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A szlovákiai magyarság számára az anyanyelvû ok-
tatás kulcsfontosságú kérdés. A felsõfokú anya-
nyelvi oktatásról és a nyitrai pedagógusképzés
múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl László Béla pro-
fesszorral, az ismert oktatásügyi szakemberrel, a
rendszerváltás elõtti ellenzéki mozgalom jeles
képviselõjével, a nyitrai Konstantin Egyetem Kö-
zép-európai Tanulmányok Karának dékánjával be-
szélgetünk.

� Az 1948 után újrainduló magyar tannyelvû felsõ-
oktatásnak Szlovákiában számos problémával kel-
lett megküzdenie. Ezek egyik legfontosabbika a
magyar pedagógushiány megszüntetése volt, hi-
szen a második világháború elõtti mintegy 2300
magyar pedagógusból körülbelül 100 maradt Szlovákiában, a többit Magyarország-
ra telepítették vagy önként távozott az országból. Hogyan indult meg a szlovákiai
magyar közoktatás és pedagógusképzés Szlovákiában?

� Már az elsõ Csehszlovák Köztársaságban is súlyos problémának számított a ma-
gyar pedagógushiány, a magyar nyelvû közoktatás 1948 utáni újraindítása pedig
egyenesen kikényszerítette a magyar tanítóképzõ pedagógiai gimnázium megalaku-
lását Pozsonyban. Ezt követõen, 1952-ben Komáromban megalakult a négyéves
óvónõképzõ pedagógiai gimnázium, majd egy évre rá a rozsnyói Pedagógiai Iskola.
A magyar tannyelvû alapiskolai osztályok 1948-ban a szlovák iskolák kötelékében
jöttek létre. Az 1948/1949-es tanévben 154 magyar osztály nyílt meg, az 1949/
1950-es tanévre ez 319 osztályra bõvült. Az 1950/1951-es tanévben 613 magyar
tannyelvû nemzeti iskola és középiskola jött létre 1232 osztállyal, amelybe 45 497
tanuló iratkozott át. Már 1950-ben az összes alapiskolás tanuló 8,18%-a magyar
tannyelvû iskolába járt. 

� A magyar tannyelvû közoktatás e gyors, nagyarányú fejlõdésével egy idõben meg-
jelent az akut pedagógushiány is...

� Az ötvenes években a pedagógushiány pótlására már a felsõoktatás jegyeit magu-
kon viselõ tanfolyamok keretén belül megkezdõdött a tanítók képzése Pozsonyban
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1950. július 10-e és augusztus 19-e között 9 csoportban 307 résztvevõvel s az óvo-
dák számára 5 osztályban 165 résztvevõvel. E tanfolyamok képesítést nem adtak,
a résztvevõknek tovább kellett tanulniuk a pedagógiai irányzatú dolgozók felsõbb is-
koláiban vagy más tanítóképzõkben. További négyhetes tanítói tanfolyam indult a
gimnáziumot végzett magyar fiatalok számára 1950. július 20-a és augusztus 16-a
között, amelyen 46 érettségivel rendelkezõ fiatal vett részt. Pozsonyban 1951-ben
40 óvónõ részvételével újabb hathetes tanfolyamot szerveztek. Az óvónõk képzésé-
re 1952-ben további, immár négyhónapos tanfolyamot indítottak Füleken, amelyet
44 hallgató végzett el. E tanfolyamok sorozatában az utolsót, s egyben a legértéke-
sebbet az 1952/1953-as akadémiai évben bonyolították le Ótátrafüreden és Tren-
csénteplicen. A tízhónapos tanfolyamot 120 hallgató végezte el. E tanfolyamokon
722 személy készült fel a pedagógusi pályára. A Szlovákiában maradt és tanítói ál-
lást vállaló mintegy 110 tanítóra is lehetett számítani a magyar iskolák megnyitása-
kor. Ezenkívül mintegy 70 szlovákiai magyar fõiskolai hallgató vállalt tanítói állást.
Így mintegy 900 magyar pedagógussal indult el Szlovákiában 1950-ben a magyar
nyelvû alap- és középiskolai képzés. Az ezeken a tanfolyamokon kiképzett tanítók
alapozták meg a szlovákiai magyar közoktatást, a kisebbségi lét alapfeltételét.

� Ugyanakkor ezekkel párhuzamosan, nagyon szerény körülmények között indul el a
magyar felsõfokú pedagógusképzés is a szlovákiai felsõfokú intézményekben...

� Az elsõ legfontosabb lépést a Comenius Egyetemen már 1951-ben megalapított
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék jelentette, amely mindenekelõtt a magyar szakos
tanárképzést szolgálta. Az egyre súlyosabb felsõ tagozatos és középiskolai tanárhi-
ányt enyhítette az 1951/1952-es akadémiai évben a Comenius Egyetem Pedagógi-
ai Karán 5 tanulmányi szakon 44 hallgatóval megindult magyar tanárképzés is. Egy
1953-as törvény értelmében azonban a pedagógiai karokat kivették az egyetemek
hatáskörébõl, s azok pedagógiai fõiskolákká (vysoká �kola pedagogická) alakultak
át, amelyek a II. ciklusú középiskolák részére képezték a pedagógusokat. Ugyanak-
kor felsõbb pedagógiai iskolákat is létrehoztak (vy��ia pedagogická �kola), amelyek
tanítókat képeztek az akkori nyolcéves iskolák 6�8. osztályai részére. A pozsonyi
Pedagógiai Fõiskolán már csak néhányszor indítottak egy-egy magyar csoportot, kö-
zépiskolai tanári szakon, de 1956-ra ezt is megszüntették. Ezt követõen 1980-ig
Szlovákiában a magyar nyelv és irodalom szakon kívül más szakokon középiskolai
tanárképzés magyar nyelven nem folyt. A pozsonyi Felsõbb Pedagógiai Iskolán azon-
ban a legszükségesebb szakokon volt magyar felsõ tagozatos tanárképzés, amely
már a magyar tagozat jegyeit viselte magán. 

� Végül is hogyan enyhült a magyar tanítási nyelvû középiskolákban a tanárhiány?

� Úgy, hogy az egyetemeken egyre több magyar fiatal szerzett tanári diplomát, és �
levelezõ hallgatóként � a szlovákiai és a magyarországi egyetemeken egyre több fel-
sõ tagozatos tanár szerezte meg a középiskolai tanári diplomát. A pedagógiai gim-
náziumokban, a két-, ill. négyéves pedagógiai fõiskolákon körülbelül 400 óvónõ és
alsó tagozatos tanító, ill. 350 felsõ tagozatos és 150 középiskolai tanár szerzett
diplomát magyar vagy részben magyar nyelven. 
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Az 1959/1960-as tanévtõl a nyolcéves alapiskolák kilencévesre bõvültek (zák-
ladné deväEroèné �koly), s ezzel egy idõben a tanítók képzése is átszervezõdött.
Megszûntek a pedagógiai gimnáziumok és a pedagógiai fõiskolák. A helyükbe lépõ
pedagógiai intézetek � 1964-tõl önálló pedagógiai karok � átvették az alsó tagoza-
tos tanítók és a felsõ tagozatos tanárok, tehát az alapiskolai pedagógusok képzé-
sét. A középiskolai tanárképzés pedig visszakerült az egyetemekre. A pedagógus-
képzés eme rendszerén gyakorlatilag 1990-ig már lényeges változás nem történt.

� Az 1959-ben Nyitrán létrehozott Pedagógiai Intézet milyen körölmények között
kezdte meg mûködését, és milyen eredményeket tudott felmutatni?

� Az 1959-es átszervezéssel letisztult a pedagógusképzés rendszere Szlovákiában.
Ennek következményeként megmaradt két magyar óvónõképzõ Léván és Losoncon,
a magyar alapiskolai tanító- és tanárképzés átkerült teljes egészében a nyitrai Pe-
dagógiai Intézetbe. Ezzel a pozsonyi magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai
tanárképzésen kívül a magyar nyelvû középiskolai tanárképzés Szlovákiában 1980-
ig szünetelt. Ezen új típusú pedagógusképzõ magyar tanulmányi csoportjaiba a fel-
vételik 1959-ben még a pozsonyi Felsõbb Pedagógiai Iskola Magyar Tagozatán vol-
tak, és az elsõ évet is itt abszolválták a hallgatók. 1960-ban azonban már a teljes
magyar tagozatot, hallgatókkal és oktatókkal együtt, áthelyezték Nyitrára a Pedagó-
giai Intézetbe. Ettõl kezdõdõen 2004-ig a pozsonyi egyetemen folyó magyar szakos
tanárképzésen kívül Szlovákiában állami intézményben csak Nyitrán volt magyar
nyelvû tanító- és tanárképzés, ez jelentette a magyar nyelvû felsõoktatást. 

Ha visszatekintünk az ötvenes évek egymást követõ oktatási struktúraváltozása-
ira, a magyar nyelvû pedagógusképzésnek az állam által történõ biztosításának igé-
nye mellett nem jelent meg politikai követelményként ennek intézményesítése. Pe-
dig ekkor már megvolt Pozsonyban a történelmi esély az önálló magyar pedagógus-
képzõ intézmény létrehozására. Ehhez Pozsonyban már jelen volt a hallgató- és ok-
tatói bázis, a magyar szellemi, kulturális közösség. Ebben az idõben az önálló ma-
gyar pedagógusképzés létrehozására két lehetõség mutatkozott. Az egyik az akkor
sorra alakuló intézetek mintájára egy pozsonyi székhelyû magyar pedagógiai intézet-
ként, a másik lehetõség a Comenius Egyetem magyar pedagógiai karaként jöhetett
volna számításba. Ezt a történelmi esélyt az éppen kialakulóban lévõ fiatal magyar
szellemi elit tudatosította ugyan, de a magyar politikai képviselet nem vállalta fel.
Ettõl az idõtõl kezdve idõrõl idõre felerõsödött a csehszlovákiai magyarság körében
egy önálló felsõoktatási intézmény létrehozásának az óhaja és igénye. 

