miatt szükséges. Az idiómákkal kapcsolatban ugyanakkor 

szintaktikai memorizálnivalóról is beszélhetünk: mivel belső variálhatóságukban 

eltérnek, egy skálán helyezkednek el a teljesen kötött és a legszabadabban 

variálható között. A szintaktikai variálhatóság mellett az idiómák jelentésbeli 

áttetszőségükben sem homogének: valamennyi lexikai frázis egy a teljesen áttetsző 

és a tökéletesen homályos közötti transzparencia-skálán képzelhető el. A két skála 

természetesen nem izomorf, azaz nagyobb szerkezeti szabadság nem jár együtt – 

mondjuk – nagyobb áttetszőséggel. 
 

A „kompozicionális”, azaz „áttetsző” és a „megjósolható” fogalma közé nem tehető 

egyenlőségjel. E fogalmak (s a velük nem könnyen tisztázható viszonyú „motivált”, 

„nem-önkényes”, „szabályos”, „nem-idioszinkratikus” fogalmak) elégtelen 

szétválasztásával számos idióma-magyarázatban találkozni. Booij (2007: 235) a 

typewriter példát említi. A nem létező typing machine pl. szabályos és áttetsző 

értelmezésű lenne, de a gép bevett neve typewriter, ezért tárolni kell; memorizálni kell 

ráadásul, hogy nem lehet a typist helyett használni – holott ez ellen sem szólna semmi. 
Ha az idiómák (informális) definícióját – elemeiből nem előrejelezhető jelentésű 

kifejezések – komolyan vesszük, akkor a nem kompozicionális összetett szavak 

valamennyien idiómák. 

 

• TÖBBSZAVAS IGÉK – listázandók, vagy (a) mert kifejezetten idiómák, vagy (b) mert 

az igei főtag mellett a többi tag kiválasztása nem nyilvánvaló, azaz mindenképpen 

memorizálandók. A take after ’vkire üt/hasonlít’ és a take off ’felszáll’ ige (a) 

értelemben idiomatikus; a look at ’vmit néz’ és a take off ’levesz [ruhát]’ (b) 

értelemben azok. 

• MODULOK – bármely (tagmondatnál kisebb) „holisztikus” elem, amely jelentésében 

nem (feltétlenül) megjósolhatatlan, de a beszélő egységként kezeli: köszönések, 

társadalmi formulák, jókívánságok, káromkodások, sztenderd hasonlatok stb. A 

„modul” saját terminusom. A „frázis” terminus rájuk erőltethető volna, azonban: 

egyfelől (a) olyannyira heterogének, másfelől (b) jelentésük – ha van egyáltalán 

jelentésük, s nem csupán funkciójuk – nem feltétlenül idiomatikus, hogy külön 

kategóriát érdemelnek. 

• (TAG)MONDATOK 

 Túlnyomó többségük nem listéma, hanem szabad szintaktikai objektum: közöttük 

kicsi (bár a generatív nyelvelmélet által feltételezettnél alighanem nagyobb) a 

listémák száma. 

 A (tag)mondatszintű frazeologizmusok óriási irodalmából szembeötlő, hogy azok – 

jelentés és forma ellentmondó kritériumai miatt – milyen nehezen osztályozhatók, s 

az erre tett kísérletek nyelvről nyelvre mennyire eltérőek. Ide tartoznak a 

(köz)mondások, szólások, a sztereotípiák/klisék, panelek, a társalgást strukturáló 

(kezdő, továbbvivő stb.) elemek, formulák és még számos nyelvi kifejezés – 

amelyek nem válnak el élesen. 

 Az olyan (tag)mondat-szintű kifejezéseket, mint a when the chips are down a 

beszélőnek szintaktikai–pragmatikai információval együtt kell memorizálnia: 



mondatukban csakis bizonyos értékű mellékmondatként és bizonyos helyzetben 

használhatók: 

 Lehetséges így: főmondat [when the chips are down] 

 és ilyen sorrendben is: [when the chips are down] főmondat 

 de nem így, főmondatként: *the chips are down. 

 Megengedett a minimális variáció: pl. a múlt idejű forma. 

• MONDATOK FELETT 

 Ha a nyelvészeti elemzés hatókörét önkényesen a mondat felett húzzuk meg, azzal a 

mondatok feletti listémákat természetesen automatikusan kizártuk. Sok ilyen mondat 

feletti elemet kétségtelenül memorizálunk, de pl. egy verset sem tekintünk 

listémának. Az olyan – a pragmatika által gyakran vizsgált – szövegek, mint pl. a 

házassági szertartás textusa, amelyek előregyártott mondatfeletti egységek, azonban 

lexikológiai/lexikográfiai szempontból is érdekesek. Az ilyen szövegek egy-egy 

eleme kulturális, de még általános szótárakban is hasznos lehet: a wilt szócikkében – 

de akár a cherish szócikkében – pl. előfordulhat a Wilt thou love, honour, and 

cherish him, in good times and in bad (…)? 
 

2. 3. Listázandó vagy listázható? 
 

A pszicholingvisztika eredményei nyomán úgy tűnik, hogy az a meghatározás, mely 

szerint „ami kivételes, az listéma, ami szabályos, az nem”, csak az egyik irányban igaz. 

Ha ugyanis egy alak kivételes, valóban a memóriában kell tárolódnia. A tároltak 

között azonban gyakoriak a szabályosak is, mivel az elérés gyorsabb, a tárolás 

„gazdaságosabb” lehet az online generálásnál. Booij (2007: 244) szerint például 

„viszonylag nagy gyakoriságú szabályos flexiós alakok tárolásával is” számolni kell. A 

szótáraknak természetesen nem kell törődniük vele, vajon a lexikonban listázódnak-e a 

szabályos alakok vagy sem – a szótár nem listázza azokat. A rendhagyó alakok 

kezelése viszont utal a mentális listázottságra. 

Mivel a morféma-szint fölött mindenütt szerkesztett egységeket találunk (az viszont 

nyelvfüggő, hogy e szerkesztettséget a morfológia vagy a szintaxis állítja-e elő), a 

listázottság vizsgálatánál az alapvető szembeállítás a „szerkesztett ↔ nem-

szerkesztett”: a szerkesztetlen elemek szükségképp listémák, a szerkesztettek pedig 

lehetnek – de rendszerint nem – azok. A szavak listázott és nem-listázott alakjainak az 

arányát természetesen a morfológiai típus is befolyásolja. Egy 20 000 főnévi és 10 000 

igei tövet tartalmazó török lexikon teljes listázottságon (full listing) alapuló 

használatához pl. Hankamer 1989 szerint (idézi Katamba, 2005: 242) kétszázmilliárd 

flexiós alakot kellene memorizálni. 

Nem-önkényes kifejezésekről szokás beszélni a hangutánzó kifejezések kapcsán. 

Első megközelítésben azonban ezek – noha motiváltak – valójában önkényesek, 

megjósolhatatlanok: listémák. Közülük a hangutánzó „mondatszók”, azaz a tagolatlan 

hangutánzók – fúj, jaj, vau, reccs – szigorú értelemben nem szavak. Kenesei (2000) és 

Kenesei (2006) nyomán azt mondhatjuk: a „mondatszók”, köztük az indulatszók – 

köszönési formák, állathívogató hangok, fájdalmat/meglepetést jelző felkiáltások, 

szitkozódások – tagolatlan közlések. Minthogy a szófajokat más osztályokkal alkotott 

környezetekbe helyezve állapítjuk meg, a mondatszók viszont semmivel nem 

kapcsolódnak, nincs is kategóriájuk; hogy egy elem szó lehessen, osztályba 



sorolhatónak kell lennie. A mondatszók eszerint a lexikonban vannak, csak nem 

kategóriák szerint megjelölve: ez olyan listémákkal gazdagítja tárházunkat, amelyek a 

nyelvtani rangsoron kívül esnek. Mindez akkor is igaz, ha a mondatszavak 

megjelenhetnek képzett szavak töveként is, azaz képzési bemenetként szolgálnak: fúj-

ol, jaj-gat, vau-z-ik, recseg. (Ezeket nevezhetjük tagolt hangutánzó szavaknak). A 

képezhetőség azonban azért nem érv a mondatszavak osztályba sorolása mellett, mert 

sok szó amúgy is besorolhatatlan fantomtőből képződik: Kenesei (2006) példái a fesz-, 

röp-, illetve patt- tövek. Ami viszont a szótárazottságot illeti: míg a szótárakba e kötött 

fantomtöveket nem kell felvenni – hiszen a használó soha nem találkozik velük – a 

hasonlóan tisztázatlan kategóriájú (de szabadabb) mondatszók felveendők. A fuj, jaj, 
vau, reccs, nemkülönben a hé, cic, au, jé, pszt, cö-cö „szavak” grammatikán – ha nem 

is a nyelven – kívüli, kissé amorf világa ily módon szótárazandó. 

 

2. 4. Lexikalizálódás és összetételek 
 

Az összetételek legtöbbje feltehetően listéma. Nem fogadható el ugyanis, hogy az 

összetételeknek nem kell listázódniuk, mert jelentésük kompozicionális (Katamba, 

2005; Booij, 2007). Booij szerint az összetétel termékenysége […] szemantikai 

áttetszőségének köszönhető (Booij, 2007: 75). Az áttetszőség biztosan téves: Booij 

szerint az „összetétel általános szemantikai sémája szerint egy XY formájú összetétel 

olyan Y-t jelöl, amelynek valami köze van X-hez” (Booij, 2007: 75). Ennyi ugyan 

kétségtelen, de ez aligha jelent áttetszőséget. Motiváltságot talán egészen triviális 

értelmében igen; megjósolhatóságot bizonyosan nem. 

A szintetikus összetételek valóban megjósolható szemantikájúak és produktív 

képzésűek. A művelet olyan termékeny, hogy tetszőleges V ige és Arg argumentuma 

plusz Aff képző a bemenetét alkothatja az olyan alakú összetételnek, mint az Arg–V–

Aff, (ahol Aff magyarul -Ás és -Ó, angolul -ing és -er egyaránt lehet). A kimenetek (a) 

az intézményesülttől (b) a potenciális-szokatlanon át (c) a bizarrig terjednek: magyar 

példákkal: (a) ablaktörlés, (b) ablakbérlés, (c) ablakérlelés. Az ilyen bizarr összetétel 

pontosan annyira „elfogadhatatlan”, ám nem kevésbé grammatikus, mint valamelyik 

„testvér”-mondata, pl. az azonos argumentumszerkezetű: ?Érleli az ablakokat. Ez arra 

mutat, hogy a szokásos szintaktikai kreativitásról van szó, amit csak a szemantikai 

anomália korlátoz. 

A szintetikus összetételek listázására tehát nincs szükség: többségük nem listéma. 

Azért csak a többség, mert noha komplexek, a gyakoribbak a memóriában lehetnek 

tárolva. A végtelen potenciális szintetikus összetétel – hisz ez csak a szintaxis 

maximális produktivitásával jellemezhető szóalkotási mód – viszont per definitionem 

listázatlanok. 

 

3. Listák a nyomtatott szótárban 
 

Ha a hagyományos nyelvtani rangsorban azt vizsgáljuk, mit tartalmaz egy magyar, 

illetve angol értelmező szótár, illetve egy angol–magyar, illetve magyar–angol szótár, 

szó fölötti és alatti elemeket is találunk – ugyanúgy, mint a mentális lexikonban. Ez 

szótártípusoktól függetlenül igaz. Mivel általános (nem speciális elemeket 

katalogizáló) szótárakról van szó, az alábbiakban eltekintek a közöttük lévő számos 



eltéréstől. Előrebocsátható: listázottság szempontjából nem lesznek közöttük lényegi 

eltérések. 

 

 Listéma a lexikonban? Szerepelnek a nyomtatott szótárban? 

morféma mindegyik ? 

szó legtöbb legtöbb 

frázis kevés igen kevés 

mondat legkevesebb legkevesebb 

 

Hogy a morfémáknak milyen hányada szerepel a szótárban, arra a kategória 

finomítása nélkül nem lehet választ adni. A táblázat ebben a formában azt a triviális 

tényt tárja elénk, hogy a szótár szavakat tárol – az annál kisebb nyelvi elemekről nem 

sokat mond, a nagyobbakkal nemigen foglalkozik. 

A független szavak szintjén megállapíthatjuk: a szótár a szabályos flexiós alakokon 

kívül szinte valamennyit tartalmazza. A szabályos flexiósok közül természetesen 

azokat sem, és akkor sem listázná, ha egyértelmű bizonyíték volna arra, hogy a beszélő 

ezeket a memóriában tárolja. 

A képzett szavak szótári listázottsága tükrözné a lexikonbéli listázottságot, ha a 

szótárszerkesztésben a gyakorisági szempontok nem játszanának szerepet. A 

termékenyebb és szabályosabb képzéssel létrejött áttetsző jelentésű, illetve 

megjósolható képzett szavakból elvileg kevesebb, a kevésbé prediktábilis 

jelentésűekből elvileg több listázódik. Általánosításokat a gyakoriság szempontja miatt 

nehéz tenni: ezt a magyar -ság és az angol -ly példáján szemléltetjük. Az alkalmasság 

vagy jóság szavakat áttetsző voltuk ellenére alighanem a memóriából hívja elő a 

beszélő, de mivel gyakoriak, nehezen képzelhető el (megfelelő méretű) kétnyelvű 

szótár, amely ezeket ne tartalmazná. Az angol -ly képzés produktumai rendszerint 

kompozicionálisak, megjósolható jelentésűek olyankor, amikor pl. a -ful képzőhöz járul 

a -ly képző, az outputok tehát nem listémák. A szótárakban nem is listázódnak, esetleg 

az egynyelvű szótárban a szócikk végén definíció nélkül állnak. A nem-

kompozicionális -ly képzés eredményei természetesen ideálisan külön szócikket is 

kapnak, pl. (a puristák által sokat ostorozott) hopefully. 

A független szavakat, a függőszavakat és a félszavakat nem egyformán kezelik a 

szótárak a listázottság tekintetében. A független szavak és a függőszók – névelők, 

kötőszók, névutók és partikulák – a magyar–angol szótárakban listázódnak. A félszók – 

pl. -beli, -féle, -fajta, -né, -szerű; al-, fő- (Kenesei, 2006), amelyeket hagyományosan a 

képzők közé sorolják – felvétele esetlegesnek tűnik. 

A mondatszóknál már említettük, hogy noha ezek – a nyelvtanba nem tartozván – 

szigorú értelemben véve nem szavak, mégis listémák, és szótárazandók. Változó, hogy 

altípusaik közül melyiknek a listázását tűzi célul valamely szótár, és – ami sohasem 

ugyanaz a kérdés – mennyire sikerül elérnie ezt a célt. A hess, juj, na, sicc (nem 

hangutánzó?) elemek pl. tipikusan szerepelnek; a nyau, brumm és a nyihaha pl. (a 

valódi ige nyávoggal, brummoggal, nyihoggal szemben) tipikusan nincsenek listázva. 



Szabad frázisokat címszóként a szótárak értelemszerűen nem hoznak, még a kol-

lokációs szempontból sajátosakat, valamely két nyelv viszonyában nehézséget 

okozókat sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezeknek ne jutna jellemzően hely az 

illusztrációk, illetve (ha rendszeresen van a szócikkben ilyen rész) a kollokációk 

között. Így a walk szócikkben a take a walk vagy a séta szócikkben a sétát tesz több 

egyszerű példánál (amit a tipográfia legtöbbször jelöl is). Ideális esetben ezekből az 

általános szótárban is minél több szerepel (noha speciális tárházaik a kollokációs 

szótárak), s ha már a szóban forgó szócikk illusztrál, erre a célra ezek a 

legcélszerűbbek. A szubjektivitásnak tág tere nyílik már az egyes elemek felvételét, 

illetve kihagyását illetően is, nemcsak abban, hogy a kéttagú kifejezés melyik 

vezérszónál vegyük fel őket. Általánosságban talán kimondható: a V+N, A+N, N+V, 

illetve N–prep–N kapcsolatok közül valamennyit a főnévnél, az Adv+A (ill. A+Adv) 

kapcsolatokat a melléknévnél, a V+Adv (ill. Adv+V) kapcsolatokat az igénél célszerű 

felvenni (kollokációs szótárukban ezt a rendszert Benson és mtsai (BBI 1986) 

javasolják). 

Az idiómák prezentálása minden általános szótárnak – nem csak az idióma-

szótáraknak – hagyományos feladatai között van. Saját szócikket általános szótárban 

nem kapnak, vezérszavuk szócikkében listázódnak. Hogy e vezérszó az idióma melyik 

szava, az közhelyesen nehéz kérdés. 

Többszavas igék – tágabb értelemben vett phrasal igék – mint szócikkek nélkül 

nincs egynyelvű angol, illetve angol–L2 szótár; ezek szintaktikai kezelésében, 

szócikken belüli tálalásában, de mindenekelőtt tárgyuk körülhatárolásában hatalmas 

különbségek vannak. Az egyik leggazdagabb (kéziszótár méretű) ilyen gyűjtemény, 

Courtney (1983) foglalkozik a fenti három féle többszavas igén kívül a velük alkotott 

idiómákkal is (pl. let the cat out of the bag), és bizonyos V+A (pl. lie low), valamint 

V+Pron (kid oneself) kapcsolatokkal, hatalmasan kitágítva ezzel „illetékességi körét”. 

Ennél is sokkal többet markol Cowie (1983), amikor a fentebb „modul”, 

„tagmondat”, „mondat”, sőt a „mondatszint felett” kategóriákba sorolt elemeket 

katalogizálják. A szótár listázott egységei mégsem három, hanem két nagy csoportra 

oszthatók: phrase idioms és clause idioms. A fenti értelemben vett kollokációk, 

idiómák, többszavas igék – és ezekből képzett elemek –, „modulok”, tagmondatok, 

mondatok valamennyien listázódnak. A komplex elöljárók (pl. on account of) szintén 

helyet kapnak. Az Index pl. a fade alatt is megadja a következő – „catchphrase” (klisé 

vagy sztereotípia) besorolású – ismert mondatot: Old soldiers never die (they only fade 
away). Ugyanitt a peace-nél megtaláljuk a speak now, or forever hold one’s peace 

kifejezést, amelyről a szótár megadja a jelentését; a teljes alakot (If anyone knows a 

reason why two people should not marry), Speak now…; a forrást; valamint egy 

idézetet, és annak forrását. A legtágabb értelemben vett modulok és mondatok 

vezérszavuknál szótározódnak. A vezérszó megválasztásának a nehézségei tehát külön 

Mutatót tehetnek szükségessé. 

A törzsszövegben található enciklopédikus elemekről említettük, hogy azok főként 

szavak, esetleg frázisok. A fentebb említett két marginális elem – a „mondatszók” és az 

enciklopédikus elemek – ugyanis különböznek abban, hogy az előbbiek tipikusan 

szóbeliek. (Néha egyenesen íráskép nélküliek; ezt erősíti meg, hogy az erősen az 

írásbeliséghez kötődő szótárból hiányoznak.) Az enciklopédikus elemek jellemzőbben 

írottak. 



Az általános szótár A–Z részében adott (látszólagos) enciklopédikus szócikkek 

között találhatjuk például azokat a neveket, amelyek (köz)mondásokban vagy 

idiómákban szerepelnek; a kétnyelvű szótárban pedig olyan földrajzi neveket 

találhatunk, amelyek a két nyelvben eltérnek, ezért megjósolhatatlanok (a produkció 

folyamatában), esetleg nem is kikövetkeztethetők (a befogadó oldaláról). 

 

4. Enciklopédikus információ az A–Z részen kívül: mellékletek 
 

Az általános szótár rendszerint kevés enciklopédikus információt, és még kevesebb 

enciklopédikus szócikket tartalmaz. A legjellemzőbb kivétel a nevek – legtöbbször 

személynevek, földrajzi nevek, intézménynevek – általában az A–Z részen kívül. Az itt 

közölt információ típusának és tálalásának változásai figyelemre méltóak: az OALD 

kiadásai gyakran tartalmaznak rendhagyó igéket, rövidítéseket, affixumokat, 

számokkal kapcsolatos tudnivalókat (számok, matematika, mértékegységek, pénz, 

telefonálás, dátumok stb.), a világ országait és belőlük képzett mellékneveket, az angol 

nyelvű országok földrajzi egységeit, keresztneveket; néha nem is listaszerűen tálalják 

az információt: gyakran tanítanak a központozásról és levélírási útmutatót adnak. A 

tanulói szótárak enciklopédikus jellege egyre erősödik, s eközben ennek az 

információnak a típusa változik: az OALD 1984-es kiadásában a melléklet még 

Shakespeare műveit hozza időrendben, majd a Biblia könyveivel zárul. A 

mellékletekben (amelyek más néven – pl. Study Guide – jelennek meg) persze nem 

csupán enciklopédikus információ található: tipikus példa a rendhagyó igék szinte 

mindenütt látható listája. Hogy a különféle egységek közül tipikusan melyeket 

tartalmazzák a nyomtatott szótárak, az 1. ábrán összefoglaljuk. 

 

1. ábra. Listázottság a szótárban: a nyelvtani rangsor elemei és a „mondatszók” 

 

  Listéma-e szótárban szerepel-e 

 

 

 

 

morfémák 

kötött morféma többség: igen többség: nem 

szabad morféma igen igen 

képző többség: igen többség: nem 

flexió többség: igen nem 

# toldalék igen nem 

+ toldalék* nem nem 

kötött „+” tő listázottsági skálán nem 

szabad # tő (= szó) igen igen 

 

 szimplexek igen igen 



 # toldalékos szavak nem igen 

szavak 

„szó-félék” 

mondatszók 

+ toldalékos szavak igen igen 

KOMPLEX: KÉPZETTEK többség: igen igen 

 

KOMPLEX: FLEXIÓS: SZABÁLYOSAK nem nem 

 KOMPLEX: FLEXIÓS: RENDHAGYÓK** igen igen 

KOMPLEX: ÖSSZETÉTEL: SZINTETIKUSAK többség: nem többség: nem 

KOMPLEX: ÖSSZETÉTEL: NEM-SZINTETIKUS többség: igen többség: igen 

 függőszók igen igen 

 félszók igen változó 

 mondatszók igen igen 

frázisok szabad frázisok túlnyomó többség: nem túlnyomó többség. nem 

idiómák igen igen 

többszavas igék (phrasal verbs) igen igen 

„modulok” igen igen 

 (t a g ) m o n d a t o k túlnyomó többség: nem túlnyomó többség: nem 

 m o n d a t o k f e l e t t : s z ö v e g e k soha soha 

 
* A fonológiailag/morfológiailag igen, de írásban nem rendhagyó alakokat nem 

(következetesen) jelölik az angol, illetve angol–magyar szótárak. Míg az írásban is rendhagyó 

has és did szócikket kap, a says, goes, does viszont változó. 
** Jelentésük miatt akár definíciók, akár ekvivalensek igen nehezen adhatók meg:

 
az OALD 

(1984) pl. a -ment képzőnél ezt a nyilvánvalóan elégtelen meghatározást adja: ’result or means 

of an action’. 

 

 

5. Egy másik lista 
 

Jackson (2002: 30) írja a metalexikográfiáról: „A szótárrecenzió (…) nem hasonlít a 

könyvkritikára, mert a recenzens nem olvashatja el a mű teljes szövegét. (…) [hanem] 

egyéb módszereket kell találnia: például a mintavétel módszerét (…) vagy gondosan 

előkészített listával kell rendelkeznie a vizsgálat alá vonandó tulajdonságokról. (…) 

például, ha a lexikográfia tanulmányozásával olyan kritériumrendszert készít, amelyet 

a szóban forgó szótár vizsgálatában felhasználhat”. 

A lexikon és a szótár egyaránt különféle szintű listémákkal szolgál, ha gyökeresen 

másként dolgozza is fel ezeket. Amennyiben tehát e listéma-típusokat a fentiek 



értelmében egy „bevásárlólistában” gyűjtjük, egy ilyen kritériumgyűjtemény 

összeállításához tettük meg az első lépéseket egy vagy többnyelvű általános szótárak 

vizsgálatához. 

Aitchison (2001: 14) szerint a nyomtatott szótár úgy aránylik a mentális lexikonhoz, 

mint a prospektusok az általuk leírt nevezetességekhez. Ez kitűnően megvilágítja 

viszonyukat, miközben azt sem hagyja elfelejteni, hogy prospektus és prospektus 

között milyen hatalmas különbségek lehetnek. 
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MAGNUCZNÉ GODÓ ÁGNES 
 

RETORIKUS STRUKTÚRA ELEMZÉS AZ ÉRVELŐ ESSZÉ 

MŰFAJI SZERKEZETÉNEK MEGHATÁROZÁSÁBAN 

 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az érvelő jellegű írások (esszé, üzleti levél, pályázati kérelem stb.) retorikus 

struktúrájának feltérképezése, kulturális és kontextuális variációinak feltárása komoly 

érdeklődést vonzott a kontrasztív retorika területén. A kutatások három fő területre 

koncentrálnak: interaktivitás, „közönség érzékenység” (Cmerjková, 1996; Connor, 

1987; Duszak, 1994; Hatim, 1997; Hinds, 1987), retorikus szuperstruktúra (pl. Connor, 

1987; Hinds, 1990; Feng, 2008; Wolfe, 2008; Suárez – Moreno, 2008; Tirkkonen-

Condit, 1985), valamint a meggyőzés és bizonyítás stratégiái (Bloch, 2008; Clyne, 

1987; Connor, 1987; Hatim, 1997). 

Mivel e témában kevés magyar vonatkozású kutatás áll rendelkezésre, (Horváth, 

1999; Kádár Fülöp, 1988, 1990; Kiszely, 2001), e tanulmányomban egy olyan 

szövegelemzési módszert kívánok bemutatni, amelyet magyar és amerikai egyetemi 

hallgatók érvelő esszéstruktúrájának összehasonlítására alkalmaztam. Az alább 

bemutatott módszer több szempontból is érdeklődésre tarthat számot. Egyrészt, egy 

olyan elemző eszközt kínál, amellyel vizuálisan megjeleníthető az érvelő esszé 

retorikus struktúrája és a különböző érvelő stratégiák, mégpedig nyelvi sajátosságoktól 

függetlenül; másrészt, jól illusztrálja, hogyan csökkenthetők a minőségi jellegű, 

értelmező vizsgálattal természetesen együtt járó szubjektív tényezők. 

A következőkben először bemutatom a tárgyalt módszer kutatási hátterét és a 

módszer kialakításának lépéseit. Ezt követi a módszer használatának illusztrálása, 

valamint pedagógiai szempontú értékelése. 

 

2. Kutatási módszer 
 

Pedagógiai indíttatású kutatásom célja az volt, hogy összehasonlítsam amerikai és 

magyar egyetemisták anyanyelvű érvelő írását, és megvizsgáljam, felfedezhetőek-e 

ezekben az írásokban kultúra-specifikus érvelő sémák. Összesen 30-30 magyar és 

amerikai főiskolai hallgató 400-500 szavas, tantermi körülmények között írt érvelő 

esszéje alkotta a vizsgált korpuszt. Az esszék egy ellentmondásos, de a nyelvi 



tankönyvekben és a médiában mindkét kultúrában gyakran tárgyalt témáról, a 

géntechnológia hasznosságáról szóltak. 

Mivel a kutatás célja az volt, hogy feltérképezze az érvelés stratégiáit a szöveg 

különböző szintjein egy kétnyelvű korpuszban, az alkalmazandó módszernek számos 

kritériumnak meg kellett felelnie. Olyan vizsgálati eszközre volt szükség, amely 

▪ képes megragadni az érvelő esszé műfaji strukturális sajátosságait, integrálva a 

korábbi érvelő struktúrákkal kapcsolatos kutatási eredmények főbb elemeit, 

▪ rugalmas: nem szakemberek által írt, szokatlan/ nem-standard műfaji struktúrák 

megjelenítését is lehetővé teszi, 

▪ a szöveget mint hierarchikus struktúrát jeleníti meg, és képes képet adni annak 

többszintű felépítéséről, 

▪ a szövegkomponensek meghatározására több szempontú, elsősorban funkcionális 

kritériumokat biztosít, amelyek növelik az interpretatív elemzés megbízhatóságát, 

és könnyen alkalmazhatóvá teszik a módszert kétnyelvű kutatásban is. 

 

A módszert, amely leginkább alkalmasnak tűnt e kritériumok teljesítésére, Mann és 

Thompson Retorikus Struktúra Elmélete (RSE) (1986, 1988) kínálta. Az RSE egy nem 

műfajhoz kötött elemző módszer, amely lehetővé teszi a szöveg struktúrájának 

többszintű, hierarchikus felépítésű ábrázolását. Alapelve szerint a szöveghierachiát 

logikai-szemantikai relációk (relational propositions) által kapcsolódó aszimmetrikus 

szövegkomponens-párok alkotják. A párok egyik tagja, a Nukleusz hordozza a 

meghatározó kijelentést vagy propozíciót, míg a másik, a Szatellit valamilyen módon 

kiegészíti, illetve módosítja azt. A vizsgálat során az elemző értelmezi a szöveget, és 

minden egyes reláció esetében megítéli, hogy mely logikai-szemantikai kapcsolódás 

létrehozása volt a szöveg szerzőjének célja. Ehhez az értelmező munkához a szerzők 

nagyszámú reláció funkcionális alapokon nyugvó definícióját adják, hangsúlyozva, 

hogy listájuk nem véges, kiegészíthető. Az RSE használata a következő példával 

illusztrálható: 

 

1. ábra. Példa Megoldás relációra 

 

 



 

A fenti mondatban egy Megoldás reláció valósul meg. Az (1) szövegrész a Szatellit, 

amely ebben az estben egy problémát közöl, és az alternatívaként megfogalmazott (2) 

és (3) szövegrészek képviselik a Nukleuszt, amely megoldást kínál a Szatellitben 

megfogalmazott problémára. 

Az Retorikus Struktúra Elmélet ideális módszertani megoldást nyújtott egy 

kétnyelvű kutatás céljaira. Azonban mint minden elemző módszernek, az RSE-nek is 

számos olyan hiányossága van, amelyek veszélyeztetik a kutatás hitelességét és 

megbízhatóságát, ezért ezek kiküszöbölése és a módszer adaptálása az adott kutatás 

speciális kívánalmaihoz elengedhetetlen volt a kutatás megtervezése során. 

Három alapvető probléma merült fel. Egyrészt, gyakoriak voltak az átfedések a 

legdominánsabb relációk között (pl. Kifejtés–Értékelés, Kifejtés–Bizonyítás) a 

pontatlan definíciók miatt. Másrészt, ezzel némileg összefüggve, formális nyelvi jelek 

teljes hiányában, illetve ellentmondó nyelvi jelzések esetében erősen bizonytalan volt a 

lehetséges relációk megítélése. Végül, a szöveg különböző szintjein megjelenő 

szövegkomponensek határainak meghatározása is nehézkesnek bizonyult. Mindezek 

figyelembevételével a kutatási módszer kialakítása a következő modell alapján történt: 

 

2. ábra. A kutatási módszer kialakítása 

 

 

 

Az elemző módszer kialakításánál fontos szempont volt az, hogy tükrözze a 

korábbi jelentős, érvelő struktúrával kapcsolatos kutatásokban használt 

kategóriákat, mivel a retorikai elemzések vonatkozásában felmerülő egyik gyakori 

kritika az, hogy nem egységes a különböző kutatásokban használatos terminológia. A 

korábbi retorikai és szövegtani tanulmányok meglehetősen nagy műfaji változatosságot 

mutattak. Az 1. táblázat szemlélteti az eddig megjelent főbb érvelő szövegstruktúrákat. 

 

1. táblázat. Érvelő szövegstruktúra elemek korábbi kutatások alapján 



 

Érvelő szövegstruktúra elemek Szerzők 

Komplikáció – Megoldás  (Tirkkonen-Condit, 1985) 

Szituáció – Probléma – Megoldás /Válasz – Értékelés  (Tirkkonen-Condit, 1985) 

Szituáció – Probléma – Megoldás/Válasz – Eredmény – Értékelés (Hoey, 1994, 2001) 

Kérdés – Válasz/Megjegyzés – Reakció  (Grimes, 1975) 

Állítás – Bizonyítás – Konklúzió  (Hatim, 1997) 

Támadandó Állítás – Állítás – Bizonyítás – Konklúzió  (Hatim, 1997) 

 

Mivel az RSE egy általános szövegelemzési rendszer, amely sok változó definícióját 

kínálja és bármilyen szövegtípus vizsgálatára alkalmas, a korábban megfigyelt 

szövegstruktúra elemek megfelelői könnyen fellelhetők benne. A fölösleges adatok 

generálásának elkerülésére és a potenciális variációk számának csökkentésére, az 

eredeti 22 RSE kategóriából csupán 15 került felhasználásra. A szöveg lineáris 

szerkezete (az ún. szuperstruktúra) szintjén e kategóriákat is tovább redukáltam a 

korábbi kutatások által jellemzőnek talált szövegkomponensekre. Az alábbi lista 

tartalmazza a végleges vizsgálati kategóriákat, amelyben az első sorban szereplő RSE 

relációk vonatkoznak a szuperstruktúra szintjére. 

 

Módosított RSE relációk 

• Kifejtés, Értékelés, Megoldás, Bizonyítás, Megengedés, Szituáció, Háttér, 

Összegzés 

• Eredmény 

• Feltétel 

• Kontraszt 

• Alternatívák 

• Folyamat 

• Kapcsolt mellérendelés 

• Ismételt állítás 

 

Bár fontos előnye volt az RSE-nek, hogy kizárólag logikai alapon határozta meg a 

relációkat, ez a fajta értelmezési szabadság bizonyos kategóriák egybemosódását 

eredményezte. Ezt a problémát több szempontú elemzéssel eredményesen lehetett 

csökkenteni. Bevezetésre került egy kiegészítő elemzési szempont, a modális/illokúciós 

tartalom elemzése, amely önmagában is értékes adatokat adott az érvelés 

magabiztosságára, a felhasznált ismeretrendszerekre és az olvasó-orientáltságra 

vonatkozóan, és kiegészítő, formai kritériumokat nyújtott az RSE kategóriák 

elkülönítésére is. A modális/illokúciós elemzés kategóriái, Hunston (2001) és 

Tirkkonen-Condit (1985) nyomán a t-egységnyi szövegben megnyilvánuló modális 

értékre, valamint az információ értékére és referenciájára vonatkoztak. Az információ 

értéke egyrészt arra utal, hogy milyen forrásból származik az információ (írói, illetve 

más forrásból származó kijelentés), másrészt arra, hogy saját kijelentéseit az író milyen 

eszközökkel teszi hitelesebbé (saját meggyőződés hangsúlyozása, illetve valamilyen 



közös tudásbázisra való utalás). Az információ referencia kategóriái azt mutatják, hogy 

kire vagy mire utalnak a bizonyításhoz felsorakoztatott kijelentések. A modalitás, 

információ érték és referencia kategóriáit a 3. ábra foglalja össze. 

 

3. ábra. Kutatási eszközök 

 

 

 

A modális/illokúciós elemzés fontos nyelvi támpontokat nyújtott az RSE relációk 

definíciójának finomítására, különösen a sok átfedést mutató Kifejtés, Értékelés, 

Bizonyítás relációk esetében. A Bizonyítás reláció például, mindezek fényében a 2. 

táblázatban bemutatott módon definiálható. 

 

2. táblázat. A Bizonyítás reláció definíciója 

 

Kritérium Leírás 

A Nukleuszra 

vonatkozó 

megkötések 

Modális/illokúciós karakter és propozíciós tartalom: A Nukleusz olyan írói 

vagy mástól származó állítást tartalmaz, amelyet az olvasó nem hisz el vagy 

nem talál érvényesnek az író által szükségesnek vélt mértékben.  

A Szatellitre 

vonatkozó 

megkötések 

Tipikus illokúciós funkciók: bizonyítás, meggyőzés, rábeszélés, indoklás 

Propozíciós tartalom: ok, bizonyítás írói, közös tudáson alapuló, mástól 

származó kijelentések formájában; bizonyíték személyes tapasztalat, közös 

tapasztalat, valós élet példák formájában 

A Nukleusz 

és Szatellit 

kombinációjára 

vonatkozó 

megkötések 

Modális/illokúciós karakter és propozíciós tartalom: A Szatellit 

tartalmazza a Nukleuszban megfogalmazott szándékos vagy nem szándékos 

cselekvést, illetve állítást támogató, bizonyító érveket, illetve a mögöttük 

húzódó ésszerű magyarázatot, amely arra ösztönzi az olvasót, hogy 

elhiggye, vagy elfogadja a Nukleuszban megjelenített állítást vagy 

cselekvést. Nincs a pozíciókra vonatkozó korlátozás.  

Az olvasóra 

gyakorolt hatás 

Az olvasó hajlamosabb elfogadni a Nukleuszban megjelenített állítást vagy 

cselekvést. 

Domináns Bizonyítandó értékelő, okozati vagy megoldást javasló tézis és topik mon-



mondatok datok 

Példa Az orvoslás területén a genetikai vizsgálatok nagyon hasznossá váltak. (N) 

Bizonyos lappangó betegségek kimutathatók a génekből, így az orvosok 

tudhatják, hogy bármikor adódhat probléma és kezelhetik az adott 

betegséget, mielőtt elhatalmasodik. (SZ)  

 

A többszempontúság kulcsfontosságú volt a vizsgálat során, hiszen így lehetett 

minimalizálni az értelmező elemzést óhatatlanul jellemző szubjektivitást. Ez egyrészt 

több vizsgálati módszer kombinált alkalmazását jelentette, amint azt fentebb 

tárgyaltam, másrészt minőségi és mennyiségi elemzés összehangolt alkalmazását, 

harmadrészt pedig más szakértő olvasók értelmezésének bevonását. 

Bár a vizsgálat alapvetően minőségi, értelmező jellegű volt, számszerűsíthető 

eredmények is születtek, és a kétféle elemzésből származó adatok jól kiegészítették 

egymást. Így például statisztikailag kimutatható volt t-tesztek segítségével, hogy az 

összes relációt figyelembe véve a szöveg minden szintjén, melyek dominálnak a két 

csoportban. Ez az eredmény önmagában nem adott volna információt arról, hogy a 

szöveg különböző szerveződési szintjein hogyan oszlanak meg a különböző logikai 

relációk, viszont alátámasztotta a minőségi elemzés konklúzióit egy más 

perspektívából is. 

Más szakértő olvasók értelmezésének összevetésére két esetben került sor. Egyrészt 

a tézis és topik mondatok kijelölésénél (három értelmezés alapján történt a 

kulcsmondatok kiválasztása), másrészt a megbízhatóság ellenőrzésénél. Itt kétféle 

módszer került alkalmazásra. Egyrészt, saját magam újraelemeztem a korpusz egy 

részét 3 hónap elteltével, másrészt megkértem egy elemzésben jártas szakembert is, 

hogy végezze el az illokúciós és RS elemzést is 5-5 esszén. Az átlag egyezés mindenütt 

meghaladta a 80%-ot, amely az értelmező elemzéseknél az elfogadhatósági határt 

jelenti. Figyelemre méltó, hogy a magyar esszék szuperstruktúra elemzésében mind az 

elemző, mind a szakértő részéről nagyobb volt a tévedési arány. Az utólagos 

elemzésből kitűnik, hogy ez a szuperstruktúrát meghatározó tézismondatok hiányára, 

nehéz felismerhetőségére, illetve szokatlan elhelyezkedésére vezethető vissza. A 

megbízhatósági mutatók alapján végzett utólagos elemzés is hasznos konklúziók 

alapjául szolgált. 

Végül, fontos része volt az elemzésnek a bizonytalan esetek külön gyűjtése és 

kategorizálása. A jelölt bizonytalan esetek aránya egyik csoport esetében sem haladta 

meg a 10%-ot, így önmagukban nem veszélyeztették a vizsgálat megbízhatóságát, 

azonban értékes információkat nyújtottak a módszer további finomításához és a kutatás 

jövőbeni irányvonalaihoz. Bár a módszer kialakítása során külön figyelmet kaptak a 

szélesebb jelentésspektrumú relációk, mégis a Kifejtést, Értékelést, Bizonyítást, illetve 

Megengedést tartalmazó párok tették ki a bizonytalan esetek jelentős hányadát (51,4% 

a magyar esszékben, 36,6% az amerikaiakban). A Kifejtés rendkívül tág spektrumú 

reláció, amelyet nehéz olyankor megkülönböztetni az Értékeléstől (különösen, ha 

értelmező funkció is jelen van), és a Bizonyítástól (ha az író vonakodik világos értékelő 

állításokkal kifejezni véleményét). 

A többszempontúság érvényesítése, a megbízhatóság szem előtt tartása és a 

bizonytalan esetek külön elemzése új perspektívákat nyújtanak a Retorikus Struktúra 



Elmélet alkalmazásában, amelynek használatát a következőkben néhány példán 

keresztül szeretném illusztrálni. 

 

3. A modális/illokúciós elemzéssel bővített RSE alkalmazása 
 

A vizsgált korpuszokban az érvelő esszé számos megjelenési formában került 

megvalósításra, amelyek közül jó néhány kétségkívül szabálytalannak minősíthető. 

Azonban a kutatás fontos célja volt e szabálytalan megvalósulási formák feltérképezése 

is, hiszen ezek fontos információt nyújtottak a diák szerzőket befolyásoló kulturálisan 

motivált intellektuális tradíciókról. Az első szövegpélda is egy ilyen szabálytalan 

érvszerkezetet jelenít meg: 

 

1…. lehet, hogy visszarettennénk és kétségbeesett lépéseket tennénk. 2Emberek ezrei 

rohannának orvoshoz, hogy megmondja, mikor halunk meg 3és ugyanannyian 

maradnának otthon, hogy meg ne tudják. 

4És minden munkahelyen elkérnék az életrajzod, erkölcsid, génvizsgálatod 

eredményét … 

5s akinek rosszak a génteszt-eredményei csak speciális iskolába mehet, mondja a 

törvény … 

6Ez lenne a szép új világ? 

7Nem tudom, tudnánk-e használni ennyi tudást. 

8Lehet, hogy igen. 

9Lehet, hogy nem. 

E 

lső látásra úgy tűnik, hogy a szerző a géntechnológia ellen szóló érvet készül 

kifejteni ebben a szövegpéldában. Az (1) rész tartalmazza a topikot, amelyet a (2)-(6) 

rész fejt ki felsorolásszerűen, ám a (7)-(9) részben megvalósított értékelés nem tükröz 

semmiféle állásfoglalást. Az értékelés inkább az értékelés hiányát fejezi ki (Nem 

tudom, …), amelyet alternatív lehetőségek kifejtése követ. Az egész szöveget áthatja a 

szerző bizonytalansága, az állásfoglalástól való ódzkodása, amelyet a meghatározó 

spekulatív modális tartalom (visszarettennénk, rohannának, elkérnék, lehet stb.), az 

olvasói azonosulást provokáló általános inkluzív (tennénk, halunk, maradnánk stb.) és 

interaktív (életrajzod) referenciák közvetítenek. A szöveg retorikus struktúrája a 

következőképpen ábrázolható: 

 

4. ábra. Kifejtő jellegű bizonyítás állásfoglalás nélkül 

 



 

 

A következő szövegpéldában már jól megfigyelhető a különböző álláspontok 

megjelenítésével történő bizonyításra való törekvés, de az állásfoglalás hiánya miatt itt 

sem valósul meg hatékony érvelés. 

 

1Más vélemények szerint azonban a társadalomban „nincs helye” olyanoknak, akik 

nem tudnak teljes életet élni. 2Aki nem képes dolgozni, és az állami segélyekből él, az 

csak hátráltatja a társadalom fejlődését. 

3Igazából ők a társadalom lelki fejlődését segítik elő. 

4Megtanuljuk tőlük elfogadni a másságot, segíteni a rászorultakon. 

5Persze, nekik is jobb lenne, ha erre nem lenne szükség. 6Lehet, hogy úgy segítenénk 

rajtuk, ha átprogramoznánk az örökítő anyagaikat. 7Ezt nem tudhatjuk, hogy valaha 

kivitelezhető lesz-e. 

 

Ezt az érvet a szerző egy, az övével feltételezhetőleg ellentétes álláspont 

megfogalmazásával indítja ((1)-(2)), amely egy mástól származó, forrás nélküli 

kijelentés (Más vélemények szerint). Ezt egy írói, magabiztos állítás követi (3), amely 

az előző álláspontot értékeli, majd ezt kifejti a (4) szövegrész, amelyben már 

megjelenik az olvasói azonosulást serkentő általános inkluzív referencia is 

(megtanuljuk). Az eddig határozott álláspontot azonban itt egy kételyt kifejező 

Megengedés reláció követi (5) írói spekulatív kijelentés formájában (nekik is jobb 

lenne, ha), amelyet először egy bizonytalan alternatíva (6), majd egy újabb, spekulatív, 

olvasói egyetértést provokáló (vagyis saját álláspontot nem vállaló) Megengedés 

reláció követ. Így aztán a (3)-(4) szövegrészben megfogalmazott írói véleményt 

teljesen hiteltelenné teszik az (5)-(7) részben megfogalmazott kételyek. A szöveg 

retorikus szerkezete a következőképpen néz ki: 

 

5. ábra. Váltakozó álláspontok bizonytalan állásfoglalással 

 



 

 

Végül az utolsó példában egy meggyőző, határozott írói állásfoglalást tartalmazó érv 

jelenik meg, amelyet tényszerű bizonyítás követ: 

 

1A DNS lánc, illetve a gének felfedezése valóban forradalmasította az 

orvostudományt. 2Sok betegség eredetét lehet a gének segítségével megállapítani, 

ezzel is közelebb kerülve egy lépéssel a kór orvoslásához. 

3Az is megakadályozható a gének manipulációjával, hogy az adott betegség vagy 

rendellenesség generációról generációra terjedjen. 

4Emellett az is pozitívum, hogy ki lehet szűrni, ki az aki hajlamos az adott betegségre, 

így idejekorán – még akár a születés előtt – orvosolni lehet a problémát. 

5A géntesztelés másik nagy előnye, hogy a szülők már a gyermek születése előtt 

tudják, hogy utóduk egészséges-e 

6és el tudják dönteni, vállalják a gyermek és a betegség kockázatát vagy sem. 

 

Az (1) rész az író magabiztos értékelésével indít (valóban forradalmasította), 
amelyet aztán a szöveg további része felsorolásszerűen megfogalmazott (és 

szövegösszekötő elemekkel kapcsolt), tényszerű, ismeretközlő kijelentések formájában 

bizonyít. A szerző úgy törekszik hitelességre, hogy közléseiből teljesen kihagyja a 

személyes véleményre, illetve az olvasó potenciális véleményazonosságára való 

utalást. Az RS ábra a következő: 

 

6. ábra. Bizonyító jellegű érvelés állásfoglalással 

 



 

 

Természetesen a fenti elemzési módszer az érvelő esszé teljes struktúrájának 

feltérképezésére is alkalmas és értékes információkat nyújt a tézis funkciójáról és 

struktúrájáról, a bevezetés és befejezés funkciójáról, az érvek egymáshoz való 

viszonyáról és belső szerkezetéről, az ellenvélemények megjelenítéséről és kezeléséről, 

valamint az írói álláspont megjelenítésének (vagy elfedésének) stratégiáiról. 

 

4. AZ RSE pedagógiai szempontú értékelése és implikációi 
 

Az illokúciós elemzéssel bővített Retorikus Struktúra Elmélet nem csupán egy 

hatékony szövegelemzési módszert nyújt, hanem jól használható pedagógiai eszköz is a 

különböző esszéműfajok tanításában. Segítségével tudatosítható a tanulókban a szöveg 

több szintű tagoltsága és vizuálisan megjeleníthetők a különböző szövegszerkesztési 

opciók, mint például az induktív–deduktív, vagy a szerzői tézist végig érvelő, illetve az 

ellenvélemény antitézisén alapuló érvelő struktúrák. Az is jól kimutatható e módszer 

segítségével, hogy milyen retorikai opciók valósíthatók meg a szokványos és műfajtól 

független bevezetés–tárgyalás–befejezés szövegkomponenseken belül. A grafikus 

megjelenítés világosan bemutatja, hogyan, milyen kohéziós kapcsolódások 

segítségével valósulnak meg a különböző logikai kapcsolatok a szöveg különböző 

szintjein. 

Az RSE kiválóan alkalmas az anyanyelvi és idegennyelvi esszéírási tradíciók 

elemzésére és összehasonlítására. A jelen tanulmányban az összehasonlított angol és 

magyar érvelő esszék arról tanúskodtak, hogy szerzőiknek számos hasonló sémája van 

az érvelő esszé megformálására, mint például az egyes érvek bekezdésekben való 

csoportosítása, az induktív és deduktív szerkesztési formák mint alapvető strukturálási 

formák ismerete, az antitézis bizonyításán alapuló esszéstruktúra ismerete, az alapvető 

szituáció/háttér – bizonyítás – (megoldás) – összefoglalás/értékelés szuperstruktúra 

alkalmazása, az alternatív álláspontok megjelenítésének szükségessége, az író és olvasó 

között feltételezett közös tudás, egy közösséghez való tartozás erős meggyőző erejének 

felismerése, illetve az olvasó megszólítása kérdő és felszólító mód, valamint általános 

interaktív (te) és inkluzív (mi) referenciákon keresztül. E retorikai opciók jó alapot 

adhatnak a tanulók szövegszerkesztési stratégiatárának fejlesztéséhez. Egyúttal azt az 



információt is közvetítik, hogy minden író kultúrában számos elfogadható séma létezik, 

és a kultúrák azon az alapon különbözhetnek, hogy tagjaik jellemzően milyen sémákat 

választanak. 

E jellemző különbségeket szintén jól lehet az RSE-vel demonstrálni. A tézis 

elhelyezése, a bevezető és összegző részek megléte és információtartalma, az érvek, 

illetve ellenérvek felsorolása és értékelése, valamint a megengedő kapcsolódások 

használata mind különbségként merült fel a jelen kutatásban. Némileg túlmutatva a 

szöveg határain, e jelenségek olyan témákhoz is elvezethetnek, mint az olvasó-, illetve 

író-barát szövegmegformálás, az írói hang megtalálása és a vélemény vállalása, 

valamint az íráskultúránkat átható intellektuális tradíciók, amelyek ösztönözhetnek az 

ismeretek megőrzésére, demonstrálására (mint magyar tradícióink), de a tudás 

folytonos újraértelmezésére, átértékelésére is (mint az észak-amerikai oktatást átható 

tradíció). Ezen írói háttér tudatosítása, az olvasó meggyőzésére, bevonására 

használható írói eszközök megismerése, illetve az érvelő esszé megvalósítására 

használható műfaji opciók elsajátítása hozzásegíti az idegen nyelv szakos hallgatókat 

ahhoz, hogy a használt nyelv, írói cél, közönség, illetve szituáció függvényében 

tudatosan választhassák a leghatékonyabb retorikai megoldásokat. 