� Hogyan alakult a magyar tagozat helyzete a nyitrai Pedagógiai Intézetben?

� 1960-ban gyakorlatilag két egyenrangú tagozat, szlovák és magyar szervezõdött.
1960-ban a magyar tagozatra 212 nappali hallgatót vettek fel, és 29 fõiskolai okta-
tóval indult a magyar nyelvû oktatás. 1963-ra gyakorlatilag mindkét tagozat kiépült,
kialakult a magyar nyelvû képzést biztosító, tanszéki lebontásban is megfelelõ taná-
ri kar. Ekkor már 60-65 tanár oktatott magyar nyelven. Az 1962/1963-as akadémi-
ai évben a nappali hallgatók száma elérte a 661-et. Nyitrán 1963-ban az elsõ vég-
zõs évfolyamban 192 tanító és tanár vehette át diplomáját, ami az eddigi csúcsot
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jelenti. Az 1964-tõl Pedagógiai Karrá átnevezett fõiskolán egészen 1974-ig folyama-
tosan, a magyar iskolák igényeinek megfelelõ számban és szakpárosításokban ké-
peztek alapiskolai tanítókat és tanárokat. A végzõs hallgatók száma átlagosan 140
körül mozgott. 

A hetvenes évek elejéig a Jozef Pastier által vezetett fõiskolán nagyon ügyeltek ar-
ra, hogy lehetõleg minden tanszéken legyen megfelelõ számú magyar oktató. Külön
voltak meghirdetve a magyar tagozatra a tanulmányi szakok, és az ide felvett hallga-
tók is a tagozat hallgatóiként voltak regisztrálva. A magyar tagozat mûködése garan-
tálva volt, és a tanárok teljes egészében az oktatásra, a kutatómunkára összpontosít-
hattak. Így kialakult egy kiegyensúlyozott, színvonalas magyar pedagógusképzés, és
megerõsödött Nyitrán és környékén a magyar tudományos, kulturális közeg. Méltán
tekinthetjük ezt az idõszakot a szlovákiai magyar pedagógusképzés aranykorának. A
nyitrai Pedagógiai Kar Magyar Tagozata oly sikeresen ellátta magyar pedagógusképzõ
feladatát, hogy a múlt század hetvenes éveinek elejére a magyar tannyelvû alapisko-
lákban a szakképesített oktatók aránya meghaladta az országos arányokat. 

� Mi jellemezte a Nyitrán kialakult tagozatos modellt?

� Ez a modell egyrészt szimmetrikus, másrészt aszimmetrikus volt. Szimmetrikus
azért, mert szlovák és magyar tagozatosak voltak a tanulmányi szakok, a csopor-
tok, az oktatók, de aszimmetrikus volt az irányítás és a szervezeti élet, mert a ma-
gyar tanároknak szakonként nem volt külön tanszékük, és a legfelsõbb vezetésben
is csak egy dékánhelyettes volt megbízva a tagozat speciális ügyeinek intézésével.
Ez a tagozatos modell jól mûködhet mindaddig, amíg a kar (egyetem) vezetésében
vagy az állami irányításban, valamint a tanszékvezetésben megvan a szándék a
szimmetrikus állapotok fenntartására, illetve a magyar nyelvû oktatás szervezeti
szinten történõ mûködtetésére. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges, hogy
ez rögzítve legyen az intézmény alapszabályában (ha volt) és mûködési rendjében.
Az akkori totalitárius pártrendszerben az ilyen dokumentumoknak nem volt nagy je-
lentõségük. Talán éppen a jövõ bizonytalansága idézte elõ, hogy Kardos István és
társai már 1964-ben aláírásgyûjtést szerveztek a tanárok körében a magyar tagozat
nagyobb önállóságának kialakításáért. Mivel a tagozat jól ellátta magyar pedagógus-
képzõ feladatait, és nem felülrõl megfogalmazott pártálláspont volt, ezért a kezde-
ményezést a pártszervek semlegesítették. Jelentõsége azonban volt, mert tudatos-
sá vált a magyar pedagógusképzés szükségessége, hosszú távú megtartása. 

� 1978-ban a magyar tagozaton megszüntették a tanárképzést. A hetvenes évek
második felében hatalmi törekvések voltak a magyar nyelvû oktatás korlátozására.
Hogyan sikerült ezt kivédeni?

� Az 1968-as események nagy hatással voltak a szlovákiai magyarság sorsára is. A
nemzetiségek helyzetét szabályzó 144. számú alkotmánytörvény lényegében bizto-
sította az anyanyelvû oktatás jogát, így a magyar iskolák létezését is. A normalizá-
ció idején felerõsödõ szlovák nacionalizmus kísérletet tett arra, hogy a magyar taní-
tási nyelvû iskolákban bizonyos tantárgyak oktatását szlovák nyelvûvé változtassa.
Errõl a nyilvánosság 1978-ban a Szlovák Nemzeti Tanács elnökségi ülésérõl kiadott
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közleményben szerzett tudomást, amelyben az elnökség kinyilvánította többek között
a szaktantárgyak szlovák nyelven való oktatásának szükségességét. Lényegében en-
nek hatására jött létre a Duray Miklós által megszervezett és irányított Csehszlová-
kiai Magyar Kissebség Jogvédõ Bizottsága, illetve a Magyar Iskolák Védelmi Csoport-
ja. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ekkor már éreztette hatását az
ún. helsinki folyamat is. Az említett csoportok ösztönzésére kialakult széles körû ma-
gyar tiltakozás miatt a hatalom meghátrált, és az 1984-ben elfogadott 32. számú tör-
vény lényegében újból legalizálta az akkori gyakorlatot, hogy a nemzetiségek tanulói
számára létesített iskolákban vagy osztályokban a gyermekek anyanyelve a tanítási
nyelv. Ezzel a magyar tanítási nyelvû iskolákat sikerült megmenteni. 

� A magyar nyelvû oktatás korlátozására tett kísérletek hogyan hatottak a pedagó-
gusképzésre?

� A magyar nyelvû oktatást korlátozó tényleges hatalmi intézkedések lényegében
1978 táján elindított közoktatási törvénymódosításokkal váltak ismertté. Azonban
már négy évvel korábban észlelhetõ volt a párthatalom eme szándéka azáltal, hogy
lényegesen csökkentették a nyitrai magyar pedagógusképzésben a magyar tagoza-
ton tanulható szakpárosításokat. Mutatóban nyitottak néhány szakot magyar, szlo-
vák, orosz, polgári nevelés tantárgyak párosításaival. Formálisan továbbra is léte-
zett a magyar tagozat, funkcionált a magyar ügyek dékánhelyettese. A hatvanas
évekhez képest azonban a legfelsõbb állami pártszervezetektõl egészen a tanszék-
vezetõkig már nem voltak érdekeltek a magyar tagozatnak a szlovák tagozattal vi-
szonylag paritásos mûködtetésében. 

A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején a kommunista hatalom gyen-
gülésével egyre csökkentek a magyar iskolák megszüntetésének esélyei is, s ez
már elõrevetítette a magyar pedagógus-utánpótlás csökkenése miatt közelgõ peda-
gógushiányt. Mindezek arra ösztönöztek, hogy vissza kell állítani a nyitrai magyar
pedagógusképzést a hatvanas évek szintjére. Abban az idõben más megoldásnak
nem volt esélye. A magyar tagozat formális megléte miatt a legfontosabb feladat az
volt, hogy újból meghirdessék a korábban meghonosodott magyar tanulmányi sza-
kokat. Az állami és társadalmi szervekben tevékenykedõ magyar nemzetiségû sze-
mélyek közül sokan segíteni próbáltak, segítségünkre volt a Jogvédõ Bizottság is,
amely a nyitrai pedagógusképzés helyzetérõl nyilvánosságra hozott dokumentumai-
val hozzájárult ahhoz, hogy kezdeményezésünket ne lehessen leseperni az asztal-
ról. Mindezeknek az lett az eredménye, hogy habár teljes terjedelemben nem sike-
rült újra megindítani valamennyi korábbi tanulmányi szakot, de bõvültek mindenek-
elõtt a természettudományi és az idegen nyelvû szakokon a magyar nyelvû képzé-
sek. Ezt, kiegészítve az alsó tagozatos tanítói szakkal, amelyen a magyar nyelvû
képzés folyamatos volt, a nyolcvanas években sikerül megmenteni, átmenteni a
kedvezõbb idõszakra. Az elért eredmények azonban nem voltak elégségesek a ma-
gyar iskolákban egyre növekvõ pedagógushiány pótlására. A nyolcvanas évek végé-
re az is nyilvánvalóvá vált, hogy az addig alkalmazott személyi kapcsolatokon alapu-
ló intézkedések lényegében már minden lehetõséget kimerítettek, és további ered-
ményessége is bizonytalanná vált. 
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� Mindezeket jól kiegészítette a magyar fõiskolások egyre erõsödõ klubmozgalma
is, amely Juhász Gyula Ifjúsági Klub néven vált ismertté.

� A klub már a hetvenes és a nyolcvanas évek fordulóján nagyon aktív tevékenysé-
get fejtett ki. Az egész diákmozgalmat ekkor már a demokratikus ellenzéki szellemi-
ség hatotta át, ezért szinte törvényszerû volt, hogy a demokratikus ellenzéki szelle-
miséggel átitatott hallgatók egy emberként kiálltak a magyar pedagógusképzés tel-
jes tagozatos rendszerének visszaállításáért. 

� 1988-ban ezek a követelések meg is fogalmazódtak.

� Valóban, 1988-ban elsõ lépéseként 106 aláírással ellátott kérvényt nyújtottunk be
a Pedagógiai Kar vezetéséhez, hogy minden összetevõjével állítsa vissza az 1978
elõtti magyar pedagógusképzést. Mivel a kar vezetése nem válaszolt a követelésre,
ezért követelésünket eljuttattuk az Oktatási Minisztériumba, majd ennek hallgatása
után a kommunista párt fõtitkárához, Milo� Jake�hez is. Ekkor már közel kétszáz
kérvényezõ aláírása szerepelt a listán, köztük, sajnos, csak hét tanár. A fõtitkárhoz
elküldött kérvénynek az lett a foganatja, hogy 1989. január 31-én a párt- és állami
szervek, valamint a kar vezetõsége tárgyalt a petíció ügyvivõivel. Ennek eredménye-
ként 1989. szeptember elsejével a magyar pedagógusképzésbe felvett elsõs hall-
gatók száma az elõzõ évek átlagához képest három-négyszeresére nõtt, és a koráb-
bi két-három tanári szakpárosítás helyett már nyolc szakpárosításban nyílt meg új-
ból a magyar tanárképzés, amely nagy eredménynek számított. 

A nyolcvanas években csaknem felére csökkent a magyar oktatók száma. Külön
is nagyra értékelhetõ annak a 35 magyar tanárnak a helytállása, akik kitartottak a
nyitrai magyar felsõoktatás mellett, és nekik köszönhetõen volt mire alapozni a
rendszerváltás után a magyar pedagógusképzés fejlesztését. 

� A rendszerváltás után a szlovákiai magyar politikai képviselet kísérletet tett önál-
ló magyar egyetem létrehozására. A komáromi Jókai Egyetem tervezetét azonban
a Szövetségi Gyûlés 1990 februárjában elvetette. Ezért átmeneti megoldásként egy
magyar kar létrehozását szorgalmazták. Nyitrán a kar vezetése hozzá is látott ennek
a kiépítéséhez Nemzetiségi Kultúrák Kara néven, ez a folyamat azonban hamarosan
megtorpant. Miért, és hogyan alakult a helyzet ezt követõen magyar tagozaton?

� Az 1989-es rendszerváltást követõen megnyíltak a lehetõségek arra, hogy újból
kiépüljön a teljes értékû magyar tagozat. A fõiskola élére visszakerült az 1959-ben
a nyitrai pedagógusképzést megszervezõ alapító dékán, Jozef Pastier, akit 1969-
ben menesztettek a kar élérõl. Már 1990 szeptemberében a magyar pedagóguskép-
zés elsõ éves hallgatóinak a száma elérte a hatvanas évek hallgatóinak számát. Az
akkori oktatási miniszternél, Ladislav Kováènál sikerült elérni, hogy még 1990-ben
a gyarapodó számú magyar hallgatók oktatására 35 új oktató felvételéhez járuljon
hozzá, és biztosítsa a béralapot szeptember elsejével. Ebbõl sikerült 20 magyar ta-
nárt felvenni, de a 2001 februárjában megválasztott Peter Liba dékán már a hiány-
zó 15 tanári állást magyarul nem tudó tanárokkal töltötte be. Az új dékán hivatalba
lépése elõtt azonban még sikerült a fõiskola új statútumát elfogadtatni, amelyben
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a nyitrai magyar pedagógusképzés történetében elõször legalizálva lett a magyar ta-
gozat léte mint az intézmény szervezeti egysége. Ugyanakkor a statútum szövege a
tagozat küldetését, feladatait és tevékenységét is körülhatárolta. Ez nagy elõrelé-
pést jelentett a magyar nyelvû pedagógusképzés fejlesztése, intézményesülése ér-
dekében. 

A rendszerváltást követõen a magyar nemzeti kissebség formálódó képviselete
felvetette egy magyar tannyelvû felsõoktatási intézmény létrehozásának gondolatát,
és már 1990 januárjában Varga Sándor miniszterelnök-helyettes felügyelete alatt ki-
dolgozásra került a nyitrai magyar tagozatra épülõ komáromi Jókai Mór Egyetem ter-
vezete. Ekkor még a Szövetségi Gyûlésnek kellett döntenie az egyetem létrehozásá-
ról. Az egyetemalapítási javaslat azzal számolt, hogy a régi és új, kooptált képvise-
lõknél még el lehet érni az egyetem létrehozásának megszavazását. Az események
azonban más irányt vettek. A készülõ, elveiben már február elején jóváhagyott új fel-
sõoktatási törvény azzal számolt, hogy a törvényhozás jogköre is lekerül a szövet-
ségi államok törvényhozásába. Ennélfogva a Szövetségi Gyûlés az egyetem alapí-
tására Szlovákiában már nem vállalkozott. Az egyetemalapítási javaslat beterjeszté-
sének február második felében Prágában már nem volt esélye. Így az 1990. július
1-jével hatályba lépett felsõoktatási törvény által megszabott feltételek mellett, im-
már Szlovákiában, a Jókai Mór Egyetem tervezete nem lett az Akkreditációs Bizott-
ság elé terjesztve, így a törvényhozás elé sem kerülhetett. Az igazsághoz tartozik
azonban az is, hogy a Jókai Mór Egyetem prágai tervezete már nem felelt meg az
Akkreditációs Bizottság által elõírt feltételeknek. 

� Kik dolgozták ki a szlovákiai magyar egyetem tervezetét?

� A Znám István által vezetett Szlovákiai Magyar Tudományos Társaság kereti között
életre hívott szakmai csoport. Ez a nyitrai magyar pedagógusképzésre épülve három
karral és több hazai fõiskola és egyetem magyar oktatójának bevonásával számolt,
ám e tervezet sem került az Akkreditációs Bizottság elé. A szlovákiai magyarság
szakmai és politikai képviselete eléggé visszafogottan és bátortalanul viszonyult ek-
kor a magyar egyetem alapításához. Ettõl függetlenül a nyitrai magyar pedagógus-
képzés tovább folytatta küzdelmét intézményes kereteinek létrehozásáért. Mindezt
a nyitrai felsõoktatás szerkezeti változásainak figyelembevételével és ahhoz alkal-
mazkodva kellett megvalósítani. 

Nyitrán két felsõoktatási intézmény mûködött, a Pedagógiai Kar és a Mezõgaz-
dasági Fõiskola. A Pedagógiai Kar már 1990-ben kidolgozta továbbfejlõdésének ter-
vezetét a Cirill és Metód Egyetem megalakításáról. Az Akkreditációs Bizottság azon-
ban ezt nem fogadta el azzal az érveléssel, hogy az európai egyetemek körében a
szlovákiai felsõoktatás és kutatás versenyképességének növelése érdekében a kis
felsõoktatási intézményeket integrálni kell, és nagyobb egyetemi központokat kell
létrehozni. Így azt javasolta, hogy a nyitrai két intézmény hozza létre közösen a Nyit-
rai Egyetemet. A politika regionális érdekei miatt ilyen egyetemi rendszer nem ala-
kult ki, mivel néhány éven belül a szlovák törvényhozás csaknem valamennyi felsõ-
oktatási intézményt egyetemmé nevezett át a rendszer megváltoztatása nélkül. 

Mivel a két intézmény vezetõinek megegyezése az új egyetem szerkezeti felépí-
tésérõl vontatottan haladt, ezért a Nyitrai Egyetem létrehozásáról szóló törvényter-
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vezet képviselõi indítványként került a törvényhozás elé, amelyet 1992. február 27-
én fogadott el július 1-jei hatállyal. A júniusi parlamenti választások után hatalomra
került új kormánykoalíció a belsõ egyetemi ellenzék kezdeményezésére már 1992.
november 18-án elfogadta a Nyitrai Egyetem megszüntetésérõl szóló törvényt, és
visszaállította az eredeti állapotokat azzal a különbséggel, hogy a volt Pedagógiai
Kar a Pedagógiai Fõiskola nevet kapta. Ezt követõen 1996-ban a már három karral
rendelkezõ Pedagógiai Fõiskola felvette a Konstantin Egyetem (Univerzita Kon�tan-
tína Filozofa) nevet. 

� Eközben hogyan alakult a magyar tagozat helyzete?

� A nyitrai felsõoktatás eme szerkezeti változásaiban a magyar tagozat mindvégig
önálló kar létrehozásán munkálkodott. A Cirill és Metód Egyetem, valamint a Nyitrai
Egyetem alapítási idõszakaiban Magyar Tanító- és Tanárképzõ Karként képzeltük el
a magyar pedagógusképzés stabilitásának megteremtését. Ennek tervezetét ki is
dolgoztuk. A magyar kar azonban egyik egyetem végsõ szerkezeti felépítésébe sem
került be azzal az indokkal, hogy a törvényhozásban esetleg gyöngítené az egyetem
törvénytervezetének elfogadását. Mindkét esetben ígéretet kaptunk, hogy az egye-
tem megalapítása után szenátusi döntés alapján létrehozhatjuk saját egyetemi ka-
runkat. A sors azonban úgy hozta, hogy egyik egyetem sem jött létre.

A Nyitrai Egyetem parlamenti jóváhagyásának folyamatában az akkori kormány-
koalíció a Magyar Tanító- és Tanárképzõ Kar létrehozását nem volt hajlandó támo-
gatni, de egy olyan kart, amelyen helyet kapnának más nemzetiségek is, kész volt
szorgalmazni. Ezért a bolgár, a horvát, a német, a roma nemzetiség legitim képvi-
selõivel megegyezés született a Nemzetiségi és Etnikai Kultúrák Karának tervezeté-
rõl. Ez a tervezet teljesen azonos volt a korábbi Magyar Tanító- és Tanárképzõ Kar
általunk elkészített tervezetével, és kiegészült egy kutatóintézet alapításának tervé-
vel, amely a nemzeti kisebbségek történelmének, kultúrájának, hagyományainak ku-
tatásával foglalkozna. Ezt a tervezetet a magyar tanárok és hallgatók közössége is
jóváhagyta. Mivel az említett nemzeti kisebbségek sem szlovák, sem saját nyelvü-
kön felsõoktatási szakokat nem igényeltek, ezért a pedagógusképzésben a karon a
magyar nyelven folyó oktatás az új tervezet szerint nem csorbult volna, sõt gazda-
godott volna egy kutatóintézettel. Ugyanakkor a nemzetközi szakma és politika is
sokkal kedvezõbben fogadta ezt az új kari koncepciót, mint a magyar kar terveze-
tét. 