 

5. Összegzés 
 

A Retorikus Struktúra Elmélet egy olyan szövegelemzési módszer, amely hasznos 

eszköz lehet mind a műfajkutatásban, mind a retorikai és kontrasztív retorikai 

vizsgálatokban. Mivel bármilyen műfajú szövegek elemzésére alkalmas és funkcionális 

kritériumokon nyugvó nagyszámú relációdefiníciója szabadon bővíthető, az RSE 

rendkívül rugalmasan alkalmazható és adaptálható. Tanulmányomban egy adaptálási 

folyamatot és alkalmazási lehetőséget mutattam be egy kontrasztív retorikai kutatás 

keretében. Az RSE azonban nem csupán egy nagyon produktív elemző módszer, de 

értékes pedagógiai potenciállal is rendelkezik, amely lehetővé teszi a kutatási 

eredmények hatékony visszaforgatását az oktatásba. 
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AZ ÉRVELŐ FÓKUSZMONDATOK ÁTFOGÓ TAXONÓMIÁJA 

Előtanulmány 

 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az érvelő szöveget mint különálló szövegtípust számos diszciplína, például a logika 

(Toulmin, 1958), a retorika (Perelman–Olbrechts-Tyteca, 1969), a diskurzuselemzés 

(Hoey, 2001), illetve a fogalmazáskutatás (Connor, 1991; Hyland, 1990) területén 

tevékenykedő kutatók vizsgálták. E szövegtípus azért jelentős a tudomány területén, 

mert az érvelés és alátámasztás minden tudományos közösség írott és szóbeli 

diskurzusának alapját képezi. 

Annak ellenére, hogy az érvelő szövegek egyre nagyobb figyelmet kapnak, az 

általános és az empirikus kutatások közül az érvelő fókuszmondatokkal viszonylag 

kevés tanulmány foglalkozik, illetve eddig nem készült olyan átfogó fókuszmondat-

taxonómia, amely a kutatók számára elemzési, illetve az íráskészség-fejlesztők számára 

tanítási segédeszközként egyaránt felhasználható lenne. 

A következőkben egy olyan tanulmány kerül bemutatásra, amelynek célja egyrészt a 

klasszikus retorikai osztályozások meglévő adaptációinak alapján az érvelő 

fókuszmondatok átfogó és teljes taxonómiájának felállítása, másrészt pedig – a 

Magyarországi Angolnyelv-tanulói Korpuszból kiválasztott érvelő esszék alapján – a 

felállított taxonómia tesztelése volt. A második esetben arra kerestük a választ, hogy 

taxonómiánk funkcionális-e, tehát segítségével azonosíthatók és osztályozhatók-e a 

fókuszmondatok, illetve tanulmányozhatók-e a tanulók fókuszmondat-preferenciái. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a felállított taxonómia hatékony 

elemzési és oktatási segédeszközzé válhat. A taxonómia megfelelőnek bizonyult a 

tanulók fókuszmondat-preferenciáinak feltérképezésére is. 

 

2. Korábbi taxonómiák 
 

2. 1. Érvelő fókuszmondatok: írott érvelés 
 

Az érvelést oktató tanárok időről időre visszatértek a klasszikus görög és római 

retorikához (Fahnestock–Secor, 1996; Fulkerson, 1996). A klasszikus pedagógia 

szerint az ellentét természete négy különböző típusú állítás megfogalmazásával 



határozható meg: ezekből három a törvényszéki, míg egy a tanácskozó retorikából 

származik. Az érvek a problémákat négy különböző szemponton keresztül 

vizsgálhatják meg: megfogalmazhatnak tényekre, definíciókra, értékekre, illetve 

tervezetekre vonatkozó állításokat. A tényállítások valaminek a létét állapítják meg, a 

definíciós állítások pedig azt, hogy egy adott dolog mely kategóriához tartozik. Az 

értékállítások valaminek a természetét egy értékítéleten keresztül állapítják meg, 

észrevehetőség (fontos v. nem fontos), elfogadhatóság (helyes v. helytelen), tisztesség 

(tiszteletet érdemlő v. nem), illetve minőség (jó v. rossz) alapján. A tervezet-jellegű 

állítások egy követendő cselekedetet határoznak meg. 

A klasszikus rendszer különféle adaptációi különböznek egymástól a tekintetben, 

hogy a közös állítások az egyes taxonómiák mellett milyen egyedi típusokat 

tartalmaznak. A jelen tanulmányban Graves és Oldsey (1957) kérdéseit, Eckhardt és 

Stewart (1979) funkcionális taxonómiáját (idézi Fulkerson, 1996: 38–39), Fahnestock 

és Secor (1990) a négy klasszikus állítástípus alapján felállított, érvelő 

fókuszmondatokat tárgyaló taxonómiáját, illetve Fulkerson (1996: 40-41) 

fókuszmondat-osztályozását tekintjük át. A négy adaptáció egyaránt feltételezi, hogy 

az egyes állítások alkalmasak az érvelő típusú írásmű részében vagy egészében tárgyalt 

fő cél azonosítására. 

 

1. ábra. A klasszikus modell adaptációi az írott érvelésre 
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Eckhardt–

Stewart 

(1979) 

Fulkerson 
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Fahnestock–Secor 

(1990) 

1. Tényállítások 

2. Definíciós állítások 

3. Valószínűségi állítások 

4. Értékállítások 

5. Tervezet-jellegű   

    állítások 

1. Definíció 

2. Igazolás 

3. Értékelés 

4. Javaslat 

1. Igazolás 

2. Értékelés 

3. Javaslat 

1. Kategorikus állítások 

2. Ok-okozati állítások 

3. Minősítő állítások 

4. Tervezet-jellegű 

    állítások  

 

Az állításhalmazok 1. ábrán bemutatott összefoglalásából jól látszik, hogy ugyan 

eltérő néven, de az összes taxonómia tartalmazza az érték (értékelés vagy minősítés), 

illetve a tervezet-jellegű (javaslat) állításokat. A Tényállítások Graves és Oldsey 

taxonómiájában különálló típusként jelennek meg. Fulkerson taxonómiája a 

Tényállításokat az Igazolás kategória részeként tartalmazza, míg Fahnestock és Secor a 

Tényállítások és Definíciók kategóriáját összevonja a Kategorikus állítások alatt. A 

Definíciós állítások Graves és Oldsey, illetve Eckhardt és Stewart taxonómiájában 

egyaránt különálló kategóriaként szerepelnek; Fulkerson, illetve Fahnestock és Secor 

taxonómiájában ezeket – implicit módon – az Igazolás és Kategorikus állítások 

tartalmazzák. Az Ok-okozati állítások Fahnestock és Secor modelljének második 

kategóriáját képviselik, és az állítástípust Fulkerson modellje is tartalmazza. A 

Valószínűségi állítások ugyanakkor kizárólag Graves és Oldsey taxonómiájában 

szerepelnek. A Valószínűségi állítás valaminek a valószínűségével kapcsolatosak 

(vagyis pl. a vádlott valamilyen cselekedetet elkövetett), és ennek megfelelően 



Fulkerson (1996) szerint a tényállításokkal állnak szoros kapcsolatban. Eckhardt és 

Stewart taxonómiájában ezek az Igazolás kategória részét képezik. 

A klasszikus formális rendszer négy adaptációja az írott érvelés területén 

használható fel. A következő rész bemutatja, hogy a klasszikus formális rendszert a 

szóbeli érvelés területén miként alkalmazták, s ezáltal további betekintést enged az 

érvelő fókuszmondatok tipológiájába. 

 

2. 2. Érvelő fókuszmondatok: szóbeli érvelés 
 

A törvényszéki érvelés tudománya számos taxonómiát hozott létre a tételmondatok, 

vagyis a fókuszmondatok szóbeli érvelésben használt megfelelőinek osztályozására. A 

taxonómiák ebben az esetben is az érvekkel alátámasztott állításokhoz kapcsolódnak, 

tehát megkülönböztethetünk tényekre, definíciókra, értékekre, illetve tervezetekre 

vonatkozó állításokat. 

 

2. ábra. A klasszikus modell adaptációi a szóbeli érvelésre 
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A 2. ábra a szóbeli érvelésben használt osztályozások közül mutat be hármat. 

Freeley és Steinberg (2004) taxonómiája is közeli rokonságot mutat a klasszikus 

rendszerrel. A különbség az, hogy az Érték- és Tervezet-jellegű állítások között félúton 

egy új, ún. Pszeudó tervezet-jellegű kategória is megjelenik. Az ilyen állítások 

(például: Abortion should be legalized. [Az abortuszt legalizálni kellene.]) formailag a 

tervezet-jellegű állításokra hasonlítanak, hiszen tartalmazzák a should kifejezést, de 

valójában két érték összeütközésén alapulnak (vö. az angol pro-choice, vagyis 

választáspárti, illetve pro-life, vagyis életpárti kifejezést). Ennek megfelelően az ilyen 

típusú állítások az Értékállításokhoz közelebb állnak, illetve a szóbeli érvelés során az 

Értékítélet típusú állításokra jellemző elemek (pl. kritérium) használatát követelik meg. 

A klasszikus rendszertől a legnagyobb eltérést Trapp (2003) megközelítése mutatja, 

mivel a tételmondatokat Definíciókra, Leírásokra, illetve Viszonyokra osztja. Ezen 

kategóriák a klasszikus rendszerben használt kategóriákat továbbiakkal bővítik, illetve 



több kategóriával átfedésben állnak. Az osztályozás újdonsága, hogy az Ok-okozat és 

Jel viszonyokat az Esetlegesség kategórián belül explicit módon szerepelteti, bevezeti 

az értékállítások részletesebb osztályozását (hasonlóság, egy tárgyat minősítő, illetve 

két tárgyat minősítő állítások), illetve a Tervezet-jellegű állítások a Minősítés 

kategóriában jelennek meg. Ugyan a Tervezet-jellegű állítások megjelenése a 

minősítések alatt első látásra lehet, hogy nem tűnik logikusnak, Trapp szerint [t]hese 

claims evaluate a concept by suggesting that action be taken with respect to that 

concept (2003: 17), vagyis ezek az állítások egy adott fogalmat minősítenek azáltal, 

hogy javaslatot tesznek egy konkrét tevékenységre, amelyet az adott fogalommal 

kapcsolatosan végre kell hajtani. 

Trapp (2003) osztályozását Trapp és Hanson (2005) fejlesztette tovább. Szerintük 

különbséget kell tenni az Egyszerű tervezet-jellegű állítások, illetve az Összehasonlító 

tervezet-jellegű állítások között: míg az első esetben a kívánt állapotot a status quo-hoz 

hasonlítjuk, addig az utóbbi esetben két cselekvéstervezet kerül összehasonlításra. A 

következőkben az érvelő esszék fókuszmondatainak osztályozására felállított 

taxonómiát mutatjuk be, amelynek alapjául a klasszikus rendszer, illetve ennek 

adaptációi szolgáltak. 

 

2. 3. A fókuszmondatok osztályozására felállított taxonómia 
 

A felállított taxonómia szerint a fókuszmondatok két alcsoportra oszthatók: nem 

relációs, illetve relációs fókuszmondatokra. A nem relációs fókuszmondatok (3. ábra) 

egyetlen elemmel kapcsolatosan fogalmaznak meg minősítést vagy javaslatot. A 

relációs fókuszmondatok (4. ábra) két elem között létesítenek kapcsolatot (például 

összehasonlítás), illetve két elemet kötnek össze (például azáltal, hogy az egyiket 

okként, a másikat okozatként jelölik meg). 

 

3. ábra. Nem relációs fókuszmondat-kategóriák 

 

 

 

 

4. ábra. Relációs fókuszmondat-kategóriák 

 



 

 

Mivel az osztályozás alapjául az elemek száma szolgál, bizonyos fókuszmondat-

metakategóriák felosztásra kerültek: a Minősítés fókuszmondat-kategória például az 

egyszerű és komplex alkategóriákra bontható, amelyek közül az egyszerű minősítések 

nem relációs fókuszmondatok, a komplex minősítések pedig relációsak. Ennek 

megfelelően az egyszerű, valamint a komplex címke a felállított taxonómiában a nem 

relációs, illetve a relációs altípusra utal. 

 

2. 3. 1. Nem relációs fókuszmondatok 

 

A taxonómiában szereplő két fő kategória közül a nem relációs a kisebb, ez mindössze 

két altípust tartalmaz. Ugyanakkor mindkét altípus rendelkezik komplex (relációs) 

megfelelővel. 

 

2. 3. 1. 1. Egyszerű minősítés 
 

Az Egyszerű minősítés típusú fókuszmondat egy olyan vitatható állítás, amelyben az 

érvelő felteszi, hogy egy elem egy adott tulajdonsággal leírható. Annak függvényében, 

hogy a fókuszmondat állító vagy tagadó állítást fogalmaz meg, a fókuszmondat lehet 

pozitív vagy negatív. Ennek megfelelően a lehetséges formák: 

 

[1] X is Y [Az X Y.] 

[2] X is not Y [Az X nem Y.] 

 

Mindkét esetben az Y egy értékítéletet kifejező melléknév. Ilyen típusú 

fókuszmondatok például az alábbiak: 

 



[1a] Unfortunately, the strict welfare standards planned or introduced by the European 

 Union or other organizations seem to be highly hypocritical. [Sajnos úgy tűnik,  

 hogy az Európai Unió és az egyéb szervezetek által tervezett vagy bevezetett 

szigo- 

 rú szociális kritériumok többnyire képmutatók.] 

[2a] As a result, even the best graduates from good universities are not determined in  

 what to do. [Ennek eredményeként még a jó egyetemek legjobb végzősei sem tud- 

 ják, hogy mit csináljanak.] 

 

2. 3. 1. 2. Egyszerű tervezet 

 

Az Egyszerű tervezet típusú fókuszmondat olyan vitatható állítás, amelyben az 

érvelő azt feltételezi, hogy egy adott módon kellene cselekedni. Az ilyen típusú 

fókuszmondatok lehetnek pozitívak vagy negatívak: 

 

[3] X should be done about Y [Az Y dolgot X módon kellene megoldani.] 

[4] X should not be done about Y [Az Y dolgot nem X módon kellene megoldani.] 

 

A fókuszmondatok középpontjában ilyenkor az Y elem áll; az X pedig a kívánt 

cselekvési mód, amelyet az érvelő az elemmel kapcsolatosan javasol. Az alkategóriát 

az alábbi [3a], illetve [4a] fókuszmondatok illusztrálják: 

 

[3a] Therefore all the people should become vegetarians. [Tehát minden embernek 

vege- 

 táriánusnak kellene lennie.] 

[4a] Thus, in my opinion, people should refrain from being vegetarians. [Tehát – 

vélemé- 

 nyem szerint – az embereknek tartózkodniuk kellene attól, hogy vegetáriánusok le- 

 gyenek.] 

 

2. 3. 2. Relációs fókuszmondatok 

 

A felállított taxonómiában található kategóriák nagyobbik részét a relációs 

fókuszmondatok alkotják. A hat altípus mind a független fókuszmondat-típusokat, 

mind a nem relációs fókuszmondatok komplex megfelelőit magában foglalja. 

 

2. 3. 2. 1. Kategorikus fókuszmondat 

 

A Kategorikus fókuszmondat egy olyan vitatható állítás, amelyben az érvelő felteszi, 

hogy egy elem (a szubjektum) teljesen vagy részlegesen egy másik elem (a 

predikátum) kategóriájába foglalható, illetve onnan kizárható. A nem relációs 

fókuszmondatokkal ellentétben a relációs fókuszmondatok középpontjában két elem 

áll: ebben az alkategóriában a két elem a fókuszmondatban kifejezett állítás 

szubjektuma és predikátuma. A kategorikus fókuszmondatok – az elemek között 

létesített viszony alapján – három altípusra oszthatók fel: 

 

[5] X is Y (teljesen befoglaló) [Az X Y.] 



[6] X is not Y (teljesen kizáró) [Az X nem Y.] 

[7] X is partly Y (részleges kapcsolat) [Az X részben Y.] 

 

Az ilyen típusú fókuszmondatokban az Y azt a kategóriát jelöli, amelybe az X elem 

befoglalható, vagy onnan kizárható. A kategorikus fókuszmondat altípusait az [5a]-[7a] 

példák szemléltetik: 

 

[5a] Therefore, welfare is a fundamental right of animals as well. [Tehát a jólét az 

állatok  

 számára is alapvető jog.] 

[6a] Today’s universities and colleges are unable to answer the challenges of the 

labour  

 market. [A felsőoktatási intézmények napjainkban nem tudnak megfelelni a 

munka- 

 erőpiac kihívásainak.] 

[7a] Private tertiary institutions often overcharge. [A magánkézben lévő felsőoktatási  

 intézmények gyakran túl magas költségeket számolnak fel.] 

 

2. 3. 2. 2. Hasonlósági fókuszmondat 

 

A Hasonlósági fókuszmondatok olyan vitatható állítások, amelyekben az érvelő 

feltételezi, hogy két elem hasonló vagy különböző. Ez a relációs fókuszmondat-típus 

szintén lehet pozitív, illetve negatív. 

 

[8] X is like Y [Az X olyan, mint az Y.] 

[9] X is not like Y [Az X nem olyan, mint az Y.] 

 

A hasonlósági fókuszmondatokban az X és az Y jelöli az összehasonlított két 

elemet. A [8]-as típusú fókuszmondat esetében a hangsúly a hasonlóságokon, míg a 

[9]-es típus esetében a különbségeken van. Például: 

[8a] The plot of the Bible is like that of the film entitled Matrix. [A 

Biblia története olyan,  

 mint a Mátrix c. film története.] 

[9a] Deism is not like Unitarianism. [A deizmus nem olyan, mint az unitariánizmus.] 

 

2. 3. 2. 3. Komplex minősítés 
 

A Komplex minősítés típusú fókuszmondatok olyan vitatható állítások, amelyben az 

érvelő szerint két vagy több elem egy adott tulajdonság alapján minősíthető. A 

kategória három fókuszmondat-altípust tartalmaz (középfokú összehasonlítás, 

azonossági összehasonlítás és felsőfokú összehasonlítás), amelyek közül az első két 

további altípusra osztható. A négy lehetséges megjelenési forma a következő: 

 

[10] X is more Z than Y (középfokú összehasonlítás, magasabb fokra) [Az X inkább Z,  

 mint Y.] 



[11] X is less Z than Y (középfokú összehasonlítás, alacsonyabb fokra) [Az X kevésbé 

Z,  

 mint Y.] 

[12] X is as Z as Y (azonossági összehasonlítás) [Az X annyira Z, mint Y.] 

[13] X is the most Y (felsőfokú összehasonlítás) [Az X a leg-Y-abb.] 

 

A [10], [11], illetve [12] esetében a Z egy értékítéletet kifejező melléknév, míg az X 

és Y két, a Z alapján összehasonlított entitás. A [13] alatt látható fókuszmondat 

esetében az Y egy felsőfokú, értékítéletet kifejező melléknév. Például: 

 

[10a] I claim that learning soft skills (for example, communication and team work) is  

 more important than the technical knowledge. [Állításom szerint a személyközi  

 készségek (például kommunikáció vagy csapatmunka) fontosabbak a technikai tu- 

 dásnál.] 

[11a] Businessmen are less aggressive than businesswomen. [Az üzletemberek kevésbé  

 agresszívek, mint az üzletasszonyok.] 

[12a] Hitler was as power hungry as Napoleon. [Hitler olyan hataloméhes volt, mint Na- 

 póleon.] 

[13a] However, there are still facts proving that our country’s higher education is one of  

 the best systems in Europe. [Azonban továbbra is léteznek olyan tények, amelyek  

 szerint országunk felsőoktatása az egyik legjobb Európában.] 

 

2. 3. 2. 4. Jel fókuszmondat 

 

A jel típusú fókuszmondatok olyan vitatható állítások, amelyekben az érvelő úgy 

gondolja, hogy egy elem jelenléte annak a jele, hogy egy másik – közvetlenül nem 

megfigyelhető – elem is jelen van. Ebben az esetben a két elem között ok-okozati 

viszonyt feltételezünk. A fókuszmondatban kifejezett állítás a közvetlenül nem 

megfigyelhető elem létére irányul. Ez a reláció fókuszmondat-típus nem rendelkezik 

altípussal. Megjelenési formája a következő: 

 

[14] X can be taken as a sign that Y is the case. [Az X annak a jele, hogy Y a helyzet.] 

 

Az X az a megfigyelhető elem, amely annak a jele, hogy az X egy nem 

megfigyelhető oka (Y) szintén jelen van. Például: 

 

[14a] Receiving unordered credit cards is a sign of identity theft. [Ha az ember olyan hi- 

 telkártyát kap, amelyet nem rendelt meg, akkor ez annak a jele, hogy a személyes  

 adataival mások visszaélnek.] 

 

2. 3. 2. 5. Ok-okozati fókuszmondat 
 

Az Ok-okozat típusú fókuszmondat olyan vitatható állítás, amelyben az érvelő szerint a 

két elem közül az egyik a másik oka. A fókuszmondat mindkét eleme közvetlenül 

megfigyelhető. A fókuszmondat-típus két altípussal rendelkezik, annak megfelelően, 

hogy a kettő közül melyik elem létét szükséges bizonyítani: 

 



[15] X causes Y (ok-okozat) [Az X Y-t okoz.] 

[16] Y is the effect of X (okozat-ok) [Az Y az X okozata.] 

 

A [15] esetében a hangsúly az X elemen, vagyis az okon van. A [16] esetében az Y 

az az elem, amelyről bizonyítani kell, hogy az okozat. Például: 

 

[15a] This process of globalisation will create a better life and better world for all. [A  

 globalizáció folyamata mindannyiunk számára jobb életet és világot teremt.] 

[16a] The roots of the problem of the falling standards of literacy are to be found in the  

 low level of elementary school teaching. [A műveltség területén tapasztalható 

egyre  

 aggasztóbb helyzet oka az általános iskolai tanítás alacsony színvonala.] 

 

2. 3. 2. 6. Komplex tervezet 

 

A Komplex tervezet típusú fókuszmondat olyan vitatható állítás, amelyben az érvelő 

azt feltételezi, hogy egy adott mód helyett egy másik módon kellene cselekedni. Az 

Egyszerű tervezet típusú fókuszmondatokkal szemben ebben az esetben a két 

lehetséges cselekvési mód explicit módon megjelenik. Ez a fókuszmondat-kategória 

altípussal nem rendelkezik; a fókuszmondat többnyire a következőképpen jelenik meg: 

 

[17] X should be done rather than Y. [Az X helyett Y módon kellene cselekednünk.] 

 

A [17] alatt látható fókuszmondat esetében az X a javasolt, az Y pedig a nem 

javasolt cselekvési mód. Például: 

 

[17a] For all these reasons Universities need to concentrate on producing experts in 

their  

 own scientific fields, rather than communication and teamwork specialists. [Ezek- 

 ből az okokból kifolyólag az egyetemeknek a kommunikációs és csapatmunka-

spe- 

 cialisták képzése helyett a profiljukat alkotó tudományág szakembereinek 

képzésére  

 kellene összpontosítaniuk.] 

 

A Komplex tervezet típus a szóbeli, illetve írott érvelésre adaptált, a klasszikus 

formális rendszer alapján létrehozott fókuszmondat-taxonómia utolsó típusa. A 

taxonómia az alapjául szolgáló adaptációk viszonyában átfogónak tekinthető. Annak 

vizsgálatára azonban, hogy a taxonómia kategóriái teljesek, illetve ellentmondásoktól 

mentesek-e, a taxonómiát az érvelő esszéken szükséges tesztelni. 

 

2. 3. 3. Kutatási kérdések 

 

A tanulmány középpontjában a következő kutatási kérdések állnak: 

1. Az érvelő fókuszmondatok taxonómiája használható-e a Magyarországi 

Angolnyelv-tanulói Korpuszból származó esszék fókuszmondatainak megbízható 

azonosítására? 



2. A korpuszból vett mintában a tanulók melyik fókuszmondat-típust részesítik 

előnyben? 

 

3. Adatgyűjtés és -elemzés 
 

A Magyarországi Angolnyelv-tanulói Korpusz, amely a kutatás során felhasznált 

esszék forrása, kb. 1500 érvelő esszét tartalmaz, amelyet az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem angol szakos hallgatói írtak. Az esszék a második nyelvi szigorlat 

keretében készültek, amely során a vizsgázók feladata, hogy egy megadott prompt 

(gondolatébresztő) szöveg (újságcikk) egy, ún. tematikus aspektusát kiválasztva egy 

450-500 szó hosszúságú érvelő esszét írjanak. A vizsgán egynyelvű szótár használata 

megengedett. 

Mivel a korpusz kódolása továbbra is folyamatban van, ezért a már feldolgozott 

esszék egy részét választottuk ki az elemzéshez: a jelen tanulmány alapjául a tanulók 

által a 2003, illetve 2004 tavaszi félévében írt érvelő esszék szolgálnak. A 

véletlenszerűen kiválasztott minta összesen 225 esszét tartalmaz (ez a teljes korpusz 

kb. 15%-ának felel meg). Az ilyen módon kiválasztott minta elég nagynak bizonyult 

ahhoz, hogy az érvelő esszék fókuszmondataira felállított taxonómia előzetes 

kipróbálása elvégezhető legyen. 

A kutatási kérdések megválaszolása során a következő eljárásokat alkalmaztuk. 

Először a két kódoló megvitatta a felállított fókuszmondat-taxonómia fókuszmondat-

típusait, konkrét fókuszmondat-példákon keresztül. Ezt követően a kódolók 20 

véletlenszerűen kiválasztott esszé fókuszmondatát próbaképpen a felállított taxonómia 

alapján beazonosították és kódolták. Vitás helyzetekben (ha például a fókuszmondatot 

nehéz volt azonosítani a bevezetés nem megfelelő szerkesztése miatt) az esszé 

tárgyalását, illetve annak befejező bekezdését is megvizsgálták. Az egyéni kódolási 

fázist követően a két kódoló összehasonlította az eredményeket, majd pontosította a 

fókuszmondat-típusok definícióit. A tréning fázist követően a 225 esszét a két kódoló 

egymástól függetlenül osztályozta. Mivel az adathalmaz sajnos nem elégítette ki az 

egyezés méréséhez felhasználható robusztusabb statisztikai próbák (pl. Cohen-féle 

kappa) előfeltételeit, a kódolók közti egyetértés mérésére a százalékos egyezést 

számoltuk ki. Az esszék kódolását követően a kódolók kialakították az egyes 

fókuszmondatok végleges osztályozását. Mivel néhány esetben a fókuszmondat kettő 

vagy három állítást fogalmazott meg (más szóval a fókuszmondat két vagy három 

állítás mellett érvelt), a fókuszmondatok száma meghaladja a feldolgozott esszék 

számát (N = 230). A tanulói preferenciákkal kapcsolatos (második) kutatási kérdés 

megválaszolásának érdekében kiszámoltuk a minta deskriptív statisztikáit (előfordulás) 

is. 

 

4. Eredmények 
 

Az azonosított 230 fókuszmondatra vonatkozóan a két kódoló egyezésének 

összefoglalását az 1. táblázat tartalmazza. A kiválasztott esszékre vonatkoztatva a két 

kódoló közti összesített százalékos egyezés 85,65%, amely elfogadhatónak mondható. 

A százalékos egyezés pontosabb elemzése kimutatta, hogy a két kódoló leginkább a 

Komplex minősítés/felsőfokú összehasonlítás, illetve a Komplex tervezet típusú 



fókuszmondatok esetében értett egyet: mindkét esetben a kódolók között 100%-os 

egyetértés született. A második legmagasabb fokú egyetértés az Egyszerű 

tervezet/pozitív kategória esetében volt tapasztalható: a kategóriára vonatkoztatva a két 

kódoló 90,60%-os egyetértést mutatott, amely – az ilyen típusúként besorolt 

fókuszmondatok nagy számának köszönhetően – nagymértékben hozzájárult az 

összesített százalékos egyezés magas értékéhez. Pozitív megfelelőikhez hasonlóan az 

Egyszerű tervezet/negatív fókuszmondatok, illetve a Kategorikus 

fókuszmondat/teljesen kizáró típusú fókuszmondatokat is a két kódoló többnyire 

egyetértésben kódolta: az egyetértés ezekben az esetekben 76,92%, illetve 60,00% volt. 

A fennmaradó kategóriák közül háromban a százalékos egyezés 50-60% közé esett. 

Ezek a következők Ok-okozat típusú fókuszmondat/ok-okozat (56,25%), Kategorikus 

fókuszmondat/teljesen befoglaló (52,94%), illetve Komplex minősítés/középfokú 

összehasonlítás, alacsonyabb fokra (50,00%). 

 

1. táblázat. A két kódoló által azonosképpen kódolt fókuszmondatok 

 

Fókuszmondat típusa 

 

Előfordulás (db) 

 Egyszerű minősítés/pozitív 

 

12 

 Egyszerű minősítés/negatív 

 

1 

 Egyszerű tervezet/pozitív 

 

135 

 Egyszerű tervezet/negatív 

 

10 

 Kategorikus/teljesen befoglaló 

 

9 

 Kategorikus fókuszmondat/teljesen kizáró 

 

3 

 Hasonlósági fókuszmondat/negatív 

 

0 

 Komplex minősítés/középfokú, magasabb  

 

1 

 Komplex minősítés/középfokú, alacsonyabb  

 

1 

 Komplex minősítés/felsőfokú  

 

3 

 Jel fókuszmondat 

 

0 

 Ok-okozat típusú fókuszmondat/ok-okozat 

 

18 

 Ok-okozat típusú fókuszmondat/okozat-ok 

 

3 

 Komplex tervezet 

 

1 

 Összesen:  

 

197 

  

A fennmaradó kategóriáknál a százalékos egyezés 50% alatt maradt: az Egyszerű 

minősítés/pozitív esetében 46,15%, az Ok-okozat típusú fókuszmondat/okozat-ok 

esetében 42,86%, az Egyszerű minősítés/negatív, valamint a Komplex 

minősítés/középfokú összehasonlítás, magasabb fokra kategóriában pedig 33,33% volt. 

(A Hasonlósági fókuszmondat/negatív, illetve a Jel típusú fókuszmondatok esetében 

nem állt rendelkezésre elegendő adat az egyezés kiszámításához.) 

 

2. táblázat. A mintában található relációs, illetve nem relációs fókuszmondatok aránya 

 



 

 

N 

 

% 

 Nem relációs 

 

174 

 

75,65 

 Relációs 

 

56 

 

24,34 

 Összesen 

 

230 

 

100

  

A 2. táblázat a 230 fókuszmondat felosztását mutatja a taxonómia két fő kategóriája, 

vagyis a relációs v. nem relációs fókuszmondatok alapján, az egyedi fókuszmondatok 

végső kódolása szerint. Az eredmények rámutatnak, hogy az esszék írói háromszor 

nagyobb valószínűséggel választottak nem relációs fókuszmondatot, mint relációsat. A 

részletesebb felosztást a 3. táblázat tartalmazza. 

 

3. táblázat. A fókuszmondatok végső osztályozása 

 

 N 

 

% 

 

Görgetett % 

 Egyszerű tervezet/pozitív 

 

139 

 

60,4 

 

60,4 

 Ok-okozat típusú fókuszmondat/ok-okozat 

 

23 

 

10,0 

 

70,4 

 Egyszerű minősítés/pozitív 

 

20 

 

8,7 

 

79,1 

 Kategorikus/teljesen befoglaló 

 

14 

 

6,1 

 

85,2 

 Egyszerű tervezet/negatív 

 

12 

 

5,2 

 

90,4 

 Ok-okozat típusú fókuszmondat/okozat-ok 

 

6 

 

2,6 

 

93,0 

 Kategorikus/teljesen kizáró 

 

4 

 

1,7 

 

94,8 

 Komplex minősítés/ középfokú, magasabb 

 

3 

 

1,3 

 

96,1 

 Komplex minősítés/felsőfokú 

 

3 

 

1,3 

 

97,4 

 Egyszerű minősítés/negatív 

 

2 

 

0,9 

 

98,3 

 Komplex minősítés/középfokú, alacsonyabb 

 

2 

 

0,9 

 

99,1 

 Hasonlósági fókuszmondat/negatív 

 

1 

 

0,4 

 

99,6 

 Komplex tervezet 

 

1 

 

0,4 

 

100,0 

  

Az esetek 60,40%-ában a tanulók az esszéjükben az Egyszerű tervezet/pozitív típusú 

fókuszmondatot választották. Ezen kívül a másik típus, amely a 10%-ot eléri, az Ok-

okozat típusú fókuszmondat/ok-okozat típus. A többi fókuszmondat-típus 10% 

(Egyszerű minősítés/pozitív, Kategorikus/teljesen befoglaló, Egyszerű tervezet/negatív, 

Ok-okozat típusú fókuszmondat/okozat-ok, Kategorikus/teljesen kizáró, Komplex 

minősítés/középfokú, magasabb, Komplex minősítés/felsőfokú), illetve 1% (Egyszerű 

minősítés/negatív, Komplex minősítés/középfokú összehasonlítás, alacsonyabb fokra, 

Hasonlósági fókuszmondat/negatív, Komplex tervezet) alatt marad. 

 

5. Diszkusszió 
 

Az első kutatási kérdés vonatkozásában, vagyis annak tekintetében, hogy a felállított 

taxonómia megbízhatóan alkalmazható-e a Magyarországi Angolnyelv-tanulói Korpusz 



fókuszmondatainak besorolására, a válasz pozitív. Ugyan a feldolgozottság jelenlegi 

szintjén csak százalékos egyezés volt kiszámítható, az eredmények elfogadható 

mértékű kódolók közötti egyetértést jeleztek. Ennek ellenére az eredmények arra is 

rámutattak, hogy pontosítani kell bizonyos fókuszmondat-típusok definícióját ahhoz, 

hogy csökkenteni lehessen a téves besorolások számát, illetve növekedjen a kódolás 

megbízhatósága. További vizsgálat szükséges emellett ahhoz is, illetve a kódolási séma 

pontosításánál figyelembe kell venni azt is, hogy a nyelvtudás és a szöveg írójának 

fogalmazási készsége mennyiben befolyásolja a fókuszmondat-típus osztályozásának 

pontosságát. 

A második kutatási kérdés vizsgálata során a tanulók fókuszmondat-választásait 

elemeztük. Az eredmények azt mutatják, hogy a tanulók kifejezetten előnyben 

részesítik a nem relációs fókuszmondatokat a relációs fókuszmondatokkal szemben. A 

nem relációs fókuszmondatok iránti preferenciájukat magyarázhatja az, hogy az ilyen 

típusú fókuszmondatok alátámasztása, az ehhez szükséges mennyiségű bizonyíték 

összegyűjtése, illetve az ötletek rendszerezése kognitív szempontból kevésbé komplex 

feladat. A relációs fókuszmondatok legalább két, a fókuszmondatban bevezetett elem 

kezelését követeli meg, s ezáltal időigényesebb. Ezt támasztja alá az az eredmény is, 

hogy az elemzett fókuszmondatok között csak egyetlen Komplex tervezet típusú 

fókuszmondatot találtunk. Az ilyen típusú fókuszmondatokat igazoló érveknek 

elegendő és megfelelő alátámasztást kell biztosítaniuk ahhoz, hogy az egyik cselekvési 

módot a másik javára el lehessen vetni. A feladat nemcsak azért lehet nehezen 

kivitelezhető, mert jelentős többletmunkát jelent a tartalom előállítása, illetve 

rendszerezése során, hanem azért is, mert az esszé terjedelme korlátozott. 

A mintában az Egyszerű tervezet típusú fókuszmondatok fordulnak elő a 

leggyakrabban. Ha a pozitív és a negatív változatokat összesítjük, akkor összesen 151 

ilyen típusú fókuszmondatot találunk. Ennek egyik valószínűsíthető oka az, hogy ez az 

a fókuszmondat-típus, amely a tanulók által látogatott írástechnika órákon a 

legnagyobb hangsúlyt kapja. Továbbá kognitívan viszonylagosan kevésbé összetett 

feladat, mivel a fókuszmondatban kijelölt egyetlen cselekvési mód mellett kell 

ötleteket, érveket gyűjteni, majd ezeket koherens érvrendszerré formálni. 

 

6. Összefoglalás 
 

A jelen tanulmány fő célja az volt, hogy felállítsuk az érvelő fókuszmondatok átfogó, 

logikus, könnyen alkalmazható, illetve hatékony taxonómiáját, majd ezt a 

Magyarországi Angolnyelv-tanulói Korpuszból származó érvelő fókuszmondatokon 

kipróbáljuk. Az eredmények alapján a taxonómia átfogónak minősíthető, egymást 

kölcsönösen kizáró, logikus kategóriákat tartalmaz, és könnyen alkalmazható, hatékony 

eszköznek bizonyult az érvelő fókuszmondatok vizsgálata során. Az eredmények 

emellett rámutattak arra is, hogy a kódolási séma bizonyos pontjain további 

pontosításra van szükség. Ezt követően viszont a taxonómia hatékony tanítási 

segédeszközzé válhat, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók az érvelő fókuszmondatok 

széles skálájával megismerkedhessenek. A felállított taxonómia egyik legfontosabb 

tulajdonsága, vagyis annak teljessége, az elemzett mintának köszönhetően 

egyértelműen megállapítható. Annak az állításnak az alátámasztásához azonban, hogy 

a taxonómia – minden valószínűség szerint – az érvelő fókuszmondatok összes típusát 



tartalmazza, szükség van a teljes korpusz és más, a korpuszban nem szereplő, érvelő 

szövegek elemzésére. 

Az érvelő fókuszmondatok egyes típusainak előfordulása szintén arra utal, hogy 

szükség van az érvelő fókuszmondatok típusainak rendszerezettebb és átfogóbb 

tanítására. A taxonómia segítségével a tanulók megismerkedhetnek a relációs, illetve 

nem relációs fókuszmondatok közötti különbségekkel, valamint azzal, hogy az egyes 

fókuszmondat-típusok milyen módon befolyásolják az ötletek előállítását, 

rendszerezését és az esszé vázlatának elkészítését. Amennyiben a tanulók jól ismerik a 

különböző relációs és nem relációs fókuszmondat-típusokat, a vizsga gondolatébresztő 

szövegéből választott bármely tematikus aspektushoz több érvelő fókuszmondatot 

hozhatnak létre, amelyek közül kiválaszthatják azt az egyet, amelyet a legjobban ki 

tudnak fejteni. 
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SZERZŐI JELENLÉT AZ ANGOL TUDOMÁNYOS SZÖVEGBEN 

A nyelvpedagógia feladatairól a stíluskompetencia fejlesztésében 

 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az angol nyelv a tudományos kommunikáció lingua franca-ja (Kaplan, 1993; Swales, 

1990). Medgyes és László (2001: 261) szerint az angol egyeduralma miatt az 

anyanyelvi beszélők előnyt élveznek a nem anyanyelvi beszélőkkel szemben számos 

kompetenciában, így a szövegalkotásban is. A felsőoktatási intézmények ezért külön 

figyelmet szentelnek világszerte arra, hogy hallgatóik elsajátítsák az angol tudományos 

írás sajátosságait. Így van ez nálunk is, ahol az elmúlt 15 évben annyira elterjedt az 

angol nyelv a tudományos kommunikációban, hogy egyesek már olyan jóslatokba 

bocsátkoznak, hogy Magyarország rövidesen azon országok közé fog tartozni, ahol az 

angol nem idegen, hanem második nyelvi státuszt tölt be (Kachru, 1985; Medgyes-

László, 2001). 

Az angolszász írásbeli normák terjedése ellenére sincs azonban a szakirodalomban 

egységes álláspont bizonyos stílusbeli kérdések tekintetében. Ilyen például a szerzői 

jelenlét és identitás explicit kifejezésének mértéke (pl. az I (én) személyes névmás 

vagy a szerzőre utaló egyéb nyelvi eszközök használata). Vitás a megítélése mind a 

kutatási eredmények, mind a pedagógiai gyakorlat tükrében. Ellentmondásos a helyzet 

a különböző tudományos közösségekben is: van, ahol elfogadják a személyes hangnem 

létjogosultságát, máshol kategorikusan elutasítják. 

Kutatások bizonyítják ugyanakkor, hogy a szerzői identitás hatékony kifejezése 

elengedhetetlen feltétele a sikeres érvelésnek (Hyland, 2002a: 354). A „szerzői 

identitás” terminust Ivanič (1997) értelmezésében használjuk. A fogalom minden olyan 

írói tevékenységet magába foglal, amely az író szöveghez fűződő viszonyát fejezi ki: 

mit kíván elmondani, hogyan képviseli önmagát, miként oldja fel azokat a 

konfliktusokat, amelyek írói szándéka és a fogalmazási konvenciók potenciális 

ütközéséből fakadnak stb. (Clark-Ivanič, 1997: 134). 

A szerzői identitás kifejezésének számos módja van az angolban. Vizsgálódásunk 

középpontjában a személyes referencia áll, mint a szerzői jelenlét talán legláthatóbb 

kifejeződési formája. A dolgozat bemutatja, hogy magyar anyanyelvű angol szakos 

hallgatók – gyakorlott kutatókkal összevetve – hogyan alkalmazzák a szöveg írójára 

utaló, ún. „szerzői névmásokat” (Hyland, 2002a: 352; I/én, my/az én …-m, me/engem, 



we/mi, our/a mi …-nk, us/minket). A kutatást a korábban említett ellentmondások 

mellett Hyland (2002a) elemzései inspirálták, melyek szerint – feltehetőleg a 

kézikönyvek és a tanárok ajánlásainak következtében – saját hallgatói (Hong Kongban) 

sokkal kevesebb személyes referenciát használnak, mint a kutatók. Az elemzés 

fókuszában a névmások gyakorisága és retorikai funkciója áll, de betekintünk a 

hallgatók szövegalkotási gyakorlatának okaiba is. 

 

2. Szerzői identitás a tudományos diskurzusban 
 

2. 1. A diskurzusközösség szerepe az írói identitás alakulásában 
 

A diskurzusközösség olyan egyének csoportja, akik társadalmi alapelvei és gyakorlata 

megegyezik közös céljaik elérése során (Swales, 1990). A diskurzusközösség fogalma 

azért fontos, mert előtérbe helyezi a közösség tagjainak szerepét, a 

diskurzuskonvenciók változékony jellegét, valamint azt, hogy ezek elsajátítása nem 

mindig konkrét tanítás eredménye. A diskurzusközösség formálja a tudományos 

műfajokat és szerepet játszik a fiatal kutatók műfaji kompetenciájának fejlődésében is 

(Biber-Conrad-Reppen-Byrd-Helt, 2002; Hyland, 1999). 

Konvenciókon olyan „absztrakt viselkedési szabályokat” vagy „prototipikus 

eljárásokat” értünk, amelyeket az adott társadalmi, kulturális és intézményi közösség 

elfogad (Clark-Ivanič, 1997: 137). A közösséghez való tartozás megőrzése érdekében a 

tagoknak ezeket el kell sajátítaniuk. Számos kutatás foglalkozott már a témával a 

különféle tudományterületeken anyanyelvi beszélők vonatkozásában (pl. Atkinson, 

1999; Flowerdew, 2000; Harwood, 2005a, 2005b, 2005c; Hyland, 2002b; Petch-Tyson, 

1998). Jóval kevesebb figyelmet kapott ugyanakkor a nem anyanyelvi beszélő, aki az 

angolt idegen nyelvként tanulja. A diskurzusközösség új tagjainak – anyanyelvükön is 

– új identitást kell kialakítaniuk ahhoz, hogy a konvencióknak megfelelően képviseljék 

magukat, álláspontjukat és – szükség esetén – olvasóikat szövegükben (Ivanič, 1997). 

Új identitásuk kialakításában számos tényező játszik közre: egyéni hátterük és 

jellemzőik, valamint a tudományterület követelményei és sajátos szövegalkotási 

konvenciói. 

Még nehezebb a feladat, ha ezt az új írói identitást nem anyanyelven, hanem egy 

idegen nyelven kell megteremteni, amelynek eltérőek a kulturális és 

diskurzuskonvenciói. Ilyen helyzetben számos további tényezővel kell számolni: az író 

anyanyelvi és idegen nyelvi fogalmazási készsége, anyanyelvének írásbeli normái, 

valamint a tudományterület követelményei és diskurzuskonvenciói az anyanyelvén és 

az adott idegen nyelven. Nem elhanyagolható továbbá az sem, hogy a jelen kutatás 

résztvevői idegen nyelven (angolul) egy többségében magyar anyanyelvű 

olvasóközönség számára írnak, akiknek ugyanúgy megvannak a sajátos elvárásaik, 

konvencióik. 

A hallgatók igyekeznek megfelelni a diskurzusközösség (tanáraik) elvárásainak és 

alkalmazkodni a követelményekhez, mert ez a feltétele tanulmányaik sikerének. Mint a 

fenti felsorolás is mutatja, az ilyen kezdő kutatóknak komplex készségek egész sorával 

kell rendelkezniük. Ez külön kihívást jelent az íráspedagógia számára. 

 

2. 2. Stílus az írott tudományos diskurzusban 



 

A megfelelő stílus kialakítása azért komplex feladat, mert a nyelvek, kultúrák, 

tudományos diszciplínák, diskurzusközösségek és szövegtípusok eltérnek a tekintetben, 

hogy milyen szöveget tartanak stílusát tekintve megfelelőnek. Másfelől ugyanakkor azt 

is érzékeljük, hogy „nem minden konvenció egyenlő: bizonyos konvenciók […] 

’konvencionálisabbak’ mint mások” (Clark-Ivanič, 1997: 138; ford.: K. K.). A 

tapasztalat azt mutatja, hogy egyes konvenciók időnként privilegizált helyzetbe 

kerülhetnek, de a nyelv dinamikus változása miatt ezek a konvenciók veszíthetnek is 

helyzetükből. 

A tudományos diskurzushoz társított személytelen hangnemre vonatkozó felfogás 

változása jól illusztrálja ezt a jelenséget. Hosszú ideig tartották úgy, hogy a személyes 

hangnem (pl. az angolban az I gyakori használata) kerülendő, mivel a személytelen, 

tényszerű hangnem nagyobb hitelt ad. Az 1960 és 1990 között megjelent íráskészség-

fejlesztő kézikönyvek elemzése alapján Chang és Swales (1999: 148) összeállított egy 

listát a tudományos írás tíz leggyakrabban elhangzó „szabályából”. Az első helyen a 

szerzőre utaló személyes névmás használatának kerülése szerepelt. 

A közelmúlt kutatási eredményei azonban arról tanúskodnak, hogy az angol 

tudományos szövegek hangneme kezd személyesebbé válni (Chang-Swales, 1999; 

Hyland, 2002a; Myers, 1989) és már a kevésbé formális hangvételű írásokat is 

elfogadják. Chang és Swales (1999: 149) arra mutat rá, hogy az 1980 után megjelent 

könyvek nyíltan elismerik a személyes névmások használatának létjogosultságát 

(különösen pl. a társadalomtudományok terültén, kvalitatív kutatások esetében) és azt, 

hogy az I és we személyes névmások használata önmagában nem teszi kevésbé 

formálissá, objektívvé a szöveget. 

 

2. 3. A személyes referencia retorikai funkciói 
 

A személyes referencia számos retorikai funkció kifejezésére alkalmas. A jelen kutatás 

Hyland (1999: 118) munkájára épül, mely szerint a tudományos szövegek szerzői a 

személyes névmásokat elsősorban három retorikai funkció kifejezésére használják: 

1. funkció: az érvelés felépítése és a szöveg strukturálása, 

2. funkció: a kutatási tevékenység bemutatása és megvitatása és 

3. funkció: az eredményekhez fűződő szerzői attitűd explicit megfogalmazása  

  vagy elméleti állásfoglalás kifejtése. 

 

Hong Kong-i diákjai esetében Hyland azt találta, hogy a hallgatók harmadannyi 

szerzőre utaló névmást használnak, mint a publikált tanulmányok szerzői, és inkább a 

szövegre utalnak velük, nem a gondolataikra (2002a: 353). Hinkel (1999) 

összehasonlító elemzése is szignifikáns különbséget mutat az anyanyelvi és a nem 

anyanyelvi (kínai) szerzők között: az anyanyelvi írók több első személyű névmást 

használnak, mint a kínaiak. 

Hyland elemzései szerint a kutatók és a hallgatók írásai a szerzői névmások retorikai 

funkciói tekintetében is jelentős eltéréseket mutatnak. A kutatók főként állítások 

megfogalmazásánál, eredményeik közlésénél és tudományos kontribúciójukhoz való 

viszonyuk kifejezésére alkalmazzák e névmásokat. A diákok viszont 

köszönetnyilvánításra, a kutatás céljának meghatározására és a kutatás menetének 



leírására, és kifejezetten kerülik a magukra való utalást, amikor érveket vagy állításokat 

fogalmaznak meg. Chang és Swales (1999) hasonló témájú elemzései is azt mutatják, 

hogy a diákok általában nem szívesen utalnak magukra az ’I’ segítségével, kivéve, 

amikor saját tapasztalataikról számolnak be. 

 

3. A kutatás menete 
 

A dolgozatnak két célja van. Elsőként a személyes referencia gyakoriságát és retorikai 

funkcióit vizsgálja meg szakfolyóiratokban megjelent tanulmányokban és egyetemi 

hallgatók szakdolgozataiban. A dolgozat másik célja, hogy – interjúk segítségével – 

rávilágítson a személyes referencia használatának hátterére magyar egyetemi hallgatók 

körében. 

 

3. 1. A korpusz 
 
Az elemzést két korpuszon végeztük el: egy angol nyelvű, tudományos szakfolyóiratok 

cikkeiből álló korpuszon („Szakcikk korpusz”) és a Magyarországi Angolnyelv-tanulói 

Korpusz
1
 szakdolgozatokból álló alkorpuszán („Szakdolgozat korpusz”). 

A Szakcikk korpusz 50 tanulmányból áll, amelyek mindegyike szakmailag elismert, 

alkalmazott nyelvészeti témájú szakfolyóiratban jelent meg 1995 és 2008 között 

(Applied Linguistics, English for Specific Purposes, Journal of Pragmatics, Journal of 

Second Language Writing, English Language Teaching Journal). A folyóiratok 

kiválasztását hozzáférhetőségük és tartalmuk határozta meg. Mindegyik folyóiratból 

tíz, empirikus kutatáson alapuló tanulmány került a korpuszba. A Szakcikk korpusz és 

a Szakdolgozat korpusz összevethetősége érdekében csak egyszerzős tanulmányokat 

választottunk. A Szakcikk korpusz mintegy 420.000 szóból áll. A tanulmányok átlagos 

terjedelme 8470,96 szó. 

A Szakdolgozat korpusz 50 szakdolgozatból áll, amelyeket angol nyelv és irodalom 

szakos egyetemi hallgatók írtak (2004 és 2007 között) angol nyelven, alkalmazott 

nyelvészet témában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetében. 

A szakdolgozatokat magyar anyanyelvű, az angolt, mint idegen nyelvet magas szinten 

beszélő hallgatók írták. A dolgozatok empirikus kutatásokra épülnek. A Szakdolgozat 

korpusz mintegy 870.000 szót tartalmaz, a dolgozatok átlagos terjedelme 17684,10 szó. 

A szakdolgozatok az Angol-Amerikai Intézet Angol Alkalmazott Nyelvészeti 

Tanszékének előírásait követik, amelyek a tudományos cikkek sajátosságaira épülnek. 

Ez biztosítja a két korpusz összevethetőségét. Az előírások mind a formai, mind a 

tartalmi vonatkozásokra kitérnek. A szakdolgozatok a tudományos cikkektől csupán 

két szempontból különböznek: (1) a szövegek átlagos terjedelmében (a szakdolgozatok 

közel kétszer olyan hosszúak, mint a folyóiratcikkek) és (2) célközönségükben. A 

szakdolgozatok célközönsége az intézet oktatói és nem a nemzetközi tudományos 

kutatói közösség, mint a szakcikkeknél. 

 

                                                           
1
 A korpuszt az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetében Tankó Gyula és Károly Krisztina építi, 

az MTA Nyelvtudományi Intézetének közreműködésével és az OTKA támogatásával (F47017 

számú projekt). 



3. 2. Az adatok kódolása és elemzése 
 

A korpuszok elemzése a WordSmith Tools szövegelemző és konkordancia program 

segítségével történt. Megvizsgáltuk a szerzői névmások gyakoriságát és kontextusát (ez 

utóbbit a program ún. KWIC – key word in context konkordancia – funkciójával). A 

program által azonosított névmásokat manuálisan is ellenőriztük, hogy a szerzőre 

utalnak-e. A két független kódoló elemzésének megbízhatóságát a korpuszok első 

100.000 szaván teszteltük, mely elfogadható, 0,91 (Kappa) kódolók közötti 

megbízhatósági indexet eredményezett. 

 

3. 3. Az interjúk 
 

Tíz szakdolgozóval és tíz elsőéves hallgatóval készült interjú. A végzős hallgatók már 

rutinosak az írásban, de az elsősök még kezdők. Bár ők is járnak olyan kurzusra, 

amelynek célja a tudományos íráskészség fejlesztése, még nincs sok tapasztalatuk ilyen 

szövegek írásában. Mivel azonban idegen nyelvi íráskészségük fejlesztésén 

munkálkodnak, ha főként elméletben is, de van már elképzelésük arról, hogy az 

egyetemen milyen elvárásoknak kell megfelelniük. 

Az interjúkérdéseket előzetesen teszteltük és elvégeztük a szükséges módosításokat. 

Az összesen 6 tételből álló kérdéssor a következő témákra tért ki: (1) mit tartanak 

elismert írásnak az egyetemen, (2) hogyan vélekednek a személyes névmások 

használatáról a tudományos diskurzusban, és (3) mikor használják, vagy kerülik el 

ezeket. Az interjúk magyar nyelven készültek, és egyenként kb. 15 percig tartottak. 

Hangfelvétel készült róluk, amelyet az elemzéshez írásban rögzítettünk. 

 

4. Eredmények 
 

4. 1. A szerzőre utaló névmások gyakorisága 
 

Mindkét korpuszban elektronikusan azonosítottuk az I, my, me, we, our, us 

névmásokat, majd meghatároztuk a szerzőre utaló névmások számát. Az elemzés 

eredményei megerősítik azt, hogy napjaink írásbeli tudományos diskurzusa nem olyan 

személytelen, mint azt néhányan állítják. A szerzőre utaló névmások egy tanulmányra 

eső átlagos előfordulási gyakorisága a Szakcikk korpuszban közel ugyanazt az 

eredményt hozta (1. táblázat, átlagos gyakoriság: 33,8), mint Hyland (2002a: 353) 

vizsgálata az alkalmazott nyelvészet területén publikált szakcikkekre vonatkozóan 

(nála az előfordulások átlagos gyakorisága 32,3). Az egyes és a többes számú 

névmások gyakorisága eltér a Szakcikk korpuszban: több egyes számú (21,36), mint 

többes számú névmást (átlag: 12,44) tartalmaz. 

 

1. táblázat. A szerzői névmások átlagos gyakorisága 

 

 Átlagos szószám  szerzői névmás Egyes számú 

(I, me, my) 

Többes számú 

(we, our, us) 

Szakcikk 

 

 8470,96 

 

 33,80 

 

21,36 

 

12,44 

 



Szakdolgozat 

 

17684,10 

 

102,40 

 

85,70 

 

16,70 

  

Hyland adatai szerint a szakcikkek több szerzői névmást tartalmaznak, mint a Hong 

Kong-i diákok írásai. Ezzel szemben a magyar hallgatók szakdolgozataiban jelentősen 

gyakoribb a névmások előfordulása, mint a szakcikkekben. A Szakdolgozat 

korpuszban a szerzői névmások átlagos gyakorisága 102,40, több, mint háromszorosa a 

Szakcikk korpusz hasonló adatainak (1. táblázat). Az egyes és a többes számú 

névmások eloszlása tekintetében az esetek túlnyomó többségében a hallgatók az egyes 

számú névmásokat használják (85,70), nem a többes számúakat (16,70). 

Mivel a szakdolgozatok terjedelme duplája a cikkekének, a hosszabb szöveg is 

okozhatja a több szerzői névmást. Ezért a terjedelemből fakadó különbségek 

semlegesítésére megadtuk a szerzői névmások 10.000 szóra eső előfordulási 

gyakoriságát is (2. táblázat). Az így kapott számok megerősítik az előző elemzés 

eredményeit: a Szakdolgozat korpuszban a szerzői névmások előfordulása jóval 

gyakoribb (57,85), mint a Szakcikk korpuszban (39,88). A Szakcikk korpuszban 

előforduló szerzői névmások száma közel azonos Hyland (2002a: 354) adataival, aki 

10.000 szóra 41,2 szerzői névmás talált. 

 

2. táblázat. 10.000 szóra jutó gyakoriság 

 

 Szószám  szerzői névmás Egyes számú 

(I, me, my) 

Többes számú 

(we, our, us) 

Szakcikk 

 

10.000 

 

39,88 

 

25,20 

 

14,68 

 
Szakdolgozat 

 

10.000 

 

57,85 

 

48,42 

 

 9,43 

  

A szakdolgozatokra vonatkozó adatok viszont az ellenkezőjét mutatják Hyland 

eredményeinek. A személyes referencia gyakoriságának számos magyarázata lehet a 

magyar diákok között: 

– a magyar formális írás eleve szubjektívebb hangneme (Connor, 1996); 

– a szenvedő szerkezet ritkasága a magyar nyelvben; vagy 

– a még ma is meglehetősen tekintélyelvű oktatási rendszer, amelyben a diákok egy 

része nehezen fejezi ki önálló gondolatait. 

 

A két korpusz hangneme közötti jelentős eltérés arra hívja fel a figyelmet, hogy 

érdemes újragondolni a stílus tanítását a szaknyelvi kurzusokon. Különösen fontos ez 

olyan kontextusokban, ahol a hallgatók anyanyelve az angoltól jellegében olyan távol 

áll, mint jelen esetben a magyar. 

 

4. 2. A szerzői névmások retorikai funkciói 
 

A konkordanciaelemzés jelentős eltéréseket mutatott a két korpusz között, többek 

között a szerzői névmásokhoz kapcsolódó igék tekintetében. Ez nem jelenti azt, hogy a 

retorikai funkció csak a névmással együtt álló ige alapján határozható meg, hiszen 

számos esetben a névmás mellett nem ige áll (pl. ‘contrary to our 
findings’/’eredményeinkkel ellentétben’). Az igék azonban értékes információval 



szolgálnak: (a) megmutatják a szerzői jelenlét különféle megnyilvánulásait, és (b) 

azonosítják azokat a funkciókat, amelyekre a legmegfelelőbb e névmások használata. 

(a) A Szakcikk korpuszban a szövegek íróinak hangneme magabiztos és tényszerű a 

célmeghatározás, vélemény/ellenvélemény kifejtése, vagy éppen kritika vagy méltatás 

megfogalmazása során. Például: ‘We propose that’ (Azt javasoljuk, hogy), ‘In this 
paper I have demonstrated’ (A dolgozatban bemutattam). A Szakdolgozat korpuszban 

ugyanakkor számos olyan megfogalmazás szerepel, amely a szerző bizonytalanságát, 

az önbizalom hiányát mutatja: pl. ‘I tried to get insight into’ (Megpróbáltam betekintést 

nyerni), ‘I hope I have managed to show’ (Remélem, sikerült rámutatnom). 

(b) A két korpuszban eltérő a szerzői névmásokkal kifejezett retorikai funkciók (ld. 

2.|3. rész: három fő funkció) megoszlása: a szakcikkek szerzői más funkciókra 

használják a névmásokat, és tanulmányuk más részeiben, mint a diákok. A Szakcikk 

korpuszban a szerzői névmásokat leginkább (81%-ban) az érvelés felépítésére és 

szövegstrukturálásra (1. funkció), valamint az eredményekhez fűződő attitűd explicit 

megfogalmazására és/vagy elméleti állásfoglalás kifejtésére (3. funkció) alkalmazzák. 

Ennek megfelelően, itt szerzőre utaló névmás akkor fordul elő, ha a szöveg írója 

• a cél(oka)t határozza meg; pl. ‘In this paper we investigate the’ (Ebben a 

dolgozatban megvizsgáljuk), ‘In this study I will focus on’ (Ebben a tanulmányban 

a …-t helyezem a vizsgálat középpontjába); 

• a szöveget strukturálja; pl. ‘We will first briefly review’ (Először röviden 

áttekintjük), ‘In this section I discuss’ (Ebben a részben a …-t tárgyalom); 

• állításpontot fogalmaz meg, véleményt mond elméleti állásfoglalásról vagy más 

kutatók eredményeiről; pl. ‘I believe the assumption’ (Úgy gondolom, hogy a 

feltevés), ‘In the present study, I take a conservative approach and’ (a jelen 

tanulmányban konzervatív álláspontot képviselek és); 

• saját kutatási eredményeit mutatja be; pl. ‘My results support the claim I made 
earlier that’ (Az eredményeim megerősítik azt a korábbi állításomat, miszerint), ‘I 

would characterize this set of data as’ (Ezeket az adatokat úgy jellemezném, 

hogy); 

• elméleti vagy gyakorlati implikációkat fogalmaz meg: pl. ‘contributed a great 

deal to our understanding of’ (nagyban hozzájárult a … megértéséhez), ‘lead us to 
reconsider earlier assumptions’ (a korábbi feltevések újragondolására késztetett 

bennünket). 

 

A szerzői névmások leggyakrabban a szakirodalom áttekintése (17%), módszerek 

(18%), eredmények (32%) következtetések/összegzés (28%) részekben fordulnak elő. 

A cikkek bevezetőiben az összes szerzői névmásnak csupán 5%-a szerepel. 

A Szakdolgozat korpuszban a névmásokat elsősorban (az esetek 74%-ában) az 

érvelés felépítésére és szövegstrukturálásra (1. funkció), valamint a kutatási 

tevékenység bemutatására és megvitatására (2. funkció) használják. A szerzői 

névmásokat a hallgatók a következő esetekben alkalmazzák: 

• cél(ok) meghatározása; pl. ‘In this thesis I would like to analyze’ (Ebben a 

szakdolgozatban a …-t szeretném elemezni), ‘In my research I  focus on’ 

(Kutatásom középpontjában a … áll); 



• szövegstrukturálás (utalás elsősorban a szakdolgozat szerkezeti felépítésére); pl. 

‘In the following I am going to look at’ (A következőkben megvizsgálom a), 

‘First, I will present the method, then’ (Először bemutatom a módszereket, utána); 

• a kutatás tervének és menetének bemutatása; pl. ‘I conducted a quantitative study 

to’ (Egy kvantitatív vizsgálatot hajtottam végre, hogy), ‘I asked 25 students’ (25 

diákot kérdeztem meg); és 

• a szerző saját kutatási eredményeinek bemutatása; pl. ‘The results of the analysis 

confirm what I assumed earlier’ (Az elemzés eredményei megerősítik a korábbi 

feltevésem), ‘Based on these figures I see a marked difference between’ (A 

számok alapján jelentős különbséget látok a … között). 

 

A szerzői névmások legnagyobb számban a dolgozatok bevezetőiben (11%), 

módszertani (37%) és az eredményeket bemutató részében (39%) fordulnak elő. A 

szakirodalom áttekintése és az összegzés fejezetekben jóval alacsonyabb arányban 

szerepelnek (csupán 6 és 7%-ban). Ez hasonló tendenciát mutat, mint Hyland adatai. A 

Hong Kong-i diákok a névmásokat többnyire „ártalmatlan” (2002a: 354), 

szövegszervező funkciókra használták, ami nem kötelezi el a szöveg íróját, s egyúttal 

gyenge identitást közvetít. 

A szakdolgozatok bevezetőiben előforduló nagy számú szerzői névmás részben 

annak köszönhető, hogy itt a hallgatók sokszor olyan információkat is közölnek, 

amelyek a szakfolyóiratcikkek bevezetőiben jellemzően nem fordulnak elő: pl. mi 

inspirálta a kutatás végrehajtására. Ezek között megjelennek szakmai és személyes 

indokok is, például: 

 

“The idea of choosing Civilization as a topic for my thesis originates from a 

surprising recognition during my English studies at […]. Being an […] major student 

for five years now I have encountered several rather shocking discoveries related to 

both my own and other fellow students’ general knowledge about the United 

Kingdom.” 

[A Civilizáció témát a szakdolgozatomban egy meglepő felismerés nyomán 

választottam, amely angol tanulmányaim során ért […]-ben. Minthogy már öt éve 

angol szakos hallgató vagyok, számos sokkoló felfedezésben volt részem mind a 

saját, mind társaim az Egyesült Királyságról alkotott általános ismereteivel 

kapcsolatban.] 

 

A szakdolgozatok bevezető fejezetei a kutatás relevanciájának és céljának kifejtése 

mellett sokszor a kutatási kérdéseket és/vagy hipotéziseket is megfogalmazzák, 

amelyek szintén gyakran tartalmaznak szerzői névmásokat. Például: 

 

“Therefore in my study I aim to answer the following research questions.” 

[Ezért tanulmányomban a célom a következő kutatási kérdések megválaszolása.] 

 

Bár a hallgatói írásokban sok a szerzőre utaló névmás, ezek többsége inkább 

szövegszervező funkciót tölt be és nem a szerző identitását emeli ki. Az adatok 

megerősítik azt a feltevést, miszerint a diákok és a tudományos cikkek szerzőinek 

szövegbeli identitása eltérő, s ez tükröződik névmáshasználatukban is. 

 



4. 3. A diákok vélekedése a névmások használatáról a tudományos diskurzusban 
 

Az interjúk elemzése meglepő eredményt hozott. Arra a kérdésre, hogy stílus 

szempontjából milyennek tartják az egyetemi írásbeli elvárásokat, szinte egyöntetűen – 

mind az elsőéves, mind a végzős hallgatók – azt válaszolták, hogy szerintük akkor 

megfelelő egy dolgozat, ha az ’formális’ és ’objektív’, és ’nem a szerző 

személyes/szubjektív véleményére épül’. Gyakran említették a következő jelzőket is: 

’személytelen’, ’semleges’, ’száraz’, ’távolságtartó’, ’tényszerű’, ’kifinomult’. 

Bár erre nem kérdeztem rá, egy kivétellel mindenki megjegyezte, hogy nehezen 

fejezik ki gondolataikat az angolszász stílus határain belül. Néhányan – főként az 

elsőéves hallgatók közül – azt is elmondták, hogy számukra nagyon ’idegen’ és 

’furcsa’ ez a hangnem, és úgy érzik, ’korlátozza az ön-kifejezésüket’, elvesz ’írói 

szabadságukból’. Nehezen találják annak módját, hogy ’eredeti gondolataik’ is 

kifejezésre jussanak (az egyik gyakori elvárás az egyetemen), s egyben írásuk 

személytelen és objektív maradjon (a másik elvárás). 

A személyes névmások használatát illetően megoszlottak a vélemények. A 

résztvevők többsége (20-ból 11) azt állította, hogy az I használatát elkerüli tudományos 

szövegben. A fennmaradó kilenc hallgató közül hét bizonyos esetekben elfogadhatónak 

(sőt szükségesnek) ítélte, és kettő azt mondta, hogy lehet használni, de nem túl 

gyakran, mert ’monotonná’, ’kellemetlen hangzásúvá’ teszi a szöveget. Akik 

elfogadhatónak tartották, azt mondták, hogy nekik ’természetellenesnek’ hangozna, ha 

egyáltalán nem jelenne meg a szövegben (pl. a dolgozat céljának meghatározásakor 

vagy a kutatás menetének leírása során). Egyikük azt is hozzátette, hogy néha 

kifejezetten szükség van az I használatára, mert el kell különíteni a szerző gondolatát 

másokétól. 

A diákok véleménye többnyire azt tükrözi, amit tanáraiktól és a tankönyvekből 

tanultak. Összefoglalva, a következő funkciókra tartják elfogadhatónak az I jelenlétét: a 

kutatást motiváló tényezők bemutatása, saját gondolat megjelölése, a tanulmány 

céljának meghatározása, a kutatás részleteinek bemutatása, a döntések magyarázata, 

tapasztalatok elmondása és köszönetnyilvánítás. Mindez egybecseng azzal, amit Ivanič 

(1997) „identitásnak” (vagy Ivanič és Camps (2001) „ön-megjelenítésnek”) nevez, és 

azt mutatja, hogy a hallgatók – dolgozatuk bizonyos részeiben – fontosnak tartják, 

hogy „jelen legyenek” mint szerzők. 

A végzős hallgatók közül többen (6) megjegyezték, hogy előfordul, hogy nem 

tudnak szorosan a témánál maradni a kutatás ismertetése során. Szívesen mondják el 

olyan (pozitív vagy negatív) tapasztalatukat, véleményüket is, amely nem szervesen 

kapcsolódik a kutatáshoz. Mivel azonban ezekből vagy tanultak, vagy csak egyszerűen 

’meg szeretnék mutatni, hogy milyen jó munkát végeztek’, nem hagyják ki a 

dolgozataikból. Ez összhangban van Chang és Swales (1999) eredményeivel, aki azt 

találta, hogy a diákok gyakran kitérnek szakdolgozatukban saját tapasztalataikra. Ez is 

magyarázhatja a Szakdolgozat korpuszban a személyes névmások nagy arányú 

előfordulását. Fontos itt megjegyezni azt, hogy ez a ’kísértés’ – ahogy az egyik 

hallgató fogalmazott – érthető, hiszen a szakdolgozat a hallgatók legjelentősebb és 

legnehezebb feladata az egyetemi képzés során. 

 

5. Összegzés 



 

Tanulmányomban a szerzői névmások használatát hasonlítottam össze angol nyelvű 

folyóiratcikkekben és magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók angol nyelvű 

szakdolgozataiban. A gyakorisági mutatók szerint a hallgatók jóval több szerzői 

névmást használnak dolgozataikban, mint a szakcikkek szerzői. Ez ellentmond Hyland 

(2002a) kutatási eredményeinek, miszerint a diákok jelentősen kevesebb személyes 

névmást használnak, mint a szakcikkek szerzői. A konkordanciaelemzés arra mutatott 

rá, hogy minőségi eltérések is azonosíthatók a két általam vizsgált korpuszban a 

névmások retorikai funkciója tekintetében. Míg a szakcikkek szerzői bonyolultabb 

érvelő funkciók kifejezésére alkalmazzák őket, a hallgatók inkább a szövegre vagy 

kutatási tevékenységükre utalnak velük. Ez összhangban áll Hyland kutatási 

eredményeivel. Az interjúk arról tanúskodnak, hogy a magyar diákok nehezen 

birkóznak meg a tudományos írás stílusbeli jellemzőinek elsajátításával, és az adatok 

ellentmondanak a szövegelemzés eredményeinek. Azt sugallják, hogy (elméletben) a 

hallgatók ismerik az angol tudományos diskurzus névmáshasználatra vonatkozó 

konvencióit, de írásaik nem ezt tükrözik. 

Fontos feladata ezért a szaknyelvi képzésnek, hogy figyelmet szenteljen a 

stíluskompetencia fejlesztésének. A diákoknak segítségre van szüksége a szerzői 

névmások különféle retorikai funkcióinak elsajátításában. A jövő kutatásaira nézve 

lényeges eredménye a vizsgálatnak az, hogy a hallgatók névmáshasználatát a nyelvi és 

kulturális tényezők legalább annyira befolyásolják (ha nem jobban), mint a kutatói 

rutin és önbizalom hiánya vagy az explicit oktatás. A megfelelő stílus elsajátítása 

anyanyelven is nehéz. Ezért fontos, hogy a szaknyelvi kurzusok oktatói az angolszász 

íráshagyományok ismerete mellett tisztában legyenek hallgatóik anyanyelvi 

stílusfelfogásával is, és az angol nyelv normáit ezekkel összevetve ismertessék meg 

velük. Ezáltal megnövekszik a hallgatók kontrasztív retorikai sajátosságokra vonatkozó 

érzékenysége, és tudatosabban és sikeresebben sajátíthatják el az idegen nyelvi 

konvenciókat. 

Hagyományosan tekintélyelvű oktatási környezetekben a hallgatók általában – 

tiszteletből – nem kérdőjelezik meg nyíltan a tudományos közösség elismert tagjainak 

szavait. Önálló, esetlegesen eltérő véleményük kifejtéséhez segítségre van szükségük, 

különösen, ha közben egy másik kultúra írásbeli konvencióinak is meg kell felelniük. A 

szaknyelvi képzés fontos része ilyen esetekben a kritikus gondolkodás fejlesztése 

éppúgy, mint a vélemény vagy ellenvélemény kifejtéséhez szükséges nyelvi és 

pragmatikai eszközök tanítása. Idegen nyelvi környezetben a szaknyelvi kurzusok 

akkor érik el céljukat, ha közvetlenül a diákok sajátos kulturális, nyelvi, tudományos és 

oktatási hátterére építenek. 
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1. Bevezetés 
 

Napjainkban a tudományos élet fontos része a kutatások eredményeinek publikálása 

angol nyelven. A tudományos cikkeknek nemcsak tartalmi, hanem nyelvi szempontból 

is meg kell felelniük a szerkesztők elvárásainak. A nyelvi jellemzők közül a 

szövegkohézió a szöveg egészének érthetőségéhez járul hozzá. Jelen kutatás egy ilyen 

szövegszintű jelenség, a referenciális kohézió szempontjából hasonlítja össze az angol 

anyanyelvűek által írt tudományos cikkeket angol szakos diákok szakdolgozataival. A 

két korpusz összehasonlításának célja leíró jellegű adatok gyűjtése a szövegek 

referenciális kohéziójának mintázataira vonatkozóan, és olyan kohéziós tulajdonságok 

leírása, amelyek taníthatók, és amelyek követésével könnyebben olvasható és 

értelmezhető szövegeket alkothatnak a nem angol anyanyelvű kutatók. Itt egy olyan 

elemzési módszert fogunk bemutatni, amely részben Halliday és Hasan (1976) gyakran 

idézett, elméleti megalapozottságú taxonómiájára épül, de más kohézióelemzési 

módszereket (pl. Lautamatti, 1987; Hasan, 1984) és az előzetes kutatás során (Jenei, 

2007) felmerülő jelenségeket, empirikus adatokat is felhasznál. Így a kutatás részben 

kvantitatív: az eredmények egy része számszerűsíthető, lehetővé téve így több szöveg 

objektív összehasonlítását; másrészt azonban a kvalitatív, mivel a szövegkontextus is 

fontos szerepet játszik az eredmények értelmezésében (pl. az egyes utaló elemek 

szövegben betöltött funkciójának leírása, esetleges többértelműségének, 

homályosságának okai). 

Elemzésünk részben kézi (a referenciális láncok felismerése, gépre vitele), részben 

gépi (kapcsolódó láncok azonosítása, egyes elemek jellemző előfordulása, számítások). 

A Halliday és Hasan (1976) által javasolt elemzési módszerrel szemben az új 

megközelítés erőssége a kohéziós kapcsolatok vizuális megjelenítése, ezáltal pedig 

olyan kohéziós jellegzetességek, mintázatok felismerése, amelyek az eredeti 

elemzésnél rejtve maradtak, azonban feltételezhetően hozzájárulnak a szöveg 

kohéziójának összetettségéhez.   

E tanulmány az alábbi kutatási kérdéseket kívánja megválaszolni: 



1. A referenciális kohézió a fentiekben említett korszerű megközelítése az eredeti 

Halliday és Hasan-féle (1976) elemzéshez képest milyen szövegtani jellemzők 

leírását teszi lehetővé? 

2. A referenciális kohézió tekintetében milyen hasonlóságok és különbségek 

figyelhetők meg szakdolgozatok és tudományos cikkek között? 

3. Milyen pedagógiai implikációk fogalmazhatók meg az elemzés eredményei 

alapján? 

4. A kutatás eredményei hogyan járulnak hozzá a referencia szövegben betöltött 

kohéziós szerepének megértéséhez? 

 

2. Elméleti háttér 
 

Az alábbiakban a két vizsgált műfaj rövid bemutatása után először a kohézió 

elemzéséből származó eredmények gyakorlati alkalmazására, fontosságára térünk ki. 

Ezután rátérünk a kutatásban vizsgált jelenség, a referencia (utalás) szerepére a 

szövegalkotásban és szövegértésben, valamint ezt követően annak elméleti 

megközelítési szempontjairól és az elemzési módszerekről is szó lesz. Magát az 

elemzési módszert részletesen az ezt követő fejezetben tárgyaljuk. 

 

2. 1. A vizsgált műfajok: a tudományos cikk és a szakdolgozat 
 

Az utóbbi évtizedekben a kutatási eredmények publikálását tudományos cikkek 

formájában egyre inkább elvárják a kutatóktól, és egyre több lehetőség is van rá. 

Swales 1990-es becslése szerint körülbelül 5 millió tudományos cikket publikáltak 

évente; ráadásul ez a szám azóta megsokszorozódott az elektronikuson elérhető 

folyóiratok számának növekedésével. Nem meglepő tehát, hogy napjainkban nemcsak 

számtalan cikk (például Flowerdew, 2005; Matsuda–Tardy, 2007), hanem könyvek is 

(Swales, 2004; Hyland, 2000) foglalkoznak a tudományos cikk szövegszintű műfaji 

jellemzőivel, a műfaj tanulmányozásának módjaival, lehetőségeivel. Mivel az angol 

nyelv a tudományos életben a lingua franca (Swales, 2004: 43) szerepét tölti be, az 

angol nyelvi retorikai tudatosság növelése és a szövegszintű formai követelmények 

előtérbe helyezése a művelt haladó nyelvtanulók oktatásának is fontos része (Swales, 

2004: 3). 

A tudományos cikk műfaji jellemzőinek elsajátításában fontos szerepet tölt be a 

fiatal kutatók esetében a szakdolgozat megírása. Az 1. táblázat a tudományos cikkek és 

a szakdolgozatok tartalmát, szerkezeti sajátosságait és célját foglalja össze. Látható, 

hogy a szakdolgozat egy előkészítő lépés is lehet egy publikálható cikk megírása felé. 

A két műfaj nemcsak témájában hasonlít egymásra, de szerkezetét tekintve is szinte 

azonos. A legszembetűnőbb különbség a két műfaj terjedelme: a szakdolgozat jóval 

hosszabb, hiszen az eltérő célközönség miatt itt a tanulónak nemcsak a kutatásról, de a 

témában szerzett jártasságáról is számot kell adnia. A szakirodalom megírásának (ld. 1. 

táblázatban: Review of Literature) célja nem annyira a kutatás elhelyezése a 

kapcsolódó kutatások kontextusában (ld. 1. táblázatban: Background), hanem annak 

bizonyítása, hogy a tanuló ismeri a kutatás témájához kapcsolódó szakirodalmat és 

arról véleményt tud alkotni, fel tudja használni saját kutatásához. A továbbiakban 

(Method, Findings stb.) a két műfaj jellemző struktúrája lényegében megegyezik. 



Tartalmilag a szakdolgozat többnyire egy kisebb, mindenképpen egy szerző által 

végzett kutatás eredményéről számol be, ennélfogva általában nem publikálható. 

 

1. táblázat. A tudományos cikk és a szakdolgozat összehasonlítása  

 

 Tudományos cikk
1 

Szakdolgozat
2 

Tartalma a szerző(k) kutatásának eredményeiről 

számol be, és azt mások eredményeivel 

kapcsolja össze 

a szerző által (témavezető segítségével) 

végzett elméleti vagy empirikus 

kutatásról számol be, a témához 

kapcsolódó szakirodalom 

bemutatásával 

Terjedelme néhány ezer szó (kb. 20–40.000 

karakter) 

80.000 karakter 

Célja publikáció a szerző bizonyítja, hogy képes az 

egyetemen elsajátított tudást 

alkalmazni, így megtéve az első 

lépéseket a tudományos munkához; 

alkalmazza a módszertani, technikai és 

stilisztikai eszközöket, melyeket az 

angol nyelvű tudományos érvelés 

megkövetel 

Struktúrája ▪ Abstract [Absztrakt] 

▪ Introduction [Bevezetés] (esetleg az 

Elméleti háttérrel (Background) 

összevontan) 

▪ Background / Context [Elméleti 

háttér] 

▪ Methodology or Method [Elemzési 

módszer vagy módszerek] 

▪ Findings / Results / Discussion 

[Eredmények, Tárgyalás] 

▪ Summary / Conclusions [Összegzés, 

következtetések] 

▪ Notes [Megjegyzések] 

▪ References [Hivatkozások, Források] 

▪ Appendices [Függelék] 

(Jenei, 2007) 

▪ Certificate of Research 

▪ Title Page [Címlap] 

▪ Contents [Tartalomjegyzék] 

▪ Abstract 

▪ Introduction 

▪ Review of Literature 

▪ Text/Analysis [Elemzés] (lehetséges 

alfejezetek: Research Method, 

Materials, Procedures, Results), 

▪ Conclusions 

▪ Notes (amennyiben alkalmazható) 

▪ References 

▪ Appendices/Illustrations 

(amennyiben alkalmazható) 

 

Szövegkohézió szempontjából feltételezhetjük, hogy mivel a két műfaj tartalmilag 

és formailag nagyon hasonló, de terjedelmében a szakdolgozat általában hosszabb, a 

tudományos cikk információtartalma „sűrűbb”, s ezáltal nem feltétlenül több, de 

                                                           
1
 Swales (1990) alapján: a szerző fordítása 

2
 Az ELTE honlapjának alábbi oldalait fordította és összegezte a szerző: 

http://seas3.elte.hu/seas/studies/graduation/thesis/DEAL.html 

http://seas3.elte.hu/seas/studies/graduation/thesis.html 



valószínűleg komplexebb kohéziós láncokat tartalmaz. Ezzel szemben a 

szakdolgozatban van „hely” az egyes gondolatok kifejtésére, így talán több és 

egyszerűbb utalási lánccal találkozunk benne. Éppen a terjedelme miatt várható, hogy 

főként rövidebb, helyi kohéziós kapcsolatokból épül fel a szöveg, hiszen a szövegben 

távolabb megtalálható utalt nyelvi elem(ek)et az olvasó nem tudja olyan sokáig 

pontosan felidézni, így nem tud olyan műveleteket végrehajtani, mint például az utalt 

entitás esetleges részeinek csoportosítása, vagy akár az utalt elem és annak 

szövegkörnyezetében előforduló elemek összehasonlítása. 

 

2. 2. Korpuszalapú kohézióelemzés 
 

Korpuszon szövegek olyan gyűjteményét értjük, amely egy bizonyos nyelvváltozatot 

vagy nyelvhasználatot reprezentál géppel olvasható formában. Az elmúlt években 

számos korpuszt hoztak létre különféle célokból, és ezzel egy időben számos eszköz 

született a korpuszok lexikai és grammatikai jellemzőinek keresésére (pl. WordNet: 

Teich–Fankhauser, 2005; Coh-Metrix: Graesser–McNamara–Louwerse–Cai, 2004; 

TOPIC system: Benbrahim–Ahmad, 1994). A szövegszintű jellemzők értelmezéséhez 

azonban (mint amilyen a referenciális kohézió is) nem elegendő egy számítógépes 

program, hiszen a befogadó háttértudása, az absztrakt gondolkodás az alapja. 

Ennélfogva a jelen tanulmány, bár két korpuszt használ, manuális elemzésen alapul. A 

kézi elemzést azonban sikerült táblázatos formában gépre vinni, így a bevitt adatok 

rendezése, csoportosítása, keresése és nem utolsó sorban a kvantitatív eredmények 

összegzése géppel történt. 

 

2. 3. A referencia definíciója, jelentősége a szövegkohézió létrehozásában 
 

A tudományos cikkek nyelvi elbírálásánál a szerkesztők a cikket nyelvi szempontból 

annak világos logikai elrendezése és koherens, mondatról mondatra követhető 

témavezetése alapján ítélik meg (Swales, 2004). Feltételezzük, hogy a szövegkohézió, 

a mondatok közötti explicit nyelvi kapcsolatok jelenléte, pontosabban azok megjelenési 

módja (milyen távolságra lévő milyen elemek kapcsolódnak) hatással van a szöveg 

értelmezhetőségére (Sanford–Garrod, 1981). A referenciális utalások esetében fontos, 

hogy a szövegben utalt entitás egyértelmű legyen, és megfelelő (még felidézhető) 

távolságra legyen az utaló elemtől. 

A szövegkohézió vizsgálatánál egyrészt a kohéziós kapcsolatokat (cohesive ties), 

másrészt a több kohéziós kapcsolat által létrehozott kohéziós láncokat (cohesive 

chains) elemezzük. Kohéziós kapcsolatról akkor beszélhetünk, ha egy adott nyelvi 

elem értelmezéséhez egy másik szövegbeli elem jelentése is szükséges. Halliday és 

Hasan (1976), valamint Halliday (1985) szerint a kohéziós kapcsolatokat
3
 az angol 

nyelvben négyféle eszközzel valósíthatjuk meg: (1) a referencia, (2) a szubsztitúció és 

az ellipszis, (3) az összekapcsolás és (4) a lexikai kohézió. A referencia a lexikai 

kohézió után a második leggyakoribb kohéziós eszköz (Benbrahim–Ahmad, 1994), 

azonban megjegyzendő, hogy sok esetben a kohéziós eszközöket nehéz egymástól 

függetlenül vizsgálni (ld. 2.4. Az eddigi empirikus kutatások eredményei). 

                                                           
3
 A kohéziós kapcsolatok elnevezéseit Károly Krisztina (2007) fordítása alapján közöljük. 



A referenciális kohézió tekintetében Halliday és Hasan (1976) megkülönbözteti az 

exoforikus (szövegen kívüli, szituációs) és az endoforikus (szövegen belüli) utalást. Az 

utóbbit további két típusra osztják: anaforikus (ez esetben a referens megelőzi az utaló 

elemet) és kataforikus utalásra (a referáló elem előre mutat a szövegben). A referencia 

három fő típusa: (1) a személyre utaló referencia, (2) a mutató referencia és (3) a 

hasonlító referencia. 

Halliday és Hasan (1976) elmélete csupán a kohéziós kapcsolatokról szól 

részletesen, a kohéziós láncok esetében feltételezik, hogy egy utaló elemhez általában 

egy utalt elem kapcsolódik: nevezhetjük ezt lineáris kohéziós láncnak, ahol hosszabb 

láncok esetén lépésről lépésre haladhatunk az utaló nyelvi elemeken keresztül az utalt 

entitásig. 

A vizsgált korpuszokban azonban egyértelműen látható, hogy a láncok nem ilyen 

egyszerűek. Emiatt célszerű a referencia leírásánál figyelembe venni, hogy a láncok 

esetenként kettéválnak: az utalt entitásra két vagy több utaló elem mutat vissza, és így 

több vonalon folytatódik a referenciális kapcsolatok lánca (pl. kutatások 

eredményeinek bemutatásánál gyakori, hogy először az összes résztvevő jellemzőit 

írják le, ezt követően felváltva írnak a kísérleti és/vagy a kontollcsoportról) – ezt 

nevezhetjük szétváló láncnak. 

Előfordulhat az is, hogy két – már utalt – entitásra egyetlen nyelvi elemmel utalunk 

(az előbbi példánál maradva a különböző csoportokról ismét egy egész csoportként 

írnak a kutatók) – ezt célszerű összekapcsolódó láncnak nevezni. 

 

2. 4. Az eddigi empirikus kutatások eredményei 
 

Halliday és Hasan (1976) taxonómiáját számos kutatásban használták fel, mégis 

keveset tudunk a megbízhatóságáról. A taxonómiát eredetileg azzal az általános céllal 

dolgozták ki, hogy segítségével különböző műfajú szövegek összehasonlíthatók 

legyenek. Éppen az általános megfogalmazás miatt azonban egy adott műfaj 

elemzésénél több olvasó/elemző többféle értelmezést rendelhet a taxonómia egyes 

kategóriáihoz, így a több elemző elemzései közti megbízhatóság meglehetősen 

alacsony: pl. Cohen kappája=0,48-0,67 (Jenei, 2007). Annak érdekében, hogy 

elemzésünk megbízhatóbb legyen, az eredeti taxonómiában a következő 

változtatásokat látjuk szükségesnek az előzetes empirikus kutatás alapján (Jenei, 2007). 

1. A eredeti taxonómiában szerepelt a névmásoknak az a formája, amelyet egy 

kifejezés fejeként (angolul: Head; Halliday, 1985) használunk (pl. yours). Erre a 

vizsgált tudományos cikkekben nem találtunk példát, így a további elemzéseknél 

mellőzzük ennek külön kategóriaként kezelését. 

2. A Halliday és Hasan-féle (1976) taxonómiából nem derül ki, hogy a határozott 

névelő esetében, amennyiben az kohézívnek tekinthető, milyen utalt elemre mutathat 

vissza a határozott főnévi csoport. Kérdéses esetekben a lexikai kohézió kategóriáit 

(Károly, 2002) hívtuk segítségül. Amennyiben az utaló névelőt követő szó az egyik 

lexikai vagy szövegalapú reláció alapján is kapcsolódik az utalt elemhez, akkor 

referenciálisan is ahhoz kapcsoltuk. A lexikai relációk közé tartoznak: az ismétlés, a 

szinonima, az ellentét, a hiponima és a meronima; a szövegalapú relációk a pillanatnyi 

relációk (csak az adott szövegben fennálló kapcsolatok). Például: Good answers were 



not connected. The wrong answers were. [A jó válaszok nem kapcsolódtak 

egymáshoz. A rossz válaszok igen.] (lexikai reláció: ellentét). 

3. További változtatás az, hogy az összehasonlítást nem vizsgáltuk mint utaló 

elemet, ugyanis számos szempontból eltér a többi utaló elemtől (névmási, mutató 

referencia): 

– az összehasonlítást nem mindig egy különálló nyelvtani elem, hanem gyakran egy 

toldalék jelzi, így esetenként inkább lexikai, mint nyelvtani kapcsolatnak tekint-

hetjük; 

– a többi utaló elemmel szemben az összehasonlításnak mindig két utalt eleme van: 

a hasonlító és a hasonlított; 

– a tudományos cikkekben alig van példa az összehasonlítás kohéziós használatára: 

a vizsgált műfajban általában legfeljebb két egymással szomszédos mondatot 

kapcsol össze, és nem vesz részt hosszabb kohéziós láncokban. Az alábbi részlet 

az egyik cikkből ezt illusztrálja (az utalt és utaló elemeket kiemeltük): 

(1a) Avramadis, Bayliss and Burden (2000), in a study of secondary student teachers,  

 found that […]. [Avramadis, Bayliss és Burden (2000) középiskolában tanító 

tanárjelöltekről szóló tanulmányában arra az eredményre jutott, hogy…] 

(1b) More recent studies have been undertaken outside the UK, although there may be 

[…]. [Az Egyesült Királyságon kívül dolgoznak frissebb tanulmányokon, bár ezek 

esetében lehetséges, hogy […].] 

(1c) Nevertheless, such studies have indicated that student teachers can have a range 

of attitudes towards … [Mindenesetre ilyen és hasonló tanulmányok szerint a 

tanárjelöltek hozzáállása …] 

 

Ezen érvek alapján itt az összehasonlítást mint referenciális kohéziós eszközt nem 

vizsgáljuk. 

A módosított taxonómia, valamint az előre meghatározott (ld. Jenei, 2007) elemzési 

döntések figyelembevételével újra megvizsgáltuk az elemzés megbízhatóságát. Egy 

tudományos cikket két elemző kódolt. A módosított taxonómia használatával a 

kohéziós kötések 89%-át azonosan kódolta a két elemző
4
, míg az eredeti taxonómiával 

az eredmények csupán 54%-ban egyeztek. 

 

3. Az elemzési módszer 
 

Az elemzés során egy 10 tudományos cikkből álló korpuszt és egy 10 szakdolgozatból 

álló korpuszt hasonlítottunk össze a referenciális kohézió használata szempontjából. A 

20 szöveg elemzéséből származó eredmények alapján egyrészt összegyűjthetők azok az 

elemzési döntések, amelyeket az adott műfajoknál meg kell hozni, másrészt a két műfaj 

közti hasonlóságok és különbségek is leírhatók. 

 

3. 1. A két korpusz 
 

A szakdolgozatok a Magyarországi Angolnyelv-tanulói Korpusz (Hungarian Corpus of 

Learner English) alkalmazott nyelvészeti témájú szakdolgozatokból álló alkorpuszából 
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származnak. Az összes szakdolgozat a szerzője által végzett kutatásról számol be, így a 

tudományos cikkekben is megfigyelhető tartalmi egységekre bonthatók (Absztrakt, 

Bevezetés, Módszerek stb.). A szakdolgozatokat magyar anyanyelvű hallgatók írták, így 

feltételezhetően a magyar nyelvi utalási konvenciók befolyásolják az angol nyelvi 

választásaikat. 

A tudományos cikkeket interneten elérhető cikkekből válogattuk az alábbi szempon-

tok figyelembevételével: 

A cikk 

– alkalmazott nyelvészeti témakörben íródott, 

– nem elméleti kutatásról számol be, 

– szerzői között legalább egy angol anyanyelvű, 

– 2000-nél nem korábbi (így a nyelvi konvenciók vagy a szerkesztési útmutatók 

változása nem befolyásolja az eredményeket). 

A két korpuszban megfigyelhető hasonlóságokat és különbségeket a referenciális 

kohézió tekintetében az alábbi szempontok alapján hasonlítottuk össze: 

1. a szövegekben előforduló kohéziós kötések típusainak gyakorisága; 

2. a szövegkohézióhoz hozzájáruló utaló elemek aránya az összes utaló elemhez 

viszonyítva; 

3. a kohéziós láncok gyakorisága; az új és folytatódó kohéziós láncok aránya; 

szétváló, összetartó vagy szelektív láncok előfordulása és szerepe az egyes 

szövegrészekben (Absztrakt, Bevezetés, Módszerek stb.); 

4. nehezen értelmezhető vagy utalt nélküli referenciális elemek azonosítása. 

 

3. 2. Az elemzés menete 
 

A korpusz szövegeit egyenként, a mondathatárokat figyelembe véve mondatról 

mondatra elemeztük. A módosított Halliday és Hasan-féle (1976) taxonómia alapján 

kiemeltük az összes utaló elemet, ezután táblázatba foglaltuk azokat, amelyek a 

szövegszintű (nem mondaton belüli: nyelvtani) kohézióhoz (is) hozzájárulnak. A 

kohéziós kapcsolatok azonosításánál minden olyan elemet relevánsnak tekintettünk a 

szövegkohézió szempontjából, amely nem értelmezhető az adott (az elemet tartalmazó) 

mondaton belül, csak a szöveg többi részének figyelembevételével. A korpuszban a 

következő utaló elemekre találtunk példát: (1) határozott névelő: the [a/az]; (2) mutató 

névmások: this, these, those, here, then [ez, ezek, azok, itt, akkor]; (3) személyes 

névmások: he, him, his, she, her, it, its, they, them, their [ő, őket]. Az elemzés során 

táblázatot használtunk a szövegben szereplő kohéziós és utalt elemek közötti viszonyok 

vizuális reprezentációjához. Erre az 1. ábrán láthatunk egy példát. 

 

1. ábra. Részlet az elemzés során használt táblázatból 

 

 Kohéziós láncok 

Mondatok A B C D E 

1 the two corpora 

[a két szövegkorpusz] 
   



2 the simplified 

corpus 

[az 

egyszerűsített 

korpusz] 

 t-tests were 

used 

[t-teszteket 

használtak] 

  

3  the authentic 

corpus 

[az anyanyelvi 

korpusz] 

the statistical 

analyses 

[a statisztikai 

elemzések] 

polysemy 

[poliszémia] 

hypernymy 

[hyperonímia] 

4 these corpora 

[ezek a korpuszok] 
 the polysemy and hypernymy 

[a poliszémia és a hiperonímia] 

 

Az 1. ábrában az egyes sorok (1-4…) a szöveg mondatait, az oszlopok (A-E…) 

pedig az egyes kohéziós láncokat jelölik. Az utalt elemet minden oszlopban kiemeltük. 

A táblázatos reprezentáció több szempontból is megkönnyíti az elemző dolgát. Az 

adatok bevitelénél az utalt elemek egyszerűen visszakereshetők, ezáltal megkönnyíti a 

nagyobb terjedelmű szövegek átláthatóságát. A táblázatkezelő (Excel 2007) az adatok 

összegzésében, a nyelvi elemek egyes előfordulásainak visszakeresésében is segít 

azáltal, hogy megjeleníti az olyan kohéziós kapcsolatokat, amelyek a Halliday és 

Hasan (1976) által javasolt elemzési módszerrel rejtve maradnának. Mindez azért 

jelentős változtatás, mert a Halliday és Hasan (1976) által javasolt elemzési módszer 

nem alkalmazható hosszabb szövegek elemzésénél (a szerző elemzési tapasztalatai 

alapján az eredeti módszer legfeljebb 200 mondatos szöveg elemzésére alkalmas), 

mivel az adatok mondatról mondatra egyre átláthatatlanabbá, az eredmények pedig más 

eredményekkel összehasonlíthatatlanná válnak. 

Elsősorban a szakdolgozatok elemzésénél kellett figyelembe venni azt, hogy az utaló 

elemeknek gyakran nem volt értelmezhető a referenciája. Ezeket a referenciális 

problémákat az eredményeknél, a 4. 3. alfejezetben tárgyaljuk részletesen. 

 

4. Eredmények 
 

4. 1. A kohéziós kötések 
 

A szakdolgozatok átlagosan 568 mondatból álltak, és 426 kohéziós utaló elemet 

tartalmaztak. A tudományos cikkek ennél jóval rövidebbek voltak, átlagosan 232 

mondatból álltak és szövegenként 188 utaló elemet tartalmaztak. Érdekes, hogy bár a 

szakdolgozat terjedelme sokkal hosszabb, az összes utaló elemet tekintve a 

szakdolgozatok esetében sokkal kevesebb (25%) utaló elem vett részt a szövegszintű 

kapcsolatok létrehozásában, mint a tudományos cikkekben (35%). Kevésbé meglepő, 

hogy valamivel kevesebb hosszú (kettőnél több kapcsolódó kohéziós kötésből álló) 

kohéziós láncot tartalmaztak a szakdolgozatok (32%), mint a cikkek (40%). Ez az 

eredmény alátámasztja az eredeti hipotézisünket, miszerint a szakdolgozatok rövidebb 

kohéziós kötéseket tartalmaznak az egyes szövegrészeken belül, és arányaiban 

kevesebb olyan hosszú távú utalást tesznek, amely a szöveg egészét érinti. Mindkét 



korpuszban azt találtuk, hogy – terjedelmüktől függetlenül – a szövegek a 10 kohéziós 

kötésnél hosszabb láncból átlagosan 10-15-öt tartalmaznak. 

 

2. ábra. Az egyes szövegkohézióhoz hozzájáruló utaló elemek gyakorisága 

 

 

 

Az 2. ábra azt mutatja, hogy az egyes utaló elem típusok milyen arányban vesznek 

részt a szövegkohézió létrehozásában a tudományos cikkekben és a szakdolgozatokban. 

A legszembetűnőbb különbség, hogy a szakdolgozatok jóval nagyobb arányban 

használnak névmási (főleg egyes szám harmadik személyű) utalásokat, mint a 

tudományos cikkek. Ezzel szemben a tudományos cikkekben a határozott névelő és a 

mutató névmások kohéziós használata gyakoribb. Az egyes szövegbeli előfordulások 

tanulmányozásakor azt láthatjuk, hogy a tudományos cikkekben gyakrabban utalnak 

más kutatásokra mutató névmással (pl. this research [ez a kutatás], the study [a 

tanulmány]), mint a szakdolgozatokban, ahol inkább a kutató személyére utalnak. 

 

4. 2. Kohéziós láncok az egyes szövegrészekben 
 

A szövegeket az 1. táblázatban felsorolt részek szerint hat részre osztottuk (Absztrakt, 

Bevezetés, Módszerek stb.), és e szegmentálás alapján értelmeztünk egy kohéziós 

láncot újnak, vagy folytatódónak. 

 

3. ábra. Az új és a folytatódó kohéziós láncok az egyes szövegrészekben 

 



 

 

A 3. ábra azt mutatja, hogy a szövegek egyes részein belül milyen arányban 

szerepelnek az új kohéziós láncok, és az olyan folytatódó kohéziós láncok, amelyeknél 

az első utalt elem már egy korábbi szövegrészben szerepelt, és az adott részben erre 

szerepel utalás. 