A Nyitrai Egyetem alapításáról elfogadott törvénnyel kapcsolatban a szlovák parla-
ment elfogadott egy határozatot is, amelyben javasolja az Egyetem Szenátusának,
hogy hozza létre az egyetemen a Nemzetiségi és Etnikai Kultúrák Karát, és feladatul
adja a miniszternek, hogy kezdeményezõen lépjen fel a kar alapításának ügyében. 

� Erre mégsem került sor.

� Az 1992. november 18-án létrehozott Pedagógiai Fõiskola, illetve jogelõdjének
akadémiai közössége már a rendszerváltás óta várta azt a lehetõséget, amikor több
kari felsõoktatási intézménnyé válhat. A fõiskola szenátusa már 1993. február 1-jén
négy kar létrehozásáról döntött, ezek közül három kar esetében február elsejei ha-
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tállyal és a Nemzetiségi és Etnikai Kultúrák Karának megalapításáról szeptember 1-
jei hatállyal. Szlovákiának az Európai Tanácsba történõ belépésének könnyítése ér-
dekében a szenátus június 21-én a kar létrehozását elõrehozta június 22-re. Így a
Nemzetiségi és Etnikai Kultúrák kara 1993. június 22-tõl jogilag létezett, és az elõ-
írások, szabályzatok szerint a rektornak kellett volna meghozni azokat az intézkedé-
seket, amelyek a kart mûködésbe hozzák. Õ azonban mindent elkövetett a kar lét-
rehozásának két évvel való elhalasztása érdekében.

A Nemzetiségi és Etnikai Kultúrák Karának legitim módon megválasztott Akadé-
miai Szenátusa, az öt nemzeti kisebbség legitim képviselõi által a kar támogatásá-
ra létrehozott Elõkészítõ Bizottság minden tõle telhetõt megtett a kar létrehozásá-
ra. A tanárok és a hallgatók aktív tömeges megmozdulásával 1994-ben az átmene-
ti kormány idején ki lehetett volna kényszeríteni, többek között az említett 1992-es
parlamenti határozatra hivatkozva, hogy a kar elkezdje mûködését, és a magyar hall-
gatók beiratkozhassanak a karra. Az 1993. április 2-i értelmiségi fórum tézisein kí-
vül a nyitrai tanárok és diákok nem éreztek maguk mögött politikai és társadalmi tá-
mogatást. Amikor a szlovákiai magyar pártok által 1994-ben az ideiglenes kormány
támogatásának feltételéül szabott 9 pontos következmények közé sem került be a
kar mûködtetésének szorgalmazása, több tanár feladta a karért folytatott küzdelmet.
Így a cél elõtt érthetetlenül megtorpant a kar megalapításáért folytatott küzdelem. A
fõiskolán 1993-ban lefolytatott szerkezeti változtatások miatt jóváhagyott fõiskolai,
kari szabályzatokban ugyanis már nem volt garantálva a magyar tagozat léte, illetve
a szenátusban alanyi jogon való részvétel. A magyar pedagógusképzés hallgatói és
tanárai a tanulmányi szakok szerint a fõiskola három karára szóródtak szét.

� A kilencvenes évek elsõ felében lezajlott eseményekkel párhuzamosan hogyan
folytatódott Nyitrán a magyar pedagógusképzés fejlesztése?

� Az 1995/1996-os akadémiai évben a hallgatók száma elérte a 750-et (620 nap-
pali, 130 levelezõ), amely 1960 óta a legmagasabb volt. Óraadó tanárokkal együtt
pedig 70 fölé emelkedett az oktatók száma. Külsõ politikai ösztönzés mellett 1995-
tõl elkezdõdött a magyar nyelven folyó oktatás szûkítése, visszafogása. Három éven
keresztül a Humán Tudományok Kara és a Pedagógiai Kar már nem hirdette meg a
magyar tannyelvû iskolák részére folyó tanárképzést. E tekintetben példaértékû volt
a Természettudományi Kar dékánjának, Daniel Kluvanecnek a hozzáállása, aki
szembeszállva a rektori utasítással, mindvégig változatlanul mûködtette a magyar
tagozatot, és meghirdette a magyar nyelvû tanári programokat. Ennek felbecsülhe-
tetlen értéke volt a magyar nyelvû tanárképzés folytonosságának megtartása szem-
pontjából. 

Ebben az idõben a magyar tanárok és hallgatók határozottan védelmezték a ma-
gyar nyelven folyó oktatást. Tiltakozó nyilatkozatokkal, petíciókkal próbálták kivéde-
ni a rektor és vezetése által kezdeményezett különbözõ dokumentumok elfogadását
és érvényesítését. A legfigyelemreméltóbb eseményekre 1997-ben került sor. A ma-
gyar oktatók és hallgatók tiltakozó nyilatkozatban hozták a közvélemény tudtára az
egyetemen folyó magyar pedagógusképzés visszaszorítására tett intézkedéseket.
Ezt követte a magyar iskolák részére folyó pedagógusképzés problémáinak megol-
dására tett javaslat, amely 51 tanár aláírásával lett eljuttatva az illetékes egyetemi
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vezetõkhöz. Az már csak gyengítette a javaslatot, és kísérõ epizódja volt az esemé-
nyeknek, hogy néhány tanár a rektorhoz írt levélben visszavonta aláírását. Ezeknek
az akcióknak is megvolt a hatásuk, hiszen az egyetem végül is nem hozott olyan
döntést, amely lényegesen csorbította volna a magyar nyelven folyó oktatást. 

� Az 1998-ban megalakult elsõ Dzurinda-kormány tagja lett a Magyar Koalíció Párt-
ja is, melynek oktatási célkitûzései között a magyar kar létrehozása is szerepelt.
Ugyanakkor az egyetem új vezetése is sokkal pozitívabban állt hozzá a kar létreho-
zásához...

� Az, hogy a Magyar Koalíció Pártja a kormány tagja lett 1998-ban, lényegesen meg-
változtatta, befolyásolta a nemzeti kisebbségekkel szembeni kormánypolitikát és a
közhangulatot is. Az 1999 tavaszán hatalomra jutott Daniel Kluvanec által irányított
egyetemi vezetés hozzáállása a magyar pedagógusképzéshez is lényegesen kedve-
zõbb volt a korábbi vezetéstõl. A kormányprogram a kisebbségi nyelvû iskolák ré-
szére folyó pedagógusképzést a létezõ egyetemek keretein belül kívánta rendezni.
Szigeti László oktatási államtitkár már 1999 tavaszán Kovácspatakon kétnapos
konferenciát szervezett a szlovákiai magyar felsõoktatás jövõjérõl. Mivel a kormány-
ba kerülés érdekében a magyar politikai képviselet lemondott az éppen induló kor-
mányzási idõszakra az egyetemalapítási szándékról, a leendõ egyetem alapjainak
lerakását azzal lehetett kezdeni, hogy a kormányprogramra hivatkozva a nyitrai egye-
temen belül létrehozzuk a magyar tanító- és tanárképzõ kart. Kovácspatakon meg-
bízatást kaptunk arra, hogy dolgozzuk ki a kar létrehozásának tervezetét. Ez el is
készült, de sajnos az újabb kovácspataki konferenciára már nem került sor, így a
dokumentumot magánkezdeményezésként juttattuk el az egyetem rektorához, az
oktatási miniszterhez, a szlovákiai magyar pártokhoz és társadalmi szervezetekhez
és még további személyekhez.

A tervezet többek között tartalmazta a kar struktúráját és a megvalósítás ütem-
tervét � a felelõs személyek és testületek megjelölésével. Azzal is számolt, hogy a
kar létrejöttéig az egyetemen és annak karain � statútumokban rögzítve � visszaál-
lítják a magyar tagozatok státusát. Ami elõrelépést jelentett a tagozatos modell ed-
digi gyakorlatában az az, hogy a tagozatokat választott szervei, a tanácsok irányít-
ják, amelyek partnerei lesznek a kari egyetemi vezetésnek a magyar pedagóguskép-
zés ügyeinek intézésében. 

Az egyetem vezetése lényegében e javaslatok szerint járt el. Magyar Tagozat he-
lyett a Magyar Szekció megnevezést vezette be. Hét év után újból bekerült a statú-
tumokba a Magyar Szekció létét, struktúráját rögzítõ rész. További elõrelépés volt,
hogy a szekciónak saját statútuma volt. 1960 óta elõször választhatta meg a ma-
gyar pedagógusképzés közössége saját legitim képviseleti testületeit, a Magyar
Szekció kari és egyetemi tanácsait. Habár még ez is az aszimmetrikus modell jegye-
it viseli magán, de ez volt a maximum, amit el lehetett érni, már csak azért is, mert
közben a szlovák hallgatók számának gyors növekedése a nem pedagógusképzõ
szakok jelentõs emelkedése miatt az egyetemen belül a Magyar Szekcióban folyó
oktatás pozíciója a hallgatói létszám tekintetében lényegesen gyengült. 

Ezzel a Magyar Szekció lényegesen nagyobb jogkörgyakorláshoz, önállósághoz
jutott, mint akár a hatvanas években is. Mivel az egyetemen ezek a jogi és hatás-
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köri állapotok már 1999 végén és 2000 elején kialakultak, ettõl kezdve az volt a
kérdés, hogyan lehet továbblépni a kar létrehozásának irányában.

� Mikor alakult meg a Közép-európai Tanulmányok Kara és milyen küldetéssel?

� A magyar tanító- és tanárképzésre épülõ kar létrehozása elõl az egyetem vezeté-
se nem zárkózott el. Sajnos, a magyar kar létrehozásának szorgalmazását két év-
vel megelõzte a Szociáltudományok és Egészségügyi Kar létrehozására tett kezde-
ményezés. E kar létrehozását az egyetemen belül nem lehetett megelõzni, így várni
kellett ennek a 2001-es jóváhagyására. A 2002. áprilisi rektorválasztás után az új-
raválasztott rektor, Daniel Kluvanec a szenátus elsõ ülésén, 2002. július 1-jén be-
terjesztette az egyetem immár ötödik karának tervezetét, és azt a szenátus némi
utólagos kiegészítéssel el is fogadta. 

A 2002-ben újjászervezett Akkreditációs Bizottság csak 2003 közepén kezdte meg
igazi tevékenységét, így a kar létrehozása közel egy évet késett, és a rektor 2003. no-
vember 11-i hatállyal adta ki az alapító okiratot. A szenátus a mi véleményünkkel el-
lentétben végül a Közép-európai Tanulmányok Kara megnevezést választotta. A kar el-
fogadott tervezete a korábban futtatott nyitrai kari tervezetekhez viszonyítva kiegészült
a nem pedagógusképzõ programok meghirdetésével. Ez pozitív elõrelépést jelent a
magyar nyelvû felsõoktatásban, mivel csorbítatlanul megmaradt a kar tervezetében a
teljes magyar nyelvû pedagógusképzés felvállalása, megvalósítása.

A kar küldetése két fõ alappilléren nyugszik. Egyrészt biztosítani kívánja valamennyi
tantárgyi specializációban a pedagógusok magyar nyelvû képzését a szlovákiai magyar
alap- és középiskolák számára, másrészt a vegyes lakosságú területek önkormányza-
tai, állami intézményei, a magánszféra, valamint a harmadik szektor számára olyan
szakemberek képzését, akik a kultúra, a szociális ügyek, a közigazgatás, a regionális
politika, a gazdaságszervezés és az idegenforgalom területén megfelelnek az aktuá-
lis európai integrációs feltételeknek, és elõsegítik a régiók felzárkóztatását. 

� Hogyan alakult a karon tanulók létszáma és a kar tanári állománya?

� Az új évezred elsõ éveiben a Konstantin Egyetemen számunkra beindult kedvezõ
változások hatására fokozatosan nõtt a Magyar Szekció hallgatóinak a száma, és a
Közép-európai Tanulmányok Karára a 2004/2005-ös akadémiai évben már 822
hallgató, ebbõl 609 nappali és 213 levelezõ iratkozott be. A rendszerváltás óta az
említett néhány problematikus évtõl eltekintve a magyar pedagógusképzés Nyitrán
folyamatos volt, és a hallgatók száma a szakpárosítások struktúrája teljes egészé-
ben elégségesnek bizonyult a pedagógus-utánpótlás biztosítására a magyar tannyel-
vû közoktatás számára. A karnak 25 tantárgyban pedagógusképzõ tanulmányokat
folytató hallgatója volt.

A nyitrai magyar pedagógusképzésben legalább négy tanárgenerációról beszélhe-
tünk. A harmadik generáció a kilencvenes évek elején került Nyitrára. A kar megala-
kulásával lehetõség nyílt bõvíteni a tanári kart a negyedik generációval, hiszen
2004-ben 18 új oktatóval gyarapodott a tanárok száma. A kar 60 oktatója kiegészült
a többi karon maradt 13 magyar tanárral, így lényegében a magyar nyelvû oktatás-
ban 73 egyetemi oktató vett részt. 
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� Milyen szakokon biztosít képzést a kar?

� A karra jelentkezõk választhatják a tanárképzõ programokat, az óvópedagógia, il-
letve az alsó tagozatos tanítóképzõ, a hungarológia, a kulturális és szociális antro-
pológia, a tolmács és fordító tanulmányi programokat baccalaureátusi és magiszte-
ri szinten. Emellett ebben az akadémiai évben indítottuk a hungarológia harmadik
szintû, doktori programját is. Karunkon a magyar nyelvet és irodalmat tanári szakon
lehet választani, 23 tantárggyal párosítva. 

Egyetemünkön a tanárképzésben lényegében szabadon lehet választani a tan-
tárgypárosításokat, de meg van határozva, hogy az adott tantárgypárosítást válasz-
tó hallgató melyik karra iratkozhat be. Ezért igen nagy mértékû a karok közötti átta-
nítás, és sok az olyan hallgató is, aki azon a karon, ahová beiratkozott, tanulmánya-
inak csak kisebb részét abszolválja. Azok az érdeklõdõk, akik magyar tanítási nyel-
vû iskolákban érettségiztek vagy magyar tanítási nyelvû iskolák részére történõ pe-
dagógusképzésben szeretnének részt venni és magyar nyelvû elõadásokat hallgat-
ni, más karok kínálatában lévõ bármelyik tanári tanulmányi programot választhatják.
Ezek a hallgatók is részesülhetnek magyar nyelvû képzésben, mivel karunk az egész
egyetemen szervezi a magyar nyelvû oktatást. 

� Számolnak-e új szakok nyitásával?

� Egy 2002-ben elfogadott törvénnyel a szlovákiai felsõoktatásban bevezették a nor-
matív támogatást, amely az egyetemek között versenyhelyzetet teremtett. A hallga-
tók egyetemre való csalogatásának eszközei közé tartozik többek között az új, att-
raktív, a munkaerõpiacon való sikeres elhelyezkedést ígérõ programok beindítása.
A népszaporulat alakulását figyelembe véve az eddig hagyományosan pedagógus-
képzéssel foglalkozó intézmények, karok tudatosították, hogy csak az ilyen progra-
mok nem fogják tudni fenntartani az intézményt vagy legalábbis annak versenyké-
pességét. Karunk megalakulásától, 2004-tõl kezdve a teljes magyar nyelvû tanító-
és tanárképzés felvállalása mellett arra törekszik, hogy bõvítse a szlovákiai magyar
felsõoktatás programkínálatát. E rövid három év alatt már sikerült különbözõ szin-
teken hat új, nem pedagógusképzõ programot beindítani. Természetesen további
ilyen programok indításán is dolgozunk. Már az Akkreditációs Bizottság asztalán van
a magyar nyelv és irodalom szakmódszertan harmadik szintû, doktori programunk.
Ezenkívül készítjük, illetve tervezzük a közép-európai tanulmányok, a médiapedagó-
gia, a regionális publicisztika és reklám, az ügyvitelszervezõ, az egészségnevelés
programok akkreditációs anyagait. Természetesen az új programok elkészítése na-
gyon összetett folyamat és a magyar nyelvûeké még inkább az. A szeptember else-
jével életbe lépett felsõoktatási törvény és az abból következõ akkreditációs felté-
telek ugyanis szigorították a programok akkreditálásának kritériumait. 

� A kar mellett kutatóintézet is alakult, melynek vezetõje Mészáros András. Ez ör-
vendetes, annál is inkább, mivel a szlovák�magyar kulturális, történelmi és irodal-
mi kapcsolatok kutatása terén az utóbbi húsz-harminc év alatt alig történt elõrelé-
pés. Hogyan illeszkedik az intézet a karon folyó hungarológiai képzéshez, milyen ku-
tatásokat végez és milyen eredményeket tud felmutatni?
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� A karunk örökölte az 1994-ben, az akkori egyetemi vezetés által elszabotált kar
ellensúlyozására létrehozott Nemzetiségi Mûvelõdés és Kultúrák Intézetét. Sajnos,
ezt az intézetet tíz év alatt eléggé formálisan mûködtették, és a személyi feltételek
sem garantálták, hogy tudományos kutatási szinten küldetését teljesíthesse. A ka-
ron az intézet új nevet vett fel (Nemzeti és Nemzetiségi Kultúrák Intézete), és tevé-
kenységét is új tartalommal szeretnénk feltölteni. A kultúra itt a legtágabb értelme-
zésben jelenik meg. A karon eddig csak a szlovák�magyar kulturális, történelmi, iro-
dalmi kapcsolatok kutatásának alapfeltételeit sikerült megteremteni. Most is ta-
pasztaljuk, hogy erre igen nagy szükség van. Azt szeretnénk, ha az intézet kiegészül-
hetne e kapcsolatok szlovák kutatóival is. Ezenkívül akkor fogja tudni maradéktala-
nul teljesíteni küldetését, ha a kutatások közép-európai jelleget vesznek fel. Anyagi
támogatás hiányában eddig ez nem sikerült. Pedig a közös Európában még sokáig
nagy keletje lesz a közép-európai népek, nemzetek, nemzeti kisebbségek kulturális,
történelmi, irodalmi kölcsönhatások kutatási eredményeinek, a közép-európai népe-
ket terhelõ problémák megismerésének, megértésének. Ilyen szempontból a kar-
nak, az egyetemnek, de Szlovákiának is nemzetközi odafigyelést érdemlõ sajátos in-
tézményévé válhatna az intézet. 

A másik szempont, mely az intézet fontosságát erõsíti, a kutatás és az oktatás
összefonódásának, összekapcsolásának közismert igénye. Itt nemcsak arról van
szó, hogy a kutatás legújabb eredményei az oktatás tárgyát képezzék, hanem arról
is, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kutatási módszerekkel, és maguk is be-
kapcsolódjanak a kutatásokba. Ennélfogva az intézet szerepe a hungarológusok
képzésén túl felértékelõdik a kulturális antropológia, a fordító- és tolmács-, de a pe-
dagógusképzésben is. Az intézet indította be 2004-ben a karunkon a hungarológiai
és kulturológiai programokban folyó képzést. 2006-ban az intézetbõl kivált e prog-
ramok szervezését, lebonyolítását végzõ tanszék, és az intézet egyértelmûen a ku-
tatások irányában mozdult el. Az intézet munkatársai azonban oktatói tevékenysé-
get is folytatnak. Az intézet rövid néhány év alatt több kutatási projektet is elnyert,
és a tudományos publikációk terén is kimagasló eredményeket ér el. Most a legfon-
tosabb feladatok közé tartozik biztosítani az intézet fenntartásához és említett fej-
lesztéséhez szükséges anyagi feltételeket.