A szöveg egyes részeit tekintve az Absztrakt, Bevezetés és az Eredmények rész 

teljesen megegyezik. A 3. ábra jól mutatja, hogy a szakdolgozatok több új kohéziós 

láncot tartalmaznak a kutatás szakirodalmi hátterének leírásánál (A kutatás háttere). Az 

elemzési módszer leírásánál (Módszerek) a szakdolgozatok valamivel több, 

részletesebb információt adnak, így több az új utalási lánc. A legnagyobb eltérés az 

utolsó (Összegzés) résznél figyelhető meg. A tudományos cikkeknél ebben a részben 

több új kohéziós lánc szerepel. Ennek az lehet az oka, hogy a következtetések 

levonásánál nem feltétlenül szigorúan a kutatás eredményeire támaszkodnak a cikkek 

szerzői, hanem inkább tapasztalataikra, korábbi kutatások eredményeire is hivatkozva 

új kontextusba tudják helyezni az eredményeiket. 

Az összetartó és szétváló utalási láncok eloszlását az egyes szövegrészekben a 4. 

ábra szemlélteti. A két korpusz összehasonlításánál kiugró eltérést a Bevezetésnél és az 

Összefoglalásnál látunk. 

A tudományos cikkek Bevezetése jóval összetettebb utalási láncokat tartalmaz. A 

korpusz alapján ennek oka, hogy rendkívül tömören tartalmazza a cikk további 

részében kifejtendő összefüggéseket a vizsgált probléma, a kutatás résztvevői, a 

felhasznált módszerek, és a várt eredmények között. A szakdolgozatok ezzel szemben a 

dolgozat megírásának személyes motivációját írják le, a kutatással kapcsolatosan pedig 

általános, bevezető mondatokra, és néhány – a dolgozatban használt – kifejezés 

definiálására szorítkoznak. 

Az Összefoglalásnál a szakdolgozatokban több utalást találunk a konkrét kutatási 

eredményekre és az eredmények közti összefüggésekre, míg a tudományos cikkek 

inkább általános kijelentéseket tesznek: a következtetéseiket közlik a számszerű 

eredmények leírása helyett. Ha mégis kitérnek a konkrét eredményekre, az utalások 

mondaton (esetleg bekezdésen) belül értelmezhetők és nem alkotnak komplex 

kapcsolatokat.  



A tudományos cikkek szerzői láthatóan arra törekednek, hogy az Összefoglalás 

önmagában is érthető legyen, és kevésbé számítanak a teljes cikk elolvasásából 

származó háttértudásra, amelyre szükség lenne a komplex kohéziós láncok 

értelmezéséhez. 

 

4. ábra. Összetartó és szétváló kohéziós láncok a tudományos cikkekben és a szakdolgozatokban 

 

 

 

4. 3. A nehezen értelmezhető vagy utalt nélküli referenciális elemek típusai 
 

A szakdolgozatokból álló korpusz vizsgálata alapján a referenciális kohéziós láncok 

értelmezésénél tapasztalt problémák (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban: „hibák”) 

öt fő típusba sorolhatók. A következőkben gyakoriság szerinti sorrendben tárgyaljuk 

őket, példákat hozva a leggyakoribb alesetekre. Előfordulásuk gyakoriságát az 5. ábra 

szemlélteti. A tudományos cikkek átlagosan 5-6, míg a szakdolgozatok átlagosan 36 

hibát tartalmaztak, terjedelemtől függetlenül. 

 

5. ábra. A szakdolgozatokban előforduló utalási hibák 

 



 

 

4. 3. 1. Az utalás homályos: nem pontosan azonosítható az utalt szövegrész 

 

A (2a) és (2b) mondatok egy szakdolgozat egymást követő mondatai. Nem világos, 

hogy a kiemelt szövegrész milyen követelményekre utal, sem az előző mondatból, sem 

a szövegkörnyezetből. 

 

(2a) It was also claimed that the specifications of társalKODÓ were written based on 

the  

 book written by Alderson, J.C., Clapham, C.& Wall, D.(1995). [Azt is állították,  

 hogy a társalKODÓ nyelvvizsga specifikációja Alderson, Clapham és Wall (1995)  

 könyve alapján készült.] 

(2b) The requirements are everywhere what the Accreditation Manual prescribes […]  

 [A követelmények mindenhol megfelelnek az Akkreditációs Kézikönyv előírásai- 

 nak …] 

 

4. 3. 2. Az utalt elem nem szerepel a szövegben 

 

A szakdolgozatok elemzése alapján kiderül, hogy még ezen a haladó angol nyelvi 

szinten is a határozott névelő elhagyása jelenti a problémát ha általános értelemben (pl. 

the scholarly communities [a tudományos közösségek]) használunk egy kifejezést, 

vagy ha először szerepel a szövegben (pl. the thesis statement [a tézismondat], ahol a 

határozatlan névelő lenne elfogadható a szövegben). 

Említettük, hogy a mutató névmásokat a tudományos cikkekben nem használják egy 

kifejezés fejeként; ez azonban a szakdolgozatokban többször is előfordul, mindig az 

utalt elem nélkül. A (3a)-(3b) példák azt mutatják, hogy a this mutató névmás 

referenciája nem azonosítható, a deiktikus használat pontosabb lenne. 

 

(3a) Having followed up how research conducted so far employed Swales’ model, let us  

 now take a look at the pedagogical implications of the topic. [Összegezve Swales  

 szövegelemzési modelljének használatát korábbi kutatásokban, most térjünk át a  

 pedagógia implikációinak tárgyalására.] 

(3b) The reason for this is that Swales’ primary aim with his CARS Model and genre 

 analysis is to contribute to the teaching of academic writing. [Ennek az az oka,  



 hogy Swales elsődleges célja a CARS Model létrehozásával az volt, hogy hozzájá- 

 ruljon elméletével a tudományos írás tanításához.] 

 

Ide tartoznak azok a rövidítések is, amelyek nem szerepelnek az adott szövegben 

teljes alakjukban (pl. the EFL context [az angol, mint idegen nyelv tanulásának 

kontextusa]). Előfordult olyan kataforikus utalás, amely nem teljesült: például a 

megjósolt öt utalt közül csak három szerepelt a szövegben; vagy a megjósoltak közül 

egy sem (pl. the forthcoming questions [a következő kérdések] kataforikus utalás 

szerepel az egyik szakdolgozatban, de a kifejezést kérdés vagy problémafelvetés nem 

követi). 

 

4. 3. 3. Helytelen utaló elem 
 

Ide sorolhatók az (4) példában olvasható, angol nyelvben nem jól formált kifejezések. 

Az angol kifejezések magyar fordításából látszik, hogy azok létrejöhettek a magyar 

anyanyelvi megfelelő szóról szóra történő lefordításával. 

 

(4) the their results / the how widely used / the most answers [szó szerint: az ő 

eredményeik / az hogy milyen széles körben használt / a legtöbb válasz] 

 

Előfordult, hogy a távolra mutató névmásokat (that, those [az, azok]) használták a 

szakdolgozatírók a közelre mutatók (this, these [ez, ezek]) helyett. 

A tudományos cikkek elemzése alapján kiderült, hogy a mondaton belüli utalásnál 

az angol anyanyelvűek a birtokos névmásokat részesítik előnyben. A 

szakdolgozatokban a határozott névelő gyakran szerepel ebben a funkcióban, ami miatt 

sokszor nem egyértelmű, hogy a mondaton belüli vagy egy korábbi utalt elemhez 

kapcsolódik az utaló elem. 

 

4. 3. 4. Nem eldönthető 

 

Nem eldönthető, hogy több lehetséges utalt elem közül melyikre utal a szakdolgozó az 

(5a)-(5b) példákban. 

 

(5a) Equally popular are the tasks with open English questions (BME, társalKODÓ,  

 PITMAN), and multiple choice questions (IH EURO, társalKODÓ, PANNON).  

 [Ugyanilyen népszerűek a nyitott angol kérdéseket (BME, társalKODÓ, 

PITMAN)  

 és a feleletválasztós kérdéseket tartalmazó feladatok (IH EURO, társalKODÓ,  

 PANNON).] 

(5b) This task type, however, combines writing skills with listening skills… [Azonban 

ez  

 a feladattípus az íráskészséget és a szövegértést is méri…] 

 

Ilyen esetek leggyakrabban a módszerek leírásánál és az eredmények kifejtésénél 

fordultak elő. 

 

4. 3. 5. Hibás egyeztetés miatt nem azonosítható az utalt szövegrész 



 

Az egyeztetésnél az egyes és többes számú főnevek nem egyeztek az utaló és utalt 

elemnél (pl. utalt: games [játékok], utaló: the activity [a tevékenység]). 

 

5. Összegzés 

 

A kutatás két korpuszt hasonlított össze referenciális kohézió szempontjából. A 

kohézió elemzésénél a módosított Halliday és Hasan-féle (1976) taxonómia a 

táblázatos megjelenítéssel kiegészítve az eredetinél jóval megbízhatóbbnak bizonyult. 

Mivel nyelvileg és tartalmilag is számos különbséget találtunk a szakdolgozatok és a 

tudományos cikkek között, a tanulmány pedagógiai implikációja, hogy érdemes lenne 

ezekre a különbségekre és műfaji sajátosságokra felhívni az angol nyelven 

szakdolgozatot írók és a kezdő kutatók figyelmét (pl. a szakdolgozatokban előforduló 

utalási „hibák”; a tudományos cikkek személytelen utalásai más kutatásokra; az 

önmagában is értelmezhető Összefoglaló a tudományos cikkekben stb.). 

Azonban mivel a kutatás nem reprezentatív korpuszra épült, eredményeiből nem 

vonhatók le általános következtetések a tudományos cikkek és a szakdolgozatok műfaji 

jellemzőivel kapcsolatosan. 

További kutatásokban érdemes lenne az itt nem vizsgált, nem szövegkohéziós 

szerepet betöltő utaló elemek funkcióit vizsgálni. Az elemzések általános tapasztalata 

alapján ugyanis feltételezzük, hogy a magyar dolgozatok jóval több exoforikus, 

szövegen kívüli utalást tartalmaznak, míg a tudományos cikkekben a nem kohéziós 

elemek a mondatok belső, nyelvtani kohéziójához járulnak hozzá, amely elősegítheti, 

hogy a mondatok önmagukban is értelmezhető egységként szerepeljenek a szövegben. 

További kvalitatív kutatás szükséges ahhoz, hogy leírható legyen a határozott 

névelővel vagy mutatószóval megerősített – tulajdonképpen lexikai – kohéziós 

kapcsolatok egyes láncokon belüli szemantikai távolsága (pl. hogy a szerzők általában 

szinonimákat vagy ellentéteket használnak az utalási láncokon belül). Hipotézisként 

megfogalmazható a két korpusz elemzése alapján, hogy a tudományos cikkekben 

előforduló láncok egyes elemei között várhatóan kisebb lesz a lexikai variáció, és ezzel 

együtt a szemantikai távolság is. 

Nem foglalkoztunk részletesen a kohéziós kötések kohéziós láncokon belüli 

távolságával, bár feltételezhetjük, hogy bizonyos távolságon túl az utalások nem 

értelmezhetők folyamatos olvasás közben. Érdemes lenne szövegértési tesztekkel 

megvizsgálni, hogy valójában mekkora a maximálisan értelmezhető utalási távolság. 
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A KOMMUNIKATÍV MOZZANATOK FAJTÁI AZ ÜZLETI 

EMAILEKBEN 

Összehasonlító elemzés 

 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A műfajelemzés napjainkban azért vált jelentős kutatási területté, mert műfajokon 

keresztül kommunikálunk, hozunk létre közösségeket és fejezzük ki kommunikációs 

céljainkat (Swales, 1990). Swales a műfaj leírására olyan új fogalmakat vezetett be, mint a 

kommunikációs cél, a diskurzusközösség, a retorikai cselekedet, a hasonlóság, a szerkezet, 

a stílus, a tartalom és a közönség (Swales, 1990: 58). Swaleshez hasonlóan más 

műfajkutatók (pl. Bhatia, 1993; Hyland, 2000) is úgy vélik, hogy a szövegtípusok egy 

bizonyos retorikai stratégia mentén épülnek föl, melyet az író kommunikációs célja, 

valamint a társadalmi környezet jelentős mértékben befolyásol. Ezek a retorikai 

mozzanatok (angolul: moves) és lépések (angolul: steps) azután jellegzetes nyelvi 

megformálásban nyilvánulnak meg. 

Az egyes műfajok használata során kulturális szempontból jelentős eltéréseket 

fedezhetünk föl, melyek a beszélőközösség tagjait arra inspirálják, hogy „újratanulják” 

a műfajt az új kultúrkör elvárásainak megfelelően. Különösen igaz ez az üzleti 

levelezés (fax, email, reklámlevél, motivációs levél) különböző fajtáira (pl. Connor, 

1988), mivel az internet elterjedésével, az információs társadalom megváltozott 

nyelvhasználata igen jelentős hatást gyakorol a hétköznapi kommunikációnkra is. 

A dolgozat elsőként az üzleti életben széles körben alkalmazott írott műfajokban (pl. 

levél, fax, memo, email) fellelhető kulturális különbségeket mutatja be a rendelkezésre 

álló szakirodalom alapján. Ezt a második részben az email műfajban végzett korábbi 

kutatások ismertetése követi. A harmadik rész az elemzéshez használt elméleti modellek 

bemutatásával folytatódik, és végül az ún. „email műfaj modell” (EMM) (Zsubrinszky, 

2007) részletes leírásával a jelenlegi korpusz elemezésére kerül sor. Az elemzés az EMM 

modell alkalmazhatóságát, illetve hiányosságait tárja fel abból a célból, hogy a jövőben az 

üzleti élet elvárásainak megfelelő emaileket tudjunk írni. Ehhez kapcsolódóan a dolgozat 

zárásaként az email kommunkáció szaknyelvi órákon történő elsajátításának lehetőségeit 

ismertetem. 

 

2. Kulturális különbségek az üzleti műfajokban 



 

A nyolcvanas években Jenkins és Hinds (1987) angol, francia és japán üzleti levelek 

vizsgálatakor arra a következtetésre jutott, hogy az üzleti levél kötött formai 

követelményei megkérdőjelezik a retorikai szempontból történő elemzések 

szükségességét. 

Connor (1988) amerikai és japán üzletemberek leveleiben, faxaiban és emailjeiben 

vizsgálta a meggyőzés különböző formáit. Ugyancsak amerikai és japán üzleti 

leveleket (állásinterjúra invitáló leveleket) hasonlított össze Maier (1992), az 

udvariassági stratégiákat helyezve kutatása középpontjába. Maier úgy találta, hogy az 

anyanyelven írók több negatív stratégiát (pl. bocsánatkérést, közvetettebb stílust) 

használtak, mint a nem anyanyelven írók, akik a pozitív udvariassági stratégiákat (pl. 

élénk érdeklődést, felajánlást) részesítették előnyben (Maier, 1992: 203). 

Az üzleti levél műfaji jellemzőinek legátfogóbb leírása Bhatia (1993) nevéhez 

fűződik, aki két, látszólag eltérő, mégis céljukat és nyelvi kifejezésüket tekintve 

nagyon hasonló levélfajtát elemez: a reklámlevelet (angolul: direct mail) és az 

álláspályázatokat kísérő motivációs levelet (angolul: job application letter). Bhatia 

jelentős különbségeket fedezett fel a dél-ázsiai és a nyugat-európai motivációs levelek 

felépítésében a levélírók végzettségének hangsúlyozását illetően. 

Graves (1997) amerikai és kanadai marketinglevelekben, míg Upton és Connor (2001) 

motivációs levelekben vizsgálta meg a kulturális különbségeket. Upton és Connor a 

sokszintű, számítógépes nyelvészeti elemzést is magában foglaló kutatás hatékonyságára 

hívta fel a figyelmet, kiemelve a levelekben található udvariassági stratégiák fontosságát. 

A fent említett kutatókon kívül számos egyéb műfajkutató (pl. Akar és Louhiala-

Salminen, 1999; Pinto dos Santos, 2002) is rámutatott a kulturális hasonlóságok, illetve 

eltérések vizsgálatának jelentőségére, mely nagyban hozzájárulhat a szaknyelvi írott 

tananyagok fejlesztéséhez világszerte. 

Az új technikai (internet) és nyelvhasználati szokások az új nyelvi környezetben az 

elektronikus műfajkutatások egész sorát indították el (Koltay, 1995; Szépe, 1997; 

Gains, 1999; Gimenez, 2000, 2005; Bódi, 2004). Az elektronikus műfajok közül nem 

véletlen, hogy az emailkommunikáció vált az egyik legizgalmasabb kutatási területté, 

hiszen a gyors információcsere az egymástól távol lévő emberek nyelvhasználatát 

teljesen megújította. Ezért a következő részben az eddigi legjelentősebb emailkutatások 

eredményeinek ismertetésére kerül sor. 

 

3. Korábbi emailkutatások 
 

Az üzleti emailt a kutatók különböző megközelítésekből vizsgálták. Baron (2002) 

például, az email stílusával kapcsolatos jegyeket (az üzenetek hosszát, informális 

stílusát, a rövidítéseket és az összevont alakokat) állította kutatása középpontjába, 

és arra a következtetésre jutott, hogy az email stílusát tekintve igen közel áll a 

telexéhez (2002: 410). Crystal (2001) széles körű kutatást folytatott az internet  

nyelvezetének leírására, és megállapította, hogy az elektronikai iparban 

bekövetkezett forradalom egyidejűleg egy nyelvi forradalmat is elindított, melyet 

Netspeak-nek nevezett el. (2001: 238). 



Egy másik megközelítés szerint, az email – műfaji besorolását illetően – sokkal 

inkább hasonlít a beszélt nyelvhez, mint az írottéhoz (Collot–Belmore, 1996), hiszen 

számos, a beszélt nyelvre emlékeztető (lexikai, nyelvtani) fordulatot tartalmaz. 

Az emailek makrostruktúrájának elemzésekor Gains (1999) különös figyelmet 

szentelt az üzenetek tematikus sokféleségének, a bennük található üdvözlések és 

elköszönések formáinak, az információ-összesűrítés módjának, a rövidítéseknek, 

valamint a kihagyásoknak. A szerző azonban Collot és Bellmore-tól (1996) eltérően 

semmilyen, a beszélt nyelvre emlékeztető nyelvi fordulatot nem talált a korpuszában. 

Mindezekből arra következtetett, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az email esetében 

egy új műfaj létrejöttéről beszéljünk. 

Gimenez (2000) az üzleti email kommunikáció jellemzőit vizsgálva külön felhívja a 

figyelmet az informális nyelvhasználatra, az összevont alakok, az elütések és a 

helyesírási hibák gyakori előfordulására. A gyors üzenetváltásnak köszönhetően az 

emailírók számos rövidítést is használnak, melyeknek Gimenez két fajtáját 

különböztette meg: 1. a mindenki által használt rövidítéseket (pl. angolul: Pls–please) 

és 2. az egyénre jellemző, sajátos rövidítéseket (pl. angolul: ATB–all the best). 
Mallon és Oppenheim (2002) az emailkommunikáció szövegspecifikus 

tulajdonságainak leírására új fogalmat vezetett be, az ún. „emailizmust”, mely elég 

tágan értelmezi az email műfajt. Eszerint az emailizmus azon tulajdonságok 

összessége, melyek vagy előfordulnak, vagy nem más egyéb kommunikációs formában 

(2002: 9). 

Gimenezhez (2002) hasonlóan Mallon és Oppenheim a leggyakoribb emailizmusnak 

az összevont alakokat és a helyesírási hibákat tartotta. Ami újdonság a kutatási 

eredményeikben, az a korábbi üzenetből vett idézetek viszonylag magas aránya, 

melyet az üzenetküldők 30%-a alkalmazott. 

Az 1. táblázatban összefoglaló jelleggel láthatjuk a tanulmányban szereplő email-

kutatások főbb területeit és annak eredményeit. 

 

1. táblázat. Az emailekben előforduló nyelvi eszközök 

 

Tanulmány Kutatási terület A szövegek sajátosságaira 

vonatkozó kutatási eredmények 

Collot és Belmore 

(1996) 

Emailkommunikáció – beszélt nyelvi fordulatokat tartalmaznak 

Gains (1999) Cégen belüli 

e-kommunikáció 

– nincsenek beszélt nyelvre utaló jegyek 

– nincs információ-összesűrítés, kihagyás 

Gimenez (2000) Emailkommunikáció  – egyszerű szintaxis 

– mellérendelő szerkezetek 

– rövidítések 

– helyesírási hibák 

Crystal (2001) Internet nyelvezete – nyelvi forradalom – Netspeak 

Baron (2002) 

 

Emailkommunikáció 

 

– üzenetek hossza 

– rövidítések 



– összevont alakok 

– email stílusa hasonlít a telexéhez 

Mallon és Oppenheim 

(2002) 

Üzleti email – összevont alakok 

– helyesírási hibák 

– idézetek 

Gimenez (2005) Cégen belüli, 

beágyazott emailek 

– a kezdő és záró üzenetek hosszabbak, 

mint a beágyazódóak 

– egyszerű lexika a közbülső üzenetekben 

– beágyazódó témák 

 

Gimenez (2005) egy későbbi, emailkommunikációval foglalkozó tanulmányában azt 

mutatja be, hogy a kommunikációs láncolatban miként ágyazódnak be bizonyos 

üzenetek egy már meglévő keretbe. Tulajdonságukból adódóan Gimenez ezeket az 

emaileket „beágyazott emailek”-nek nevezte el. A kommunikációs láncolatokat 

szerinte egy ún. kezdő (initial) üzenet indítja el, majd az ún. másodlagos üzenetek 

következnek, melyek értelmezéséhez azonban a kezdő üzenetre is szükség van azért, 

hogy megérthessük a teljes láncolatot. A záró üzenet végül befejezi a kommunikációt 

(2005: 235–236). Gimenez megfigyelése szerint az első és az utolsó üzenetek 

hosszabbak, lexikailag komplexebbek, mint a közbülsők. Az email fejlécében megjelölt 

témához, vagyis a makrostruktúrához képest számos kiegészítő, ún. mikrotéma is 

felbukkanhat a kommunikáció előrehaladtával, mely Swales modelljéhez hasonlóan, 

újabb mozzanatok és lépések felbukkanását eredményezheti az emailekben. 

Ahhoz, hogy az emailekben előforduló kommunikációs célokat megállapítsuk, 

először érdemes alaposabban szemügyre vennünk a retorikai funkciók elméleti 

megközelítését. 

 

4. Elméleti háttér: mozzanat-elemzés 
 

A műfajelemzések során az adott műfajra jellemző kommunikációs cél meghatározása 

kulcsfontosságú (Swales, 1990; Bhatia, 1993), amelynek szerkezeti, tartalmi-logikai 

kapcsolódásai jellegzetes nyelvi formákban mutatkoznak meg. Swales (1990) CARS 

modellje a tudományos cikkek bevezetőjében található retorikai funkciókat mutatja be, 

míg Bhatia (1993) a CARS modellt alapul véve (ld. 1. ábra) a promóciós műfajokban 

(a promóciós levelekben, illetve az álláspályázatokban) vizsgálta a 

beszédszándékoknak megfelelő legjellemzőbb retorikai funkciókat. 

Swales vezette be a retorikai mozzanat (angolul: move) fogalmát, mely kapcsolódik 

az író beszédszándékához és ahhoz a tartalomhoz, amelyet ki kíván fejezni. Ezeket a 

retorikai mozzanatokat azután kisebb egységekre, lépésekre (angolul: steps) osztotta, 

melyek lehetőséget biztosítanak az írónak arra, hogy a retorikai mozzanatokat 

árnyaltabban tudja kifejezni. A Swales-modell szerint a tudományos cikkek 

bevezetőjében három fő retorikai mozzanat különböztethető meg, amelyek mindegyike 

további lépésekre osztható, az író kommunikációs céljának megfelelően. 

Swales azonban nemcsak meghatározza ezeket a retorikai mozzanatokat és 

lépéseket, hanem minden egyes kategóriát nyelvi példákkal is illusztrál (1990: 144–

165). Ugyanezt az eljárást követi a jelenlegi kutatás is. 



Bhatia (1993) a módosított CARS modell alkalmazásával a promóciós műfajokban 

hét különböző retorikai mozzanatot különböztetett meg (ld. 2. ábra). Úgy találta, hogy 

mindkét levélfajta fő kommunikációs célja megegyezik: a levél írójának az a szándéka, 

hogy meggyőzze a címzettet a levél témáját képező tárgy vagy személy értékéről, és 

rávegye őt arra, hogy felvegye a jelentkezőt vagy megvegye a kínált terméket. 

Bhatia kutatási eredményei inspiráltak arra, hogy megvizsgáljam a CARS modell 

alkalmazhatóságát az üzleti emailekre is, hiszen korábban ilyen jellegű elemzést 

tudomásom szerint még senki sem végzett. 
 

1. ábra. A CARS modell (Swales 1990: 141 alapján)
1
 

 

1. mozzanat 

[Move 1] 

A VIZSGÁLANDÓ TERÜLET KIJELÖLÉSE 

[Establishing a territory] 

1. lépés 

[Step 1] 

A téma központi jellegének megállapítása 

[Claiming centrality] 

 és/vagy [and/or] 

 
2. lépés 

[Step 2] 

Általánosítások megfogalmazása a témában 

[Making topic generalizations] 

 és/vagy [and/or] 

 
3. lépés 

[Step 3] 

A korábbi kutatások áttekintése 

[Reviewing items of previous research] 

 

2. mozzanat 

[Move 2] 

A HIÁNYZÓ VIZSGÁLATOK HELYÉNEK KIJELÖLÉSE 

[Establishing a niche] 

1A. lépés 

[Step 1A] 

Ellentétes állítások megfogalmazása 

[Counter-claiming] 

 vagy [or] 

 
1B. lépés 

[Step 1B] 

Kutatási űr megjelölése 

[Indicating a gap] 

 vagy [or] 

 
1C. lépés 

[Step 1C] 

Kérdésfeltevés 

[Question-raising] 

 
 vagy [or] 

 
1D. lépés 

[Step 1D] 

Hagyomány folytatása 

[Continuing a tradition] 

3. mozzanat 

[Move 3] 

A HIÁNYOK PÓTLÁSA 

[Occupying the niche] 

                                                           
1
 A CARS modell fordítását Károly (2007) alapján közöljük. 



1A. lépés 

[Step 1A] 

Célok meghatározása 

[Outlining purposes] 

 vagy [or] 

 
1B. lépés 

[Step 1B] 

A kutatás bejelentése 

[Announcing present research] 

2. lépés 

[Step 2] 

A kutatás fő eredményeinek bejelentése 

[Announcing principal findings] 

3. lépés 

[Step 3] 

A tanulmány felépítésének áttekintése 

[Indicating RA structure] 

 

5. Az Email műfaj modell (Email Genre Model: EGM) 
 

Zsubrinszky (2007) alapján a korpuszban található üzleti emailek négy fő retorikai 

mozzanatra oszthatók fel (ld. 3. ábra). (A modell felállításának menete az 6. 3. pontban 

olvasható). 

1. mozzanat: A kommunikáció elindítása 

2. mozzanat: Információ nyújtása 

3. mozzanat: Információ/szívesség kérése 

4. mozzanat: A kommunikáció lezárása 

 

2. ábra. A promóciós műfajokban található retorikai mozzanatok Bhatia (1993: 46–68) alapján 

 

Promóciós levél Álláspályázat 

1. mozzanat Vállalat profiljának meghatározása 

 [Establishing credentials] 

1. mozzanat Vállalat profiljának meghatározása 

[Establishing credentials] 

2. mozzanat Ajánlat bemutatása 

 [Introducing the offer] 

2. mozzanat A jelölt bemutatása 

[Introducing candidature] 

3. mozzanat Ösztönzők felajánlása 

[Offering incentives] 

3. mozzanat Ösztönzők felajánlása 

[Offering incentives] 

4. mozzanat Dokumentumok csatolása 

[Enclosing documents] 

4. mozzanat Dokumentumok csatolása 

[Enclosing documents] 

5. mozzanat Válaszadás szorgalmazása 

[Soliciting response] 

5. mozzanat Nyomásgyakorlás 

[Using pressure tactics] 

6. mozzanat Nyomásgyakorlás 

[Using pressure tactics] 

6. mozzanat Válaszadás szorgalmazása 

[Soliciting response] 

7. mozzanat Udvarias befejezés 

[Ending politely] 

7. mozzanat Udvarias befejezés 

[Ending politely] 

 



A négy retorikai mozzanat közül az első és az utolsó mintegy keretbe foglalja a két 

közbülsőt, amelyek magukban hordozzák az email valódi kommunikációs célját. A 

retorikai mozzanatokon belül további lépések különíthetők el. 

 

3. ábra. Az Email műfaj modell (Zsubrinszky, 2007) 

 

1. retorikai mozzanat  A kommunikáció elindítása 

1. lépés Üdvözlés 

2. lépés  Korábbi kommunikációra utalás 

3. lépés  Az üzenetírás célja 

2. retorikai mozzanat  Információ nyújtása 

1. lépés  Téma bevezetése 

2. lépés  További információ nyújtása 

3. lépés  Kérdések felvetése 

4. lépés  Bocsánatkérés 

3. retorikai mozzanat Információ/szívesség kérése 

1. lépés  Magyarázat/tisztázás/megerősítés 

2. lépés  Véleményezés/javaslat 

3. lépés  Dokumentum/segítség kérése 

4. retorikai mozzanat  A kommunikáció lezárása 

1. lépés Aláírás/beosztás/cégazonosító 

 

Az 1. retorikai mozzanatban, A kommunikáció elindításakor, az üdvözlést követően, 

utalás történik az emailben egy korábbi beszélgetésre (személyes, telefonos, emailbeli), 

és az író azonnal rátér az üzenetírás céljára. 

A 2. retorikai mozzanatban, az Információ nyújtásában, az új, mindkét fél számára 

lényeges információcserére kerül sor. Ezen belül a téma bevezetésére, további 

információk nyújtására, kérdések felvetésére, illetve bocsánatkérésre is sor kerülhet 

lépések formájában. 
A 3. retorikai mozzanat, Információ/szívesség kérése, a sikeres üzletmenet egyik 

legfontosabb eleme, amelyben a tisztázatlan kérdések megvitatása, javaslatok felvetése, 

illetve a szükséges iratok megküldése szerepel. 

Az utolsó mozzanatban, a kommunikáció lezárásakor, az elköszönésen és aláíráson 

kívül a levélíró beosztása, illetve a cégazonosító szerepel. 

 

6. A kutatás menete 
 

6. 1. Az emailkommunikáció kontextusa 
 



Az üzleti emailekből álló korpusz egy közép-európai telekommunikációs cég 

adatbázisából származik. A brit központ és magyarországi leányvállalata közötti nagy 

távolságból adódóan a menedzsment, illetve az alkalmazottak email útján tartják 

egymással a kapcsolatot. 

 

6. 2. A korpuszt alkotó szövegek jellemzői 
 

A 20 angol anyanyelvű és a 20 magyar anyanyelvű üzletember angol nyelven írott 

email-je a telekommunikációs cég adatbázisából származik. Az elemzésre kiválasztott 

emailek három főbb közös tulajdonsággal rendelkeznek: (1) mind a negyven email 

angol nyelven íródott; (2) a retorikai elemzés megbízhatósága és validitása érdekében a 

kiválasztott emailek hosszúsága körülbelül megegyezik (100–150 szó); (3) a 

kiválasztott emaileket mind más üzletember írta azért, hogy az egyéni sajátosságok 

minél kevésbé befolyásolják az eredményeket, és megállapításokat tehessünk az 

anyanyelvi és az angol, mint idegen nyelvi emailkommunikáció sajátosságait illetően. 

 

6. 3. Az elemzés menete 
 

Az elemzés egymást követő lépései az 2. táblázatban láthatók. 

 

2. táblázat. Az elemzés menete 

 

1. 

 

A szövegek felosztása tagmondatokra (angolul: clauses) 

 2. 

 

A fő kommunikációs cél(ok) meghatározása 

 3. 

 

A kommunikációs célok osztályozása (mozzanatok/lépések bekódolása) 

 4. 

 

Az egyes mozzanatok/lépések sorrendjének, gyakoriságának megállapítása 

 5. 

 

A mozzanatok/lépések fajtáinak, gyakoriságának, sorrendjének összevetése a két 

kultúrához tartozó üzletemberek emailjeiben 

 6. 

 

Az egyes mozzanatokat/lépéseket kísérő nyelvi sajátosságok bemutatása 

 7. 

 

A nyelvi jellegzetességek (pl. információ nyújtása, személyes vélemény kifejezése) 

összehasonlítása a két csoport emailjeiben 

  

7. Eredmények 
 

A CARS modell alapján kifejlesztett Email műfaj modell (Zsubrinszky, 2007) számos 

eltérést mutat az angol anyanyelvű és a magyar anyanyelvű emailírók angol nyelvű 

üzeneteiben. 

Az első és egyben legszembetűnőbb különbség az angol és a magyar üzletemberek 

angol nyelvű emailjei között: az üzenetek hossza. Az esetek 90%-ában az angol 

anyanyelvű levélírók hosszabb emaileket írtak, mint a magyar üzletemberek idegen 

nyelven. 

Ami a Zsubrinszky (2007) által az angol anyanyelvű üzletemberek emailjeire 

kifejlesztett Email műfaj modell alkalmazhatóságát illeti a jelen korpuszra, az Email 

műfaj modellben a 2. és a 4. retorikai mozzanatban szereplő lépések finomításra, 



további lépések beiktatására szorulnak. Számos magyar üzletember emailjében 

találhatunk példát: 

a) naprakész információ nyújtásra (pl.: Currently XXX has average HUF9.0 
termination fee buy rate, [Jelenleg az XXX cégnél 9,0 Ft a végződtetési díj 

átlagos vételi ára …] Christian BERGER XXX’s sales exec. is now negotiating 
with Gabor PATAY, [Christian Berger, XXX cég értékesítője most folytat 

tárgyalásokat Patay Gáborral]), amely egyben a téma bevezetéseként is szolgál; 

b) felsorolásokra, (pl.: In the application we should provide the following info: 
subject of testing, reasons for testing, used equipment item by item, connectivity 

block diagrams, [Az alkalmazás során a következő információkat kellene 

mellékelnünk: a tesztelés tárgyát és célját, a használt eszközök tételes felsorolását, 

a kapcsolódási diagrammokat.]); 

c) személyes vélemény kifejtésére (pl.: We would prefer to sign the contract with 
an XXX entity outside Hungary, [Szívesebben írnánk alá a szerződést az XXX 

céggel külföldön]); 

d) segítség, szívesség felajánlására (pl.: I will call you during the day to discuss 
this further, [A nap folyamán fel foglak hívni, hogy még pontosítsuk a dolgokat]); 

e) a szituáció tisztázására, elmagyarázására (pl.: …to ensure the group strategic 
direction is not changed by technical problems that are not clearly explained by 

his team, […hogy a csapat által világosan meg nem magyarázott technikai 

problémák ne befolyásolják az egész csoport stratégiai irányát…]). 

 

A Felsorolás mint külön lépés a 2. mozzanatban rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen 

a korpuszban számos esetben fordult elő, hogy egy-egy üzenet az ún. keretet (üdvözlés, 

elköszönés) leszámítva kizárólag csak felsorolást tartalmazott. A 8. emailben (ME:08) 

például a magyar üzletember tényfelsorolást alkalmaz a minél hatékonyabb üzleti 

tárgyalás lebonyolításához háttérinformációként (pl. These are the facts that may help 

you to talk to Coca-Cola on an international level: [Ezek azok a tények, amelyek 

segítségül szolgálnak a Coca Colával történő nemzetközi szintű tárgyalásokhoz]). 

• Brittish Telecom is kicked off from the game [A BT már kiesett a játszmából] 

• Kis-Dunacom (Vivendi) is the current provider [Kis-Dunacom (Vivendi) a 

jelenlegi szolgáltató] 

• XXX’s offer is 18.5 % lower than Kis-Dunacom’s list price, etc. [XXX ajánlata 

18,5%-kal alacsonyabb, mint a Kis-Dunacom-é] (ME:08) 

 

Ezzel szemben az angol anyanyelven írók a felsorolás számozását követően 

leginkább összetett mondatokban fejtik ki az elvégzendő feladatokat, illetve egy-egy 

tennivalót gyakran zárójelben magyarázó megjegyzésekkel látnak el. Ezen felül, a 

felsorolás monotonitását ellensúlyozandó változatos nyelvi fordulatokat is 

használnak, mint pl. both…and those…or…. Ez utóbbira egyetlen példát sem találtam 

a magyar levélírók üzeneteiben.  

A Felsorolás másik fajtája leggyakrabban mondaton belül fordul elő, pl. to do a 
write up on the service, benefits, relationships etc., vagy Optimizing Monthly Bill Run 

timelines, Wholesale Billing, Second Switch Billing, Internet, Data Products, Sales 
Reporting Projects [a szolgáltatások és előnyök kapcsolatrendszerek összefoglalása, 

stb. A havi számlázási periódusok optimalizálása, nagykereskedelmi számlázás, 



alközponti számlázás, Internet, adatszolgáltatás, sales riportok]. Az ilyen jellegű 

felsorolást mindkét csoport előszeretettel használja. 

Szintén a 2. mozzanat fontos lépésének tekinthető a levélíró részéről történő 

Felajánlás, mely vagy bizonyos emberek, cégek elérhetőségére, vagy az általuk 

fontosnak vélt tervekre, szándékokra vonatkozik. 

A Kérdések felvetése igen gyakran feltételes, If-es mondattal kezdődik, melyhez 

szervesen kapcsolódik valamilyen Megjegyzés fűzése (pl. if they are not happy with the 

service, [ha nem elégedettek a szolgáltatással] – M2: L3 they will have the right to 
terminate the contract [jogukban áll felbontani a szerződést]). Vagyis a 2. mozzanatban 

az Értékelés lépésen belül fontos helyet kell, hogy elfoglaljon a Megjegyzés fűzése 
lépés. 

A Figyelemfelkeltés, az Értékelés lépésen belül leggyakrabban a Please [kérlek, 

légy szíves] szóval fejeződik ki, mint például, (Please find attached power point slide 
templates… [Mellékelem a powerpoint fájlokat.], vagy Please note we want you 

to…[Légy szíves vedd figyelembe, hogy azt szeretnénk tőled kérni, hogy]), de 

figyelemfelkeltésként szolgál némely nyomatékosító szó is, mint például I urge you to 
do your best [Nyomatékosan kérlek arra, hogy a tőled telhető legtöbbet megtedd!]. 

Néhány esetben meglehetősen nehéz volt eldönteni, hogy mit tekinthetünk még 

Személyes véleménynek és mit Megjegyzés fűzésének (pl. I think his experience will 

be a very good addition to the Hungarian team as a technical manager but also an 

interface between the ISP technical team and the sales team [Úgy vélem, hogy az ő 

tapasztalata sokat fog segíteni a magyar félnek, de kommunikációs csatornaként is fog 

működni az internetszolgáltató és a sales csapat között]). 

A 4. retorikai mozzanatban egy további lépés beiktatására került sor, mivel a 

kommunikációban először általában Köszönetnyilvánítás vagy Elköszönés, esetleg a 

kettő együtt figyelhető meg, és csak ezután következik a levélíró Aláírása. 

 

8. Módosított Email műfaj modell (EMM) 
 

Az angol és magyar üzletemberek angol nyelvű emailjeinek elemzése során 

meggyőződhettünk arról, hogy az előtanulmányban felállított Email műfaj modell 

(EMM) bizonyos helyeken módosításra szorul. Az eredeti modellben ezeket az általam 

beiktatott lépéseket dőlt betűkkel jelöltem (ld. 4. ábra). 

A legjelentősebb változtatásra a 2. mozzanat lépéseinél van szükség, mivel az 

elemzés során számos olyan kommunikációs cél is felbukkant, amely az angol 

anyanyelvű üzenetekben nem szerepelt, pl. az Értékelés (személyes vélemény, 

megjegyzés), illetve a Felajánlás (elérhetőség, szándékok, szívességek formájában). 

Továbbá az egyes tennivalók részletesebb Magyarázatára, Tisztázására is jó néhány 

esetben sor került. 

 

4. ábra. A módosított Email műfaj modell 

 

1. retorikai mozzanat  A kommunikáció elindítása 

1. lépés Üdvözlés 



2. lépés  Korábbi kommunikációra utalás 

3. lépés  Az üzenetírás célja 

2. retorikai mozzanat  Információ nyújtása 

1. lépés  Téma bevezetése 

2. lépés  További vagy naprakész információ nyújtása 

3. lépés  Kérdések felvetése 

4. lépés  Bocsánatkérés 

5. lépés Felsorolás 

6. lépés Értékelés 

a) személyes vélemény 

b) megjegyzés 

7. lépés Felajánlás 

a) elérhetőség 

b) tervek, szándékok 

c) szívesség 

d) figyelemfelkeltés 

8. lépés Magyarázat, tisztázás 

3. retorikai mozzanat  Információ/szívesség kérése 

1. lépés  Magyarázat/tisztázás/megerősítés 

2. lépés  Véleményezés/javaslat 

3. lépés  Dokumentum/segítség kérése 

4. retorikai mozzanat  A kommunikáció lezárása 

1. lépés Köszönetnyilvánítás, elköszönés 

2. lépés Aláírás/beosztás/cégazonosító 

 

A 3. retorikai mozzanat lépéseiben, az 1. mozzanat lépéseihez hasonlóan, nincs 

szükség módosításra, mivel mindkét csoport emailjeiben az Információ/szívesség 

kérése során bizonyos magyarázatra, tisztázásra, javaslatra, dokumentum, segítség 

kérésére találtam példákat. 

A 4. mozzanatban az aláírást megelőzően gyakran Köszönetnyilvánítás szerepel, így 

ez a lépés megelőzi az Aláírást. 

 

9. Összegzés 
 

A tanulmány fő célja az angol és magyar üzletemberek angol nyelven írott email 

üzeneteinek összehasonlítása volt. Az összehasonlító elemzésből jól látható, a kísérleti 



jelleggel, angol nyelvű emailek elemzésére kifejlesztett EMM (Email műfaj modell) 

(Zsubrinszky, 2007) nem alkalmazható egy az egyben a magyar üzletemberek által 

angol nyelven írott emailek retorikai elemzésére, mivel nem fed le minden retorikai 

lépést. Ezért a jelen korpusz alapján az eredeti modellben szereplő 2. és 4. retorikai 

mozzanatokban további lépések beiktatására került sor, amelyek segítségével a magyar 

üzletemberek emailjeiben szereplő kommunikációs célok is leírhatóvá váltak. 

A tanulmányban felállított elméleti alapú modell mind elméleti, mind pedagógiai 

szempontból jelentős az üzleti email kommunikáció leírásához és alkalmazásához. 
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1. Bevezetés 
 

A nyelvpedagógiai szakirodalomban immár közhelyszámba megy az az állítás, hogy a 

nyelvtanulás során az egyik legfontosabb szerepet játszó tanulói tulajdonság a 

motiváltság (Dörnyei, 2005). A motiváció nemcsak a nyelvtanulás „hajtómotorja”, 

hanem azt is meghatározza, hogy valaki belefog-e egyáltalán e fáradságos 

vállalkozásba, és hogy meddig hajlandó energiát fektetni a tanulásba (Dörnyei, 2001). 

Amikor a nyelvtanár belép egy tanulói csoportba, többnyire az első dolog, amit meg 

szeretne tudni, hogy miért ülnek ott a diákok, azaz milyen céljaik vannak a 

nyelvtanulással kapcsolatban. Anélkül, hogy erre a kérdésre tudnánk a választ, 

lehetetlen hatékonyan nyelvet oktatni, hiszen alapvetően más tanítási technikákat és 

feladatokat kell használni egy felnőtt orvos esetében, aki munkát szeretne vállalni 

külföldön, mint egy egyetemi hallgatónál, akinek egyetlen célja, hogy végre letegye a 

diplomához szükséges nyelvvizsgát. 

Az elmúlt negyven évben számos motivációs elmélet látott napvilágot, és nagyon 

sok kutatás készült, melyek célja az volt, hogy feltérképezzék mi jellemzi egy adott 

nyelvtanulói csoport hozzáállását az idegen nyelv tanulásához. Ugyan a motivációs 

elméletek nagyon sok mindenben különböznek egymástól, abban a legtöbb kutató 

egyetért, hogy a motiváció meghatározza, hogy az egyén miért kezd hozzá egy 

bizonyos tevékenységhez, mennyi ideig hajlandó azt folytatni, illetve mennyi energiát 

fektet bele (Dörnyei, 2005). 

A motivációs kutatások egyik fő célja, hogy információt szerezzenek arról, hogyan 

viszonyul egy nyelvtanulói csoport a nyelvtanuláshoz, annak körülményeihez, illetve 

az adott idegen nyelvhez és annak beszélőihez, valamint, hogy feltárja az indokokat, 

hogy miért tanul egy nyelvtanulói csoport idegen nyelvet és milyen erőfeszítéseket 

hajlandó tenni a nyelvtanulás sikere érdekében. A nyelvtanulásba fektetett energia 

fontos előrejelzője a nyelvtanulás sikerének, ezért számos vizsgálat irányult arra, hogy 

bemutassa, hogy az előbb említett attitűdbeli és orientációs különbségek miként 

befolyásolják a motivált tanulási viselkedést, vagyis a nyelvtanulás során tett 

erőfeszítést. 



Számos magyarországi nagymintán végzett kérdőíves felmérés készült az elmúlt 15 

évben, amely részletesen feltérképezte az általános iskolás korosztály (lásd pl. Dörnyei–

Németh–Csizér, 2006) valamint a középiskolások nyelvtanulási motivációját (lásd 

Csizér–Kormos (2008) összefoglalóját). Azonban sem Magyarországon, sem 

tudomásunk szerint külföldön nem készült kutatás arról, hogy mi jellemzi a felnőtt 

nyelvtanulók nyelvtanuláshoz való hozzáállását. Ugyan a legnagyobb számú 

nyelvtanuló a közoktatásban található, a felnőtt nyelvtanulók Magyarországon nagyon 

fontos csoportot alkotnak. Számos magyar munkavállalónak megélhetési kérdés, hogy 

beszél-e idegen nyelvet, és mivel Magyarország gazdaságában a külföldi vállalatok 

nagyon fontos szerepet játszanak, gyakran munkahelyi követelmény egy idegen nyelv 

(többnyire az angol) ismerete. Mivel hazánkban a jelenlegi felnőtt korosztály nagy része 

akkor végezte iskolai tanulmányait, amikor még az orosz nyelv tanulása volt a kötelező, 

a munkavállalók nyelvtudása messze alatta marad az európai átlagos idegennyelv-

ismeretnek. A magyarok elenyésző hányada beszél legalább egy idegen nyelvet (kb. 10-

12 százalék), és csupán 5 százaléka a népességnek tudja két idegen nyelven is kifejezni 

magát (Fodor–Peluau, 2003). 

A tanulmányunkban bemutatott kutatás célja az volt, hogy egy statisztikai eljárás, a 

strukturális modellezés segítségével feltárja a felnőtt angol nyelvtanulók attitűdje, 

nyelvtanulási orientációja, magáról mint nyelvtanulóról alkotott képe és motivált 

tanulási viselkedése közötti kapcsolatrendszert. Kérdőíves felmérésünkben 191 

nyelviskolai, illetve vállalati nyelvtanfolyamra beiratkozott, 23 évnél idősebb budapesti 

felnőtt vett részt. Fejezetünkben először röviden áttekintjük az idegen nyelvi motiváció 

szakirodalmi háttérét, majd bemutatjuk a vizsgálatunk résztvevőit és eljárásait. Ezután 

ismertetjük a kutatás eredményeit és a magyarországi angol nyelvtanítás szempontjából 

jelentős pedagógiai tanulságait. 

 

2. A kutatás háttere 
 

A nyelvtanulási motiváció kutatásának legfontosabb munkái szociálpszichológiai 

paradigmában születtek meg. Röviden összefoglalva, az ezen a területen dolgozó 

kutatók azt vizsgálják, hogy a nyelvhez, beszélőihez kapcsolódó attitűdök hogyan 

befolyásolják a motivált tanulási viselkedést és a teljesítményt. A motivációkutatás első 

tanulmányai Kanadában születtek meg, ahol Robert Gardner és munkatársai 

évtizedeken keresztül azt kutatták, hogy a nyelvtanulói motivációt milyen tényezők 

befolyásolhatják (Gardner, 1985, 2001). Legfontosabb elméleti sikereiket az 

úgynevezett integratív motiváció kidolgozásának köszönhetik (Gardner–Lambert, 

1959, 1972). Ezzel a fogalommal, nagyon egyszerűen fogalmazva, a tanuló vonzódását 

írták le az idegen nyelvhez, annak beszélőihez és kultúrájához, amely vonzódás abban 

a vágyban fejeződhet ki, hogy a tanuló a célnyelvi csoport tagjává váljon. A kifejezés 

köré felépített elmélettel pedig sikeresen magyarázták a diákok között tapasztalható 

motivációs különbségeket. A későbbiekben az integratív motiváció nemcsak Gardner 

motivációs elméletének legfontosabb hozadéka lett, hanem nagyon sok más országban, 

más nyelvi környezetben dolgozó kutató is elkezdte alkalmazni ezt az elméleti 

megközelítésmódot, néha kissé eltávolodva azonban az eredeti jelentéstartománytól. 

Az instrumentális (eszközjellegű) motiváció szintén gyakran kutatott tényezője az 

idegennyelv-tanulási motiváció szociálpszichológiai irányzatának. Sokáig úgy tűnt, 



hogy az integratív és instrumentális motiváció egymást kizáró fogalmak, és a diákok 

jellemezhetők úgy, hogy vagy integratív, vagy instrumentális motivációt mutatnak 

(Dörnyei, 1994a; 1994b). A későbbi vizsgálatok azonban ezt a feltételezést nem 

támasztották alá. Több magyarországi kutatás is kimutatta az eszközjellegű motiváció 

fontosságát a nyelvtanulás folyamatában (lásd pl. Dörnyei és mtsai, 2006), azonban 

más, szintén hazánkban bonyolított adatfelvétel során (Clément–Dörnyei–Noels, 1994; 

Dörnyei, 2002; Dörnyei–Kormos (2000) azt találták, hogy azok a kérdőívkérdések, 

amelyek hagyományos értelemben az instrumentális motívumokhoz tartoznak (jobb 

állás, magasabb fizetés), egy tényezőt alkottak olyan változókkal, mint az utazás vagy 

külföldi barátok szerzése. A jelen kutatásban az eszközjellegű motiváció 

tudásorientációt leíró dimenziója emelkedett ki, így a skála nem az instrumentális 

motiváció, hanem a tudásorientáció elnevezést kapta (részletesen lásd alább). Az angol 

nyelv esetében további nagyon fontos kérdés a motivált tanulási viselkedés 

szempontjából, hogy a nyelvtanuló hogyan viszonyul az angolhoz mint nemzetközi 

nyelvhez (Dörnyei–Csizér, 2005). A globális angol nyelv (Tonkin, 2003) pozitív 

megítélése mindenképpen szükséges előfeltételnek tűnik ahhoz, hogy a diákok 

megfelelő energiát fektessenek az angol nyelv tanulásába (Dörnyei és mtsai., 2006). 