� Milyen a kar együttmûködése a 2004-ben megalakult komáromi Selye János Egye-
temmel, illetve a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéké-
vel, valamint a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarológia Tanszékével?
Van-e valamilyen egyeztetés a tanulmányi programokat illetõen?

� A pozsonyi és a besztercebányai tanszékkel a szakmai és a személyi kapcsolatok
már évtizedekre nyúlnak vissza, és hagyományosan jók. A nyitrai magyar pedagó-
gusképzés oktatói voltak a legaktívabb támogatói a rendszerváltás után a magyar
felsõoktatás intézményesítésének. Lényegében Nyitrán született meg a Jókai Mór
Egyetem második, teljes értékû tervezete. A Selye János Egyetem csaknem vala-
mennyi minõsített hazai oktatója tõlünk került Komáromba, nálunk szerezték meg
tudományos fokozatukat vagy indultak el ezek megszerzésének útján. Ilyen szem-
pontból tehát a nyitrai kar és a komáromi egyetem közti együttmûködést nem kelle-
ne, hogy akadályok korlátozzák. A Selye János Egyetem létrehozásának folyamatá-
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ban azonban teret kaptak a nyitrai magyar felsõoktatás ellen megnyilvánuló nézetek
és az a mára már mindenki számára talán világossá vált helytelen egyetemépítke-
zési filozófia, hogy csak az egyetem létezése fontos, és a rajta kívül folyó magyar
felsõoktatást, illetve intézményeket meg kell szüntetni vagy integrálni kell az egye-
tembe. Ezeknek a hatása a mai napig érezhetõ, és az egyetem eddig a részünkrõl
indítványozott együttmûködés iránt nem mutatott komoly szándékot. Pedig a közös
programok indítása, az oktatói és a hallgatói mobilitás, a közös kutatási projektek
terén és sok más területen igenis vannak nagyon jó együttmûködési lehetõségek.
Az együttmûködés hiánya mindenkinek hátrányos, különösképpen a szlovákiai ma-
gyar felsõoktatás, az egész magyar nemzeti kisebbség számára. A jelenlegi állapo-
tokat éltette a közlemúltig a magyarországi támogatáspolitika is. Számunkra a to-
vábblépés a romániai magyar felsõoktatás mintájára történhetne, ahol pl. az együtt-
mûködés funkcionálásán túl az intézmények közös megegyezés alapján hívják le az
anyaország nagyra értékelendõ anyagi támogatását. 

� Az alap- és középiskolai tanulók számának folyamatos csökkenése vagy legalább-
is stagnálása, illetve a frissen végzett pedagógusok számának emelkedése nem ve-
zet-e ahhoz, hogy a közeljövõben az elhelyezkedési nehézségek miatt csökken a pe-
dagógusképzés iránti igény?

� 2004 elõtt a Nyitrán és a Pozsonyban folyó magyar pedagógusképzés teljes egé-
szében biztosítani tudta az alap- és középiskolák részérõl igényelt pedagógusi után-
pótlást, sõt � a hallgatók számában és a szakpárosításokban is � még tartalékai is
voltak. E képzéseknek nagy elõnye volt, hogy teljesen kiépített, jó színvonalú, nagy
egyetemi háttérbázissal is rendelkeztek. Emellett a mai napig jelentõs számú ma-
gyar hallgató tanul Pozsonyban, Besztercebányán, Kassán a szlovák nyelvû pedagó-
gusképzésben, akik szintén a magyar pedagóguspótlást jelentik. 

Mindaddig, amíg csak az említett képzések hallgatói kerülnek ki a pályára, pe-
dagógustúlképzés valószínûleg nem lesz. A csekély mértékû túlképzés még bizo-
nyos szempontból elõnyös is lehet. Helytelen viszont az a felsõoktatás-politika, illetve
-tervezés, ahol nagyobb hallgatói számmal olyan szakképzés folyik, akikkel úgy kell
számolni, hogy eleve más pályán fognak elhelyezkedni. Ez a hozzáállás nem korrekt
sem a hallgatókkal, sem a társadalommal szemben, hiszen e diplomások valójában
szakképesítés nélküli munkavállalókká válnak. Eközben a magyar nemzeti kisebb-
ség mûveltségi szintjének emelésére tett utalások lényegében a magyar nyelvû fel-
sõoktatás szegényes programkínálatáról terelik el a figyelmet. 

Az, hogy a demográfiai adatok alapján nem kis arányban csökkenni fog az aktív
pedagógusok száma, már régen ismert tény. Már most tapasztalható országos szin-
ten is a pedagóguspálya vonzásának csökkenése, mindenekelõtt a természettudo-
mányi tantárgyak esetében. Hosszú távon valószínûleg bizonyos tantárgyak oktatá-
sánál tanárhiány lesz. Ez a szlovákiai magyar közoktatásban is meg fog jelenni. Az
is tény viszont, hogy jelenleg Szlovákiában a valós magyar pedagógus-utánpótlás
szempontjából négyszer-ötször több a pedagógusképzésben részt vevõ hallgatók
száma. A pedagóguspályán való elhelyezkedési gondok igazában akkor mutatkoz-
nak majd meg, amikor a nagyszámú, fõleg humán szakos pedagógusok kezdik el-
hagyni az egyetemeket, ami még jobban csökkentheti a pedagógusképzés iránti
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igényt. Mindemellett nagy odafigyelést igényel a pedagógusképzésbe felvett hallga-
tók tudásszintje, pályaalkalmassága, de a képzés szintje, formája, módszere is. A
jelenlegi helyzet ezen utóbbiakban nem mutat kedvezõ képet. 

� Hogyan illeszkedik be a kar a szlovák oktatási intézményrendszerbe, hogyan vesz
részt a bolognai folyamatban és illeszkedik az Európai Felsõoktatási Térbe?

� Karunk a Konstantin Egyetem teljes értékû kara. Más egyetemeken is, de a mi
egyetemünkön különösen széles skálájú a karok közötti áttanítás. Az oktatás effek-
tivitását szolgálja, hogy a különbözõ karon nincsenek azonos profilú tanszékek. Egy-
egy tanszéken az elõadásokat bármely kar hallgatója látogathatja. Így a mi karunk
hallgatóinak oktatásában más karok tanárai is részt vesznek. 

A karunk tanszékei által biztosított tantárgyak elõadásait, szemináriumait, gya-
korlatait nagy számban más karok hallgatói is látogatják. A nagyfokú integrációt
nagyra értékelte a közelmúltban az Európai Egyetemek Asszociációjának nemzetkö-
zi evaluációs bizottsága is. Fontos számunkra, hogy a kar olyan egyetemi közegben
folytat felsõoktatási tevékenységet, amely Szlovákia 6. legnagyobb egyeteme (24
közül), és a két egyetem együtt Nyitrát � a hallgatók számát tekintve � Szlovákia má-
sodik legnagyobb egyetemi városává emelte. 

A karon a 2005/2006-os akadémiai évtõl vezettük be a háromszintû képzést
a bolognai folyamattal összhangban és minden összetevõjével együtt. A bolognai fo-
lyamatban fontos szerep jut az oktatói és a hallgatói mobilitásnak, a nemzetközi in-
tézményi együttmûködésnek. Így például 2006-ban 12 külföldi intézménnyel mûköd-
tünk együtt az oktatás, a kutatás és a publikálás terén. Hallgatóink közel 5%-a foly-
tatott külföldön legalább egyszemeszteres tanulmányokat a különbözõ nemzetközi
diákcsereprogramok keretén belül. 2006-ban minden második oktatónk rövidebb-
hosszabb idõt töltött külföldi, mindenekelõtt magyarországi egyetemeken, kutatóin-
tézetekben. Karunk létrehozása óta 13 állami kutatási projektet nyertünk el közel
5 millió korona támogatással. Ettõl az évtõl kezdve 10 ország 12 intézményével
együtt egy nagy nemzetközi kutatási projektben veszünk részt, s ennek különösen
nagy jelentõséget tulajdonítunk. 

� Hogyan látja a szlovákiai magyar felsõoktatás � és benne a kar � jövõjét? Melyek
a legfontosabb teendõk oktatásügyünk területén?

� Amikor a szlovákiai magyar felsõoktatás jövõjérõl gondolkodunk, tudatosítanunk
kell két fontos tényt. Elõször is a magyar nemzetiségû nappali hallgatók Szlovákiá-
ban a nappali hallgatók 4,62%-át alkotják, holott a 20�24 éves korcsoportban ará-
nyuk 8% körül lehetett 2006-ban. Itt tehát van egy több ezres modernizációs tarta-
lék a mûvelõdés terén. Azt is tudatosítani kell, hogy a magyar nyelvû felsõoktatás
a hallgatókat a magyar tannyelvû középiskolákból kapja. A magyar nemzetiségû kö-
zépiskolások és a magyar középiskolák diákjainak arányai alapján csak következte-
téseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy a magyar nemzetiségû egyetemisták
között hányan vannak olyanok, akik magyar középiskolát végeztek. A másik fontos
tény az, hogy a magyar nyelvû felsõoktatás csak a szlovákiai magyar társadalmi élet
nagyon szûk területére lesz képes diplomásokat képezni. Így a magyar nemzetisé-
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gû fiatalok túlnyomó többségének, legalábbis Szlovákia területén, nem magyar nyel-
vû felsõoktatásban kellene részt venni ahhoz, hogy a szlovákiai magyar gazdasági
és társadalmi élet legfontosabb területein pozícióba juthassanak.

Mivel felsõoktatást nem egy-két évre létesítünk, és a hallgatók is csak több év
után kerülnek ki a munkaerõpiacra, ezért hosszú távú felsõoktatás-tervezésre vol-
na szükség. Ennek kellene megjelölni a magyar nyelvû felsõoktatás irányultságát,
szakterületeit, ha úgy tetszik, tanulmányi programjait. Ilyen szempontok alapján
a szlovákiai magyar felsõoktatás jelenlegi irányultsága, úgy látszik, tévúton jár. Nem
lehet másképpen értelmezni azt a fejlõdési tendenciát, amely szerint két-három év
múlva a szlovákiai magyar pedagógusképzés nappali hallgatóinak a száma elérheti
a magyar középiskolákban érettségizett egyetemi hallgatók számának a felét.
A szlovákiai magyar nyelvû közoktatásban a jelenlegi 3500 tanítói és tanári helyre
két-három év múlva akár 2000 pedagógusképzõ hallgatója is lehet a szlovákiai ma-
gyar felsõoktatásnak. 

� Hogyan kellene ezt a fejlõdést megtervezni?

� Három fõ elv betartásával. Az elsõ a komplementaritás elve. Ez többek között azt
is jelenti, hogy olyan új programokat indítanának az intézmények, amelyek más ma-
gyar intézményekben hiányoznak. A második az együttmûködés elve, amely azt je-
lenti, hogy közös megegyezés alapján elosztják egymás között a tanulmányi progra-
mokat, de azt is, hogy együttmûködnek a kutatás, az oktatás, a publikálás és a nor-
matív támogatásokon túli pénzeszközök elosztása terén. A harmadik a magyar ki-
sebbség érdekképviseletének az elve, vagyis az, hogy olyan programokat vállal fel
a magyar felsõoktatás, amelyek fontosak a kisebbség gazdasági, társadalmi léte
szempontjából.

A jövõ biztonsága és sikere az együttmûködésen, a kölcsönösen elõnyös koope-
ráción alapszik. A szlovákiai magyar felsõoktatás jelenleg a formális oktatásra állt
rá. Pedig megítélésünk szerint a nem formális mûvelõdésben igen nagy tartalékok
vannak, hiszen a nagyarányú munkanélküliség, az elszegényedés ellen a legjobb
eszköz a szakképzés, a mûvelõdés. Itt van az a 60 ezres szlovákiai magyar, csak
alapiskolai végzettségû tömeg, amellyel meghaladjuk a szlovákai arányokat, vagy az
a 35 ezres érettségivel és diplomával nem rendelkezõ tömeg, amellyel elmaradunk
az országos arányoktól. Ezekrõl is kellene gondoskodnunk, mivel úgy tûnik, hogy
mind a középiskolai, mind a felsõfokú képzés teljesen elfeledkezett róluk. 

Már ezek a tények is eléggé világosan jelzik, hogy a szlovákiai magyarság köz-
és felsõoktatása reformokra szorul. Mi a karunk jövõjét a magyar pedagógusképzés
jelenlegi szintû megtartása mellett a piacorientált nem pedagógusképzõ programok
indításában látjuk. A magyar nyelvû felsõoktatás Szlovákiában akár tanszéki, kari
vagy egyetemi szerkezetben a csak állami normatív támogatással nem fog tudni
hosszú távon versenyképes maradni. A jövõ tehát arról is szól, hogy magyar intéz-
ményeinknek lesz-e a fejlõdéshez elég anyagi eszköze. 

Jól látható, hogy oktatásügyünk területén még nagyon sok a teendõnk. A teljes-
ség igénye nélkül elmondható, hogy szükség lenne a szlovákiai magyar köz- és fel-
sõoktatás folyamatos tervezésére a gyorsan változó európai mûvelõdési térben.
Mindenképpen hasznos volna az egész életen át tartó mûvelõdés rendszerének, irá-
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nyultságának a kialakítása. Úgyszintén nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a színvo-
nalas képzést szolgáló feltételek megteremtésének, a korszerû oktatási módszerek
és formák bevezetésének. Emellett meg kell teremteni a mûvelõdés anyagi hátte-
rét, és hatékonyságának növelésével segíteni kell versenyképességét. 

A Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara jelenlegi oktatóinak alább
közölt tanulmányai reményeink szerint jól érzékeltetik azt a szellemiséget és tudo-
mányos színvonalat, amely a nyitrai pedagógusképzést az elmúlt csaknem ötven év-
ben jellemezte.

Az interjút Fazekas József készítette
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20 Fazekas József

Az elsõ diplomaátadás a karon 2005-ben

A kari TDK megnyitója

Az Árpád fejedelem-emlékdíj átvétele 2007-ben



LÁSZLÓ BÉLA

Kisebbségi lét és mûvelõdés

BÉLA LÁSZLÓ 323.15(=511.141)(437.6)
EXISTENCE AND EDUCATION OF MINORITIES 314.83(=511.141)(437.6)

371(=511.141)(437.6)
378.4(=511.141)(437.6)

Education. Teaching. Population Census. Demography. Cultural Saint. Public Education. Higher
Education. Formal and Non-formal Education. Life-long Education.

1. Bevezetõ

Az 1989-es rendszerváltást követõ több mint másfél évtized alatt, ha nem is  egyen-
letes politikai szemléletek vezérlése alatt, de végül Szlovákia is átállt az egyedüli le-
hetséges útra, az európai integráció útjára. A kommunista egypártrendszer utolsó
évtizedében, fõleg a magyarországi ún. demokratikus ellenzék holdudvarában kimû-
velõdött szlovákiai magyar demokratikus értelmiséget politikailag felkészülve érte
a rendszerváltás. Ez a szavazói bázis meglétével gyorsan a szlovákiai magyarság po-
litikai képviseletének kialakulásához vezetett, amely a parlamentáris demokrácia
keretén belül országos szinten respektált politikai erõvé vált. Az azóta eltelt idõ alatt
a szlovákiai magyarság (beleértve társadalmi, kulturális, politikai képviseletét is)
nem alkotta meg hosszú távú  stratégiai céljait. A választási programok erre nem
voltak alkalmasak, nem adtak lehetõséget egyrészt a magyar pártok közti ellenté-
tek miatt, majd késõbb a kormányzásban való részvétellel együtt járó kompromisz-
szumkötések kényszere miatt. Ennek ellenére felfedhetõ és soron követhetõ a szlo-
vákiai magyarság politizálásában négy, hosszú távon jelenlévõ cél követése. 

Elsõként említsük a magyar oktatási és kulturális intézmények megtartásának
célkitûzéseit, amelyek a magyarság számára a megmaradás, az identitástudat meg-
tartását jelképezték. 

Fontos eleme volt a szlovákiai magyar politizálásnak az önkormányzatiság erõsí-
tése, az államhatalmi szervek jogkörének átruházása az önkormányzatiság elvei
alapján létrejött közigazgatási intézményekre. 

Markánsan jelen volt a szlovákiai magyarság gondolkodásában az európai integ-
ráció elvének elfogadása és annak támogatása, hogy Szlovákia az Európai Unió tag-
ja legyen. 
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Végül pedig Magyarország részérõl a határon túli magyarság szellemi és anyagi
támogatásának igénye, szükségessége és fontossága volt dominánsan jelen a szlo-
vákiai magyarság napi politizálásában. 

Mindezekben a magyarság a megmaradásához szükséges feltételeket látta az
identitásvesztés félelmének kísértésében.

2. A demográfiai változásokról

A magyar nemzetiségi lét alakulásáról elsõsorban a számadatok tanúskodnak.
A reszlovakizáció nyomasztó öröksége hatással volt a népszámlálási adatokra, leg-
alábbis 1961-ig. Ha ettõl kezdve fogadjuk el valósaknak a népszámlálás nemzetisé-
gi adatait, akkor látható a magyar nemzetiség számának növekedése 1991-ig. Az is
szembetûnõ azonban, hogy ez a növekedés nem követte az országos növekedés
arányait, így 30 év alatt (1961�1991) a magyarság százalékos aránya 12,43%-ról
10,76%-ra csökkent. Ettõl finomabb, részletesebb információval szolgálnak a ter-
mészetes népszaporulat adatai. Éves lebontásban a szlovákiai magyarok természe-
tes népszaporulata a második világháború óta lényegesen elmarad Szlovákia, ill.
a szlovák nemzetiségûek népszaporulatától. Másik lényeges mutatója a demográfi-
ai adatok alakulásának a népszaporulat csökkenése. Szlovákiában e csökkenés
1980 óta folyamatosan tart, a magyar nemzetiségnek e folyamatos csökkenése vi-
szont öt évvel korábban  kezdõdött (Gyurgyík 1994).

A rendszerváltást követõ tíz évben (1991�2001) a magyar nemzetiség demográ-
fiai adatainak lehetséges alakulására kevesen figyeltek fel. A korábbi statisztikai
adatok folyományának követése, ill. a népszaporulat éves alakulása alapján a Szlo-
vák Köztársaság Statisztikai Hivatalának becslése alapján 2000. december 31-ével
Szlovákiának 5 402 547 lakosa volt, ebbõl a magyar nemzetiségûek száma
565 929, ami 10,47%-nak felel meg (Poèet... 2000). Szembetûnõ, hogy míg Szlo-
vákia esetében a 2000-es becslés 23 ezerrel haladta meg a 2001-es népszámlálá-
si adatot, addig a magyar nemzetiségûek esetében több mint 45 ezerrel haladta
meg a becslés a népszámlálási számot. Erre a furcsa paradoxonra eddig nem sike-
rült fényt deríteni, de igazában teljesen arra sem, hogy 1991 és 2001 között miért
következett be a magyar nemzetiség közel 47 ezres csökkenése. Márpedig a ki-
sebbségi lét szempontjából ilyen hirtelen, nem várt, elõre nem jelzett 8,24%-os
számbeli csökkenés igenis nagyon lényeges negatív jelenségnek tekinthetõ. 

A külsõ és a belsõ szemlélõ számára egyaránt úgy tûnik, mintha e nagyarányú
fogyás a szlovákiai magyar társadalmat hidegen hagyta volna, legalábbis az igazi
okok feltárása szempontjából. Voltak azonban kísérletek e demográfiai problémák
megvilágítására (lásd Gyurgyík 2003a; 2003b), de eddig nem vezettek el a megol-
dások megfogalmazásához. 

A magyarság számbeli fogyásának elemzései általában három fõ tényezõre tér-
nek ki: a természetes népszaporodásra-fogyásra, a migráció változására és az asz-
szimilációra (Gyurgyík 2003b).