Kutatásunk elméleti megalapozásában Dörnyei, Csizér és Németh (2006) 1992 és 

2004 között három alkalommal lebonyolított keresztmetszeti vizsgálatát követjük, 

amely kutatás, többek között, az integratív motiváció magyarországi szerepét elemezte. 

Az adatgyűjtés 13-14 éves magyarországi általános iskolás diákok körében zajlott, és 

legfontosabb eredményei a nyelvi globalizáció folyamatát illusztrálják, vagyis, hogy az 

angol nyelv mindinkább háttérbe szorítja a regionálisan fontos idegen nyelveket. Az 

általuk vizsgált látens változók között az integratív motiváció bizonyult a 

legmeghatározóbbnak, így felméréseik alátámasztották Gardner kanadai kutatási 

eredményeit. Azonban a magyar és kanadai nyelvtanulási környezet eltérő volta arra 

sarkallta Dörnyei Zoltánt, hogy újrafogalmazza az integratív motiváció fogalmát, és 

kidolgozza az „Idegen nyelvi motivációs én-rendszer” elméletét (részleteket lásd 

Csizér–Dörnyei, 2005; Dörnyei, 2005). Dörnyei amellett érvel, hogy a mai globalizált 

világban az integratív motiváció már nem feltétlenül jelenti azt a vágyat, hogy a 

nyelvtanuló egyetlen célnyelvi ország lakóival és kultúrájával azonosuljon. Sokkal 

inkább az a nyelvtanulás célja, különösen az angol nyelv esetében, hogy a tanuló egy 

olyan kozmopolita világpolgárrá váljon, aki meg tudja értetni magát az idegen nyelven 

más, többnyire szintén idegen nyelvi beszélőkkel. Új modelljéhez Dörnyei Higgins 

(1987) én-elméletét választotta alapul. A motivációs-én elmélet legfontosabb tétele az, 

hogy az idegen nyelvi motiváció három komponensből áll: az ideális idegen nyelvi 

énből, amely azt a vágyat fejezi ki, hogy az illető kompetens idegen nyelvi beszélővé 

váljon, a szükséges idegen nyelvi énből, amely a környezet hatására létrejövő idegen 

nyelvtanulással kapcsolatos ösztönző erőket tartalmazza, és az idegennyelv-tanulási 
élményekből. Az adatgyűjtés során használt kérdőív erre az elméleti alapra épít. 

 

3. A kutatás rövid módszertana 
 

3. 1. Résztvevők 
 



A jelen elemzésben 194 Budapesten élő felnőtt nyelvtanuló által kitöltött kérdőív 

adatait használtuk fel. A mintába került felnőttek két nagy csoportba oszthatók: 64-en 

munkaadójuk által szervezett nyelvtanfolyamon vettek részt. A mintába került cégek 

közül egy állami vállalat, kettő pedig magánkézben lévő vállalkozás volt. A 

nyelvtanulók másik csoportja, összesen 127-en, nyelviskolákban tanulta az angol 

nyelvet. A kutatás során a 8 legnagyobb budapesti nyelviskolát kerestük meg 

felkérésünkkel, amelyek közül 5 esetében kaptunk engedélyt a kérdőíves vizsgálat 

lebonyolítására. Mindegyik nyelviskola akkreditált intézmény volt. A válaszadók közül 

67 férfi és 124 nő volt, az átlagos életkoruk 33,7 év volt. A résztvevők munkavállalási 

profilja igen változatos volt: az ipar, a turizmus, az üzleti élet, az egészségügy, az 

oktatás és a szolgáltatás területén dolgoztak, s ami a munkájukat illeti, a háziasszonytól 

a banki alkalmazottig számtalan munkakör képviseltetve volt. A résztvevők 

beszámolója, illetve a beiratkozáskor kitöltött nyelvi tesztek eredményei alapján nyelvi 

szintjük a középhaladótól a felsőfokig terjedt (A2–C1 szintek). A résztvevők döntő 

többsége mindkét csoportban önkéntes alapon iratkozott be a nyelvtanfolyamra. 

 

3. 2. Kérdőív 
 

A kérdőívben szereplő kérdések számos látens változó vizsgálatára tettek kísérletet.  

A kérdéseket a jelen kutatás kapcsán dolgoztuk ki, két forrásból merítve. Egyrészt 

felhasználtuk Dörnyei és munkatársai korábbi kérdőívét (Dörnyei–Csizér–Németh, 

2006), illetve Ryan (2005) kérdőívét. A végső adatgyűjtő eszköz 65 Likert-skálás 

kérdést tartalmazott, illetve 10 nyitott kérdést, amelyek segítségével háttéradatokat 

vettünk fel a résztvevőkről. Az alábbiakban az elemzésbe bevont skálákat ismertetjük 

(a skálákról részletesebben lásd: Kormos–Csizér, 2008): 

1) A miliőhöz kapcsolt kijelentések (4) megmutatják, hogy a diákok közvetlen 

környezetében élő emberek mennyire gondolják a nyelvtanulást fontos és hasznos 

időtöltésnek. Példa: A körülöttem lévő emberek általában úgy gondolják, hogy jó 

dolog az idegen nyelvek ismerete. 

2) A tudásorientáció (korábban: eszközjellegű motiváció) (4 kérdés) faktor a nyelv 

hasznosságát mutatja meg, abból a szempontból, hogy milyen jövőbeli előnyei 

származhatnak a nyelvet jól beszélőknek a mindennapi életben (jobb állás, 

magasabb fizetés). Példa: Szerinted az angol nyelv tudása mennyire segítené a 

jövőbeli pályafutásodat? 

3) A nyelvtanulási attitűdök (4 állítás) mérik, hogy a diákok mennyire szeretnek 

angolul tanulni. Példa: Nagyon élvezem az angol tanulást. 

4) Az angollal, mint a nemzetközi nyelvvel kapcsolatos vélemények (4 állítás) jelzik, 

hogy a válaszadók hogyan viszonyulnak a globális angol által betöltött lehetséges 

szerepekhez. Példa: Az angoltanulás segít, hogy megértsem az embereket a világ 

minden részéről. 

5) Az ideális nyelvi én-hez kapcsolt állítások (7) arra keresik a választ, hogy a 

diákok jövőbeli énjük elképzelésekor mennyire látják magukat idegen nyelveket 

jól beszélő egyénnek. Példa: Amikor jövőbeli pályafutásomra gondolok, olyan 

embernek képzelem el magam, aki tud angolul. 



6) A motivált tanulási viselkedést mérő változók (9) járják körbe, hogy a diákok 

mennyi erőfeszítést hajlandóak tenni, hogy jól megtanuljanak angolul. Példa: 

Bátran mondhatom, hogy mindent megteszek azért, hogy megtanuljak angolul. 

 

3. 3. Adatgyűjtés menete 
 

Az angol nyelvű kérdéseket Gálik (2006) fordította magyarra, és a kérdőív kipróbálását 

is ő végezte el 111 középiskolás diákkal (Gálik, 2006). A főkomponens és 

megbízhatósági elemzések alapján véglegesítettük a kérdőívet a jelen kutatáshoz. A 

kitöltés során a kérdőíveket személyesen vittük el az egyes nyelvtanulói csoportokhoz, 

és a kitöltés során a kutatás egyik képviselője jelen volt. A kérdőív kitöltése a felnőttek 

esetében kb. 20 percet vett igénybe. 

 

3. 4. Az elemzés menete 
 

Az adatok elemzése során strukturális modellezést használtunk (SEM). Ez a 

többváltozós statisztikai eljárás lehetővé teszi, hogy előre meghatározott ok-okozati 

viszonyok statisztikai valószínűségét vizsgáljuk meg. Az elemzés során az AMOS 4.0-

ás szoftvert használtunk. Először a mérési modelleket hoztunk létre, amelyeket korábbi 

faktor- és főkomponens-elemzések eredményei alapján alakítottunk ki (Csizér–

Dörnyei, 2005; Dörnyei és mtsai, 2006; Kormos–Csizér, 2008). Ezután a teljes 

strukturális modellt építettük fel, amelynek sematikus képét az 1. ábra mutatja. Az 

előzetesen tesztelt modellt korábbi elméleti és empirikus munkák eredményei alapján 

rajzoltuk meg (Csizér–Dörnyei, 2005; Csizér–Kormos, megjelenés alatt; Kormos–

Csizér, 2008). A modell adatokhoz való illeszkedését, a nemzetközi szakirodalom 

ajánlásai szerint, több mutatóval mértük (Browne–Cudeck, 1993; Byrne, 2001; Fan–

Thompson–Wang, 1999; Hu–Bentler, 1999). 

 

4. Eredmények 
 

4. 1. Az előzetesen tesztelt és a végső modell 
 

Az előzetesen tesztelt strukturális modellt (1. ábra) Csizér és Kormos (megjelenés alatt) 

eredményei alapján alakítottunk ki. Bár a modell illeszkedési mutatói megfelelőnek 

bizonyultak, néhány előzetesen feltételezett kapcsolat az eredmények alapján nem lett 

szignifikáns, így ezeket ki kellett húznunk a modellből. Ennek eredményeképpen a 

végső modell (2. ábra) 7 szignifikáns kapcsolatot tartalmaz. A végső modell 

illeszkedési mutatóit az 1. táblázat mutatja be, amely alapján megállapíthatjuk, hogy a 

modell jól írja le a felnőtt nyelvtanulók motivált tanulási viselkedését befolyásoló 

látens tényezők belső struktúráját. 

 

1. ábra. Az előzetesen tesztelt strukturális modell sematikus ábrázolása 

 



 

 

 

2. ábra. A végső strukturális modell sematikus ábrázolása 

 

 

 

 

1. táblázat. A modell illeszkedési mutatói 

 

Chi négyzet / df  2,362 

CFI 0,978 

NFI 0,963 



NNFI 0,93 

RMSEA 0,085 

PCFI 0,807 

 

4. 2. A kutatás eredményei 
 

Modellünkből jól látható, hogy a felnőttek motivált tanulási viselkedését két fontos 

tényező befolyásolja: a nyelvtanulási attitűdjük és az ideális nyelvtanulási énjük. 

Számos korábbi kutatás rámutatott arra, hogy a diákok nyelvtanuláshoz való 

hozzáállása rendkívül fontos meghatározója annak, hogy mennyi energiát hajlandók a 

tanulásba fektetni (Dörnyei, 2005). Összehasonlítva a középiskolások és egyetemisták 

motivációs modelljével (Csizér–Kormos, megjelenés alatt), a felnőttek motivált 

tanulási viselkedését lényegesen kevésbé befolyásolják a nyelvtanulási attitűdök, mint 

a fiatalabb nyelvtanulókét. Modellünk azonban azt jelzi, hogy még a felnőttek számára 

is nagy jelentőséggel bír az, hogy mennyire kedvelik az adott nyelvet és mennyire 

pozitívak a tanulási élményeik. Ez egyértelműen ráirányítja a figyelmet a nyelvtanár 

szerepére, akin nagyrészt múlik az, hogy milyen osztálytermi tapasztalatokra tesz szert 

a nyelvtanuló. A megfelelő tananyagválasztás, az érdekes feladatok, a hatékony tanítási 

technikák alkalmazása mellett nagyon fontos, hogy a nyelvtanár saját hozzáállása által 

közvetítse az idegen nyelvhez való pozitív attitűdöt. 

Kutatásunk talán egyik legfontosabb eredménye az, hogy modellünk nagyon erős 

kapcsolatot mutat a motivált tanulási viselkedés és a nyelvtanuló ideális idegen nyelvi 

énképe között. Úgy tűnik, az hogy a tanuló mennyire tudja elképzelni magáról, illetve 

mennyiben hisz abban, hogy ő sikeresen el tud sajátítani egy idegen nyelvet, és azt a 

saját céljaira használni tudja, nagy mértékben meghatározza, hogy mekkora erőfeszítést 

hajlandó tenni a nyelvtanulás során. Általános pedagógiai kutatások (lásd Zimmerman, 

1988; Zimmerman–Schunk, 2007) szerint a hatékony tanulás előfeltétele az, hogy a 

diáknak pozitív énképe és megfelelő önbizalma legyen. Ez a nyelvtanulás során 

különösen fontos, hiszen ez egy sokáig tartó és sok energiát igénylő tanulási folyamat. 

Ha a tanuló jövőbeli énképének nem fontos része az, hogy ő egy idegen nyelvet 

sikeresen alkalmazni tudó ember legyen, illetve ha nem képes magáról elképzelni, 

hogy ő ezt meg tudja valósítani, akkor nem fog elegendő erőfeszítést tenni a tanulás 

sikerének érdekében. A modell ezen eleme azzal a tanulsággal szolgál, hogy fontos, 

hogy a nyelvtanár megerősítse a diákok önbizalmát, beszélgessen velük arról, hogyan 

látják saját magukat mint nyelvtanulókat, és biztassa őket, hogy pozitívan vélekedjenek 

tanulási eredményeikről. 

Felmérésünk másik érdekes eredménye az, hogy a hagyományos értelemben vett 

instrumentális orientáció – azaz, amikor valaki azért tanulja az idegen nyelvet, hogy 

jobb állást találjon, több pénzt keressen vagy letegye a nyelvvizsgát – nem szerepel 

benne. A modellbe nem tudtuk beilleszteni a szükséges idegen nyelvi éndimenziót sem, 

amely azt fejezi ki, hogy a diákok véleménye szerint milyen szerep jut az 

angoltanulásban egyéb külső kényszerítő erő (pl. munkahelyi, családi, baráti környezet) 

ösztönzésének. Ezen eredmény alapján úgy tűnik, hogy a felnőtt korosztály számára a 

kívülről jövő ösztönző erők nem játszanak szerepet abban, hogy mennyi energiát 

hajlandóak a nyelvtanulásra fordítani. Ez a vélekedés azonban ilyen formában nem 



teljesen megalapozott. Egyrészt valószínűsíthető, hogy ezen külső tényezők a felnőtt 

nyelvtanulók számára már beépültek az ideális idegen nyelvi énképükbe. Ha ugyanis 

valaki lassan 20 éve hallja azt a környezetében, hogy angoltudás nélkül szinte 

lehetetlen elboldogulni nagyon sok szakmában és gyakran a mindennapi életben is, 

valószínűleg magáévá teszi ezt a vélekedést, amely a saját meggyőződésévé válik. Ezt 

látszik alátámasztani az az eredmény, hogy az ideális idegen nyelvi énképet mindössze 

egyetlen tényező határozza meg a modellben, és ez az angol mint világnyelvhez való 

hozzáállás. Modellünk azt jelzi, hogy az angol nyelv nemzetközi szerepéről alkotott 

pozitív vélemény fontos része annak, hogy valaki mennyire erős idegen nyelvi énképet 

tud kialakítani. Azon nyelvtanulók, akik vagy nem érzik át azt, hogy a mai globalizált 

világban az angol nyelv ismerete elengedhetetlen, vagy negatívan vélekednek arról, 

hogy az angol a globalizáció nyelvévé vált, úgy tűnik, kevésbé képesek arra, hogy 

megfelelő idegen nyelvi énképet alakítsanak ki. Ily módon az angol mint nemzetközi 

nyelvhez való hozzáállás indirekt úton, az ideális idegen nyelvi én közvetítésével 

befolyásolja azt, hogy a felnőtt nyelvtanuló mennyi erőfeszítést hajlandó tenni a 

nyelvtanulás sikere érdekében. 

Modellünkben az angol mint nemzetközi nyelvhez való hozzáállás két skálával áll 

kapcsolatban: a nyelvtanuló környezetének az angol nyelvtanulás fontosságáról alkotott 

vélekedésével (miliő) és az úgynevezett tudásorientációval, vagyis a résztvevők azon 

véleményével, hogy mennyire fontos angolul tudni ahhoz, hogy naprakész 

információhoz és tudásanyaghoz jussanak. A Tudásorientáció és az Angol mint 

nemzetközi nyelv iránti attitűd skálák közötti rendkívül szoros kapcsolat azt jelzi, hogy 

a felnőtt nyelvtanulói korosztály számára az angol nyelv egyik legfontosabb szerepe az, 

hogy segítségével a modern médián (főként az interneten) keresztül információt 

szerezzenek, és ezáltal több ismerettel rendelkezzenek a világról. A modell alapján az 

is látható, hogy még a felnőttek esetében is fontos szerepe van a közvetlen baráti és 

családi környezetnek a nyelvtanulásban. Az, hogy hogyan vélekedik a résztvevők 

közvetlen környezete a nyelvtanulás fontosságáról, nagymértékben meghatározza, 

mennyire pozitívan állnak hozzá a nyelvtanuláshoz (nyelvtanulási attitűdök), valamint 

azt is, hogy mit gondolnak az angol nyelv nemzetközi szerepéről. Sajnos jelen 

pillanatban még nagyon keveset tudunk arról, hogy a felnőttek esetében a környezet és 

közösség hogyan befolyásolja nyelvtanulási attitűdjeiket és ezen keresztül a motivált 

tanulási viselkedést (a fiatalabb korosztályról lásd Kormos–Csizér, 2005). Ahogy 

Csepeli György megfogalmazza: ennek a területnek a kutatása azért is fontos, mert „itt 

találkozhatna a pedagógia és a szociálpszichológia” (Csepeli, 2001: 440). 

 

5. Összefoglalás 
 

Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogyan írható le a magyar felnőtt nyelvtanulók 

angol nyelvtanulási motivációja a strukturális modellezés statisztikai eljárásának 

segítségével. Vizsgálatunk egyik legfontosabb eredménye, hogy a felnőtt válaszadók 

motivált viselkedését, vagyis az erőfeszítést, amit a nyelvtanulásba hajlandóak fektetni, 

nagymértékben az határozza meg, hogy milyen az idegennyelv-tanulással kapcsolatos 

énképük. A felnőttek idegennyelv-tanulásában igen nagy szerepe van az önszabályozó 

tanulásnak, vagyis annak, hogy mennyit tud a tanuló saját maga tenni a tanulás sikere 

érdekében. A felnőttek már teljes mértékben maguk felelnek azért, hogy megteremtsék 



azokat a körülményeket, hogy a tanórán kívül is tudják használni és gyakorolni az 

idegen nyelvet. Mint ahogyan modellünk is jelzi, az önszabályozó tanulás alapfeltétele 

azonban az, hogy a diáknak pozitív énképe legyen és higgyen abban, hogy 

eredményesen el tudja sajátítani az idegen nyelvet. Kutatásaink eredményei arra is 

rávilágítanak, hogy az idegen nyelvi énkép igen szoros kapcsolatban áll az angol 

nyelvnek a mai világban betöltött szerepével kapcsolatos vélekedésekkel. Úgy tűnik, 

hogy az angol nyelv tanulásában központi szerepe van annak, hogy a nyelvtanuló 

elfogadja azt a tényt, hogy az angol a nemzetközi kommunikáció nyelve, és fontos 

szerepet játszik abban, hogy a mai globalizált világban alapvető információhoz jussunk 

a modern elektronikus média segítségével. Vizsgálatunk azt mutatja, hogy az angol 

nyelv esetében a klasszikus eszközjellegű tanulási célokat, mint például a jobb állás 

vagy magasabb fizetés, teljesen felváltotta az az ösztönző erő, hogy angolul szinte 

bárhol és bárkivel lehet kommunikálni, és ha tudunk angolul, az interneten keresztül 

minden információ elérhetővé válik. Ez közvetett módon azt is jelenti, hogy a mai 

magyar felnőtt nyelvtanuló számára nem feltétlenül az anyanyelvi beszélőkéhez 

hasonló szintű idegennyelv-tudás elsajátítása a cél, hanem az, hogy a többnyire nem 

anyanyelvi beszélők közötti kommunikációs helyzetekben megállja a helyét. Ez 

rávilágít arra, hogy az angol nyelv tanításában ma fontos szerepet játszik az angol 

nyelv nemzetközi angolnak nevezett változata is (English as an International 

Language). 

Felmérésünk eredményei azonban további megerősítést igényelnek, hiszen a 

résztvevők nem alkottak országos reprezentatív mintát, mivel kutatásunk csak a 

budapesti nyelvtanulókat mutatta be. Budapest kozmopolita jellege miatt elképzelhető, 

hogy az itt élő angol nyelvtanulók számára fontosabb az angol nyelv nemzetközi 

jellege, mint az ország más településein lakó nyelveket tanuló felnőttek számára. 

További országos reprezentatív felmérésre lenne szükség ahhoz, hogy eredményeinket 

szélesebb körben is általánosítani tudjuk. Szintén fontos lenne kvalitatív interjúkutatást 

végezni a célból, hogy mélyebben is feltárhassuk milyen ösztönző erők hajtják a 

nyelvtanulókat, és milyen önszabályozó tanulási módszerek segítségével valósítják 

meg nyelvtanulási céljaikat. 

 

 

Hivatkozások 

 
Browne, M. W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen 

& J. S. Long (szerk.), Testing structural models (136–162). Newbury Park, California: Sage. 

Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, 

and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Clément, R., Dörnyei, Z. & Noels, K. A. (1994). Motivation, self-confidence, and group 

cohesion in the foreign language classroom. Language Learning, 44, 417–448. 

Csepeli György (2001). Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 

Csizér Kata & Dörnyei Zoltán (2005). The internal structure of language learning motivation 

and its relationship with language choice and learning effort. Modern Language Journal, 89, 

19–36. 

Csizér Kata & Kormos Judit (megjelenés alatt). Attitudes, selves and motivated learning 

behaviour: a comparative analysis of structural models for Hungarian secondary and 

university learners of English. In Z. Dörnyei & E. Ushioda (szerk.), Motivation, language 

identity and the L2 self. Clevedon, UK: Multilingual Matters. 



Csizér Kata & Kormos Judit (2008). An overview of Hungarian secondary school students’ 

foreign language motivation. In H. V. Knudsen (szerk.), Secondary school education (65–

87). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. 

Dörnyei Zoltán (1994a). Motivation and motivating in the foreign language classroom. Modern 

Language Journal, 78, 273–284. 

Dörnyei Zoltán (1994b). Understanding L2 motivation: On with the challenge! Modern 

Language Journal, 78, 515–523. 

Dörnyei Zoltán (2001). Teaching and researching motivation. London: Longman. 

Dörnyei Zoltán (2002). Motivational basis of language learning tasks. In Z. Dörnyei, P. 

Robinson, & P. Skehan (szerk.), Individual differences in second language acquisition (137–

158). Amsterdam: John Benjamins. 

Dörnyei Zoltán (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in 

second language acquisition. London: Lawrence Erlbaum. 

Dörnyei Zoltán & Csizér Kata (2005). The effects of intercultural contact and tourism on 

language attitudes and language learning motivation. Journal of Language and Social 

Psychology, 24, 1–31. 

Dörnyei Zoltán, Csizér Kata & Németh Nóra (2006). Motivational dynamics, language attitudes 

and language globalisation: A Hungarian perspective. Clevedon, UK: Multilingual Matters. 

Dörnyei Zoltán & Kormos Judit (2000). The role of individual and social variables in oral task 

performance. Language Teaching Research, 4, 275–300. 

Fan, X., Thompson, B. & Wang, L. (1999). The effects of sample size, estimation methods, and 

model specification on SEM fit indices. Structural Equation Modeling, 6, 56–83. 

Fodor, F. & Peluau, S. (2003) Language geostrategy in eastern and central Europe: Assessment 

and perspectives. In J. Maurais & M. A. Morris (szerk.), Languages in a globalising world 

(85–98). Cambridge: Cambridge University Press. 

Gálik Norbert (2006). An investigation into the relationship of motivational and attitudinal 

dispositions and the L2 Motivational Self-System. Unpublished M.A. thesis. Budapest: 

Eötvös University. 

Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes 

and motivation. London: Edward Arnold. 

Gardner, R. C. (2001). Integrative motivation and second language acquisition. In Z. Dörnyei & 

R. Schmidt (szerk.), Motivation and second language acquisition (1–19). (Technical Report 

#23). Honolulu, HI: University of Hawai’i, Second Language Teaching and Curriculum 

Center. 

Gardner, R. C. & Lambert, W. E. (1959). Motivational variables in second language acquisition. 

Canadian Journal of Psychology, 13, 266–272. 

Gardner, R. C. & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second language learning. 

Rowley, MA: Newbury House. 

Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 

94, 319–340. 

Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: 

Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55. 

Kormos Judit & Csizér Kata (2005). A családi környezet hatása az idegen nyelvi motivációra: 

Egy kvalitatív kutatás tanulságai. Magyar Pedagógia, 105(1), 29–40. 

Kormos Judit & Csizér Kata (megjelenés alatt). Age-related differences in the motivation of 

learning English as a foreign language: attitudes, selves and motivated learning behaviour. 

Language Learning. 

Ryan, S. (2005). Motivational factors questionnaire. Nottingham: School of English Studies, 

University of Nottingham. 



Zimmerman, B. J. & Schunk, D. H. (2007). Motivation: An essential dimension of self-regulated 

learning. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (szerk.), Motivation and self-regulated 

learning: Theory, research and applications (1–30). New York: Lawrence Erlbaum. 

Zimmerman, B. J. (1989). Theories of self-regulated learning and academic achievement. An 

overview and analysis. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (szerk.), Learning and 

achievement: Theoretical perspectives (1–38). Berlin: Springer Verlag. 

 

 

 



 

Frank Tibor és Károly Krisztina (szerk.), (2009). Anglisztika és amerikanisztika. 

Magyar kutatások az ezredfordulón (383–394). Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

 

 

DÁVID GERGELY 
 

A KER AZ IDEGENNYELV-TUDÁS MÉRÉSÉBEN:  

LEHETŐSÉGEK A NYELVVIZSGÁK ILLESZTÉSÉBEN 

 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A Közös Európai Referenciakeret (KER) az ezredforduló jelentős fejleménye az 

idegennyelv-tanulás, nyelvoktatás terén. Célja, hogy elősegítse az idegen nyelvek 

tanulását azáltal, hogy a nyelvtudás nem nyelvspecifikus leírását, a sokféle 

anyanyelvű nyelvtanuló közös célrendszerét állítja elénk. Megjelenése (PTMIK, 

2002) után a logikus következő állomás volt, hogy felmerült az igény az idegen 

nyelvi vizsgák összevethetőségének megalapozására. Finn kezdeményezésre olyan 

fontos kérdések megvitatása kezdődött el, mint „Honnan lehet tudni, hogy adott 

vizsga B1, B2 vagy C1 szintje tényleg B1, B2 vagy C1?” „Azonos-e A vizsga B2 

szintje B vizsga B2 szintjével?” A KER ehhez önmagában kevés segítséget nyújt, 

mert a nyelvi méréshez közvetlen módon nem kapcsolódik. Így az Európa Tanács 

(ET) nyelvpolitikai osztálya szakértői munkacsoportjával kidolgoztatta a 

nyelvvizsgák KER-hez illesztésének módszertanát, melyet mind kézikönyvben 

(Council of Europe, 2003), mind módszertani segédlet (Council of Europe, 2004) 

formájában közreadtak. Az illesztési projektek mind a vizsga validitásának 

meghatározására törekszenek. A validitás hagyományos és közismert meghatározása, 

„Azt méri-e a vizsga, amit mérnie kell?” ez esetben kicsit módosul, és a szintezésre 

szabott formában fogalmazódik meg: „Azt a szintet méri-e a vizsga, amit mérnie 

kell?” 

A kézikönyv megjelenése a szintillesztésre való felkészülés kezdetét jelentette. 

Ebben az első időszak a próbák ideje, amit a kézikönyv címében a „preliminary pilot 
version” kitétel jelzett. A szerzők nem szánták módszertanukat véglegesnek. Azt 

várták, hogy a vizsgaközpontok a módszereket kipróbálják, véleményezik, továbbá a 

kézikönyv alapján végzett esettanulmányok megírását hirdették meg. Az is a tervek 

között szerepelt, hogy átlátható, bemért referenciafeladatok kiadásával segítik a 

szintillesztési munkát. 

A már illesztett, bemért feladatok szerepe kulcsfontosságú, mert a kézikönyvben 

leírt eljárás ezek nélkül nem, vagy csak nehezen valósítható meg. Ha nem állnak 

rendelkezésre olyan feladatok, melyek beválása empirikus módon és kellően 

dokumentált formában rendelkezésre áll, az eljárás empirikus szakasza nem valósítható 



meg, és nem bizonyítható az illeszteni tervezett vizsga szintmegfelelősége. Jelenleg 

ezek hiánya tűnik az illesztési projekt Achilles-sarkának, mert az ET felhívására csak 

nagyon kevés, gyakran nem átlátható módon dokumentált, illetve nem összevethető 

skálákon bemért, tehát végső soron a célnak nem megfelelő feladat érkezett be. Közben 

a magyar jogalkotás mozgásba lendült, rendeletben írta elő, hogy 2007-től csak 

illesztett nyelvvizsga működhet akkreditált formában, miközben az európai színtéren az 

illesztés módszertanának véglegesítése csak 2008-ra várható, miután a véleményeket 

feldolgozták. A tapasztalatok gyűjteményének tekinthető esettanulmányok 

megjelentetése még később következik. Világos tehát, még évek telnek el, míg 

megszületnek a szakmai alapjai annak, hogy az illesztettség követelménye 

jogszabályba foglalható legyen. Miután a magyar jogalkotás a nyelvtudásmérési 

szakma figyelmeztetései ellenére „beelőzött”, és a kötelező érvényű honi jogi normák 

megszülettek, adott volt az alkalmazott nyelvészi feladat: kidolgozni egy olyan eljárást, 

amely – kreatív módon építve a kézikönyvben megírt módszertanra – az 

elszámoltatható referenciafeladatok hiánya ellenére illeszti, empirikus módon validálja 

a vizsga feladatsorait és minimum követelményszintjét. 

Az illesztési feladat megoldásához az Euro Nyelvvizsgaközpontnál volt adott 

minden döntő feltétel. Először is a sikeres érvényesítés feltétele, hogy e vizsga jelentős 

teljesítménymintát vesz a vizsgázó tudásából és az idegen nyelvből – másképp nem áll 

elő a megbízható mérést lehetővé tevő adattömeg. (Az Euro közvetítést is tartalmazó 

változata 6 vizsgarészben több mint 150 pontszerzési lehetőséget nyújt a vizsgázónak. 

A vizsgázók válaszait számítógépre viszik, így adat bőségesen állt rendelkezésre.) 

Másrészt itt volt meg a törekvés is, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek konstruktív 

módon, érdemi választ adva feleljenek meg. Ebben a cikkben az ET eljárásának az 

Euro esetében módosított változatát követjük nyomon, kiemelve, részletesebb 

tárgyalásban azokat a részeket, melyek az alternatív eljárás sajátosságait érintik. A 

kutatás egyben arra is kereste a választ, hogy a referenciának általában használt bemért 

feladatok, illetve vizsgázói és vizsgáztatói csoportok, ti. a tudásmérés terén „bevett” 

módszerek mellett lehetséges-e más módon egyenértékű megoldásokat adni. 

A Eurós projekt két szakaszát ismertetjük. Az első azt célozta, hogy C2-A1 KER 

skála magyarországi „tükörképét” állítsuk elő úgy, hogy a helyi viszonyok között 

replikáljuk North (2000) és North és Schneider (1998) többnyelvű (angol, német, 

francia) környezetben végzett méréseit. A második szakasz célja az volt, hogy 

gondosan kiválasztott vizsgázói teljesítmények segítségével azonosítsuk adott KER 

szint minimumát, határoló pontértékét (cutoff) a vizsgaközpont vizsgáin. 

 

2. Irodalmi áttekintés 
 

2. 1. Validitás 
 

A validitás igen összetett értékmérő, mert egy vizsgán szinte minden tényező vagy 

gyengíti, vagy megerősíti annak validitását. A kutatással kapcsolatba hozható validitás-

felfogás kidolgozásában Samuel Messick munkásságának jelentős szerepe volt (1988, 

1995). Nézetei közül a mérendőhöz (construct) nem köthető variancia (szórásnégyzet), 

és az alternatív magyarázatok megdöntésének szükségessége (discounting rival 

hypotheses) a legfontosabbak e kutatás szempontjából. E nézetek szerint a validitás a 



kutató rendelkezésére álló adatok, információ alapján felállítható érvek rendszere, 

melyeknek etikai szempontból is meg kell állni. 

Mivel a nyelvtudás belső, látens jellege nem teszi lehetővé azt, hogy közvetlenül 

mérjük (nincs súlya, tömege, hossza stb.), a vizsgázót valamilyen eszközzel 

megnyilatkoztatva kell a nyelvtudást megjeleníteni. Ezek a mérési eszközök: a 

feladatok, feladattípusok, kritériumskálák, de még a vizsgáztató is. Tudható ezekről, 

hogy nem semlegesek (pl. Dávid, 2007). A messicki felfogás szerint a vizsgára ható 

különféle tényezők vagy nehezítők, vagy könnyítők, de mindenképp összeadódnak, és 

a pluszok (nehezítő tényezők) és mínuszok (könnyítő tényezők) eredője adja ki a 

feladat (item) végleges nehézségét. Hasonlóan hatások érik az értékelőt is, melyek 

megerősítik szigorát, vagy elnézőbbé teszik. Mindezek alapján beszélhetünk a 

mérendőhöz nem köthető nehézségről és könnyűségről. A nézetrendszer másik fontos 

eleme, az empíria alapján megfogalmazható alternatív magyarázatokra lehetne példa 

az, ha az ítészek (judges) ismereteit nem mértük volna fel. Felmerülhetett volna a 

kérdés, hogy ismeretlen felkészültségű ítészek vajon hogyan validálhatnak sikeresen 

szinteket. További példa, hogy ha nem zártuk volna ki azokat az ítészeket, aki nem 

teljesítettek jól a felmérésen, jogos lett volna az „ördög ügyvédje” típusú kérdés: 

„Hogyan hozhat nem megfelelő ítész, érvényes és megbízható ítéleteket?” 

 

2. 2. Valószínűségi mérés 
 

Kutatásunkban intenzíven alkalmaztuk a valószínűségi mérést, mely a valószínűség-

számítás segítségével teszi mérlegre, finomítja az értékelés során születő nyers jegyeket 

(pl. tanári osztályzatok, a vizsgáztató pontozása). Alapjait Georg Rasch matematikus 

dolgozta ki (1961), innen a kutatásban használt eljárás elnevezése. (A Rasch-módszer 

tagja a valószínűségi módszerek szélesebb családjának, melyet az angol szakirodalom 

Item Response Theory-nak (IRT, item-válasz elmélet) nevez. A Rasch-módszer 

továbbfejlesztése a többváltozós Many-facet Rasch Measurement (Linacre, 1994), 

amely az itemek és vizsgázók mellett több, elméletileg korlátlan számú, a vizsgázónál 

mért teljesítménybe „belejátszó”, arra ható, a mérendő szempontjából nem releváns 

tényezőt különít el, és hatásukat kompenzációval semlegesíti. Működési módja szépen 

összecseng a validitás messicki felfogásával. Különösen a kommunikatív módszerek 

szerinti értékelésnél, további tényezők hatnak a vizsgázó teljesítményére. Ilyen az 

értékelő szigorú vagy elnéző volta, az értékelési skálák, a nyelv (amennyiben többnyelvű 

az eszközrendszer), illetve a mérési körülményekből fakadó egyéb tényező (pl. 

vizsgaalkalom vagy a dolgozat megíratásának módja (otthon vagy ellenőrzött 

körülmények között)). E tényezők a mérés változói. 

A többváltozós Rasch-módszert operacionalizáló Facets szoftver által nyújtott 

legfontosabb információ az illeszkedési statisztikák, melyekből megtudhatjuk, mely 

vizsgázók, vizsgáztatók, itemek, értékelési skálák illeszkednek a valószínűségi mérési 

modellhez, és melyek nem. A mérési modell elvárásokat fogalmaz meg. Azt várja, 

hogy a jobb tudású vizsgázó magasabb pontszámot ér el, a szigorú vizsgáztató átlagban 

alacsonyabb pontokat ad, mint „elnéző” kollégája, és a nehezebb itemeken a jobb 

tudású vizsgázók több pontot szereznek, mint a gyengébb tudásúak. Egy „totózó” vagy 

puskázó vizsgázó válaszait lehetne ellenpéldaként hozni, akinek válaszaiból a szoftver 

nem (de az ítész sem) tud egyértelmű következtetéseket levonni, nehéz és könnyebb 



itemeket egyaránt eltalál és az összkép nyilvánvalóan zavaros lesz. Nem illeszkedik, pl. 

a nehéz item, melyre több gyenge, mint jobb tudású vizsgázó ad helyes választ, vagy a 

helyesen válaszolók között legalább annyi jó, mint gyenge tudású vizsgázó van. 

2.3. Az illesztéshez készített segédanyagok 
 

A kézikönyv (Council of Europe, 2003) az illesztés négy szakaszát különbözteti meg. 

A familiarizációs szakasz során a vizsgaközpont kiválasztott ítészei megismerkednek 

a KER-rel. Meglepő azonban, ismereteik ellenőrzése nem követelmény, ami épp egy 

messicki alternatív magyarázat kiinduló pontja lehet: Ha az ítészek megfelelő KER 

ismerete nem bizonyított, hogyan lehet érvényes az általuk meghatározott 

követelményszint? 

A kézikönyv második, specifikációs szakaszában sor kerül a vizsga 

specifikációjának módosítására a KER szerint, ha szükséges. Ezt követi a 

standardizációs szakasz, melynek során az ítészek először más, már illesztett 

vizsgából származó feladatokkal gyakorolnak, majd a saját vizsga feladatainak 

szintjét minősítik és saját vizsgázói teljesítménymintákat illesztenek a KER-hez. Az 

utolsó, empirikus szakaszban az elvárások teljesülésének ellenőrzése folyik: a már 

illesztett saját feladatsorok beválását és szintjeik megfelelőségét vizsgálják valós 

vizsgakörülmények között úgy, hogy a vizsgában jelen vannak a már korábban 

illesztett, más vizsgából származó és etalonnak tekintett feladatok. 

 

2. 4. Az illesztés empirikus módszerei 
 

Külön kell szólni e két utóbbi szakaszról, amelyben az átlátható, dokumentált 

referenciafeladatok jutnának főszerephez. A kézikönyv szerzői szerint a saját vizsgát 

referencia itemek, feladatok segítségével (item anchoring), e legismertebb és 

leggyakrabban használt módszerrel kell a referenciavizsgával összekapcsolni. (Elvileg 

a vizsgáztatók referenciacsoportja is felhasználható így (person anchoring), 

technikailag a referencia itemek mintájára, azonban, ítéleteit tekintve, még egy jó 

vizsgáztatói kar sem tekinthető elég stabilnak.) A kézikönyv koncepciójából elsősorban 

olyan empirikus validálás következik, amelyben az ítészek a szintmeghatározást mind 

az adott szintre bemért referenciafeladatokon, mind pedig a saját, még illesztendő 

vizsga feladatain elvégzik. A statisztikai elemzés során az ítéletek átlagát vetik össze, 

pl. T-próbával. Ha az átlagok között nincs szignifikáns eltérés, a vizsga illesztettnek 

tekinthető, feltételezvén azt, hogy az illesztendő vizsga minimumkövetelménye 

(pontszám) is ennek megfelelően alakul. E módszerek tehát nem (nem feltétlenül) 

számolnak valószínűségi méréssel. 

Az Euro illesztési projektben a megoldást a sokkal kevésbé ismert, ún. step 
anchoring kínálta. Különösen azért alkalmas ez a módszer, mert többfokozatú 

értékelési skálák (polytomous scales) esetében használandó, melyek a kommunikatív 

mérést célul tűző produktív feladattípusok illesztését jelentik. Lényege, hogy az itemek 

nehézsége helyett a skála fokozatainak, „lépcsőinek” értékét rögzítik egy másik 

skálából vett értékekkel. A „lépcsőket” küszöbértékek határolják, melyek azt árulják el, 

hogy valamilyen teljesítmény vagy feladat, teszt, vizsgarész stb. milyen értékektől 

tekinthető nagyobb valószínűséggel B1-nek, mint A2-nek, mely értékektől tekinthető 

inkább B2-nek, mint B1-nek stb. A valószínűségi gondolkodásmódot jól illusztrálja az 



1. ábra, amelyben a vízszintes tengelyen balról jobbra haladva növekszik a készség 

mértéke. Látható, hogy a 0-val kódolt A1-es szinthez tartozó görbe magasról indul és 

lefelé tart, azaz ahogy növekszik a készség, úgy csökken az A1 szint valószínűsége, 

míg az 1-gyel kódolt A2-esé növekszik. A küszöbértékek a valószínűségi 

hullámgörbék metszéspontjaiban vannak. 

 

1. ábra. Az illesztett KER szintek valószínűségi görbéi 

 

 

 

2. 4. 1. A mérési skálák összevethetősége 

 

Miért is nem számolnak a Kézikönyv szerzői a legelterjedtebb módszereken kívül más 

módszerrel? Feltehetően azért, mert mint a kézikönyv egyik vezető szerzője állítja: „A 

logit skála csak arra az elemzésre vonatkoztatható, amelyben keletkezett.” (North, 

2006). Az állításban van igazság. A Dialang diagnosztikai rendszer pl. teljesen más 

skálát alkalmaz írott szövegértés itemeinél, mint North és Schneider (1998, 2000), akik a 

KER szintleírásait eredetileg bemérték. A Dialang skála, amely a valószínűségi mérési 

módszerre jellemző logit egységekben látható a 1. táblázatban, sokkal kisebb 

terjedelmű, mint a North és Schneider skálája. Minden bizonnyal az ok az, hogy mivel a 

Dialang egy számítógépes vizsga, a válaszok kizárólag 0 és 1 pontok, ún. dichotóm 

skálán jelentkeznek, míg North és Schneider válaszai egy ötfokozatú (0-1-2-3-4 pontos) 

skálán születtek meg. A dichotóm skálák a számítógép számára sokkal kevesebb 

információt szolgáltatnak, így az abból eredő logit skála is szükségképp rövidebb. Mi is 

következik mindebből? Egyrészt az, hogy a referenciafeladatokat egy forrásból célszerű 

választani, másrészt, hogy a hatfokozatú KER-skála, információtartalmát tekintve 

közelebb áll a North és Schneider-féléhez, mint a Dialangéhoz. Az előbbi tehát 

alkalmasabb az illesztési feladatra. 

 



2. 4. 2. A North és Schneider-féle skála háttere 

 

A KER-ben a leíró szövegben található szintleírásokat kiterjedt mérések alapján 

osztották be a KER megfelelő szintjére 1994 és 1996 között (North-Schneider, 1998, 

2000), miután kb. 1000 deskriptort mértek be. Ennek alapján a nyelvtudás teljes 

tartományát a legalacsonyabb és a legmagasabb tudásszintet jelző deskriptor távolsága, 

az 1. táblázat szélső értékeinek különbsége (10,45 logit) jelzi. Ha pl. egy deskriptor 

mért logit értéke (nehézsége) –4,29-nél magasabb, de –3,23-nál alacsonyabb volt, az 

A1 szintre lett besorolva. 

 

1. táblázat. A KER-skála North és Schneider (1998) és North (2000) alapján 

 

 A Dialang skála  North és Schneider skálája 

Felső széle nincs adat 4,77 

C2 2,01 3,9 

C1 1,23 2,8 

B2  0,21 0,72 

B1 -0,22 -1,23 

A2  -0,56 -3,23 

A1 -0,94 -4,29 

Alsó széle nincs adat -5,68 

 

3. Az Eurós projekt első szakasza: az ismeretek felmérése és a KER-skála 

replikációja 
 

Az első szakasz azt célozta, hogy megfelelő bemért referenciafeladatok hiányában az 

érvényesítés külső referenciapontja, etalonja a KER-t megalapozó, North és Schneider-

féle mérések legyenek. 

 

3. 1. A felmérés 
 

Az Eurós kollégák KER-ismeretének szummatív felmérésének eszköze egy 273 

„itemes” kérdőív volt. A kérdőívben angol nyelvű KER deskriptorok voltak, akár egy 

tesztben, megfelelően kiválogatva úgy, hogy a lehető legszélesebb keresztmetszetét 

kapjuk a KER-ben megjelenő nyelvi tevékenységeknek. A deskriptorok össze voltak 

keverve. A válaszadók feladata az volt, hogy meghatározzák a deskriptorok KER 

szintjét. A KER ismeretének operacionalizálása a deskriptorokra adott helyes 

szintmeghatározások száma volt. Mivel az Euro német nyelvvizsgát is akkreditált, a 

felmérés során a németes kollégák egy 270 német nyelvű deskriptort tartalmazó 

kérdőívet töltöttek ki. A válaszadók olyan Eurós kollégák voltak, akik vállalkoztak 



arra, hogy a „standard letéteményesei” legyenek, és szakértelmük, tapasztalataik erre 

fel is jogosították őket. Igyekeztünk minden releváns (ti. vizsgaanyag-fejlesztői, 

íráskészség-értékelői és szóbeli vizsgáztatói) tapasztalati körből bevonni kollégákat. A 

kérdőívet végül 22 angolos és 15 németes töltötte ki. Ebben a projektben a kérdőívek 

már kipróbáltnak voltak tekinthetők, mert fejlesztésük egy korábbi, hasonló projekt 

során történt meg (Dávid, 2006). 

 

3. 1. 1. A felméréshez kapcsolódó elemzések 
 

A figyelmes olvasó bizonyára felteszi a kérdést, hogy ha az angol kérdőívet az 

angolosok, a németet pedig a németesek oldották meg, lehet-e egyáltalán értelmes 

összevetéseket tenni. Ezért a frissiben gyűjtött németes és angolos válaszok mellett az 

elemzések részét képezték egy hasonló magyar nyelvű kérdőívre, mind németes, mind 

angolos válaszadók által korábban adott válaszok is. A magyar nyelvű kérdőívet most 

nem töltettük ki, de a korábbi adatok szerepeltetésének az volt a célja, hogy a 

szoftveres elemzésben biztosítsa az adatok összekötöttségét. Korábbi adatok 

szerepeltetésének az volt még az értéke, hogy ezáltal más magyarországi ítészek, tehát 

egy szélesebb szakmai kör ítéletei is hozzájárultak az illesztett Eurós standardok 

kialakításához, elvileg ugyanis az lenne az ideális, ha egy magyarországi nyelvvizsga 

illesztett KER-követelménye nem lenne egyéni, hanem általánosan elfogadott, 

közmegegyezésszerű, illesztett „magyar” standardot jelenítene meg a saját vizsgában. 

A kérdőívekben a magyar nyelvűekkel együtt összesen 688 deskriptor szerepelt. 

Válaszokat 55 kollégától kaptunk. Az elemzés 16.747 válaszra épült. 

 

3. 1. 2. A felmérés tanulságai 

 

Az angolos kollégák KER-ismerete nem volt olyan mély, mint a németeseké. 

Legtöbbjük 40 és 60 százalék között teljesített a kérdőíven. Mindezen nem változtatott 

az sem, hogy az elemzés figyelembe vette a kérdőívek három eltérő nyelvéből adódó 

esetleges különbségeket, továbbá a validitás növelése végett adattisztítást végeztünk. 

Töröltünk 24 nem illeszkedő deskriptort. Kizártunk továbbá a munkából olyan 

ítészeket, akiknek KER-ismerete igen gyenge (40% alatti) volt, hiszen nem lehet 

elvárni, hogy itemek, feladatok, vizsgázók KER-szintjét helyesen ítéljék meg olyanok, 

akik nem ismerik azt eléggé. Bár az eredmények lehettek volna jobbak is, alább látni 

fogjuk, hogy ez végső soron nem akadályozta meg az Euro vizsgák illesztését. 

 

3. 2. A KER-skála magyarországi replikációja 
 

A replikáció nem épült új adatokra, hanem a felmérés során gyűjtött adatok más 

nézetére, a deskriptorokban megjelenő készségnek, tevékenységnek a KER hat szintje 

szerinti értékelésére – mintha az ítész valamely produktív készséget értékelt volna, 

meghatározta a deskriptorok KER szintjét (rating). Ebben benne volt, hogy az általa 

adott „értékelések” tükrözik elnéző vagy szigorú beállítódását, csakúgy, mint bármely 

beszédkészség- vagy íráskészségvizsgán. Az operacionalizálás itt azt jelentette, hogy 

az A1, A2, B1 stb. szinteket egy hatpontos (0–5) skálán kódoltuk. Először a 

horgonyzás nélküli kalibráció készült el (2. táblázat). 



Mivel North és Schneider (1998) munkája jól dokumentált, azonosíthatók voltak a jó 

deskriptorok, ti. azok, amelyeket az ítészek nagy biztonsággal, egyértelműen, 

megbízhatóan sorolnak be valamely szintre. Hosszadalmas keresgélés, számos 

szempont alapján elvégzett szűrés után 34 megfelelő, támpontnak alkalmas deskriptort 

találtunk.  

A klasszikus technikával (item anchoring) e 34 deskriptor nehézségi értékét North és 

Schneider mért értékeivel rögzítettük a helyi mérésben. Így a magyarországi C2-A1 

skála lépcsőinek küszöbértékei (thresholds) is módosultak úgy, mintha az egész 

magyarországi illesztést North és Schneider és munkatársai készítették volna (lásd 2. 

táblázat jobb oldala, illetve leolvasható az 1. ábra alapján is a görbék 

metszéspontjainál). Az ily módon meghatározott küszöbértékek segítettek értelmezni 

az Eurós teljesítményminták (ti. vizsgázók) szintjét. Adattisztítási technikákat itt is 

alkalmaztunk, sőt három referenciadeskriptor rögzítését feloldottuk, mert mégsem 

illeszkedtek. 

2. táblázat. A KER-skála küszöbértékei 

 

 Horgonyzás nélkül Horgonyzott 

C2 3,95 5,36 

C1 2,17 3,04 

B2 0,1 0,08 

B1 -1,93 -2,85 

A2 -4,29 -5,62 

A1   

 

 

4. A második szakasz: A vizsgázói teljesítmények minősítése  

és a minimumkövetelmény érvényesítése 
 

Az illesztés második szakasza a vizsgázói teljesítmények minősítése volt. (A NYAT-

nak benyújtott dokumentációnak része volt az illesztendő Eurós feladatsorokon végzett 

ítészi munka is, ezt azonban, terjedelmi okokból, itt nem lehet bemutatni.) A négy 

illesztendő Eurós vizsgáról (általános B1, B2 és C1, illetve az üzleti szaknyelvi ProB2) 

kigyűjtött 75 vizsgadolgozat vett részt a minősítésben. Vizsgánként 15-22 dolgozatot 

választottunk ki, a már meglévő eredményszámítások, elemzések alapján. Mely 

dolgozatok kerültek be e mintákba? Egyrészt olyan dolgozatokat választottunk, ahol a 

válaszadóknak jó illeszkedési értékeik voltak, azaz ítészeinknek tiszta, világos, a 

vizsgázó szintjét egyértelműen tükröző válaszsorokkal kellett találkozniuk. 

Nyilvánvalóan könnyebb az ítész dolga, ha a teljesítmény egyértelműen megítélhető. 

Másrészt olyan vizsgázók dolgozatait kerestük ki, akiknek mért teljesítményértékei 

közötti különbség kicsivel több, mint a vizsgarészek átlagolt és az összeredményekre 

vetített mérési hibája. A mérési hibaérték értelme az volt, hogy eredmények olyan 



„távolságra” legyenek egymástól kvantitatív értelemben, amelynél feltételezhető volt, 

hogy a különbség kvalitatíve is tetten érhető lesz. 

A feladatra való közös felkészülés (tréning) sem maradt el. Később az ítészek 

másolatban megkapták a dolgozatokat, segédanyagokkal (kulcs, nyerspontszám, 

kritériumskálák, pontozólap, hanganyag stb.). Az ítészek a nagyobb megbízhatóság 

(információgazdagság) és az összevethetőség érdekében vizsgarészenként alkottak 

ítéletet a vizsgázókról, a KER-skála szerint. Az előrendezett csomagokban a jobb 

teljesítményektől a gyengébbek felé haladva vizsgarészenként minősítették a vizsgázók 

KER-szintjét. Arra is törekedtünk, hogy az ítészek a már feldolgozott vizsgaanyagok 

alapján ítéljék meg a vizsgázói teljesítményeket, tehát a vizsgaanyag a lehető 

legnagyobb mértékben legyen ismert. A munkában 13 ítész vett részt. 

Ezeket az értékeléseket is szoftveres elemzésnek vetettük alá, összesen 1397 

szintmeghatározást. A KER-skála küszöbértékei itt is a korábbiak szerint, a KER-ből 

eredeztetett értékek szerint voltak rögzítve (2. táblázat, jobb oszlop). Az elemzések 

technikai követelményei (összekötöttség) teljesültek. Figyelemre méltó volt, hogy nem 

több mint 14 iterációs körben végezte el a szoftver a számításokat, azaz gyorsan és 

könnyen elérte a kívánatos konvergenciát. 

 

4. 1. Eredmények 
 

A 3. táblázatban felülről lefelé haladva az egyre gyengébbnek ítélt 

teljesítménymintákat találjuk. Legfelül találhatók azok, amelyek az 1. szakaszban 

számított küszöbértékek figyelembevételével C1 szintűnek minősíthetők. A lejjebb 

lévő szürke sáv átmenet, mert a statisztikai hiba (0,39) lehetetlenné teszi annak 

eldöntését, C1-nek vagy B2-nek minősíthetők e teljesítmények. Tovább, lefelé haladva 

elérjük a B2-es tartományt, amely alatt szintén található egy, a felsőnél szélesebb 

szürke sáv, az átmenet a B1 felé. Még lejjebb található a B1-es tartomány, majd ismét 

szürke tartomány következik, végül a skála legalján néhány A2-esnek minősített 

teljesítmény szerénykedik. 

A félkövér jelölésű vizsgázók eredményeire rákerestünk a tényleges végeredmények 

között, megválaszolandó azt a kérdést, hogy a vizsgázók, akiket a KER-től eredeztetett 

küszöbértékekre támaszkodva adott szintekre minősítettek, az elvárt módon kaptak-e 

eredményt a vizsga pontszámítási rendszerében. (64,5% az Eurós ponthatár.) 

Ellenőriztük, a 778-as kódszámú vizsgázó például megfelelt-e a vizsgán. Az ítészi 

munka alapján az elvárás az volt, hogy „éppen csak” megfelelt, minimumszinten. 

Visszakeresve a 2007. márciusi C1 vizsgán mért, a Rasch-módszerrel kalkulált 

végeredményeket, megállapítottuk, eredménye 65% volt, ami igen nagy mértékű 

egyezést takar. Már a B2 sávba lóg bele a sorban következő C1-es vizsgázó (749), 

akinek az ítészi elvárások szerint buknia kellett. A Rasch-eredmények itt is igazolták az 

ítészi munkát (ill. az ítészi munka igazolja az eredményt), miszerint 61%-os eredményt 

ért el, tehát nem sikerült a vizsga. A küszöbértékek által meghatározott 

szinttartományokat hasonló módon vetettük össze a többi kiválasztott vizsgázó 

végeredményével. 

 

3. táblázat. A kiválasztott vizsgázói teljesítménymintákra 

vonatkozó ítéletek szoftveres számításai 



 

Vizsgázó A megkísérelt 

Euro vizsga 

Nyelvtudás ítészi 

megítélés alapján 

(logit)  

Mérési hiba 

(logit) 

Illesztett 

szinttartomány 

777 C1 3,9 0,38 

C1 

972 C1 3,9 0,38 

759 C1 3,46 0,38 

937 C1 3,46 0,38 

778 C1 3,18 0,37 

4920 B2 2,9 0,35 B2/C1 

átmenet 4883 B2 2,65 0,36 

4214 B2 2,52 0,36 

B2 

749 C1 2,48 0.37 

917 C1 2,34 0,38 

3997 B2 2,26 0,36 

4943 B2 2,26 0,36 

868 C1 2,2 0,38 

542 ProB2 2,07 0,41 

658 C1 2,06 0,38 

680 C1 2,06 0,38 

936 C1 1,91 0,38 

4991 B2 1,85 0,37 

4511 B2 1,71 0,37 

B2 

560 ProB2 1,55 0,42 

484 ProB2 1,55 0,42 

574 ProB2 1,37 0,42 

881 C1 1,3 0,4 

916 C1 1,3 0,4 

4910 B2 1,29 0,38 



531 ProB2 1,19 0,42 

3754 B2 1,15 0,38 

554 ProB2 1,02 0,42 

3748 B2 1 0,38 

930 C1 0,98 0,4 

4694 B2 0,86 0,38 

474 ProB2 0,84 0,42 

334 B1 0,54 0,4 

355 B1 0,54 0,4 

405 B1 0,54 0,4 

4387 B2 0,45 0,37 

520 ProB2 0,33 0,41 

B1/B2 

átmenet 

589 ProB2 0,33 0,41 

583 C1 0,16 0,41 

549 ProB2 0 0,41 

875 C1 -0,01 0,4 

3999 B2 -0,1 0,37 

4217 B2 -0,1 0,37 

958 C1 -0,17 0,4 

388 B1 -0,59 0,4 

B1 

 

409 B1 -0,59 0,4 

3995 B2 -0,65 0,37 

364 B1 -0,75 0,4 

527 ProB2 -0,85 0,42 

348 B1 -0,92 0,4 

472 ProB2 -1,02 0,42 

323 B1 -1,08 0,4 



335 B1 -1,08 0,4 

358 B1 -1,08 0,4 

4337 B2 -1,35 0,38 

4528 B2 -1,35 0,38 

546 ProB2 -1,37 0,42 

3853 B2 -1,49 0,38 

349 B1 -1,56 0,4 

B1 

392 B1 -1,56 0,4 

360 B1 -1,87 0,4 

389 B1 -1,87 0,4 

4396 B2 -1,91 0,37 

528 ProB2 -2,12 0,42 

4501 B2 -2,46 0,37 

385 B1 -2,5 0,4 

A2/B1 

átmenet 

387 B1 -2,5 0,4 

533 ProB2 -2,57 0,41 

316 B1 -2,66 0,4 

4768 B2 -2,73 0,37 

313 B1 -2,98 0,4 

366 B1 -3,3 0,4 

A2 
384 B1 -3,8 0,41 

327 B1 -4,14 0,42 

312 B1 -4,68 0,43 

 

A többi vizsga megfelelési ponthatárát is a fenti módon ellenőriztük. Hasonló 

módon helyénvaló volt a ProB2-es határoló pontérték, viszont kevésbé stimmeltek a 

B2-es és B1-es ponthatárok, mert az ítészek megfelelőnek minősített vizsgázói a 

végeredményük alapján nem feleltek meg. A KER-szenzitív ponthatárok ezekben az 

esetekben „elnézőbbek” voltak, mint a hivatalos végeredmény. Viszont az összes 

szinten sikerült az ellenpróba, azaz az ítészek által eggyel lejjebb lévő szintre besorolt 



vizsgázók a felsőbb szintű vizsgán megbuktak, pontosabban, akik megbuktak 

vizsgájukon, besorolhatók voltak az eggyel lejjebb lévő szintre. 

 

5. Összefoglalás 
 

Az Euro nyelvvizsgák validitását a következő módon lehet levezetni a KER alapját 

képező mérésekből: ha Northék munkája hiteles, kellő validitással bír, a C2-A1 KER 

mérési skálát, referenciadeskriptorok segítségével, itthon replikálni lehet, és a skálán 

meg lehet határozni a KER-hez illesztett küszöbértékeket. A valószínűségi mérés nagy 

előnye, hogy e küszöbértékeket egy az egyben fel lehet használni a vizsgázók 

képességének, a szinteknek az elhatárolására, amivel ellenőrizni, pontosítani, azaz 

validálni lehet a vizsga pontértékben kifejezett minimumkövetelményét. Meg lehet 

válaszolni a kérdést, hogy a vizsga azt a szintet méri-e, amit mérni hivatott. 

 

6. A kutatás jelentősége 
 

E kutatás eredményének tekinthető, hogy az Euro vizsgák illesztése direkt módon, 

közvetlenül a KER alapját képező mérésekhez történt, szemben az ET kézikönyvében 

javasoltakkal, ami referenciafeladatok közbejöttével teszi ugyanezt. North és Schneider 

munkája mint mérési referencia minden más referencia (illesztett feladat, 

teljesítményminta stb.) forrása is. 

A familiarizációs szakaszban a kérdőívezéssel részben túl is mentünk a Kézikönyv 

előírásain, amennyiben nemcsak az egyes foglalkozások keretében mint input-technikát 

használtuk a deskriptorok felismertetését és azonosítását, hanem szummatív módon 

összefoglaltuk a képzés eredményességét, és egyben az illesztés legfontosabb 

adatbázisát is előállítottuk. 

A mérési szakma érdeklődésére számot tarthat az is, hogy a vizsgaeredmények és 

szintek egymáshoz való viszonyáról is kaptunk információt. A vizsgaközpontok szinte 

kivétel nélkül szintenként hoznak döntést arról, hogy ki „megy át” és „bukik”, és alig 

ismerik a szintek egymáshoz való viszonyát, ti. hogy aki adott szinten nem felel meg, 

megfelelne-e az eggyel lejjebb lévő szinten; vagy aki megfelel, megfelelne-e egy 

szinttel feljebb is. A vizsgateljesítmények integrált megítélése erre nyújt lehetőséget. 
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1. Bevezető 
 

A halló társadalom keveset tud a siketekről. A siket ember nem jár fehér bottal, nem ül 

tolókocsiban, jelenlétét nem érzékeljük, csak akkor, ha többen vannak egy társaságban, 

és jelelnek. A siketek jelenlétének hiányát hasonlóképpen nehéz észrevenni. Miközben 

az elmúlt húsz évben valamennyiünk életének szinte nélkülözhetetlen részévé vált az 

angol nyelv, sokszorosára duzzadt az angol szakon a hallgatói létszám, és köztük több 

vak és súlyosan mozgássérült hallgató is angol szakos bölcsész vagy tanári diplomát 

szerzett, keveseknek tűnt fel, hogy siket hallgató egy sem jelent meg a képzésben. 

Joggal vetődik fel a kérdés, vajon a siketeknek kevésbé van szükségük angol nyelvi 

ismeretekre vagy az angol nyelvet oktatni tudó tanárokra, mint másoknak? Mi tartja 

őket vissza attól, hogy angolul tanuljanak, diplomát szerezzenek, és nyelvtudásukat az 

élet különböző területein kamatoztassák? Az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti 

Tanszékén 2007 februárjában indult „Esélyegyenlőség a nyelvtanulásban” című projekt 

többek között erre is keresi a választ. A projekt nagyobbrészt a társadalom közel 10%-

át kitevő diszlexiások nyelvtanulási lehetőségeit kutatja, másrészt pedig a szám szerint 

kisebb, de sokszorosan hátrányos helyzete miatt legalább akkora figyelmet igénylő 

siket közösség nyelvtanulási kérdéseivel foglalkozik. Ez a dolgozat a terjedelmi 

korlátok miatt az eddigi eredményeknek csak egy kis szeletét, a siketek idegennyelv-

tanuláshoz való hozzáférésének egyes aspektusait igyekszik bemutatni. 

 

2. A siketek Magyarországon: anyanyelv, oktatás 
 

A kutatás megértéséhez elengedhetetlen a magyarországi siketek helyzetének 

felvázolása. (Részletesebben erről Bartha és mtsainál (2006) olvashatunk.) Nincs 

pontos statisztikai adatunk arról, hány siket él ma Magyarországon, számukat a 

szakirodalom mintegy 60 ezer főre becsüli (Bartha és mtsai, 2006; Vasák, 1996). 

Számarányukat tekintve jelenlétük a felsőoktatásban és a diplomás szakmákban 

elenyésző (Szabó, 2003), melynek okai, úgy véljük, oktatási rendszerünk súlyos 
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hibáiban és a siketek számára biztosított jogok érvényesülésének hiányában 

keresendők. 

Noha Magyarországon a siketség hivatalosan mindenütt fogyatékosságként jelenik 

meg, a siketek valamennyi lehetséges fórumon nyelvi és kulturális kisebbségként 

definiálják önmagukat (vö. http://www.sinosz.hu), melyet a nemzeti és etnikai 

kisebbségekhez hasonlóan megilletne az anyanyelv használatához (1993. évi LXXVII. 

törvény) és az anyanyelven történő oktatáshoz való jog (32/1997. (XI.5.) MKM 

rendelet). Az anyanyelv a súlyosan hallássérült egyén számára nem a hangzó magyar 

nyelv, hiszen az ő számára az akusztikus input nagyrészt vagy teljesen érzékelhetetlen 

marad. A siket szülők gyermekeként születő siketek anyanyelve egyértelműen a 

magyar jelnyelv, ők azonban a siketeknek csak legfeljebb 10%-át teszik ki. A siketek 

többsége, hozzávetőlegesen 90%-a halló családba születik, így az ő esetükben a 

jelnyelvről nem mint a hétköznapi értelemben vett anyanyelvről beszélhetünk, hanem 

mint az első, természetes nyelvről (Ladd, 2003; Lane és mtsai, 1996; Muzsnai, 1999; 

Skutnabb-Kangas, 1994). A siket gyerek halláskárosodása vagy a hallás teljes hiánya 

miatt a világot vizuális úton érzékeli, a vizuális csatornán keresztül kapott ingerek 

hatására tud megindulni értelmi és érzelmi fejlődése, szocializációja (Bartha–Hattyár, 

2002). Létfontosságú érdeke tehát, hogy minél kisebb korban olyan személyek vegyék 

körül, akik a számára is érzékelhető nyelven keresztül, vagyis jelnyelven 

kommunikálnak vele (Grosjean, 1999; Gúti–Szépe, 2006). Talán nem igényel további 

magyarázatot, milyen súlyos következményekkel jár, ha ez elmarad: megnehezedik a 

világról való ismeret- és tapasztalatszerzés, nyelvi és kulturális vákuum alakul ki a 

gyerek körül, mely késlelteti az identitás kialakulását és az érzelmi fejlődést is. A halló 

családba született siket gyermek, vagyis a siket gyerekek mintegy 90%-a, már jelentős 

deficittel kerül be az iskolába, amely ezután csak fokozódik, mert „hazánkban a 

siketoktatás nyelve a hangzó magyar nyelv” (Szabó, 2003: 46). 

A hangzó nyelven való oktatás, az oralista módszer eluralkodása szerte a világban az 

1880-as Milánói Kongresszusnak köszönhető, ahol a halló siketoktatók kijelentették, 

hogy a siketek számára a legfontosabb a halló társadalomba való integrálódás, amely 

akkor érhető el a legtökéletesebben, ha a siketek megtanulnak a hallókkal 

kommunikálni, vagyis szájról olvasni és hanggal beszélni. Emiatt a siketek iskoláiban a 

hangsúly az intellektus fejlesztéséről és az ismeretszerzésről a hangzó beszéd tanítására 

helyeződött át. Az első osztályt megelőző két előkészítő évben intenzív 

beszédfejlesztésen esnek át a gyerekek, megtanulnak hangokat képezni, majd szájról 

olvasni, s a tantervi ismereteket ezen az úton kell elsajátítaniuk. A 2/2005 (III.1.) OM 

rendelet 4. 3. 1. pontja így fogalmaz: 

 

Az alapozó szakasz végéig átfogó feladat a nyelvi rendszer kiépítése. Megvalósítása 

elsődlegesen a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladata. 

Általános cél, hogy ez a szakasz megalapozza egy olyan direkt kommunikációs szint 

elérését, amely alkalmas valamennyi műveltségi terület ismeretanyagának teljesebb 

körű elsajátítására (szókincs, nyelvalaki struktúrák stb. vonatkozásában). 

 

A rendelet teljes szövege a hangzó magyar nyelv tanítását érti anyanyelvi nevelésen, 

és a jelnyelvre csak mint „az egymás közötti kommunikációban” használatos és 



„alapvetően szocializációs funkciójú” eszközre utal, mely tantárgyként csak a 7-8. 

osztályban jelenik meg. 

A siketiskolák tanárai számára még ma sem kötelező a magyar jelnyelv ismerete, és a 

Gyógypedagógiai Főiskola új BA programjában csak 30 órás fakultatív tárgyként 

találjuk meg az alapfokú jelnyelv-tanfolyamot (ELTE BGGyFK, 2007). Az oralista 

módszerhez való magyarországi ragaszkodás érthetetlen. A siketek megítélésében az 

1960-as évek óta szerte a világban végbement egy paradigmaváltás, és a korábbi 

patológiai szemlélet helyét az ún. antropológiai szemlélet vette át, mely a siketekre mint 

nyelvi és kulturális kisebbségre tekint. Egyre több állam ismeri el hivatalosan a siketek 

nemzeti jelnyelvét (pl. Finnország, Svédország, Görögország, Portugália, a Cseh és a 

Szlovák Köztársaság), és még ennél is több ország (pl. Németország, Belgium, 

Hollandia, Norvégia) biztosítja számukra a jelnyelven való oktatást és 

információszerzést (Timmermans, 2003). 

Magyarországon is kimondták már, hogy a siketeket a jelnyelvtől való 

megfosztottságuk teszi fogyatékossá (Vasák, 1996), és hogy legnagyobb ellenségük az 

oralizmus. Mind a siketek, mind halló kutatók, nyelvészek szót emeltek a két tannyelvű 

oktatás bevezetéséért, de jelentős változás egyelőre nem történt. Fontos előrelépést 

jelenthet a jövőben, ha törvényi erőre emelkedik az „Egyezmény a fogyatékossággal 

élő személyek jogairól” című ENSZ dokumentum (United Nations, 2007), melyet 

Magyarország az elsők között írt alá, s melynek 24.3.b pontja értelmében vállalja, hogy 

elősegíti a jelnyelv elsajátítását és támogatja a hallássérült közösség nyelvi identitását. 

 

3. Idegennyelv-oktatás siketeknek 
 

Többen rámutattak már arra, hogy az idegennyelv-oktatásból való kimaradás a siketek 

számára mekkora hátrányt jelent (Gúti-Szépe, 2006, Bartha–Hattyár, 2002). Míg a 

Nemzeti Alaptanterv (lásd 2/2007 (VII.31) kormányrendelet) a halló diákok számára a 

2. osztálytól kezdődően lehetővé, a 4. osztálytól fogva pedig kötelezővé teszi az első 

idegen nyelv oktatását, a siketek számára a 23/1997 VI. 4. MKM rendelet 

mellékleteiben megtalálható alábbi irányelv a meghatározó: 

 

IV/3.3 A siket tanulók oktatásában az élő idegen nyelv műveltségi terület tanítása az 

intézmény pedagógiai programja, helyi tanterve alapján szervezett keretekben, a 

nyelvi fejlettségi szint függvényében történik. Az oktatás folyamatában jelentős 

hangsúlyt kap az írásos forma. 

 

A fenti szöveget a 2/2005 (III.1.) számú OM rendelet a sajátos igényű gyermekek 

oktatásáról változatlan formában megtartotta. Más szóval a siketek számára nem kötelező, 

csak lehetséges az idegennyelv-oktatás megszervezése. Ez behozhatatlan hátrányt 

eredményez a továbbtanulás terén, de „diszkvalifikálja a siketeket az értelmiségi szintű 

munkavállalásban, sőt a felsőfokú tanulmányokban való részvételben (beleértve a doktori 

képzést) is” (Gúti–Szépe, 2006: 115). Történtek már kezdeményezések arra, hogy 

siketeknek jelnyelvi közvetítéssel szervezzenek angol nyelvtanfolyamot (vö. Bajkó–Kontra, 

2008), s az eredmények minden szempontból biztatónak mutatkoztak. Interjús kutatásunk 

során részben azt vizsgáltuk, hogyan fértek hozzá az idegennyelv-tanuláshoz azok a siket és 



súlyosan nagyothalló adatközlők, akikben megvolt és megvan az érdeklődés az idegen 

nyelvek iránt. 

 

4. A kutatás 
 

Az „Esélyegyenlőség a nyelvtanulásban” projekt keretein belül 2007 júniusától október 

elejéig készítettünk interjúkat hallássérült nyelvtanulókkal
2
. A résztvevők 

kiválasztásakor a hólabda módszert alkalmaztuk, ám ezen belül törekedtünk a 

legnagyobb változatosság elvének biztosítására is. Mintánkban a szakmunkástól a 

felsőfokú végzettségűig, és a középiskolástól a nyugdíjas korúig képviseltették 

magukat a nyelvtanulók. Az összesen 23 adatközlőből 18 siketként, 5 pedig súlyosan 

nagyothallóként definiálta magát. A tanult nyelvek elsősorban az angol és a német 

voltak, de főként az idősebb korosztálynál előfordult az orosz, a magasabb 

végzettségűeknél pedig a latin, az olasz, a japán és a ruszin is. 

A kutatás módszeréül a részben strukturált interjút választottuk. Fő kérdéseink az 

anyanyelvre, a jelnyelvhasználatra, az iskolai tapasztalatokra, az idegen nyelv 

tanulására és használatára, a nyelvkönyvekre és tanítási-tanulási módszerekre 

vonatkoztak. Minden, egyenként általában 55-60 perces interjút hangszalagon 

rögzítettünk, jelnyelvi tolmácsok segítségével. Az adatfelvétel helyszínéül többnyire a 

SINOSZ budapesti székháza, néhány esetben az ELTE BTK épülete szolgált. 

A közel 25 órányi hangfelvétel átírása után az adatokat kvalitatív elemzésnek 

vetettük alá, a MAXQDA elemző szoftver alkalmazásával. Az első, a jelnyelv 

használatára vonatkozó eredmények a ’Jel és jelentés’ c. alkalmazott nyelvészeti 

konferencián hangzottak el (Kontráné, 2007). A rendelkezésünkre álló bőséges 

adathalmazból a jelen tanulmányhoz csak azokat az adatokat használtuk fel, amelyek 

az idegennyelv-tanuláshoz való jog gyakorlati megvalósulásával kapcsolatosak. 

 

5. Eredmények 
 

Annak a kérdéskörnek a feltárásához, hogy megvalósul-e a gyakorlatban a siket joga a 

nyelvtanuláshoz és hozzáférnek-e a siketek az angol nyelvhez, az alábbi három 

kategóriába csoportosítva mutatjuk be az eredményeket: 1) Az angol nyelv szerepe a 

siketek életében; 2) Nyelvtanulási lehetőségek siketek számára; 3) Az eredményes 

nyelvtanulás feltételei. 

A rendelkezésre álló kvalitatív adatok bemutatása révén a siketek szemszögéből 

kaphatunk feleletet a fenti kérdésekre. Szavaikat részben tömörítve, részben szó 

szerint, az adatközlők anonimitásának megőrzésével idézzük. 

 

5. 1. Az angol nyelv szerepe a siketek életében 
 

Az interjúk során megbizonyosodhattunk arról, hogy a siketekben élénk az érdeklődés 

az idegen nyelvek és elsősorban az angol iránt. A megkérdezettek négy különböző 

                                                           
2
 A szerző köszönetet mond a SINOSZ munkatársainak a kutatás megszervezésében, valamint 

Sáfár Anna kutatóasszisztensnek az interjúk lebonyolításában és átírásában nyújtott 

nélkülözhetetlen segítségéért. 



motivációs forrásról számoltak be: a munka, az információszerzés, a társas kapcsolatok 

és a nyelvtanulásból fakadó öröm. Mivel a siketek közül sokan helyezkednek el az 

informatika területén, a mi adatközlőink között is előfordult rendszergazda, 

szoftverfejlesztő, számítógépes grafikus, de még mérnök is, akik számára az angol 

nélkülözhetetlen munkaeszköz: „Sok oka van, először is, programozó vagyok, 

dolgozom, ahhoz kell tudni. A programozási szakkönyvek angolul vannak, azt akarom 

érteni, a munkában nagyon sokat használom az angolt. Ha ki kell szótáraznom, az 

nagyon lassítja a munkát” – mondta egyikük. Egy másik vélemény szerint az angol 

általában fontos az elhelyezkedéshez: „Alapkövetelmény a munkához, hogy tudjon 

nyelvet. Hogy tudjon találni munkát” – Az angol világnyelvvé válása és az Európai 

Unióhoz való csatlakozásunk szintén befolyásolja a siketek angoltanulási kedvét. Egyik 

nagyothalló adatközlőnk több hónapot töltött angol nyelvterületen munkavállalóként, 

egy másik pedig Erasmus ösztöndíjasként, és saját bőrükön tapasztalták mennyire 

fontos a nyelvtudás. 

A siketek turistaként is hasznát veszik az angol nyelvnek, még akkor is, ha 

egyébként ismerik a nemzetközi jelnyelvet: 

 

Mert ha egy siket elmegy mondjuk Görögországba, minden angolul van kiírva. 

Görögül nem tud, de angolul ott van, és megérti. Étlap is angolul van, és akkor tudom, 

hogy ezt kérem. Ott van görögül, de mellette angolul is. Ha nem tud angolul, akkor 

elveszik a világban. Jobb, ha kicsit tud angolul. 

 

Hasonlóképpen nyilatkozott egy másik adatközlő: „Mert például ha elmegy nyaralni, 

és bajba kerül, akkor tudjon angolul kommunikálni valakivel. Tolmácsot kérni, ezt is 

angolul kell.” 

Az angol nyelv a tájékozódásban, információszerzésben is szinte nélkülözhetetlen 

ma már. Van, aki csak kedvtelésből böngészi az internetes oldalakat, de egyik 

adatközlőnk, hobbi családfakutatáshoz gyűjt adatokat rendszeresen, egy másik pedig 

külföldi siket ifjúsági szervezetek konferenciáiról tájékozódik. A halláskárosultak 

számára a számítógép a kapcsolattartás eszköze is, és nemzetközi viszonylatban ehhez 

is az angol nyelv szükséges. Egy fiatalasszony a franciaországi rokonokkal is angolul 

levelez, egy másik MSN-ezni szokott külföldi ismerőseivel. Az egyik sportszervezet 

vezetője ügyeit úgy intézi, hogy szótárral próbálja megérteni a kapott levelet, és baráti 

segítség igénybevételével válaszol rá egyszerű szavakkal, de eredményesen. 

A nyelvtanulást sokan különösebb instrumentális motiváció nélkül, önmagáért is 

fontosnak tartják, mert örömet, sikerélményt nyújt, és fejleszti az önbizalmat. Egy 

interjú rövid részletét idézzük: 

 

J: Először a kihívás miatt, másodszor meg mert szeretem az angolt. Nekem is legyen 

valamelyikből vizsgám. Vagy oklevelem. Mint a többieknek 

I: Mint a többi kinek? 

J: Hát, mint a hallóknak. 

I: És a siketeknek általában fontos az, hogy nyelvet tanuljanak? Idegen nyelvet? 

J: Szerintem igen. Kulturális szempontból is. Mert például az angol az egyik 

világnyelv. Ezt jó lenne tudni. Hogy művelődjünk, okosabbak legyünk. És 

megmutassuk, hogy a siketek mire képesek. 

 



Vagyis az angolt nemcsak az teszi vonzóvá, hogy világnyelv, de jelentős szerepet 

játszik az is, hogy a hallók is mind tanulnak angolul, és a siketeknek fontos, hogy a 

hallókkal egyenértékűnek érezhessék magukat. Az egyik legidősebb interjúalanyunk a 

tudás iránti vágyat jelölte meg, mint legfontosabb motivációforrást: „Az hogy én ülök, 

és nézek ki, azért mert nem hallok, nézek ki a világba, az nekem nem elegendő, hanem 

impulzus kell” – mondta. 

A motiváció és az igény tehát nyilvánvalóan megvan a siket társadalomban is az 

idegen nyelvek és kifejezetten az angol nyelv iránt. Kérdés, vajon az iskolarendszer, a 

különböző oktatási formák hogyan képesek ezt az igényt kielégíteni. 

 

5. 2. Nyelvtanulási lehetőségek siketek számára 
 

Az adatközlők többsége a húszas-harmincas korosztályt képviseli, így többen utaltak 

arra, hogy a helyzet valamelyest változott az iskolákban azóta, amióta ők a padokat 

koptatták. A nyelvekhez való hozzáférése a megkérdezetteknek részben attól függött, 

hogy milyen iskolatípusban folytatták tanulmányaikat: siketek, nagyothallók vagy 

hallók iskoláiban. Külön kategóriát képeznek a felsőoktatásban folytatott idegen nyelvi 

tanulmányok, illetve a felnőtt tanfolyamok. 

Akik a siketek általános iskolájába jártak, arról számoltak be, hogy számukra ott 

nem volt idegennyelv-oktatás. Egy 29 éves résztvevő mondta: „Nem, siketeknél nincs. 

Úgy hallottam most már van, de az én időmben még nem volt. Nem volt semmi.” 

Vidéken hasonló helyzetről tudunk, beindult a nyelvtanítás, csak a szabad 

nyelvválasztás nem valósult meg ebben az iskolában, mert „nincs olyan Sopronban élő 

gyógypedagógus, akinek angol nyelvi végzettsége van. És azért csak a németet tanulják 

meg a gyerekek.” Többek tapasztalatáról számolt be az a fiatalember, aki elmondta, 

hogy a siketek akartak angolul tanulni, de erre nem volt lehetőségük, „hiszen a tanári 

kar úgy gondolta, hogy a siketek nem tudnak angolul tanulni. Éppen a kiejtés miatt, 

ezért a németet ösztönözték.” Az se volt szerencsésebb, akinek sikerült angolos 

csoportba kerülnie, ha nem volt megfelelően felkészült tanár az iskolában: 

 

… akkor vezették be a NAT-ot, én akkor voltam ötödik osztályos, mondták, hogy 

nekünk meg kell próbálni az idegen nyelvi oktatást. Mi az angol nyelvet választottuk. 

Jött egy férfi tanár, nem tudott jelelni, elkezdtük tanulni az angolt, írásban, de egy baj 

volt, nem tudott jelelni. Bajuszos volt, szakállas volt, nem tudtunk a szájáról olvasni, 

nem tudtuk követni. Nehéz volt megérteni. […] Hónapokig próbáltuk, de nem ment. 

A tanár elment az iskolából, és utána nem volt semmi. 

 

Volt, aki a gimnáziumban tapasztalt hasonlót, s még pontosabban meghatározta, mi 

okozta a gondot: a tanár „nem mindig jelelt, mert gyógypedagógus, és a 

gyógypedagógusok nagyon orálisan tanítanak”. 

Mások arról számoltak be, hogy a középiskolában kérés nélkül, eleve felmentették 

őket az idegen nyelvi követelmények alól. Az egyik gimnáziumban többeket is ért 

ilyen élmény: 

 

Később, a gimnáziumban, jelentkeztem, kértem, hogy tanulhassak idegen nyelvet. De 

az igazgató mondta, hogy nem lehet, felmentést kapok. Miért kapok felmentést? Mert 



nehéz, túl nehéz. Nem akartam elhinni. Apukám, anyukám mondta, hogy nem 

fogadjuk el, magántanárhoz jártam, megnézi, a szüleim támogattak. Jártam, láttam, 

hogy meg lehet tanulni, nem nehéz. Az igazgatónak szóltam, hogy magántanárhoz 

járok, megy, lehet az osztállyal tanulni? Nem, felmentést kapok. 

 

A nyílt felmentés azonban még mindig jobb, mint amikor a tanár ’elnézi’, hogy a 

hallássérült tanuló nem tudja teljesíteni az idegen nyelvi követelményeket. Ilyen 

élményről egy siket és egy nagyothalló résztvevő is beszámolt: 

 

Igen, tehát az angol nyelv. Na, arra emlékszem, hogy a hallássérültek közül jártunk 

oda egypáran, és nem tudtunk lépést tartani a többiekkel. […] És akkor a tanárnő 

észrevette, hogy azért ez nem oké, és akkor úgymond ő felmentett minket, tehát azért 

egy kettest mindig adott nekünk. Ami ugyan oké, hogy nem buktatott meg, de 

megalázó is. Vagy mentsen fel hivatalosan, vagy akkor tanítson meg! 

 

Igazán pozitív élménye a középiskolai nyelvtanulásról csak három 

adatközlőnknek volt. Egyikük hallók gimnáziumában tanult németet, és osztálytársa 

indigóval jegyzetelt neki, segítette, ő pedig nagyon szorgalmasan készült az órákra. 

Másikuk hallássérültekkel tanult együtt, akikkel írásos formában gyakorolták a 

nyelvet, s mert csak fakultatív volt a nyelvóra, kevesen jártak, s a tanár mindenkivel 

tudott egyénileg foglalkozni. A harmadik pedig olyan siket csoportba járt, ahol a 

tanár is használta a jelnyelvet és a tanulóknak is szabad volt jelnyelven kérdezni: 

„Tehát a tanár ugye jelelt, jellel tanított minket. […] mindig kérdezte, hogy hogyan 

kell ezt jelelni, azt jelelni, valóban jó tanárom volt.” Ez azért fordulhatott elő, mert 

ebben az iskolában maga az igazgató biztatta a tanárokat, hogy tanulják meg a 

jelnyelvet, vagy tanulják el a gyerekektől. 

Adatközlőink közül többen is bejutottak a felsőoktatásba, ahol a diplomaszerzés 

előfeltétele a nyelvvizsga-bizonyítvány. Mivel ezeknek az intézményeknek a nyelvi 

intézetei egyáltalán nem voltak felkészülve a siketek tanítására, némi próbálkozás után 

mindenki a felmentést választotta, mert hallókkal együtt, olyan órákon, ahol sok a 

magnóhallgatásos és társalgási feladat, nem tudtak lépést tartani a többiekkel. Egyikük 

felsőfokú szakképzésre járt, munkájában napi szinten használja az angolt. Az ő 

történetéből idézünk, mert neki még a felmentés sem ment zökkenőmentesen: 

 

Először bementem, mindenki beszélgetett, társalgási szituáció volt, semmi nem volt, 

aztán mondtam, hogy jó, én ezt nem… ez egyszerűen nem az én stílusom, 

összepakoltam és elmentem. Aztán kértem felmentést. És utána az iskolaigazgató 

említette, hogy ez nincs a szabályzatban ez a lehetőség, felsőoktatási törvényben, 

hogy felmentés. Akkor négy évet vártam, akkor sikerült valahogy felrakatni azt, hogy 

a siketek kapjanak mentességet, és valahogy így megoldódott. 

 

Az iskolai tanulmányok után adatközlőink mindegyike próbálkozott valamilyen 

tanfolyammal, magántanár alkalmazásával vagy önálló nyelvtanulással. A 

magántanárral való tanulás általában pozitív élményekkel járt, de hosszú távon a 

költségek miatt ez senkinek nem jelentett megoldást. A tanfolyamok szervezése sok 

nehézségbe ütközött, egyrészt a költségek, másrészt a feladatra alkalmas tanár hiánya 

miatt. Igazán jól csak kevesen tudtak megtanulni angolul, azok, akiket valamilyen 



speciális helyzet segített. Egy fiatal lány például egy többgyerekes siket amerikai 

családhoz járt a magyar jelnyelvet tanítani, és az együttlétek során tőlük tanulta meg az 

amerikai jelnyelvvel párhuzamosan a hangzó nyelvet is. Ahhoz, hogy a TOEFL vizsgát 

le tudja tenni, még az is kellett, hogy angolul tudó halló ismerősének úgy tanítsa a 

jelnyelvet, hogy cserébe angol nyelvtani magyarázatokat kap. Néhányan pályázati 

pénzből jártak olyan tanfolyamra, ahol a tanár a kedvükért megtanult jelelni. Ők 

eljutottak a sikeres alapfokú nyelvvizsgáig. Azok, akiknek ilyen lehetőség nem 

adódott, szótárból, magyar nyelvű leíró nyelvtanból, egy-egy régebbi típusú, nyelvtani 

magyarázatot is tartalmazó nyelvkönyvből, vagy az internet segítségével próbálnak 

önállóan tanulgatni. Van, akinek könnyebben megy, de van, aki segítség nélkül 

nehezen boldogul. 

 

5. 3. Az eredményes nyelvtanulás feltételei 
 

Amikor a siketek a nyelvtanulás, illetve nyelvtanítás eredményességéről beszéltek, 

rendre visszatérő kérdés volt a tananyag érthetővé tétele és a közvetítő nyelv 

megválasztása. A beszélgetésekből kiderült, hogy a hallókkal együtt nem tudnak a 

siketek eredményesen tanulni, mert nem értik az órát, és mert a hallók számos olyan 

tevékenységet végeznek, amelybe a siketek nem tudnak bekapcsolódni: a siketek nem 

akarnak megtanulni beszélni, a hangzó beszédet hallás után megérteni, és nem tudnak 

részt venni szerepgyakorlatokban vagy a játékokban. Ugyanakkor nagyon fontos 

számukra a nyelvtani magyarázat és az írott szöveg értése. Ezeknek a szükségleteknek 

a kielégítéséhez olyan nyelvtanár kell, aki jól tud a siketekkel kommunikálni, vagyis 

vagy maga is siket, vagy olyan halló személy, aki ismeri a jelnyelvet. Ezt az igényt 

különböző módokon csaknem mindegyik adatközlőnk megfogalmazta, példaként csak 

kettőt van lehetőségünk röviden idézni. Az alábbi interjúrészlet a jelnyelvi magyarázat 

fontosságát hangsúlyozza, azon túl a siketeket ugyanúgy kell tanítani, mint a hallókat: 

 

… miért kell más? Annyi a különbség, hogy jelnyelvvel kell tanítani, és akkor 

megérti. Csak jelnyelvvel kell tanítani. […] gondolom, hogy könyv, fölírom a táblára, 

a nyelvtani szabályokat a jelnyelven elmagyarázni, világosan, könnyen, hogy mi 

micsoda, mi miért van. És akkor így megérti. 

 

Egy középiskolás fiú számára azért lenne fontos a siket nyelvtanár, mert ő jobban 

tudná, hogyan tanulnak a siketek: 

 

Nagyon, nagyon kívánom, hogy a tanár siket legyen, az jobb. De a halló, az is jó, csak 

jeleljen nekem. […] Miért még? […] a siket tanár, […] jobban tudja mi kell egy siket 

csapatnak. Például a tanár tanít, mindenki bólint, biztos értitek? És nem biztos, hogy 

értik. A jelbeszélő tanár […] jobban felismeri ezeket, ha valaki nem érti, mint egy 

beszélő tanár. 

 

Arra vonatkozóan, hogy valóban jobb lenne-e a siket tanár, legfeljebb csak közvetett 

bizonyítékunk van, hiszen siket nyelvtanárral az interjúalanyaink nem találkoztak. Arra 

viszont ketten is említettek példát, hogy segítettek a társaiknak megérteni valamit, ami 

a tanári magyarázatból nem volt világos: 



 

Velem többször előfordult már olyan példa, hogy a tanár valamit magyarázott, a 

végén egyszerűen föladta az egészet, mert annyira nem tudott mit csinálni, a végén 

megkért, és én fél perc alatt elmagyaráztam. Mert tudom, hogy a siket ember 

kapcsolódási pontjai hogyan és hol találhatók, és akkor mindig ahhoz kapcsoltam. A 

tanár viszont nem tudja, hogy a siketek hogyan gondolkodnak. Persze ő a halló 

színvonalon, a saját színvonalán magyarázott. Nem a gyerek színvonalán, gondolom 

én. Én tudtam valahogy, én befogadtam az információt, és valahogy tovább tudtam 

adni. Hogyan magyaráztam, olyan nehéz ezt elmondani, hiszen teljesen másképpen, 

mint ahogy azt a tanár magyarázta. 

 

Az egész interjúsorozaton végigvezetett az a gondolat, hogy a siketeket azért kell 

máshogyan tanítani, mert ők „siketesen” gondolkodnak, ami azt jelenti, hogy 

vizuálisan, nem szavakban, hanem képekben. Ennek a gondolkodásbeli különbségnek 

az ismerete fontos bármilyen közismereti tárgynak a tanításában – Karcsi például 

történelem óráról hozott példát –, de különös jelentősége van akkor, amikor egy idegen 

nyelv rendszerét próbáljuk megértetni és elsajátíttatni a siketekkel. Nem hagyható 

figyelmen kívül, hogy a csaknem 25 órányi interjúanyagban összesen egyetlen siket 

tanárról, egy rajztanárról tettek említést a résztvevők. Egy világlátott, idősebb úr ki is 

jelentette, hogy „Magyarországon siket tanár meg nincs. Külföldön van.” 

 

6. Összefoglalás és következtetések 
 

A bemutatott adatokból jól látható, hogy a siketek számára valós szükséglet az angol 

nyelv ismerete, akarnak és képesek is nyelvet tanulni, valamint az is, hogy az 

iskolarendszer csak nagyon korlátozottan és többnyire nem a siketek számára 

megfelelő módon biztosít lehetőséget az idegen nyelvek tanulására. Ahhoz, hogy 

eredményesen lehessen a siketeknek idegen nyelvet tanítani, szükség lenne siket vagy a 

jelnyelvet jól ismerő halló nyelvtanárokra. Siket hallgatók viszont addig nem tudnak 

bekerülni az angol szakra, amíg nem rendelkeznek jó nyelvtudással. Ezért, amíg 

nincsenek siket angoltanárok, nyilvánvaló, hogy a halló tanárokat kell a siketek 

oktatására felkészítenünk. Adatközlőinktől szerzett ismereteink szerint a felkészítésnek 

két fontos eleme kell legyen: egyrészt tanuljanak meg a nyelvtanárok jelnyelven 

kommunikálni, másrészt ismerkedjenek meg a jelnyelvvel nyelvészeti szempontból is, 

hogy meg tudják találni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek révén a siketek meg 

tudják érteni a hangzó nyelveknek a vizuális nyelvektől eltérő sajátosságait. Olyan 

intézmény, ahol a leendő angol- vagy más nyelvtanárok ezeket az ismereteket is 

elsajátíthatnák, Magyarországon nincs. Az új, kétszakos, mesterszintű tanárképzésbe 

könnyen beilleszthető lenne az angol-jelnyelv, német-jelnyelv stb. szakpár, ha lenne 

valamelyik egyetemen legalább minor szinten elvégezhető jelnyelv szak vagy 

szakirány. Ezért, bármily furcsának hangzik is, ahhoz, hogy a siketek joga az angol 

nyelv tanulásához biztosítható legyen, legelőször a jelnyelv szakot kell behozni az 

egyetemre. Nincs mire várnunk, hiszen így is több évtizedes a lemaradásunk Európa 

legtöbb országával szemben. Ha a nyelvtanárképzésünkkel nem segítjük hozzá az 

iskolákat ahhoz, hogy a siketeket oktatni tudó szaktanárokat alkalmazhassanak, 

sajnálatos módon részesévé válunk a siketek elleni diszkriminációnak. 
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1. Bevezetés 
 

A diszlexiás nyelvtanulók kérdésköre egyre nagyobb figyelmet kap ma 

Magyarországon és szerte a világon. Ennek oka részben az, hogy az európai uniós 

statisztikai adatok szerint a népesség közel 7-10%-át érinti ez a fajta részképesség-

zavar (Smythe-Everatt, 2000), amely gyenge olvasási teljesítményt okoz annak 

ellenére, hogy az érintett értelmi képességei nem térnek el az átlagtól, és megfelelő 

olvasás-írás oktatásban részesült (Gordosné Szabó, 2004). Ez azt jelenti, hogy akár 

céges nyelvtanfolyamon, akár általános iskolai nyelvórán minden tizedik diákról 

kiderülhet, hogy diszlexiás. Amennyiben a modern oktatás azt állítja magáról, hogy 

tanulóközpontú, akkor a tanárok egyszerűen nem hunyhatnak szemet a diákság 

majdnem 10 százalékának a nehézségei felett, és nem ruházhatják át a diszlexiás 

tanulókkal való foglalkozás felelősségét a logopédusra vagy a pszichológusra. 

Jó néhány tanulmány vizsgálta a diszlexiás nyelvtanulók problémáit (pl. Kormos-

Kontráné Hegybíró megjelenés alatt; Schneider-Crombie, 2003; Sparks-Ganschow, 

1993), és a szakirodalomban sokan leírtak olyan speciális tanítási módszereket, 

amelyek megkönnyítik a diszlexiás nyelvtanulók idegennyelv-tanulását (pl. 

Nijakowska, 2001; Secemski-Deutsch Adoram, 2000; Schneider–Crombie, 2003). 

Magyarországon is egyre több tanulmány születik a diszlexiás nyelvtanulók 

problémáiról (Gyarmathy-Vassné, 2004; Kormos-Kontráné Hegybíró, megjelenés alatt; 

Ormos, 2004; Sarkadi, megjelenés alatt). Ugyanakkor még mindig viszonylag keveset 

tudunk arról, milyen nyelvtanulási élményei vannak a diszlexiás tanulóknak. Az 

általunk végzett kutatásban azt vizsgáltuk, hogy a résztvevők milyen tapasztalatokat 

szereztek arról, hogy az iskola és a nyelvtanár hogyan álltak hozzá a tanulási 

zavarukhoz, továbbá arra kerestük a választ, hogy ezek a tapasztalatok hogyan hatnak a 

diákok nyelvórához fűződő érzéseire és általában a nyelvtanulással kapcsolatos 

hozzáállásukra. 

 

2. A kutatás elméleti háttere 
 



A diszlexiát hagyományosan olyan olvasási és/vagy írási nehézségekkel járó zavarként 

(Frost-Emery, 1995; Smith-Sensenbaugh, 1992) definiálják, amely nem magyarázható 

sem értelmi fogyatékossággal, sem a megfelelő oktatás hiányával. (Bryant-Bradely, 

1985). Az olvasási és írás, problémák mögött a vizuális és auditív információ 

feldolgozás, a munkamemória és a szavak mentális lexikonban való tárolásának és 

előhívásának nehézségei állnak (Smythe, 2004). Fontos hangsúlyozni, hogy a 

diszlexiának biológiai alapja van: neuropszichológiai kutatások olyan eltéréseket 

mutattak ki a diszlexiások agykérgében, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják az 

agykéreg kritikus területein a vizuális és auditív információ feldolgozását (Paulesu és 

mtsai, 2001). 

Ma már egyre kevésbé tekintenek a diszlexiára mint fogyatékosságra, és inkább 

képességek és nehézségek kombinációjaként (Peer, 1999) vagy tanulási különbségként 

(Ranaldi, 2003) definiálják. Egyre több figyelmet kapnak a diszlexiások pozitív 

adottságai is, mint például a kiemelkedő vizuális képességek, a kreativitás, a hatékony 

problémamegoldó képességek (Edwards, 1994) és a globális/holisztikus 

gondolkodásmód (Gyarmathy, 2004). 

Az idegennyelv-tanulás általában komoly megpróbáltatás elé állítja a diszlexiás 

nyelvtanulót. Nemcsak az idegen nyelven történő olvasás, írás okoz gondot számára, 

hanem a fonológiai és auditív információfeldolgozás, a szintaktikai szerkezetek 

megértése és helyes alkalmazása, illetve a szavak memorizálása is (Kormos-Kontráné 

Hegybíró, megjelenés alatt, Schneider-Crombie, 2003). Mindezen nehézségek ellenére 

is a nyelvtanulás nagyon fontos a magyar diszlexiás tanulók számára. Minthogy 

magyarul viszonylag kevesen beszélnek, az idegennyelv-ismeret hiánya jelentősen 

csökkenti a diszlexiások karrierlehetőségeit (Gyarmathy-Vassné, 2004). A magyar 

diszlexiás diákokat ugyanakkor gyakran felmentik az idegen nyelvből való osztályzás 

alól (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény), ahelyett, hogy speciális 

segítséget nyújtanának nekik a nyelvtanulási nehézségeik leküzdéséhez. Szerencsére az 

osztályzás alóli felmentés nem az egyetlen kedvezmény, amelyben a diszlexiás 

diákokat részesíteni lehet, lehetséges csak az írásbeli munka osztályzása vagy a 

helyesírás osztályzása alóli felmentés is. A diszlexia diagnózisát tartalmazó 

szakvélemény ajánlásai alapján, amit a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és 

rehabilitációs bizottság állít ki (a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. évi törvény), az 

iskolaigazgató hozza meg a felmentésekkel és kedvezményekkel kapcsolatos 

döntéseket. 

Az idegen nyelv elsajátításánál a diszlexiás nyelvtanulóknak nemcsak a szűk 

értelemben vett nyelvi nehézségeken kell felülkerekedniük, hanem azzal is meg kell 

küzdeniük, hogy speciális helyzetükre a környezetük hogyan reagál. Gyakran 

előfordul, hogy egyszerre tartják őket tehetségesnek és „butának”, mivel a képességeik 

az egyes területeken igen eltérőek lehetnek (Cottrel, 2003). A helyzetet tovább rontja, 

hogy a diszlexiát nem vagy csak kevéssé ismerik. Kontra Edit és Kormos Judit (2007) 

felmérése rámutatott arra, hogy képzésük során a nyelvtanárok szinte semmilyen 

felkészítést nem kapnak a diszlexiásokkal való foglalkozáshoz. A legtöbb embernek 

csak sejtései vannak a diszlexia okairól, és sokan az alacsony intelligencia jelének 

tartják ezt a tanulási zavart (Ranaldi, 2003), ami a diszlexiások stigmatizációjához 

vezet (Gyarmathy-Vassné, 2004). Edwards (1994) tanulmánya bemutatja a diszlexiás 

tanulók iskolában szerzett negatív tapasztalatait, többek között azt, hogy az iskolai 



évek alatt még a sikeres és magabiztos diszlexiásoknak is mennyi méltánytalan 

bánásmódot, hátrányos megkülönböztetést és megaláztatást kellett eltűrniük. A 

diszlexiások nyelvtanulási tapasztalatait két Magyarországon készült tanulmány is 

vizsgálta. Ormos (2004) egy sikeres diszlexiás diákkal készített esettanulmányt, akinek 

a nyelvtanárai pozitívan álltak hozzá a diák speciális szükségleteihez, és a nyelvórán 

figyelembe vették, hogy a tanuló diszlexiás. Egy másik esettanulmány résztvevőjének 

azonban (Sarkadi, 2005) negatív élményei voltak azzal kapcsolatban, hogy általános 

iskolai tanárai hogyan álltak a diszlexiához. Ennek következtében a középiskolában 

már, a stigmatizációtól való félelem miatt, nem mondta el, hogy diszlexiás. 

Mint azt ez a rövid irodalmi áttekintés is mutatja, igen kevés kutatás készült a 

diszlexiás nyelvtanulók tanulási élményeiről annak ellenére, hogy mind a nyelvtanárok, 

mind a szülők, mind más diszlexiás diákok számára fontos, hogy megismerjék 

tanítványaik, gyermekeik vagy társaik tapasztalatait. A tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekek élményeinek és érzéseinek ismerete megfelelő alapot ad ahhoz, hogy ezek a 

diákok hatékony segítségben részesülhessenek. 

 

3. A kutatási menete 
 

3. 1. A résztvevők 
 

Egyes résztvevők hirdetésre jelentkeztek, amelyben olyan diszlexiás nyelvtanulókat 

kerestünk, akik szívesen beszámolnak nyelvtanulási élményeikről. Másokat diszlexiás 

tanulókkal foglalkozó tanárok vagy logopédusok ajánlottak. Mindannyian rendelkeztek 

diszlexiát igazoló szakvéleménnyel. A résztvevők tekintetében próbáltuk a lehető 

legnagyobb változatosságot elérni, vagyis az interjúalanyok kiválasztásánál figyelembe 

vettük az életkort, a diszlexia megállapításának idejét, az idegen nyelvi tudásszintet és 

az anyanyelvi zavarok leküzdésére kapott speciális terápiát. A résztvevők abban is 

különböztek egymástól, hogy a problémájukkal foglalkozott-e a nyelvtanár vagy sem. 

 

1. táblázat. A résztvevők életrajzi adatainak áttekintése 

 

 Álnév Életkor 1. idegen 

nyelv 

2. idegen 

nyelv 

3. idegen 

nyelv 

A diszlexia 

diagnosztizálásánál az 

életkor 

1. Antal  22 angol német  14  

2. Barbara 18 német angol  6  

3. Csilla 28 angol orosz német 27 

4. Dénes 20 német angol  8  

5. Eszter 25 angol orosz  23 

6. Ferenc 27 angol görög  26 

7. Gábor 14 angol spanypol  10 



8. Helga 16 angol olasz  13 

9. Ilona 15 angol héber spanyol, 

német 

12 

10. József 15 angol orosz  7 

 

 

Másik célul azt tűztük ki, hogy a résztvevők a diszlexiás tanulók különböző 

csoportjait reprezentálják. Szerettünk volna olyan alanyokat bevonni, (1) akik 

nyelvtanulási pályafutásuk egy részét úgy töltötték, hogy még nem diagnosztizálták 

náluk a diszlexiát, (2) akik osztályzás alóli felmentést kaptak és (3) olyanokat, akik 

felmentést ugyan nem kaptak, de jogosultak voltak bizonyos kedvezményekre. 

 

2. táblázat. A mintában szereplő diszlexiás tanulók egyes csoportjai 

 

Legalább bizonyos ideig diagnosztizálatlan 

diszlexiásként tanult  

Csilla, Ferenc, Eszter, Ilona, Helga, Gábor, 

Antal 

Osztályzás alól felmentett  Helga, Antal 

Kedvezményekre jogosult  Ilona, Barbara, Dénes, Gábor, József 

 

3.2. Kutatási eszközök 
 

Az itt ismertetett vizsgálat egy átfogó interjúkutatás része, amely egyrészt a magyar 

diszlexiás diákok nyelvtanulással kapcsolatos érzéseit és tapasztalatait vizsgálta, 

másrészt arra a kérdésre kereste a választ, hogy ezek a diákok milyen nyelvtanulási 

stratégiákat alkalmaztak, hogy legyőzzék nyelvtanulási nehézségeiket. Ebben az átfogó 

kutatásban használt interjú kérdéssort a diszlexiás tanulók tapasztalatairól, 

nehézségeiről és tanulási stratégiáiról szóló szakirodalom (Kormos-Kontráné Hegybíró, 

megjelenés alatt; Ormos, 2004; Schneider-Crombie, 2003; Sparks-Ganschow, 1993) 

alapján állítottuk össze. 

Az interjú vezérfonal 15 kérdésből állt, amelyeket négy téma köré csoportosítottunk: 

a résztvevők diszlexiából eredő problémái a mindennapi életben és az anyanyelvvel 

kapcsolatos problémák; nyelvtanulási tapasztalatok; nyelvtanulási nehézségek; 

nyelvtanulási stratégiák és motivációs jellemzők. A kérdéssort két diákon teszteltük, 

majd néhány kisebb módosítást hajtottunk végre rajta. Az interjúk magyar nyelven 

zajlottak, és egyenként kb. 40 percet vettek igénybe. Az interjúkról hangfelvétel 

készült, amelyet aztán legépeltünk. 

A legépelt interjúk főbb témáit egymástól függetlenül kódoltuk. A kódolásban 

mutatkozó eltéréseket megbeszélés keretében tisztáztuk. 17 témát találtunk, amelyek 

közül itt csak azokkal foglalkozunk, amelyek a tanulmány szempontjából relevánsak. 

Ezek a következőek voltak: 

1. A nyelvtanárok viszonyulása a diszlexiás tanulóhoz 

2. A nyelvórával kapcsolatos érzések 



3. Nyelvtanulási attitűd 

 

Az első két témát további altémákra bontottuk. A következő alkategóriákat találtuk: 

1. A nyelvtanárok viszonyulása a diszlexiás tanulóhoz 

• A diszlexia teljes figyelmen kívül hagyása 

• A diszlexiás nyelvtanuló problémáinak szentelt különleges figyelem 

• A diagnosztizálatlan diszlexiás tanulók problémáira adott reakció 

• Viszonyulás az idegen nyelvi tantárgyból való osztályzás alóli felmentéshez 

2. A nyelvórával kapcsolatos érzések 

• Általános negatív érzések 

• Általános pozitív érzések 

• Unalom 

• Szorongás 

• A kudarc elfogadása 

• Közöny 

 

4. Eredmények és megvitatás 
 

4. 1. A nyelvtanárok viszonyulása a diszlexiához 
 

Azok a résztvevők, akiknél tizenévesként (Eszter, Csilla, Ferenc) vagy felnőttként 

(Ilona, Helga, Gábor, Antal) diagnosztizálták a diszlexiát azon véleményen voltak, 

hogy a tanárok többsége nem ismerte fel speciális szükségleteiket, és nem tudtak nekik 

elég figyelmet szentelni. A diákok speciális szükségleteit figyelmen kívül hagyták, ami 

Edwards (1994) interjúkutatása szerint igen gyakori tanári reakció a diszlexiára. 

Speciális segítség nélkül a diagnosztizálatlan diszlexiás tanulók rossz jegyeket kaptak; 

ketten meg is buktak idegen nyelvből, négyen pedig közel álltak a bukáshoz. 

Néhány résztvevőben különösen élénken megmaradt, hogyan viszonyult 

nyelvtanulási nehézségeihez a tanára. Az egyik interjúalany (Ferenc) felidézte azt az 

élményt, hogy hogyan reagált első középiskolai idegennyelv-tanára a problémáira: 

„emlékszem így mondta, hogy nekem végem, és meg fogok bukni (F 816)”. Egy másik 

diák (Helga) arról számolt be, hogy „nem elfogadták, hogy problémáim vannak, nem 

segíteni akartak nekem, hanem még ki is emelték, hogy problémáim vannak, de nem 

segítség alapon, hanem inkább megalázási formában (H1062)”. 

Szerencsére volt azonban olyan tanár is, aki segítőkészen állt hozzá a 

diagnosztizálatlan tanulók problémáihoz. Az egyik interjúalany (Csilla) elmondta, hogy 

a némettanára, aki bár nem tudta, hogy Csilla diszlexiás, megértette, hogy a diákjának 

speciális segítségre van szüksége. „Tehát amikor ott volt az év vége, és látta, hogy ez 

»Úristen, egyes és kettes között áll, mit csináljak ezzel a diákommal?«, akkor ő 

segítőkész volt, és rávezetett a dolgokra. Adott olyan feladatokat, amivel át tudott 

engedni” (Cs462). 

A felmentett nyelvtanulók sem rendelkeztek pozitív élményekkel nyelvtanáraik 

hozzáállásával kapcsolatban. Bár a felmentést tekinthetjük egyfajta speciális 

segítségnyújtásnak, a kutatás résztvevői általában úgy találták, hogy a tanáraik számára 

közömbös volt a felmentett diák idegennyelv-tanulása. Az egyik résztvevő (Antal) 

tanárai például nem is várták el tőle, hogy bejárjon a nyelvórára. Lehetséges, hogy úgy 



értelmezték, az osztályzás alóli felmentés egyenértékű az óralátogatás alóli 

felmentéssel. A következő idézet szemlélteti ezt a hozzáállást: 

 

Az első órára tették az angolt, és mondtam, hogy „muszáj bejönnöm első órára?” És 

mondták, hogy nem. Pénteken akkor az utolsón sem kell itt lenned. Utána jött még 

egy tanár. Ő – hát nem tudom – vagy bent vagyok, vagy nem, azt csinálok, amit 

akarok. (A122) 

 

Az előbbi diák beszámolójából az is kiderül, hogy a tanárait nem érdekelte, mivel 

foglalkozik a nyelvórán, ha mégis bent volt. Az elvárások hiányát szélsőséges módon 

illusztrálja az a válasz, amit Antal adott arra a kérdésre, hogy mit csinált a nyelvórán: 

„így általában feküdtem, aludtam” (A80). Egy másik interjúrészletből az is látható, 

hogy Antalnak legalábbis egy tanára végképp nem tudta, milyen elvárásokat támaszthat 

Antallal szemben, hogyan kezelje az osztályzás alól felmentett diszlexiás nyelvtanulót. 

 

És akkor volt, amikor próbáltam együttműködni, és akkor „na, írjátok! Antal, te ezt 

most ne írjad!” Hát, most miért ne írjam. Nem kell kijavítania, én csak leírom. És 

akkor, „jó, írjad.” De nem, ne is írd, ne feleselj, menj ki!” (A88) 

 

A másik felmentett diák (Helga) ugyan bejárt az angolórára, de nem vonták be az 

óra menetébe, és szerinte a felmentésnek pont az volt a lényege, hogy a tanárainak ne 

kelljen foglalkoznia vele: „tehát úgy részt vennem kellett, hogy ott ülök, meg minden, 

de nem kellett velem is dolgozatot íratni, foglalkozni… hát igen, ez a fő, hogy 

foglalkozni nem kellett velem” (H1070). 

Fontos megemlíteni, hogy Helga olasztanára igenis megpróbálta Helgát bevonni az 

órai munkába. Kérdéseket tett fel neki, vagy csoportmunkában együtt dolgoztatta a 

többi diákkal. Ugyanazt a dolgozatot íratta meg vele, mint a többiekkel, de Helgát nem 

osztályozta. Ez a hozzáállás előnyösebbnek tűnik, mint az a fajta nemtörődömség, ami 

Antal esetében és Helga angoltanáránál volt tapasztalható. 

A két felmentett diák beszámolója jó néhány problémát felvet az osztályzás alóli 

felmentéssel kapcsolatban. Először is úgy tűnik, a tanárok körében némi 

bizonytalanság övezi azt, hogy pontosan hogyan is értelmezendő a felmentés. A 

nyelvtanárok nagy része, akikkel a résztvevőknek dolguk volt, úgy tekintették a 

felmentést, mint egy hivatalos indokot arra, hogy ne kelljen foglalkozniuk a felmentett 

tanulóval az idegennyelv-órán. Sőt, az egyik résztvevő esetében úgy is értelmezték, 

hogy az az óralátogatás alóli felmentésnek is minősül. Egy további probléma, hogy a 

felmentett diákot általában nem vonták be a tanóra menetébe. A tanulók ezért 

unatkoztak a nyelvórán, és nem mondhatni, hogy értelmes módon töltötték volna az 

időt. 

A kedvezményekre jogosult nyelvtanulók esetében több példát is találtunk arra, amit 

Edwards (1994) „méltánytalan bánásmódnak” nevez. Három résztvevő (József, Dénes 

és Barbara) beszámolójából az derült ki, hogy a nyelvtanár nem vett tudomást arról, 

hogy az illető diszlexiás, és a kedvezményekre való jogosultságát, mint például az 

írásbeli teljesítmény értékelése alóli felmentés, sem volt hajlandó elismerni. Ezen 

esetekben a nyelvtanárok tudtak a diákok speciális nehézségeiről, és el is olvasták az 

arról szóló szakvéleményt, a résztvevők szerint azonban nem foglalkoztak vele. Dénes 

például írt egy kérvényt az igazgatónak és a nyelvtanárnak, hogy ő csak szóban 



felelhessen, amelyhez csatolta a szakvéleményt, amelyben kifejezetten szerepelt, hogy 

őt nyelvórán csak szóban feleltessék. Arra való sikertelen kísérletét, hogy kihasználja 

az őt megillető kedvezményeket, a következőképpen írta le: „Megkeresem őt, hogy 

inkább a szóbeli számonkérés legyen előnyben nálam, mint az írásbeli. De, hát erre 

nem volt fogékony. Hát, egy pár hétig talán feleltetgetett, de azután ugyanúgy 

visszaállt arra a régi rendszerre” (D589). 

Azoknak a nyelvtanulóknak a meglehetősen negatív tapasztalataival szemben, 

akiknek a kedvezményekhez való jogát nem vették tudomásul, azok a diákok, akik 

részesültek az őket megillető kedvezményekben (Barbara, Dénes, Ilona és Gábor), 

pozitívan értékelték azt, hogy a tanáraik figyelembe vették, hogy ők diszlexiások, és 

mindannyian úgy találták, hogy a kedvezmények igénybevétele pont az az eszköz, 

amelyre nyelvi tanulmányaikban szükségük van. 

 

4. 2. A nyelvórával kapcsolatos érzések 
 

A diagnosztizálatlan diszlexiás tanulók, akiknek a szükségleteiről nem vettek tudomást 

az iskolában, negatív tapasztalatokat szereztek a nyelvórákról, és a nyelvtanulási 

attitűdjük is meglehetősen negatív volt. Az egyik résztvevő (Csilla) arról számolt be, 

hogy a nyelvóra tragikus élmény volt a számára. Minden egyéb tárgyból jó tanulónak 

számított, az idegen nyelvekből viszont kudarcot vallott, amit nehezen dolgozott fel. 

Az angolórával kapcsolatos emlékei különösen fájdalmasak. Az angol nyelvet olyan 

tanár tanította neki, „aki igazán nem tolerálta” a problémáit. Középiskolában még meg 

is bukott angolból, annak ellenére, hogy más tárgyakból jó eredményt ért el. Az egész 

tizedik évfolyamot ismételnie kellett, mert angolból nem tudta letenni a pótvizsgát. Ez 

a kudarc és az, ahogyan az angoltanára reagált a jelentkező problémákra, végzetes 

hatást tett Csilla nyelvtanulással kapcsolatos hozzáállására: „Középiskolában nagyon 

elvette a kedvemet a nyelvtanulástól, akkor még az egész tanulástól is a kedvemet 

elvette utána.” (Cs530). 

Amikor az interjúalanyok azokról a nyelvórákról számoltak be, amelyekbe nem 

vonták be őket, mindannyian kiemelték, hogy mennyire unatkoztak ezeken az órákon. 

Azt is elmondták, hogy megpróbálták elfoglalni magukat valamivel, hogy kevésbé 

unatkozzanak. Antal esetében ez többnyire azzal járt, hogy zavarta az órát, így sokszor 

kiküldték a teremből, míg Helga nem zavarta az órát, mivel általában rajzolgatott a 

nyelvórákon. Azt is érdemes megemlítenünk, hogy mindkét diák vegyes érzésekről 

számolt be az osztályzás alóli felmentéssel kapcsolatban. Helga örült annak, hogy nem 

kell többé azokkal a kudarcélményekkel és megaláztatással szembesülnie, mint a 

felmentés előtt, azt viszont nehéz elfogadnia, hogy a nyelvtanulásban valószínűleg 

sohasem fog sikert elérni. Ahogy Helga kifejezte, „nagyon megterhelő, hogy az ember 

valamit nem fog tudni csinálni az életében soha, rendesen” (H1130). 

Helgához hasonlóan Antal sem bánta, hogy fel van mentve, sőt el is mondta, 

mennyire élvezte, hogy nem kell bejárnia az angolórára. Érettségi után azonban 

megváltozott a véleménye erről a kérdésről, mivel felismerte a nyelvtanulás 

fontosságát, és visszatekintve már sajnálja, hogy nem tanult angolul. Érdekes 

megfigyelni az alábbi idézetben, hogy az „üresség” kifejezés visszatérő alkalmazása 

azt jelzi, hogy milyen erős hatással jár az angol nyelvtudás hiánya Antal énképére. 

 



Mert olyan furcsa, olyan üres az ember, ha nem tud. Azt érzem, hogy körülöttem 

mindenki tud valamilyen nyelvet, általában angolt, csak én nem. És van bennem egy 

ilyen üresség. Nagyon sok üresség van bennem, nagy-nagy üresség. De ez így 

kifejezetten kicsit nyomja, kicsit böki a csőrömet, hogy mégis csak kellett volna 

tanulnom valamit. (A148) 

 

Bár a diákoknak rövid távon könnyebbséget jelentett a felmentés, egyúttal teher is 

volt számukra, mert ezáltal el kell ismerniük a nyelvtanulásban vallott kudarcot, 

valamint azt, hogy elszalasztottak egy lehetőséget az idegennyelv-elsajátításra. 

A résztvevők meglehetősen erős negatív kifejezéseket használtak annak leírására, 

milyen is olyan tanártól tanulni, aki nem veszi figyelembe, hogy valaki diszlexiás. 

József például katasztrofálisnak tartotta az angolórákat, és elmondta, mennyire utálta, 

amikor be kellett lépnie a terembe, ahol az angolóra kezdődött. Szorongásáról 

árulkodik a következő pár mondat is: „Az hogy minden órára gyűlölök bemenni, az 

beletartozik? … Szörnyű. Tehát minden óra előtt azt nézem, hogy egyáltalán jön-e a 

tanár, a másik az, hogy hozza-e a dolgozat füzeteket” (J1459-1461). 

Ezek a résztvevők maguk is meglehetősen negatívan álltak hozzá a nyelvtanuláshoz. 

Barbara azt mondta, hogy utálta az angolt, és megszólalni sem volt hajlandó angolul 

addig, amíg egy olyan tanár tanította, aki nem vette figylembe, hogy ő diszlexiás. 

József pedig több olyan kijelentést is tett, amely annak elfogadását tükrözte, hogy 

számára a nyelvtanulás eleve kudarcra ítéltetett. 

Ezzel szemben azok a résztvevők, akik részesültek az őket megillető 

kedvezményekben (Barbara, Dénes, Ilona és Gábor), többnyire pozitív nyelvtanulási 

attitűdökkel rendelkeztek. Az egyik interjúalany (Ilona) így fejezte ki magát: 

 

A hébertanárom szerintem nem konkrétan ilyen diszlexiásra lett kiképezve, de nem 

nézi a helyesírást, és ennyi. Ennyit kell egyszerűen, és mégis egy nyelvvel gazdagabb 

vagyok. … Szóval ha nem nézik a helyesírást, utána neked is könnyebb, és 

felszabadulsz, és nincs benned az a görcs, hogy úristen, jól kell csinálni. Amint ez 

felszabadul, jobban fogod csinálni. Sokkal jobb lesz. Amikor nekem is kiderült, hogy 

diszlexiás vagyok, és nem kell figyelnem a helyesírásra, lehet, hogy akkor egyből 

nem lett jobb, de később jobb lett. Mert nem kell figyelnem rá. (I1286-1288) 

 

A fenti résztvevő beszámolójából kitűnik, hogy sok diszlexiás tanulónál a 

nyelvtanulással kapcsolatos szorongás nagy része az írásbeli munka, különösen a 

helyesírás értékeléséből ered. Ha megszüntetik ezt a stressztényezőt, akkor a diszlexiás 

diák is sikert érhet el a nyelvtanulásban, és lényegesen kevesebb negatív élményben 

van része. 

 

5. Következtetések 
 

Jelen tanulmány a diszlexiás nyelvtanulók tapasztalatait vizsgálta meg abból a 

szempontból, hogy a nyelvtanárok hogyan viszonyulnak a diák specifikus tanulási 

zavarához, valamint azt, hogy ezek az élmények hogyan hatnak a diák nyelvórával 

kapcsolatos érzéseire és nyelvtanulási attitűdjére. 



Úgy találtuk, hogy a tanárok eltérő módon viszonyultak a diszlexiás tanulók 

különböző csoportjaihoz (diagnosztizálatlan tanulók, felmentett nyelvtanulók és 

kedvezményekre jogosult nyelvtanulók). Az esetek nagy részében a tanárok nem 

ismerték fel a diagnosztizálatlan tanulók problémáit, így ezeknek a diákoknak a 

speciális szükségleteit sok esetben figyelmen kívül hagyták. A diagnosztizálatlan 

tanulóknál általában negatív élmények kapcsolódtak a nyelvórához, és az ő 

nyelvtanulási attitűdjük is negatív volt. Szerencsére néhány esetben a nyelvtanár 

észrevette, hogy az egyik diákja sokat küzd a nyelvtanulással, és még a diagnózis 

hiányában is képes volt segítséget nyújtani. 

Az idegen nyelvből való osztályzás alól felmentett diszlexiás tanulók tapasztalatai 

egy sor problémát vetnek fel a felmentés gyakorlatával kapcsolatban. Először is azt, 

hogy a tanárok gyakran nem foglalkoztak a felmentett tanulók nyelvtanításával. Ezeket 

a tanulókat általában nem vonták be az óra menetébe, ezért a diákok valamilyen egyéb 

elfoglaltságot voltak kénytelenek keresni, hogy kevésbé unatkozzanak. A tanulók 

számára a felmentés egyik hosszú távú következménye annak a súlyos érzelmi 

tehernek az elfogadása volt, hogy hátrányos helyzetben vannak, mert nem tudnak 

idegen nyelven. 

A kedvezményekre jogosult résztvevők tapasztalataira vonatkozóan elmondható, 

hogy a diák jogainak mellőzése vagy figyelembevétele által a nyelvtanárok nagyon 

fontos hatással lehetnek a nyelvtanulás kimenetelére. Ötből három kedvezményekre 

jogosult résztvevő nyilatkozott úgy, hogy esetében nem vették figyelembe a tanulási 

nehézségeiket. Ezek a tanulók ugyanúgy nem kaptak segítséget problémáik 

leküzdésére, mint a diagnosztizálatlan társaik, bár az esetükben ehhez az is 

hozzátartozott, hogy a tanár tudatosan döntött a szakvélemény ajánlásainak mellőzése 

mellett. Azok a diákok ugyanakkor, akik részesültek a kedvezményekben, úgy találták, 

hogy a kedvezmények megfelelő segítséget nyújtanak számukra nyelvi 

tanulmányaikban, és általában sokkal pozitívabban álltak a nyelvtanuláshoz. 

A kutatás eredményeiből levonható egyik következtetés a tanárok tájékoztatásával 

kapcsolatos. Úgy véljük, mindenképpen szükséges a nyelvtanárokat a diszlexia 

tüneteiről és a diszlexiás nyelvtanulók problémáiról szóló háttérismeretekkel ellátni, 

mivel ez elősegítheti, hogy felismerjék a diagnosztizálatlan tanulókat, és megértsék a 

sikeres nyelvtanulás érdekében nekik adott kedvezmények jelentőségét. Szükséges 

lenne továbbá átgondolni a felmentett diszlexiás nyelvtanulók helyzetét, és 

megpróbálni bevonni őket a nyelvtanulásba, mivel a mai gyakorlat azt mutatja, hogy ők 

nem aktív részesei az iskolai nyelvtanulásnak. 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönjük Gyarmathy Évának az interjúalanyok kiválasztásában, Sáfár Annának az 

interjúk elkészítésében és átírásában és Csizér Katának az adatok elemzésében nyújtott 

segítségét. Hálával tartozunk a résztvevőinknek is, akik megosztották velünk értékes 

tapasztalataikat. A kutatás a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Jedlik Ányos 

(B2-2006-0010) pályázatának támogatásával készült. 

 

 

Hivatkozások 



 
Bryant, P. & Bradley, L. (1985). Children’s reading problems. London: Basil Blackwell. 

Cottrel, S. (2003). Students with dyslexia and other specific learning difficulties. In Powell, S. 

(szerk.), Special teaching in higher education: Successful strategies for access and inclusion 

(121–139). London: Kogan Page. 

Edwards, J. (1994). The scars of dyslexia: Eight case studies in emotional reactions. London: 

Cassel. 

Frost, J. A. & Emery, M. J. (1995). Academic interventions for dyslexic children with 

phonological core deficits. Reston, VA: ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted 

Education. ERIC Document Reproduction Service No. E539). 

Gordosné Szabó Anna (2004). Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Budapest: 

Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Gyarmathy Éva (2004). Gifted children with specific learning difficulties and teaching foreign 

languages. Elérhető: www.diszlexia.hu/English/GCSLD.doc 

Gyarmathy Éva & Vassné Kovács Emőke (2004). Dyslexia in Hungary: A guide to practice and 

resources. In I. Smythe, J. Everatt & R. Salter (szerk.), International book of dyslexia. A cross 

language comparison and practice guide (116–121.) BDA: Reading. 

Kontráné Hegybíró Edit & Kormos Judit (2007). Nyelvtanárok a diszlexiáról. Új Pedagógiai 

Szemle, 9, 82–91. 

Kormos Judit & Kontráné Hegybíró Edit (megjelenés alatt). Hungarian teachers’ perceptions of 

dyslexic language learners. In Kormos Judit & Kontráné Hegybíró Edit (szerk.), Language 

learners with special needs: An international perspective. Clevedon: Multilingual Matters. 

Magyar Köztársaság Országgyűlése (1996). LXII. Közoktatási Törvény. 

Nijakowska, J. (2001. január). Teaching English as a foreign language to a Polish dyslexic child 

– A case study. Paper presented at the 5th BDA International Conference, University of York, 

UK. 

Ormos Eszter (2004). Egy sikeres dyslexiás nyelvtanuló. In Kontráné Hegybíró Edit & Kormos 

Judit (szerk), A nyelvtanuló: Esettanulmányok, tanulságos esetek (145–160). Budapest: 

Okker Kiadó. 

Paulesu, E., Démonet, J. F., Fazio, F., McCrory, E., Chanoine, V., Brunswick, N., Cappa, S. F., 

Cossu, G., Habib, M. C. D., Frith, C. D. & Frith, U. (2001). Dyslexia: Cultural diversity and 

biological unity. Science, 291, 2165–2167. 

Peer, L. (1999). What is dyslexia? In I. Smythe (szerk.), The dyslexia handbook (62). Reading: 

British Dyslexia Association. 

Ranaldi, F. (2003). Dyslexia and design & technology. London: David Fulton. 

Sarkadi Ágnes (2005). Dyslexia and achieving success in studying English as a foreign 

language. Szakdolgozat. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 

Sarkadi Ágnes (megjelenés alatt). Vocabulary learning in dyslexia – The case of a Hungarian 

learner. In Kormos Judit & Kontráné Hegybíró Edit (szerk.), Language learners with special 

needs: An international perspective. Clevedon: Multilingual Matters. 

Smith, C. B. & Sensenbaugh, R. (1992). Helping children overcome reading difficulties. Eric 

Identifier: ED344190 

Schneider, E. & Crombie, E. (2003). Dyslexia and foreign language learning. London: David 

Fulton. 

Secemski, S., Deutsch, R. & Adoram, C. (2000). Structured multisensory teaching for second 

language learning in Israel. In R. Peer & G. Reid (szerk.), Multilingualism, literacy and 

dyslexia: A challenge for educators (235–242). London: David Fulton. 

Smythe, I. (2004). What is dyslexia? A cross-linguistic comparison. In I. Smythe (szerk.), 

Provision and use of information technology with dyslexic students in universities in Europe. 

Elérhető: http://www.welshdyslexia.info/minerva/book.pdf 



Smythe, I. & Everatt, J. (2000). Dyslexia diagnosis in different languages. In L. Peer & G. Reid 

(szerk.), Multilingualism, literacy and dyslexia (12–21). London: David Fulton. 

Sparks, R. & Ganschow, L. (1993). The impact of native language learning problems on foreign 

language learning: Case study illustrations of the Linguistic Coding Deficit Hypothesis. 

Modern Language Journal, 77, 58–74. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. AZ ANGOL NYELVŰ KULTÚRÁK 

A HAZAI FELSŐOKTATÁSBAN 
 

 

 

  



 

Frank Tibor és Károly Krisztina (szerk.), (2009). Anglisztika és amerikanisztika. 

Magyar kutatások az ezredfordulón (417–426). Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

 

 

KURDI MÁRIA 
 

ÍRLANDISZTIKAI KUTATÁSOK A HAZAI EGYETEMEKEN 

 

 

 

 

 
 

Az írlandisztika, vagyis az Írországgal foglalkozó tanulmányok széles spektrumát 

magában foglaló, angol nevén Irish Studies az írek politikai önállósulásának idejéhez 

(1922) képest viszonylag fiatal diszciplína. Mint Christina Hunt Mahony egy 2007-es, 

meta-diszkurzív megközelítésű tanulmánykötetben írja, a diszciplína fejlődése 

szempontjából az 1960-as évek második felére datálódik az áttörés, amikor is a belfasti 

és a dublini egyetemeken az írlandisztikai tanulmányok és az anglo-ír irodalom terén 

kiterjedtebb kutatás, illetve mesterszakos képzés indult meg. Ahol tekintélyes létszámú 

ír diaszpóra él, mint például az Egyesült Államokban és Kanadában, folytatja Mahony, 

szintén akkortájt kezdődtek ilyen fókuszú programok, és tulajdonképpen egyes amerikai 

egyetemek és úttörő szerepű kutatók (például a Joyce-kutató Richard Ellmann, az ír 

modernistákról értekező Hugh Kenner) érdeme, hogy az írlandisztika hamarosan 

kanonikus diszciplínává vált (2007: 17–18). Magát Írországot tekintve 1970 újabb 

jelentős mérföldkő az írlandisztika történetében, amikor is kutatóik megalapították az 

IASAIL (International Association for the Study of Anglo-Irish Literature) szervezetet, 

amely 1998-ban, a megváltozott körülmények hatására, az Anglo utalást kihagyta 

nevéből. Alapító dokumentuma szerint a szervezet az angolul vagy írül született ír 

irodalom felsőfokú, a világban bárhol folyó oktatásának és kutatásának támogatására 

vállalkozik, továbbá arra, hogy a diszciplína kutatóinak kommunikációját és 

együttműködését elősegítse. Ennek jegyében több száz résztvevővel évente konferenciát 

szervez. Szintén 1970-ben, a University College Dublin Angol Tanszéke megindította az 

Irish University Review című periodikát, amely évente kétszer jelenik meg, a benne 

közölt tanulmányok, recenziók szerzői a világ számos országát képviselő kutatók. A 

történelem során az írekkel gyarmatosító-gyarmatosított viszonyban lévő Angliában az 

írlandisztika művelése, nem véletlenül, erősen az adott politikai kontextus függvényében 

indult meg, nevezetesen az 1970-es években, amikor az észak-írországi szektariánus 

gyökerű válság elmélyülésével szükségessé vált a két nép viszonyát új szempontok 

szerint elemezni, újraértelmezni (Richards, 2007: 55). 

Az 1970-es évek óta egyre több nem-anglofón kultúra intézményeiben foglalkoznak 

az írlandisztika oktatásával és kutatásával, hoznak létre ilyen érdekeltségű tudományos 

szervezeteket, folyóiratokat, kiadókat és szerveznek konferenciákat. 2005 októberében 

The Future of Irish Studies címmel Firenzében egy olyan konferencia megrendezésére 

került sor, amelyre 18 országból érkeztek delegáltak, és az írlandisztikai kutatások 



jelenlegi helyzetéről, még inkább jövőjéről tanácskoztak. Összesen 52 kolléga 

találkozott egymással a háromnapos konferencián, ahová Magyarországról szintén 

hívtak résztvevőt, hogy a diszciplína hazai helyzetét képviselje. Számon tartanak tehát 

minket az írlandisztika nemzetközi oktatásának és kutatásának átfogó vizsgálatakor, a 

fejlesztésére vonatkozó elképzelések megvitatásában és a további stratégiák 

kidolgozásában. A konferencián szekciókban zajló viták eredményeit kiadványban 

foglalták össze a szervezők, melynek egyik fejezete az „Irish Studies in the Non-

Anglophone World” címet viseli. Ebben a szerzők hangsúlyozzák, hogy az 

írlandisztika jövőbeli fejlődése sok tekintetben a nem-anglofón országokban zajló 

kutatásokon múlik (Mahony et al., 2005: 25). Ahhoz, hogy egy ilyen vélemény 

megfogalmazódhatott, a magyarországi eredmények szintén hozzájárultak, a 

folyamatban nekünk kétségkívül van és lehet még terünk és szerepünk. Dolgozatom az 

írlandisztika területén legfontosabb hazai fejleményekkel, tendenciákkal, ma is élő és 

alkotó kollégák jellemző kutatási eredményeivel foglalkozik, bár a terjedelmi korlátok 

miatt szükségszerűen csak egyes példákon keresztül.
1
 

Elöljáróban az ír irodalom és kultúra saját specifikus kontextusában, vagyis nem, 

vagy nem csak mint brit vagy általában angol nyelvű jelenségként kezelt hazai 

oktatásáról közlök néhány adatot, tekintve az oktatás és kutatás szoros kapcsolatát. A 

tudományterület hazai oktatásának kezdete, angol tanszékek, illetve angol intézetek 

programjában ír irodalmi kurzusok indításával az 1980-as végére, az 1990-es évek 

elejére tekint vissza. Az ELTE, a KLTE és a JPTE jártak ebben élen, ahol a 90-es évek 

közepére már gyakorlattá vált, hogy a szakos program részeként több írlandisztikai 

kurzus is meghirdetésre kerüljön, például Joyce és Yeats életművéről, a modern és 

kortárs ír drámáról, kisprózáról, költészetről, majd a kultúra más területei és a 

történelem irányába bővült a spektrum. 1996-ban az ELTE-n Ír Specializáció indult, a 

KLTE és JPTE (2000 óta DE és PTE) pedig szemeszterenként rendszeresen 2-5 

írlandisztikai kurzust vesz fel kínálatába választható, szakképzési órák formájában, 

illetve kötelezően a BA program angol irodalom és kultúra sávjába. Továbbá helyet 

kap ilyen kurzus a modern angol nyelvű irodalmakat oktató doktori iskolai 

programokban is. A 2000-es évek elején ehhez a hagyományhoz csatlakozott a Szegedi 

Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem, ahol az angol szakot művelő intézet, 

illetve tanszék ír specializációs sávot hozott létre programjában. Szintén újabb 

fejlemény, hogy a veszprémi Pannon Egyetem és az egri Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola Angol Intézete/Tanszéke félévente általában egy írlandisztikai 

kurzust szintén meghirdet. A PTE-n 2007-től az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák 

Tanszék gondozásában karok és tanszékek közötti részvétellel Írlandisztikai Kutató 

Központ működik. Köszönettel kell itt is megemlíteni, hogy az Ír Nagykövetség 

folyamatos kapcsolatot tart az írlandisztikai kurzusokat oktató, kutató intézményekkel, 

és mindent megtesz annak érdekében, hogy könyvtárukat, médiatárukat a lehetőségek 

szerint bővítse, fejlessze. 

Sokatmondó tény, hogy a hazai írlandisztikai kutatómunka terén már a 20. század 

első felében született könyv terjedelmű munkában közreadott eredmény. A budapesti 
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 A témáról már publikáltam tanulmányt, melyben az adatokat illetően vannak átfedések, a 

tárgyalás módja és szempontjai azonban csak részben hasonlóak a jelen írás szerkesztési 

elveihez. Mária Kurdi (2007). Irish Studies in Hungary: Dreams and Reality. New Hibernia 

Review, 11(1), 37–51. 



Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Angol Philológiai Intézete egy 

doktori disszertációt publikált, melynek címe Lady Augusta Gregory: Az ír nemzeti 

színpad megalapítása (Szekeresné, 1931). Írországot is tekintve a munka nemzetközi 

szinten az egyik legelső tudományos monográfia Gregory színházalapító érdemeiről és 

drámaírói művészetéről. Majd a Debreceni Angol Dolgozatok sorozatban jelent meg 

1944-ben egy könyvecske, melynek címe Magyar-ír kapcsolatok 1867-ig (Csorba, 

1944). Előszava szerint a szerző arra vállalkozik, hogy az ír–magyar irodalmi, 

kulturális érintkezésekre vonatkozó, nálunk megjelent elszigetelt utalásokat a 16. 

századtól a 19. század közepéig összegyűjtse, és egymásra vetítve rendszerezze, 

értelmezze. Ilyen jelentős kezdemények, majd az ellenkező véglet, a szűk látókörű 

ideologizálással terhelt időszak kényszerű szünete után a 80-as évek során kapott újra 

lendületet nálunk az írlandisztika művelése. Néhány akkor induló lelkes kutatónak, 

akik ma az idősebb írlandista generációt képviseljük, szárnyakat adott, hogy 1984-ben 

a Grazban rendezett IASAIL konferenciára más, a még létező vasfüggöny mögötti 

országból jövő kollégákkal együtt meghívtak minket, többségünk dolgozatát pedig a 

konferenciakötetben is közölték. A szervezetnek jó néhány magyar tagja van jelenleg 

is, és az éves konferencián, főként mikor Európában rendezik, mindig előad tőlünk 

néhány résztvevő. 1989-ben és 2003-ban pedig a KLTE/DE adott otthont az IAS(A)IL 

ezen nagyszabású rendezvényének. 

Az 1993 óta működő Magyar Anglisztikai Társaság (HUSSE) kétévenként rendezett 

konferenciáin mindig működik írlandisztikai szekció, ahol a terület kutatói 

dolgozatokat mutatnak be, és az esetenként megjelenő konferenciakötetek írlandisztikai 

részében publikálnak. A 2003-ban alapított Magyarországi Joyce Társaság kisebb 

tudományos ülések szervezése után 2006-ban több száz résztvevővel a nemzetközi 

Joyce Symposium megrendezésére vállalkozott Budapesten, számos magyar kolléga 

előadásának is teret adva. 2005-ben a HUSSE alszervezeteként megalakult a HUSIS, a 

Hungarian Society for Irish Studies. Első konferenciáját 2007 szeptemberében Pécsett 

tartottuk, kb. 40 magyar, ír, angol, amerikai, cseh és francia előadó részvételével. A 

konferencia címe Literary and Cultural Relations between Ireland, Hungary and 
Central and Eastern Europe volt. A fentiekben idézett, The Future of Irish Studies 

című kötet egyik fejezete listát közöl arról, hogy mely területeken lenne jó, ha a 

nemzetközi írlandisztikai kutatásokban előrelépés, irányváltás történne (Grene–Crotty, 

2005: 8–15). Hangsúlyozzák itt a szerzők, hogy ilyen lehetőség a transznacionális 

kultúratudomány diskurzusából történő merítés, különös tekintettel a kelet- és közép-

európai analógiákra. Ennek révén az írlandisztika a hagyományosabb kritikai 

szempontsortól az esetenként igen termékeny posztimperiális megközelítés felé 

mozdulhatna el (uo.: 12). A HUSIS konferencia ezt a magyarországi kutatásokban már 

létező, jelentős publikációkat felmutató vonalat erősítette tovább, amikor szekcióiban a 

különböző egyetemekről és főiskolákról érkező kutatók és PhD-hallgatók a 18. 

századtól napjainkig olyan témákról beszéltek, mint például Swift Gulliverének mai 

magyar imitációi (Hartvig Gabriella, PTE), a gender-ábrázolás párhuzamai Brian 

Merriman és Csokonai komikus eposzaiban (Takács Ferenc, ELTE), a Nyugat 
szerzőinek képe a modern ír irodalomról a két világháború között (Vöő Gabriella, 

PTE), Joyce fordíthatósága (Kappanyos András, MTA ITI), Szöverffy József 

folklorisztikai kutatásai Írországban (Pődör Dóra, KGRE), a Brian Friel bemutatók 

buktatói a magyar színpadokon (Bertha Csilla, DE), Derek Mahon egyik igen ismert 



versének magyar fordításai (D. Rácz István, DE), Seamus Heaney esszéi a kelet-

európai költészetről (Dolmányos Péter, EKTF), Csehov-átírások Írországban (Csikai 

Zsuzsa, ELTE), Martin McDonagh Kelet-Európa-képe a Pillowman című dráma 

testpolitikája kapcsán (P. Müller Péter, PTE), közép-európai gyökerek Elizabeth Kuti 

drámáiban (Kodó Krisztina, Kodolányi Főiskola), egy 56-os magyar emigráns 

identitásának újrakonstruálása belfasti protestánsok között Glenn Patterson egyik 

regényében (P. Balogh Andrea, SzTE), a Dublin University Magazine közleményei a 

magyarokról (Zarka Zsuzsanna, PTE), valamint az ír turisztikai iparág sikerének 

tanulságai Magyarország számára (Csapó János, PTE). A konferencia anyagának 

legjavából válogatott kötet készül, és Dublinban jelenik meg 2009 folyamán, az Ír 

Nagykövetség támogatásával. 

Hazánkban nincs kizárólag írlandisztikai tudományos közleményeknek szentelt 

folyóirat vagy periodika, az angol nyelvű, egyetemeken szerkesztett periodikák, 

kiadványok azonban megfelelő helyet biztosítanak az ilyen publikációknak. A 

Debreceni Egyetemen szerkesztett Hungarian Journal of English and American 

Studies (HJEAS) 1996 óta több írlandisztikai különszámot jelentetett meg, közöttük a 

2004-es duplaszám a 2003-as IASIL Konferencia válogatott anyagát tartalmazza, 

benne magyar kutatók írásaival. Az ELTE-n szerkesztett The AnaChronisT és a PTE-n 

megjelenő Focus: Papers in English Literary and Cultural Studies szintén 

rendszeresen közöl az ír irodalomról szóló hazai írásokat. 2007-ben a Pannon Egyetem 

az EPONA: E-journal of Ancient and Modern Celtic Studies című, többnyelvű 

(magyar, angol, gael) elektronikus periodikát kezdte megjelentetni azzal a céllal, hogy 

fórumot biztosítson a kelta (ír, skót, walesi, breton, man-szigeti és cornwalli) népek 

kultúráját kutatók számára, tehát írlandistáknak is szól a lehetőség. A fentiekben vázolt 

szervezeti élet, konferenciák és tudományos fórumok megfelelő keretet és lehetőséget 

nyújtanak a hazai írlandisztikai kutatások eredményes folytatásához. A 80-as években 

indulók mellett időközben felnőtt egy újabb nemzedék, melynek tagjai jórészt az 

említett egyetemek és főiskolák írlandisztikai kurzusaiban, specializációiban és doktori 

programjaiban kaptak indíttatást, hogy ilyen irányú kutatásokat folytassanak. 

Az alábbiakban a hazai írlandisztikai kutatások utóbbi kb. két évtizedének közelebbi 

témáiról, képviselőiről, megközelítési módjairól és nemzetközi ismertségének adatairól 

nyújtok tájékoztatást, a teljesség igénye nélkül. 

 

1. Recepciós tanulmányok 
 

Az Akadémiai Kiadó Modern Filológia Füzetek sorozatában Mesterházi Márton (MR, 

ELTE) Sean O’Casey Magyarországon (1993) és Goldmann Márta (BDF) Joyce 

kritikai fogadtatása Magyarországon (2005) címmel jelentetett meg kötetet. 

Mindketten részletesen elemzik az adott évtizedek hazai kulturális, illetve kritikai 

gyakorlatának politika-függő változásait és azok implikációit, hogy a két író 

megismertetésének, befogadásának specifikus, jelen esetben meglehetősen eltérő 

vonásait feltérképezzék. Ismertetik, értékelik továbbá az írók megítélésével, 

befogadásával kapcsolatban kialakuló ideológiai, irodalmi, színházi és egyéb vitákat is. 

A recepciós vizsgálatok eredményei a külföldi közönség számára azonban talán még 

érdekesebbek, mint itthon. A The Athlone Critical Traditions Series The Reception of 

British and Irish Authors in Europe című sorozatában Hartvig Gabriella „The Dean in 



Hungary” című tanulmánya (2005) hatástörténetet vizsgál, és többek között azt is 

boncolgatja, hogy a Gulliver’s Travels teljes magyar fordítása milyen szociokulturális 

okok miatt készült el csak 1914-re. Egy ír–magyar affinitásokra utaló yeatsi idézettel 

címében Bertha Csilla szintén a sorozatban jelentetett meg tanulmányt, ezúttal W. B. 

Yeats magyarországi útjáról (2006). Bertha magyar Yeats-története egyaránt szól a 

versfordítások minőségéről és a kritikai fogadtatás egyre finomodó, a költői mitizálást, 

retorikai stratégiákat előtérbe helyezve vizsgálódó eredményeiről. A sorozaton kívül, 

egyéb nemzetközi fórumokon megjelent fogadtatáselemzések között érdemes 

megemlíteni az elsősorban színháztörténettel és -elmélettel foglalkozó P. Müller Péter 

tanulmányát a nálunk is sokat játszott, a kegyetlenség színházához köthető Martin 

McDonagh domesztikálásáról a hazai színpadokon, amelyben a szerző elsősorban az 

eltérő rendezői felfogásokat tárgyalja ugyanazon darabok bemutatói esetében (2006: 

324–337). A jelen sorok írója pedig J. M. Synge drámáinak hazai fogadtatásáról 

publikált cikket, amely a Kosztolányi Dezső nevéhez fűződő első magyar Synge-

fordítástól Nádasdy Ádámnak A nyugat hőse című szövegéig, azaz a The Playboy of 

the Western World második magyar, a Bárka Színház által megrendelt fordításáig kíséri 

végig a Synge-drámák honi útjának legfontosabb állomásait, hogy végül az ír szerző 

sajátosan szubverzív komédiáinak más közegben történő játszhatóságáról vonjon le 

következtetéseket (Kurdi, 2007). 

 

2. A legnagyobb ír kanonikus szerzők kutatásának helyzete 
 

Fent említett recepciós tanulmányában Bertha Csilla szerényen emlékezik meg saját 

könyvéről, A drámaíró Yeatsről (1988), pedig ez a munka úttörő jelentőségű Yeats 

magyarországi kutatásának tudományos igényű elmélyítése szempontjából. A drámákat 

sajnos nem mutatták be nálunk, Bertha monográfiája azonban mégsem kimondottan 

szövegközpontú, hanem az identitásképzés színpadi reprezentálását elemezve kitér a 

művek vizuális, performatív jellegzetességeire is. 1995-ben Yeats születésének 130. 

évfordulója alkalmából a Nagyvilág különszámot jelentetett meg, Ferencz Győző 

(ELTE) szerkesztésében – a fordítások mellett itt eredeti cikkek is megjelentek, például 

olyan fiatal kutatóktól, mint G. István László (ELTE). Egy későbbi Nagyvilág számban 

pedig Komáromy Zsolt (ELTE) a yeatsi versvilág legátfogóbb témakörének 

megszólalási tereit elemzi (1999). Az angol nyelven megjelenő tanulmányok között 

Sarbu Aladár (ELTE) dolgozatai Yeats és Joyce esztétikájának részleteiben mélyednek 

el, különös tekintettel a Walter Paterrel kapcsolatba hozható vonatkozásokra, ily 

módon ágyazva a szerzőket a korabeli európai kontextusba (2002a, 2002b). Barta 

Szilvia PhD-hallgató (ELTE) Yeats színházának az abszurdot előlegező vonásairól írt 

tanulmányt, mely szerint a Yeats-kánon utolsó drámája, The Death of Cuchulain a 

hősiesség ideálját kérdőjelezi meg, miközben szimbolista elemeket vegyít tragikus és 

groteszk minőséggel (1999: 146–147). 

A Joyce-kutatás terén több publikáció fűződik Takács Ferenc nevéhez, főként az 

írországi Joyce-kultusz témakörében (például 2002a). Ugyanakkor figyelemre méltó, 

komparatív szempontokat érvényesítő kötetek születtek az ELTE-n megvédett PhD-

disszertációk alapján, közöttük Farkas Ákos Will’s Son and Jake’s Peer: Anthony 
Burgess’s Joycean Negotiations (2002) című könyve, illetve Nényei Judittól a Thought 

Outdanced (2003), amely a tánc motívumát követi Yeats és Joyce műveiben. 



Külföldön is publikálja eredményeit Mecsnóber Tekla (KGRE) és Gula Marianna 

(DE). Az előbbi például az Ulysses egyes rejtettebb magyar vonatkozásairól, mely 

téma talán egzotikus volta miatt szinte kimeríthetetlenül vonzó a nemzetközi kutatás 

számára (Mecsnóber, 2001), míg az utóbbi egyik, az Irish University Review-ban 

megjelent cikkében a Cyclops epizódról ír. Gula tézise az, hogy az Ulysses általa 

vizsgált fejezetében a kulturális nacionalizmus céljait és értékeit újratárgyaló 

performatív dimenzió érvényesül, mégpedig az akkor legfontosabb médiák, a 

napilapok, a populáris balladák és a színjátékok világának szubverzív megidézésén 

keresztül (2006: 257–258). 

 

3. Kutatások a jelenkori ír költészetről és regényirodalomról 
 

Seamus Heaney, Paul Muldoon és Derek Mahon költészetének kutatója hazánkban 

elsősorban D. Rácz István, aki az említett alkotókat sajátos északír kontextusukban, de 

a brit költészetről írott munkái keretében tárgyalja, amint Költők és maszkok című 

könyvében is teszi (1996). Angol nyelvű tanulmányokat szintén publikál, nemrégiben 

például „Heaneys of the Mind” címmel (2004). Az írás Heaney „Englands of the 

Mind” című esszéjének címét költi át, melynek szövegét együtt olvassa Ted Hughes, 

Geoffrey Hill és Philip Larkin egyes Wendy Cope által karikírozott verseivel, hogy az 

implikált Heaney-paródiára is rámutasson. A kortárs ír költészetről hazai fórumokon 

tanulmányokat közöl még Dolmányos Péter, aki például a HJEAS 2004-es összevont 

számában jelentetett meg elemzést az utazás/vándorlás motívum jelentésképző 

funkciójáról John Montague néhány versében. Ugyanakkor Dolmányos 2007-ben védte 

meg az ezen a területen készített PhD-értekezését. 

Mostohább sors jutott a kutatásban a kortárs ír regénynek. Mihály Árpád (ELTE) a 

The AnaChronisT 1999-es számában közölt figyelemre méltó tanulmányt Beckett 

kisprózájáról, konkrétan a Texts for Nothing címmel elérhető szövegeket véve górcső 

alá. A mű, írja a fiatal kritikus, közvetlenül a regénytrilógia után született, és egy új 

korszak kezdetének tekinthető Beckett prózájában, ugyanis a fikcionált autográfia 

hagyományát úgy éleszti újjá, hogy annak keretében az utazás metaforáját mint az 

önismeret mélyítésének lehetséges modelljét parodizálja (1999: 151, 164). Mivel a 

jelek szerint számos fiatal kutató, PhD-hallgató foglalkozik nálunk angol nyelvű 

posztkoloniális, illetve posztmodern regényekkel, remélhetőleg előbb-utóbb az ír 

prózairodalom hasonló, színvonalas törekvéseire is több figyelem irányul majd a 

jövőben. 

 

4. Az ír történelemmel, nyelvvel, médiával foglalkozó kutatás 
 

A történész Pintér Márta (Pannon Egyetem) angolul és magyarul megjelenő 

tanulmányai az ír nyelv helyzetét vizsgálják, történelmi, szociológiai, kulturális keretbe 

helyezve a 19. század végétől napjainkig, külön figyelmet fordítva az Észak-Írországra 

jellemző folyamatok specifikumaira, illetve a nyelvvel kapcsolatos oktatáspolitikára. 

Jórészt ezeket az írásokat integrálja sikeresen megvédett PhD-disszertációja (2007), 

melynek záró fejezetében a szerző az ír nyelvvesztés és a magyarnyelv-megtartás 

párhuzamos elemzésének lehetőségére céloz – ez további kutatásai szempontjából a 

nemzetközi szakmai közvéleményt is minden bizonnyal érdeklő, ígéretes terület. 



Ami az ír médiavilágot illeti, Takács Ferenc nálunk az a kutató, aki a kulturális 

kontextust kiválóan ismerve és haszonnal megidézni képesen az utóbbi időben 

rendszeresen publikál az ír filmipar egyre gazdagodó előretöréséről, termése legjaváról. 

Egyik tanulmány terjedelmű írásában érzékeny és pontos megfigyelésekkel ad 

összefoglalót az ír film történetéről, amit szerinte az utóbbi három évtized írországi 

modernizációs folyamatának keretében kell vizsgálnunk. Idézem: 

 

Ennek a folyamatnak a részeként, egyben tükreként, dokumentálójaként és 

bírálataként születtek meg az elmúlt húsz év ír filmjei: közben ennek a folyamatnak a 

teremtő újraképzelését és romboló felforgatását is elvégezték. ’Ágendájuk’, gondjuk 

és témakörük éppen ez a váltás, a de Valera-korszaktól a ’kelta tigrisig’ megtett nagy 

ugrás és ennek a tektonikus változásnak az erkölcsi, társadalmi és nemzeti értéke-

értelme, nyereségek és veszteségek hol kétségbeejtően zavaros, hol reményt keltően 

áttekinthető mérlege. (2002: 46) 

 

Takács szövegénél jobb, az írek igen speciális, mert túl gyors modernizációt megélő 

helyzetére is reflektáló elemző útmutatás aligha érhető el magyarul az ír filmek 

változatos tematikája, és a nemzetközi sikerreceptek adaptálására szemlátomást 

fogékony eszköztára iránt érdeklődők számára. 

 

5. Egy igen termékeny terület: az ír dráma kutatása 
 

Alighanem mert hagyományai Írországban mély gyökerűek, az ír dráma és színház 

tanulmányozása nálunk is vonzó, s a publikációk mennyiségét tekintve igen termékeny 

szakterület. A fiatal kollégák, PhD-hallgatók között kiemelkednek Csikai Zsuzsa írásai 

Csehov drámáinak adaptációiról, újrafordításáról a mai ír színpadon, illetve színpad 

számára. Egyik tanulmányában, amely Angliában jelent meg, abból a feltevésből 

kiindulva vizsgálja Brian Friel Csehov-adaptációit, hogy a drámaírói pálya mintegy két 

évtizedén átívelve ezek stratégiái az ún. szabad fordítástól a jelentős átdolgozásig 

terjednek, a kultúrpolitikai célokkal rokonítható megszólalási módból pedig egy 

személyesebbre váltanak (2005: 79). Mesterházi Márton többnyire magyarul megjelenő 

cikkeiben, illetve a különböző kötetekhez írt bevezetőiben, majd az esszéket 

egybegyűjtő, Ír ember színpadon (2006) című könyvében a tágabb közönséghez szól. 

A könyv Richard B. Sheridantől Becketten át Stewart Parkerig az ír drámai kánon 

számos remekművéről nyújt a mindenkor releváns kulturális, színházi kontextusba 

ágyazott egyéni megfigyeléseket. 

Bertha Csilla elsősorban angolul, nemzetközi fórumokon publikál a mai ír drámáról, 

cikkei a HJEAS-ban, az Irish University Review-ban, a New Hibernia Review-ban és 

külföldi tanulmánykötetekben jelentek meg, nevezetesen Brian Frielről, Tom 

Murphyről, Sebastian Barryről, Thomas Kilroy-ról, Frank McGuinnessről, stb. Ezekben 

az írásokban jórészt, bár nem kizárólagosan, a posztkoloniális elméletek egyes elemeit 

használja fel, például McGuinness Mutabilitie (1997) című drámájáról Dublinban közölt 

cikkében. A dráma címe Edmund Spenser versciklusát idézi fel, és vele együtt persze az 

Erzsébet-kori angol költő-politikus alakját, aki az íreket már akkor alsóbbrendű 

másikként kezelte prózai írásaiban. Bertha szerint a Tudor-gyarmatosítás idején játszódó 

dráma posztkoloniális szempontú vizsgálata a kritikai diskurzus bizonyos feltevéseinek 



konkretizációját, finomítását is eredményezheti. Erre vállalkozva a tanulmány elemzi a 

folyamatot, ahogyan McGuinness művében a gyarmatosító-gyarmatosított kapcsolat 

terén az egymásról alkotott sztereotípiák felmutatásán, majd megkérdőjelezésén 

keresztül a másik identitásának konstruálásában változás következhet be, amint a dráma 

címe is sugallja. Bertha Csillát az ír dráma területén ma már nemzetközileg elismert 

szakembernek tartják, amit jól mutat, hogy például 2006-ban a Cambridge Companion 

to Brian Friel szerkesztője társszerzőnek hívta meg. A Friel-kötetben megjelent 

tanulmánya szintén a posztkolonialitás keretében foglalkozik az írek legnagyobb élő 

drámaírójával, de egyben a kategorizálásnak ellenálló sokoldalúságát is érzékelteti. 

Ugyancsak 2006-ban Bertha Csilla – Donald E. Morse és e sorok írójának 

társszerkesztőjeként – Frielről tanulmánykötetet jelentetett meg Dublinban, amely 

eredetileg a HJEAS-ban megjelent cikkeket gyűjt egybe. 

Jómagam a területen 1999-ben publikáltam könyvet az Akadémiai Kiadónál, 

fejezetei három évtized ír drámairodalmának fejlődését tekintik át, a fő témák és 

dramaturgiai jellemzők egységében. Angol nyelvű tanulmánykötetem kiadásának éve 

2000, ebben a magyar nyelvű könyvben nem érintett, kevésbé ismert műveket elemzek, 

illetve szokatlanabb, például komparatív megvilágításba helyezek bizonyos kanonikus 

drámákat. Néhány éve már szintén kapok külföldről meghívásokat, hogy különböző 

kötetekbe tanulmányt írjak, 2006-ban például McDonagh-ról írtam a dublini Carysfort 

Press által megjelentetett tanulmánykötetbe. Újabb írásaim a női szubjektivitásnak és 

gender kapcsolatoknak a sok tekintetben egyenlőtlenül fejlődő mai Írországban 

jellemzően előtérbe kerülő kérdéseit reprezentáló drámaírói stratégiákat vizsgálják, a 

témáról könyvet is tervezek írni angolul. 

 

Összegzés 
 

A jelen cikk egészében megrajzolt vázlatos képet összegezve elmondható, hogy a hazai 

írlandisztikai kutatások, miközben a magyar szakmai és nagyobb közönség 

tájékoztatásának inspiráló feladatára, ezzel együtt pedig a szemléletmód és módszerek 

folyamatos megújítására vállalkoznak, az utóbbi évtizedekben fel tudnak mutatni a 

nemzetközi porondon is megjelenő, a korszerű nemzetközi kritikai erővonalakhoz is jól 

illeszkedő eredményeket. Külföldi idézettségünk is egyre számottevőbb, hiszen több 

kutató munkájára utalnak itt-ott könyvismertetésekben, illetve szaktanulmányokban. 

Bertha Csilla és az én írásaimat pedig már rendszeresnek nevezhetően említik vagy 

citálják olyan helyeken, mint például a Modern Drama című periodika 2004-es, a 

kortárs ír színház megközelítéseiről szóló különszáma. Úgyszintén fontos megjegyezni, 

hogy néhány éve Bertha Csillát beválasztották az Irish University Review tanácsadó 

testületébe, én magam pedig hasonló munkát végzek az Estudios Irlandeses című 

spanyol internetes periodika tanácsadó testületében. 

Felsőoktatásunk jelenlegi átalakulását figyelembe véve a hazai írlandisztikai 

kutatások jövője azonban kicsit bizonytalannak látszik. Bár a terület elszánt egyetemi 

kutatói sok mindent tesznek azért, hogy a felhalmozott értékek továbbra is 

gazdagítsák a szakos képzést, az Anglisztika BA programok kötöttségei miatt ezek 

keretében elég kevés írlandisztikát lehet oktatni, és azt is általában egyéb anglofón 

stúdiumok részeként. A még akkreditáció alatt álló vagy frissen induló MA 

képzésekben pedig ott kap csak viszonylag méltóbb helyet az írlandisztika, ahol 



tudnak posztkoloniális szakirányt indítani, de ennek összes feltétele a legnagyobb 

oktatói létszámú ELTE-n kívül nemigen adott a többi intézményben. Hogy a 

nemzetközi szinten is megjelenő kutatási eredmények továbbfejlődjenek, és 

inspirálják az újabb kutatói generációt kívánatos lenne, ha az országban több 

intézmény oktatóinak részvételével MA in Irish Studies program vagy legalább 

szakirányú továbbképzés indulhatna, melyet természetesen a vonatkozó szabályok 

szerint először létesíteni kellene. Véleményem szerint a kutatói potenciál a fentiek 

tükrében láthatóan adott, az Ír Köztársaság pedig sok tekintetben példa és modell 

számunkra, szerteágazó kapcsolataink vele és az Egyesült Királyság részét képező 

Észak-Írországgal ugyanakkor mindenképpen indokolják, hogy a hazai 

kutatómunkában a plurálisan felfogott ír kultúrával az eddigi eredmények bővítését 

célozva továbbra is külön foglalkozzunk. Az új mesterszaknak (vagy szakirányú 

továbbképzésnek) a szakmai érvek felsorakoztatásán, egyeztetéseken alapuló 

tervezése alakulóban van, és a megváltozott keretek lehetőségeinek felkutatásával 

néhány év múlva remélhetőleg visszalépés helyett előrelépésről számolhatunk be az 

írlandisztika hazai kutatásának területén. 

Egyetemeink és főiskoláink írlandistái nevében ezen a helyen is köszönetünket 

tolmácsolom Martin Greene jelenlegi nagykövet úrnak és a budapesti Ír Nagykövetség 

létesítése óta hazánkba akkreditált ír nagyköveteknek, valamint munkatársaiknak, hogy 

munkánkat különböző formában történő támogatásokkal, könyvadományokkal és 

ösztöndíjakkal hathatósan segítik. 
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Az 1970-es évek utolsó éveiben az addig hagyományosan oktatott angol és amerikai 

stúdiumok mellett elsősorban az akkori ELTE BTK Angol Tanszék néhány, az 

angolszász világ egészére különösen figyelő oktatója, Egri Péter egyetemi tanár, 

tanszékvezető és Újházi Lászlóné egyetemi docens ösztönzésére e sorok írója 

rábukkant a kanadai irodalom néhány ma már klasszikusnak számító író, a skót 

származású Hugh MacLennan (1907–1990), valamint a francia kanadai Gabrielle Roy 

(1909–1983) több regényére a budapesti Idegennyelvű Könyvtárban. The Watch That 
Ends the Night (1958), Two Solitudes (1945) az előbbi, La petite poule d’eau (1945) és 

a La riviere sans repos (1970) az utóbbi szerző kiemelkedő művei. 

Ezek az elbeszélő prózai művek, amellett, hogy sok ismeretet nyújtanak a Kanadával 

ismerkedő kutatónak, élvezetes, lenyűgöző olvasmányok. És mi kell egy az angol–

francia szakot annyi lelkesedéssel, és mindkét nyelvet rajongással tisztelő fiatal 

bölcsésznek, mint lelkesítő, bátorító volt tanárai ösztönzése és egy Magyarországon 

alig-alig ismert kétnyelvű irodalom felfedezésének lehetősége?! 1974-et írunk. Az 

amerikanisták világszerte új, addig ismeretlen területek iránt érdeklődnek, és szinte egy 

időben, gyakran egymásról sem tudva kezdik olvasni, felfedezni Kanada történelmét, 

irodalmát. Időben párhuzamosan történik mindez, és e sorok írója sok-sok olvasás, volt 

tanárainak segítőkészsége és támogatása eredményeként Magyarországon elsőként 

1978-ban bölcsészdoktori fokozatot szerez kanadai témájú, 20th Century Canada in the 

Novels of Hugh MacLennan című disszertációjával. 

1979 nyarán a budapesti Kanadai Nagykövetség megküldi az ELTE Angol 

Tanszékének az első könyvadományt, amelynek közvetlen eredménye, hogy 1979 

szeptemberében, elsőként az országban, speciális, fakultatívan választható tantárgy 

formájában megindul a Kanada oktatás. Az 1980-as években, a hallgatók évről évre 

növekvő számának köszönhetően Sarbu Aladár tanszékvezetése idején a kanadai 

irodalom kötelezően választható tantárggyá válik. Az órákat egy teljes tanéven 

keresztül megtiszteli jelenlétével és a hallgatókat is ösztönző érdeklődésével az akkori 

kanadai nagykövet, Robert Elliott brit származású felesége, Mrs. Gillian Elliott. 

 

Az 1980-as évek derekától kezdve e sorok írója előtt megnyílik a nagyvilág: 

nemzetközi konferenciákon megismerkedik nagyszerű Kanada-kutató külföldi 



kollegákkal: kanadai, német, osztrák, angol, amerikai, szlovén, lengyel stb., egyetemi 

oktatókkal, akiket mind ugyanez az érdeklődés vezérel, minél többet megtudni 

Kanadáról és a lehetőségeknek megfelelően beépíteni a Kanada Stúdiumokat az 

egyetemi angol oktatás rendjébe. A legváltozatosabb módokon történik mindez: van, 

ahol Észak-amerikai Stúdiumok/Tanszékek formálódnak, van, ahol a posztkolonialista 

angol nyelvű kultúrák részeként együtt oktatják az ausztrál, az ír országismereti 

tantárgyakkal, van, ahol csak egy-egy speciális kanadai irodalmi kurzust tanítanak stb. 

Kanada addig ismeretlen története, kultúrája, irodalma világszerte felkerül az angol 

képzés ’térképére’. Szinte egy időben tanulja meg oktató és hallgató, hogy a 

Kanadában élő különböző nemzetiségek mind-mind kanadaiak, mert mindenki 

valójában bevándorolt Kanadában. Margaret Atwood, az egyik legismertebb kanadai 

író véleménye: „We are all immigrants to this country”, és ez vonatkozik az Inuitokra 

(akiket korábban eszkimó néven ismert a világ), az indiánokra, akik 10-16 ezer évvel 

ezelőtt jöttek Észak-Amerikába Észak-Szibériából a Behring-szoros mentén, és azóta is 

mindenkire, aki Kanadában letelepedett, és így bevándorlónak minősül. Tehát a 

Kanadában élő különböző nemzetiségű emberek a kanadaiak. Maga a jelenség pedig a 

multikulturalizmus. 

Mi jellemzi a kanadaiakat? Miriam Waddington (1917–2004) kanadai költőnőnek, 

írónak a verse határozza meg a legjobban, hogy milyen is a kanadai valóság: 

 

What is a Canadian? 

 

anyway? A mountain, a maple 

leaf, a prairie, a Niagara fall, 

a trail beside the Atlantic, a 

bilingulism, a scarred mosaic, 

a yes-no somehow-or-other maybe 

might-be should-be could-be 

glacial shield, grain elevator, 

empire daughter imperial order of 

man woman child or what? 

 

Ebben benne van a kanadaiak hezitálása, az időnként bizonytalankodásnak tűnő 

megfontoltsága, az, hogy mennyi fajta dolog jellemzi Kanadát. Ami a legfontosabb 

Kanadával kapcsolatban, és ami mindent meghatároz az, hogy a második legnagyobb 

kiterjedésű ország a világon Oroszország után, és ennek a hatalmas, kontinensnyi 

területnek 60%-a víz. Ez nagyon-nagyon lényeges, mint az is, hogy ezen a hatalmas-

hatalmas területen még most sem több a lakosok száma, mint 30 millió. Ha ezeket az 

adatokat nézzük, akkor megértjük, miért is fejlődött Kanada irodalma és történelme 

egész másképp, mint minden más országé, beleértve az Egyesült Államokat is. 

Az irodalmat talán az jellemzi a legjobban, hogy nincsenek ’izmusok’, nem 

stílusirányzatok fejlődéséből áll a kanadai irodalom, hiszen az írók meglehetősen 

elszigetelten, egymástól területileg távol alkottak/alkotnak, és mindenki úgy veti 

papírra gondolatait, ahogy ő a legjobbnak gondolja. Utólag lehet persze kategóriákat 

felállítani, meg lehet határozni, de voltaképpen nincsenek írói, művészeti iskolák. 

Voltak művészeti központok, mert hiszen a nagyvárosok: Montreál, Toronto, 

Vancouver bizonyos fokig meghatározták és összefogták az embereket, de ennél 



lényegesebb az, hogy nincsenek stíluskorszakok, mint pl. a romantika 30-40 évig 

Angliában. Egy példa arra, hogy mennyire elutasítják az írók az egyes 

stílusirányzatokhoz való tartozást: pl. Jack Hodginsról (1938–) köztudott, hogy 

’mágikus realista’ író – így határozták őt meg a kritikusok. Ő ez ellen tiltakozik, és azt 

állítja, hogy őt csak a képzelete ragadja el. De vehetnénk Thomas H. Raddall (1903–

1994) regényírót is, aki Új Skócia, tehát Kanada keleti részén élt és alkotott. Raddall 

művészi stílusa leginkább az angol irodalomban Henry Fielding vagy Daniel Defoe 

stílusára és témaválasztására emlékeztet, holott Raddall a XX. században élt. A korától 

meglehetősen eltérő stílus és témaválasztás azonban nem von le művészi értékéből. 

Kanadára a regionalitás a jellemző, mivel minden író helyhez kötött. Erre 

vonatkozik mondásuk is ’Think globally, act locally.’ Az egy helyhez kötöttség 

problematikája elérhet egyetemes szintet, színvonalat. Kanadában egy-egy író 

maximum két régióban tud gondolkodni: egyszer, ahol felnőtt, és másodszor, ahová 

véletlenszerűen, felnőtt korában került. Ebben az esetben Kanada két területéről ír 

műveiben. Ennek megfelelően az elbeszélés, és tágabban a prózairodalom fejlődött. 

Elbeszélések, kisregények, regények és csak messze, messze ez után következik 

színvonalban mind a költészet, mind a dráma. 

Meggyőződésem, és minél több művet olvasok el a kanadai irodalomból, annál 

inkább úgy vélem, hogy ha jó néhány író, művész nem kanadainak született volna, 

hanem amerikainak vagy angolnak, akkor műveiket sokkal jobban ismernék szerte a 

világon. Kanadában nagy írók vannak. Talán a regionalitás, talán a szerzők szerénysége 

folytán nem érték el azt a hírnevet, ami nagyon sokuknak joggal kijárna. Mi jellemző 

még a kanadai irodalomra? A közösségi érzés. A legtöbb író közösségi érzése a 

valláson alapul. Ismert elmélet a kanadai irodalommal foglalkozók számára, hogy 

ahogyan az Ótestamentum valójában családok története, ehhez hasonlóan a modern 

kanadai irodalom is családok története: kanadai családok története. Ezt igazolandó, 

elfogadható az az érvelés, hogy mivel a 20. század közepéig nem egyének vándoroltak 

be Kanadába, hanem közösségek, az írók egy-egy adott etnikai közösségből 

származnak, s ezeket a közösségeket jelenítik meg. 

Meglepően magas a kanadai nőírók száma – ez is a sajátosan kanadai történelmi 

fejlődésből következik. A legkülönbözőbb országokból bevándorolt férfiak földet 

kaptak, és bármi ok is vezette őket az új hazába, Kanadában gazdálkodni voltak 

kénytelenek, mivel a néptelen területeket a szövetségi kormány be akarta népesíteni az 

újonnan jöttekkel. A földdel kapcsolatos teendők elsősorban a férfiak dolga volt. Az 

asszonyok pedig, miután a házbeli teendőket ellátták, vágytak a kultúrára mind 

fizikailag, mind lelkileg, s ezért olvasni, majd írni kezdtek. Példaként említhető az 

angol Frances Brooke (1723–89), aki a Kanadában játszódó és egyben Észak-Amerika 

első regényét 1769-ben Londonban jelentette meg. 

A kanadai irodalmat a 20. században kezdte megismerni Kanada és a nagyvilág. 

Miután a világban egyetemi oktatók hada kezdte el olvasni a kanadai műveket, ez 

visszajelzésként arra ösztönözte a kanadaiakat, hogy kezdjék el végre értékelni saját 

irodalmukat. Addig ugyanis gyarmati országként, az emberek úgy érezték, hogy 

irodalmuk, kultúrájuk nem ér annyit, mint akár az angol, akár az amerikai irodalom, 

amelyekről az iskolában is tanulnak. A 20. század 60-as éveitől kezdve, nem 

látványosan, de fokozatosan a kanadai irodalom is komoly írókat, költőket, művészeket 

tudott felmutatni. Ezekben az években vezették be a kanadai szerzők műveinek 



oktatását előbb az egyetemeken, majd a középiskolákban. Lassan-lassan kötelező 

olvasmányokká váltak a kanadai szerzők művei. Az 1970-es évekre tehető a Kanada 

Stúdiumoknak, mint tantárgynak/tantárgy csoportnak a bevezetése a világ különböző 

részein. Nem sokkal ezután a 1970-es, 1980-as évektől regionális szövetségek 

alakultak világszerte, így Európában is. Mi, a magyar kanadisták a Közép-európai 

régiós Szövetséghez tartozunk. És igen büszkék lehetünk arra, hogy Kenyeres János, 

egyetemünk oktatója már egy éve ennek a szövetségnek az igen megbecsült elnöke. 

Kenyeres János az ELTE fiatal oktatójaként 1996-ban szerezte meg PhD-fokozatát, a 

kanadai Northrop Frye irodalomelméletéről szóló disszertációjával. Kenyeres Jánost 

2005-ben meghívta a Torontói Egyetem Magyar Tanszéke vendégprofesszornak és 

tanszékvezetőnek. 

1994-ben alakult meg az ELTE Angol-Amerikai Intézete. Az intézetet alkotó 

irodalmi, nyelvészeti tanszékek mellett ún. programok is alakultak, úgy mint az 

Ausztrál Stúdiumok Program, Ír Stúdiumok Program stb., és természetesen adódott a 

Kanada Stúdiumok Programmá alakítása immár két oktatóval: Kenyeres Jánossal és e 

sorok írójával. 

Az 1990-es években már több, mint tíz kanadai tantárgyat oktattunk. Ezek a 

következők: Bevezetés a kanadai irodalomba, Kanada és a nagyvilág, Kanadai 

történelem, Kanadai irodalom a 19. században, Regionalizmus a kanadai irodalomban, 

Városi irodalom a 20. században, Québeci irodalom angol fordításban, A kanadai préri 

irodalma, Kanadai országismeret, Kanadai költészet és dráma, Northrop Frye 

irodalomelmélete, Northrop Frye és a Biblia, Marshall McLuhan és a média. A 

hallgatók felvehetik a tárgyakat speciális kurzusokként, vagy ha 8-10 tantárgyat 

elvégeznek közismereti tantárgyként, a diplomájuk mellé külön igazolást kaphatnak a 

Kanada Stúdiumok Program elvégzéséről. Sokan szakdolgozati témájuknak is 

Kanadával kapcsolatos témát választanak és így egyre többen kanadai tárgyú 

államvizsgát tesznek. Eddig ezt a megoldást hatvan hallgató választotta. Néhány 

tanéven át a Program keretében a Francia Tanszéken Bevezetés a québeci irodalomba 

és kultúrába címmel francia nyelven tartott szemináriumot Kádár Krisztina, a Francia 

Tanszék doktori hallgatója, majd Yves Foucault francia lektor. 

A sok munka, kutatás, tanulás mellett telnek az évek, és 1989-ben kanadai témájú 

kandidátusi disszertáció megvédésére került sor a Magyar Tudományos Akadémián. 

Jakabfi Anna szerezte meg az irodalomtudomány területén kandidátusi fokozatát, 

Social and Cultural Issues in the Novels of Two Major Canadian Authors: Hugh 
MacLennan and Gabrielle Roy című dolgozatával. 

A Kanadai Program létrehozását bátorító Nádasdy Ádám tanszékvezető után 

Kniezsa Veronika tanszékvezetése idején 1994-ben fél-docensi státuszt kap e 

tanulmány írója. Újabb öt évnek kell eltelnie ahhoz, hogy Frank Tibor egyetemi tanár, 

intézetigazgató és Bollobás Enikő, az Amerikanisztikai Tanszék vezetője, egyetemi 

docens 1999-ben főállású docensként alkalmazhassa Jakabfi Annát. Ennek 

eredményeként komparatív alapon amerikai-kanadai művek tantárggyá formálására és 

oktatására is sor kerül: Észak-amerikai préri irodalom a 19. és 20. század fordulóján, 

Kontinentalizmus és nemzetté válás az észak-amerikai irodalomban címmel hirdettünk 

meg újabb kurzusokat. 

Az 1990-es években különböző pályázati pénzekből (K+F, OTKA, OM, CEACS és 

a kanadai kormány támogatása stb.) számos külföldi és magyar egyetemi oktatót 



fogadunk vendégelőadóként hosszabb-rövidebb időszakokra (John Drew, British 

Council, brit előadó költészetet tanít; John Thomas, University of Wolfville, Francis 

Zichy, University of Saskatchewan, kanadai oktatók regényirodalmat tanítanak; 

Waldemar Zacharasiewicz, bécsi egyetemi tanár, az Osztrák Tudományos Akadémia 

tagja; Jeanne Delbaere–Garant, Université Libre de Bruxelles, Belgium, előadásokat 

tartanak stb.). Több magyar egyetemi oktató is hozzájárult néhány órai oktatással az 

ELTE Kanadai Programjának sikeréhez: Kniezsa Veronika az ELTE docense és Pődör 

Dóra a KGRE docense nyelvészetet oktattak, Borsányi László, a Miskolci Egyetem 

docense indián kultúrát tanított egy-egy féléven át. Az ELTE angol szakán végzettek 

közül említést érdemel Papp Angéla, Kodó Krisztina, valamint Muresán Nauszikaa és 

Nagy Judit, akik néhány féléven keresztül megbízott előadóként részt vettek a Kanada 

Stúdiumok oktatásában. Alexandra Bosnjak és Michael Lister kanadai gyakornokokat 

az ottawai Nemzetközi Kanada Stúdiumok Tanácsa (ICCS) delegálta hozzánk 2001 és 

2004 között, egy-egy félévre. Az előbbi egy kanadai színdarab előadását rendezte, 

utóbbi a könyvtári anyag katalogizálásában, valamint honlapunk összeállításában 

nyújtott segítséget. Ennek első változatát Tóth András volt diákunk készítette el. 

Néhány tanórán kívüli esemény is fontos része a Kanada Stúdiumoknak. Az 1998 

óta kétévenként megrendezésre kerülő ’Kanada Napok az ELTE-n’ elnevezésű 

rendezvény alkalmából vendégelőadókat hívunk, vetélkedőket rendezünk, filmeket 

vetítünk. Az eseménysorozaton a mindenkori budapesti kanadai nagykövet, illetve 

kulturális tanácsos is részt vesz. 

1999-ben Nemzetközi Kanada Stúdiumok konferenciát szerveztünk a seregélyesi 

várkastélyban, több mint 70 résztvevővel Kanadából és Európa számos országából. A 

konferencia megrendezésének anyagi feltételeit a kanadai kormány, valamint az ELTE 

biztosította, a résztvevők pedig részvételi díjat fizettek. A konferencia előadásaiból 

válogatott tanulmánygyűjteményt még ugyanebben az évben könyv formájában is 

kiadtuk. 

A Kanada Stúdiumok színvonalát jelzi, ha egy intézményt ’Canadian Studies 

Centre’-ré avatnak. Az elismerés minden esetben a kanadai kormánytól származó 

egyszeri támogatással jár, amelynek feltételei között szerepel, hogy az intézmény egy 

bevezető nemzetközi konferenciát rendez. Erre az ELTE-n 2002. február 18-19-én 

került sor, elismert szakemberek részvételével: Lothar Hönnighausen, Martin Kuester, 

Gerhard Düsterhaus, Dieter Meindl Németországból, Waldemar Zacharasiewicz 

Ausztriából, Agnieszka Rzepa Lengyelországból érkezett hozzánk. Előadást tartott 

Jakabfi Anna, Tóth András, Kádár Krisztina és Kodó Krisztina is. Az előadásokból 

készült válogatás könyv formában jelent meg. Az alkalomra kapott kanadai támogatás 

tette lehetővé a Books in Canada c. folyóirat 20 évfolyamának megvásárlását, 

számítógép vásárlását, a korábban kapott és a használatban megkopott jó néhány 

könyvtári kanadai könyv újraköttetését, valamint néhány vendégelőadó óradíjának 

kifizetését a 2001–2002-es tanév 2. félévében. 

Az ELTE oktatói és néhány érdeklődő hallgató részt vehetett a kanadai 

nagykövetség által szervezett rendezvényeken és az 1997 óta évente megrendezésre 

kerülő magyar kanadisták találkozóin. Így többek között megemlékeztünk az ELTE-n 

1979-ben megkezdődött Kanada Stúdiumok 25 éves évfordulójáról is, amely 

rendezvénynek külön rangot adott, hogy a Károlyi Palotában kapott helyet. 



Az évek során számos nemzetközi konferencián, kongresszuson vettünk részt, és 

ösztöndíjakkal Berlinben, Bonnban, Németország és Kanada több egyetemén jártunk. 

Sokat tanultunk, szakmai barátságokat kötöttünk és publikáltunk. Kenyeres Jánosnak 

Northrop Frye-ról könyve jelent meg, e sorok írója tanulmányköteteken túl közel 100 

cikket és előadást készített, és jelenleg is további könyvek, cikkek vannak készülőben. 

A Kanada Stúdiumok oktatását mindenekelőtt a kanadai kormány, valamint az 

idelátogató egyetemi kollegák, folyóirat-szerkesztők, mint pl. Karen Mulhallen 

(DESCANT Torontóban megjelenő irodalmi folyóirat), Kati Rekai, a Kanadai 

Írószövetség külügyi bizottsága vezetőjének, valamint a New Canadian Library 

főszerkesztőjének, David Stainesnek, az Ottawa Egyetem professzorának és 

dékánjának könyvadományai segítették. Az ELTE kanadai köteteinek (folyóirat és 

könyv) száma eléri a kétezret. Hallgatóink is támogatják a kötetek állagának megóvását 

azzal, hogy időről időre beköttetik őket – az újrakötött könyvek száma lassan eléri a 

kétszázat. 

A legfrissebb fejlemények között kell megemlíteni, hogy 2006 őszén a Debreceni 

Egyetem által sikeresen megrendezett konferencia alkalmával Jakabfi Anna Közép-

Európában elsőként megkapta a magyar kollegák által kezdeményezett ’Certificate of 

Merit in Canadian Studies’ elnevezésű, a CEACS által alapított emléklapot. 

Végezetül hadd idézzem egyik hallgatómat, aki kb. 10 évvel ezelőtt az egyetem 

elvégzésekor búcsúképpen a következőt mondta és írta le nekem: „Minden anglistát 

sajnálok, aki nem ismeri a kanadai irodalmat, mert fogalma sincs róla, hogy mit 

veszít.” 

Szeretnék köszönetet mondani a budapesti Kanadai Nagykövetségnek, akik 1979 óta 

hathatósan támogatták az egyetemünkön folyó Kanada Stúdiumokat 

könyvadományokkal, konferenciameghívásokkal és előadásokkal. Számos alkalommal 

anyagi támogatást nyújtottak, és állandó megtisztelő jelenlétükre mindig bizton 

számíthattunk. 

 

 

 

 



 

Frank Tibor és Károly Krisztina (szerk.), (2009). Anglisztika és amerikanisztika. 

Magyar kutatások az ezredfordulón (433–438). Budapest: Tinta Könyvkiadó. 
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1. Az Ausztrál Stúdiumok Programjának célja 
 

Az Angol-Amerikai Intézet arra törekszik, hogy az angol nyelvet beszélő országok 

kultúráját, irodalmát, történelmét és nyelvi sajátosságait minél jobban megismertesse a 

hallgatókkal. Az Ausztrál Stúdiumok Programja Ausztrália sokszínűségét kívánja 

bemutatni abban a reményben, hogy e távoli ország régebbi és újabb hagyományain, 

eredményein, alkotásain, társadalmi diskurzusán keresztül elmélyült ismeretanyagot 

nyújthatunk a diákoknak az egyébként szinte csak klisék szintjén ismert kontinensről. 

Ausztrália nemzeti fejlődése, multikulturális társadalmának példaértékű kialakulása, 

ezek tükröződése az irodalomban és egyéb művészetekben, az ausztrál angol 

jellegzetességei önmagukban is rendkívül értékes tanulmányterületek. A program célja 

azonban, hogy ezen túlmutatva, összefüggéseiben is vizsgálja ezeket a területeket, ily 

módon is hozzájárulva széles látókörű, jó felkészültségű és elemzőképességű tanárok 

és az angol nyelvet hivatásukként más területeken használó értelmiségiek képzéséhez. 

 

2. A program története és helyzete 
 

A rendszerváltás után megnövekedett a külföld érdeklődése Magyarország iránt. Ennek 

egyik jeleként az ausztrál kormány, elkötelezettségének hangot adva, 1991 őszén 

jelentős könyvadománnyal, valamint egy két évig nálunk tartózkodó lektor (Glenda 

Sluga) és egy a University of London Sir Robert Menzies Centre for Australian Studies 

intézettől időszakonként hozzánk látogató programkoordinátor (Richard Nile) 

biztosításával hozzájárult ahhoz, hogy az ELTE BTK Angol Tanszékén ausztrál témájú 

kurzusok indulhassanak. Így az első nyelvészeti és irodalmi szemináriumok 1991 őszén 

kezdődtek. Egy évvel később, 1992 őszén pedig a nyelvgyakorlat és kulturális-

civilizációs órákat is elindítottuk. A folyamatosan érkező ausztrál segítség mellett a 

Művelődési Minisztérium lektori állást biztosított a program számára, külföldi 

támogatóink pedig diákcseréket és vendégtanárok küldését tették lehetővé. A program 

formális beindításához nagyban hozzájárult egy nemzetközi ausztralisztikai 

konferencia (Australian Civilisation and Mythologies of Australian Cultures), melyet 



ausztrál támogatással az ELTE szervezett 1992-ben. Ekkor alakult meg formálisan is az 

Ausztrál Stúdiumok Programja, mely bővülő kurzuskínálatával a mai napig része a 

hagyományos ötéves bölcsész- és tanárképzési programnak, és melynek ugyanígy 

helye van a 2006-ban elindult kétszintű képzésben is. 

Az anglisztika BA programban az országismereti előadássorozat tartalmaz kötelező 

ausztrál órákat, a specializációs sávban pedig szabadon választott kurzusokat 

hallgathatnak a diákok. Kurzusaink többségét azonban a 2009 őszén induló angol nyelv 

és irodalom szakos MA program „Posztkoloniális irodalmak és kultúrák” szakirány 

keretein belül nyújtjuk majd. A leendő tanárok is betekintést kaphatnak az ausztrál 

irodalomba és kultúrába az angoltanári MA program „Angol nyelvű népek kultúrája” c. 

tantárgycsoport keretein belül. 

Az Ausztrál Stúdiumok Programja interdiszciplináris jellegű, így az Angol-Amerikai 

Intézet több tanszékének tanárai látják el az órákat. A program egyetlen főállású tanári 

állását az Oktatási és Kulturális Minisztérium lektori státusza biztosítja. A programnak 

önálló infrastrukturája nincs, de honlapja részletes tanulmányi és háttérinformációkkal 

szolgál a hallgatók és az érdeklődők számára: http://australian.elte.hu. 

 

3. A képzés 
 

Az Ausztrál Stúdiumok Programja áttekintő és részletező irodalom, történelem, 

nyelvészet, országismeret és tematikus nyelvfejlesztési órákat ajánl, valamint a nyelv- 

és kultúratanítás ötvözésének lehetőségét is bemutatja egy módszertani szemináriumon. 

E két utóbbi terület bevonása az ausztrál stúdiumokba újszerű és máig egyedülálló, 

mivel sem az Ausztráliában szervezett, sem az Ausztrálián kívüli programok nem 

veszik figyelembe a nem angol anyanyelvű hallgatók nyelvi problémáit, elsősorban 

ugyanis a bölcsészképzésre összpontosítanak. Számunkra azonban fontos, hogy a 

hallgatók tárgyi ismereteit és nyelvi készségeit egyaránt fejlesszük, hiszen így 

adhatunk nekik valóban használható tudást. 

Ugyanez vezérel bennünket akkor, amikor a program összes kurzusán arra 

törekszünk, hogy a diákok minél aktívabb részvételével interaktív órákat tartsunk, 

megmutassuk az ausztrál történelmi események, irodalmi művek és nyelvi jelenségek 

szélesebb kontextusát és összefüggéseit, valamint erősítsük motivációjukat az önálló 

tanulás területén is. Mindebben segítségünkre van, hogy – amint a visszajelzésekből 

kiderül – a diákok különlegesnek és izgalmasnak tartják az ausztrál témákat, és érdekes 

módon a könyvtárban elérhető forrásanyagok szerénysége is arra ösztönzi őket, hogy 

önálló kutatást végezzenek, amire elsősorban az interneten van módjuk. A hallgatók 

önálló munkája nyomán a programban immár több mint hatvan szakdolgozat született, 

és két kötetet is megjelentettünk a legjobb írásaikból: A legkiemelkedőbb hallgatói 

esszéket Breaking ground: eight student essays on Australian literature – a collection 
of papers in Australian studies címmel Carl Whitehouse válogatásában az ausztrál 

követség anyagi segítségével sikerült 1996-ban egy kötetben kiadni. A kötetről hazai és 

nemzetközi szakemberek egyaránt jó véleménnyel voltak, így a következő kötetet is 

elkészítettük, melynek címe Reflecting on the island continent: a collection of papers 

in Australian studies és 1999-ben jelent meg Tankó Gyula szerkesztésében. 

Félévente 4–6 szemináriumot tartunk. Kurzusaink sokszínűségét illusztrálja a 

következő lista, mely csupán ízelítő a program által eddig ajánlott órákból: 



 

Irodalom és kultúra 

A bűn ábrázolása az ausztrál irodalomban 

Ausztrál eszmetörténet a két világháború között 

Ausztrál irodalom a filmvásznon 

Ausztrál irodalom a második világháború után 

Ausztrál költészet 

Ausztrál útleírások 

Az ausztrál környezet irodalmi és festészeti ábrázolása 

Az ausztrál őslakosság irodalma 

Az ausztrál regény 

Az ausztrál regény filmen 

Az őslakosság az európai ausztrál regényben 

Bevezetés az ausztrál irodalomba 

Korai modern ausztrál költészet 

Kortárs ausztrál irodalom 

Kortárs ausztrál írónők 

Modernizmus az ausztrál irodalomban 

Multikulturális irodalom 

Őslakos filmművészet 

Rosszlányok az ausztrál irodalom 

Szatíra és apokalipszis William Blake és Patrick White műveiben 

Új hullám az ausztrál drámában 

 

Történelem, civilizáció 

A 19. század végi ausztrál kulturális nacionalizmus 

Ausztrál kultúra, politika és társadalom 

Ausztrál kultúrtörténet 

Ausztrál őslakosok és a modern társadalom 

Ausztrál politika és a tömegkommunikáció 

Ausztrália és Európa 

Az ausztrál bevándorlási politika 

Az ausztrál környezet öröksége 

Bevezetés az ausztrál kultúrába 

Etnikum és identitás Ausztráliában 

Politika és társadalmi mozgalmak 

 

Nyelvészet 

A beszélt ausztrál angol sajátosságai 

Az írott ausztrál angol sajátosságai 

Az angol nyelv nemzeti változatai – ausztrál angol 

 

Országismeret és nyelvfejlesztés 

Ausztrál dokumentumfilmek 

Ausztrál filmek és regények 

Ausztrál kultúra és társadalom 



Ausztrália a médián keresztül 

Ausztrália az interneten 

Nyelv és kultúra – Ausztrália 

Nyelv és kultúra tanítása ausztrál témákon keresztül 

 

Ez a lista is igazolja, hogy Ausztráliával kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog a 

sokféleség harmóniája. A multikulturalizmus, az őslakosok, az identitás, a 

reprezentáció különféle területeken felmerülő kérdéseinek bemutatásával arra 

törekszünk, hogy a hallgatóknak ne csak ismereteket adjunk át, hanem segítsük őket 

toleráns, megfontolt, önállóan gondolkodó, véleményüket meggyőzően alátámasztani 

tudó, felelős értelmiségiekké válni. 

A kurzusok tartalmán kívül egy képzés profilját alapvetően meghatározza a 

tárgyakat tanító tanárok személye. Álljon tehát itt minden kollégánk neve, aki részt vett 

vagy részt vesz a programban: 

 

Tanáraink 
Holló Dorottya (alapító, programvezető 1992–) 

Kniezsa Veronika (alapító, 1992–2001) 

Kocztur Gizella (alapító, 1992–1994) 

Tankó Gyula (1999–) 

Tiboldi Tímea (1998–) 

 

Lektoraink 

Glenda Sluga (Sydney University, 1991–1993) 

Carl Whitehouse (1993–1995) 

Diane Menghetti (James Cook University, 1996) 

Russell McGregor (James Cook University, 1997) 

Alana Sherry (1997–1998) 

Robert Imre (1998–1999) 

Carl Whitehouse (1999–2001) 

Cecilia Gall (2001–2004) 

Anette Bremer (2004–2005) 

Vicky Nagy (2006–2007) 

Cecilia Gall (2006–) 

 

Vendégtanárok 

Judith Buckrich (1989) 

Richard Nile (1991, 1992) 

Sol Encel (University of New South Wales, 1996) 

Nicholas Szentkuti (1998–1999) 

Dömötör Ildikó (2000, 2005) 

 

A programot korábban elvégzett hallgatók közül ma már ketten tanárként dolgoznak 

az intézetben, így a program azzal büszkélkedhet, hogy az ausztralisztika 

szakembereinek új generációját bocsátotta útjára. Az élet egyéb területén tevékenykedő 



végzettjeink szintén arról számolnak be, hogy az ausztrál kurzusokból sokat profitáltak, 

a tanultakat munkájuk során hasznosítani tudják. 

A képzésen kívül is szeretnénk a hallgatók érdeklődését felkelteni, fenntartani. Ezért 

időről időre órán kívüli tevékenységre sarkalljuk diákjainkat. Így volt már a budapesti 

ausztrál nagykövetség által szervezett filmfesztiválok és Cecilia Gall filmes órái 

inspirálta, egy éven át rendszeresen tartott filmklub diákok szervezésében, vagy 

tematikus előadó délután, melyen diákok, tanárok és vendégelőadók is szerepeltek. 

 

4. Kitekintés 
 

Az ELTE Ausztrál Stúdiumok Programja kezdetektől fogva jó kapcsolatokat ápol az 

ország többi egyetemén működő programokkal. Velünk egy időben alakult meg a 

Debreceni Egyetem programja, majd valamivel később Veszprémben, a Pannon 

Egyetemen indult képzés az ausztrál stúdiumok területén, illetve a Pécsi 

Tudományegyetemen is tartanak ausztrál témájú órákat. Korábban volt még néhány óra 

Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán és Szegeden a Juhász Gyula Főiskolán, 

valamint a József Attila Tudományegyetemen is. 

1993 és 1999 között a Griffith University (Brisbane, Queensland) és a Coca-Cola 
Amatil segítségével több hallgatónkat sikerült Ausztráliába küldeni, ahol 

ösztöndíjasként egy féléven át tanulhattak. Különféle pályázati támogatások révén 

ugyanebben az időszakban több oktatónk és diákunk is eljutott egy-egy Grazban, 

Klagenfurtban, Londonban, Koppenhágában rendezett konferenciára, szakmai 

műhelymunkára. Sajnos a hasonló lehetőségeket támogató források mára megszűntek. 

2007-ben megalakult a kelet- és közép-európai régió ausztralisztikával foglalkozó 

programjait és szakembereit tömörítő Australian Studies Regional Network (ASRN, 

http://www.australianstudies.hu), amely a jobb információcserét és regionális 

együttműködést hivatott megvalósítani, de önkéntes alapon működő tanárcserék is 

létrejöttek már az ASRN keretein belül egy-egy vendégelőadás erejéig. E szervezetnek 

tagjai vagyunk, sőt 2008-as éves összejövetelét mi szerveztük. Ezenkívül 

képviseltetjük magunkat a European Association for Studies of Australia (EASA, 

http://www.easa-australianstudies.net/) szervezetben is. 

Az Ausztrál Stúdiumok Programjának az elmúlt években mintegy negyven kutatót 

és művészt volt szerencséje fogadni, akik előadásaikkal változatosságot, új 

megközelítéseket, új szempontokat hoztak. Az események közül kiemelkedik az 1993-

ban tartott Ausztrál őslakos művészet című szakmai bemutató és vita Sandy Edwards, 

Fiona Foley és Harry Wedge részvételével; az 1999-es Ausztrál írófesztivál az ELTE-n, 

ahol Isobel Carmodyt, Brian Castrót, Frank Moorhouse-t és Janette Turner Hospitalt 

láthattuk  

vendégül; a 2001-es Ausztrália magyarul című ankét, ahol magyarul és magyar 

fordításban megjelent művekről beszéltek az előadók: Balogh Ernő, Benedek Mihály, 

Loósz Vera, Nemes Anna; a 2002-es kerekasztal-beszélgetés a Lettre című kulturális 

folyóiratban kortárs ausztrál szerzők műveiből összeállított Ausztrál Anzix-ról, ahol a 

főszerkesztő Karádi Éván kívül részt vettek a fordítók, Szabó T. Anna, Orzóy Ágnes, 

Gerevich András; és végül a 2005-ben Ausztrál stúdiumok a világban címmel 

megrendezett nyilvános kerekasztal-konferencia Ruth Balint, Joost J. P. Cote, Veronica 

Kelly, Gerhard Leitner, Richard Nile, Iva Polak és Anette Bremer részvételével. Mint 



más hasonló eseményeket, ezeket is megtisztelték jelenlétükkel az akkori ausztrál 

nagykövetek. A budapesti Ausztrál Nagykövetség figyelemmel kíséri munkánkat, és ha 

lehetőség adódik, könyvadománnyal, információval, vendégelőadók közvetítésével, 

részbeni finanszírozásával, személyes jelenléttel támogat bennünket. Legutóbb, 2008-

ban a jelenlegi nagykövet, Alex Brooking tartott nagy sikerű és a hallgatókat 

aktivizáló, inspiráló előadást aktuális ausztrál társadalmi kérdésekről. Ezúton is 

köszönetet mondunk az elkötelezett támogatásért a nagykövetségnek, illetve Ausztrália 

Budapesten szolgálatot teljesítő nagyköveteinek: 

 

Douglas Townsend (1988–1992) 

Donald J. Kingsmill (1992–1995) 

Patrick Robertson (1995–1998) 

Mark Higgie (1998–2001) 

Leo Cruise (2001–2004) 

Clare Birgin (2004–2007) 

Alex J. Brooking May (2007–) 

 

Összegzésként elmondható, hogy az elmúlt tizenhét évben az ELTE Angol-

Amerikai Intézetének Ausztrál Stúdiumok Programja megtalálta és megállta a helyét az 

angol szakos bölcsész és tanárképzésben, és azon túlmutatva az ausztrál kultúra hazai 

terjesztésében és népszerűsítésében egyaránt. 
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