A népszámlálási évek közti 10 éves idõszakban zajló demográfiai változásokról
csak statisztikai becslések vannak. Már e köztes idõszak második felében vagyunk,
és elmondható, hogy a szlovákiai magyarság nem ismeri az említett nagyarányú fo-
gyás három fõ tényezõjének igazi, valós okát, így érdemben nem is tudhat cselek-
võen hozzájárulni a fogyás csökkentéséhez. 
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Az elkövetkezõkben a társadalom, mindenekelõtt a politikai társadalom figyel-
mét kívánjuk ráirányítani e problémakörre, a második félidõben még elvégezhetõ fel-
adatok megfogalmazására azáltal, hogy újból szemügyre vesszük az asszimilációs
és a mûvelõdési folyamatokat a statisztikai adatok tükrében.

3. A magyarság fogyásáról a statisztikai adatok tükrében

3.1. A korcsoportok számadatainak változásairól a népszámlálások tükrében

A szlovákiai magyarság fogyásának három fõ összetevõje közül a természetes nép-
szaporulat statisztikai adatai azt mutatják, hogy a magyar népesség körében az or-
szágosnál alacsonyabbak a születési és magasabbak az elhalálozási értékek. Ha
azonban összevetjük az egyes népszámlálási évek közötti idõszakra esõ teljes nép-
szaporulatot a népszámlálások lakossági számkülönbségeivel, akkor mind Szlová-
kia, mind a magyarság veszteséget produkált (lásd az 1. táblázatot). A magyarság
e veszteségei arányaiban lényegesen nagyobbak az országosnál.

1. táblázat. A népszaporulat és a lakossági számkülönbségek (1970�2001)

Megjegyzés: + gyarapodás, � fogyás
Forrás: Gyurgyík 1994, 128, 132; Gyurgyík 2003, 14; Sèítanie... 2001.

Az így kimutatott veszteségek természetesen csak nagy általánosságban, durván fe-
jezik ki a valós népmozgalmi változásokat. Ugyanúgy általánosan mondhatjuk, hogy
valójában e veszteségek a migráció és az asszimiláció rovására írhatók. 

A migráció kérdéseinek tisztázása és az általa elõidézett fogyás mértékének és
arányainak megállapítása a legproblematikusabb (ezzel kapcsolatban lásd még
Gyurgyík 2003a).

A szlovákiai magyarság társadalmi, gazdasági, politikai súlyát többek között az
is jellemzi, hogy az ország lakosságának hány százalékát teszik ki. Az ötéves kor-
csoportok szerinti ilyen adatok nagyon világosan rámutatnak a magyarság demog-
ráfiai mutatóinak hátrányos alakulására (lásd a 2. táblázatot). Az 1970-es adatok-
hoz viszonyítva a legnagyobb aránycsökkenés a 30 év alatti korcsoportoknál mutat-
ható ki. Így például 1970-ben az 5�9 évesek 10,84%-a volt magyar nemzetiségû, de
2001-re � harminc év alatt � ez az arány 7,36%-ra csökkent. A közel egyharmad-eg-
ynegyed-egyötöd csökkenések a korcsoportok mentén nehezen magyarázhatók meg
külsõ okokkal. Itt inkább a magyarság belsõ szociális, morális, identitási válságá-
nak következményei csapódnak le. Ezáltal fokozatosan csökken a produktív korban
lévõ magyarok aránya, amely mindenekelõtt a gazdaságban pozícióvesztést eredmé-
nyez.
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2. táblázat. A magyarság részaránya korcsoportok szerint százalékban (1970�
2001)

Forrás: Gyurgyík 1994, 112; Sèítanie... 2001, Tab. 155.

A fogyás okainak elemzése szempontjából érdekesnek ígérkezik megnézni a lakos-
ság gyarapodásának, ill. fogyásának mértékét korcsoportok szerint a népszámlálá-
sok közötti utolsó három évtizedben (lásd a 3. táblázatot).

3. táblázat. A lakosság számának különbsége százalékban a 1970�2001 között

Forrás: Gyurgyík, 1994, 110; Sèítanie... 2001, Tab. 155.
Magyarázat: Például az 1970�1980 közötti 0�4 éves korcsoport gyarapodásának 26,56%-os arányát úgy
kaptuk meg, hogy az 1980-ban e korcsoporthoz tartozók számából (482 143) kivontuk az 1970-ben 0�4
évesek számát (380 975), az így kapott különbség (101 168) az 1970-es számadat 26,56%-át teszi ki.
Másképpen: 482 143 a 380 975-nek 126,56%-a.
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4. táblázat. A magyar lakosság asszimilációjának változásai korcsoportok szerint
százalékban (1970�2001)

Magyarázat: A táblázat elsõ soraiban a � 0,13 azt jelzi, hogy az 1991-es népszámlálás idején a 0�4 éves
korcsoport száma 0,13%-kal csökkent 10 év alatt, vagyis 2001-ben immár a 10�14 évesek ennyivel van-
nak kevesebben. Ugyanezen idõszakban az 5�9 évesek száma (10 évvel késõbb már a 15�19 évesek
száma) 0,58%-kal csökkent (2. sor). A 3. (4.) sorban az 1980-ban 0�4 (ill. 5�9) évesek száma 1991-re
10�14 (15�19) évesekként 2,13%-kal (ill. 0,82%-kal) csökkent, majd 1991-ben a 10�14 (15�19) éve-
sek száma 2001-re már 20�24 (25�29) évesként 1,17%-kal (2,53%-kal) csökkent. Az 5. sorban az 1970-
ben 0�4 évesek számával kezdõdik a fent leírt továbbszámolás, majd 5 éves korcsoportonként folytató-
dik és a 18. sorban 1970-ben 65�69 évesekkel fejezõdik be, ahol a 80 évnél idõsebbek számát már
nem vettük figyelembe.

A táblázatban lévõ adatok arró tanúskodnak, hogy néhány esettõl eltekintve a ma-
gyarság gyarapodása elmarad és fogyása meghaladja az országos mértéket. A het-
venes években az országosnál jobbak a magyarság mutatói a 20�24 és a 45�49
évesek korcsoportjánál. Az 1980-as évekre e pozitív jellegû számok megmutatkoz-
nak a 30�34, ill. az 55�59 éveseknél. A folytonosság szempontjából kivételnek szá-
mít a nyolcvanas években a magyarság 50�54 éves korcsoportjának alacsonyabb,
5,37%-os fogyása a 9,12%-os országos fogyáshoz viszonyítva. Itt is kimutatható,
hogy a szlovákiai magyarság számának változásai a korcsoportok mentén több
esetben eltérnek az országos változásoktól, e változások tendenciáitól. Így pl. az
5�9 évesek korcsoportja Szlovákiában 1970�1980 között gyarapodott, míg a ma-
gyarság esetében fogyás következett be. Az pedig, hogy a szlovákiai magyarok
az 1990-es években a korcsoportok mentén sehol sem produkáltak az országosnál
jobb eredményt, és a korábbi évtizedekhez képest az országoshoz viszonyítva csök-
kent a gyarapodásuk és növekedett a fogyásuk, igenis jelzés értékû a rendszervál-
tás utáni idõszakra, a nemzetváltás felgyorsulására. Ezt támasztja alá az is, hogy
míg Szlovákia össznépességének gyarapodása az elmúlt harminc évben viszonylag
egyenletesen csökkent, addig a szlovákiai magyaroknak az 1970-es években
1,36%-os, az 1980-as években 1,40%-os növekedése az 1990-es években egyszer-
re 8,24%-os fogyásra változott. 
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3.2. A korcsoportokon belüli népességfogyás mint az asszimiláció mutatója

A szlovákiai magyarságnak az 1990-es években bekövetkezett ugrásszerû, nagyará-
nyú fogyását legalább 80%-ban a nemzetváltás idézte elõ. Vegyük most szemügyre az
utolsó harminc évben az egyes korcsoportok fokozatos csökkenésének arányait (lásd
a 4. táblázatot), amelyek a nemzetváltás folyamataira is ráirányítják a figyelmet! 

Az elsõ, figyelmet érdemlõ jelenség az, hogy a magyar népesség az 1980-as évek-
ben  az országosnál jobb, kedvezõbb változást produkált szinte valamennyi korcsoport
esetében. Ennek illusztrálásaként pl. 1980-ban Szlovákiában a 40�44 évesek korcso-
portjába tartozó személyek száma tíz év alatt 1991-re 5,16%-kal csökkent, vagyis eny-
nyi százalékkal volt kevesebb 1991-ben az 50�54 évesek közé tartozó személyek szá-
ma, de a magyar nemzetiségûeknél ez a csökkenés csak 2,97%-os volt.

Második, figyelemre méltó jelenség az, hogy az ezt megelõzõ (1970-es) évtized-
ben és az ezt követõ (1990-es) évtizedben a magyarság korcsoportfogyása lényege-
sen, sõt többszörösen felülmúlta az országos korcsoportfogyás arányait. Ezen belül
az 1990-es évek magyar fogyása nagyobb arányú volt az 1970-es években bekövet-
kezett fogyásnál. Így pl. a 0�4 évesek korcsoportja Szlovákiában az 1970-es évek-
ben 0,35%-kal fogyott, az 1990-es években 0,13%-kal, a magyarok fogyása ugyan-
ezekben az idõközökben 4,44%-ról 6,66%-os fogyást mutatott fel. 

Egy másik példa szerint Szlovákiában 1970-ben a 25�29 évesek száma 1980-
ra 2,45%-kal csökkent. Ugyanezen korcsoport száma 1991 és 2001 között 2,75%-
kal lett kevesebb. A magyar nemzetiségûek esetében ez az arány 3,50%-ról 7,28%-
ra emelkedtek. A többi korcsoportnál is ehhez hasonló korcsoportcsökkenési arány-
romlás állt be az 1990-es években az 1970-es évekhez képest. 

Sokkal fontosabb és idõszerûbb azonban összehasonlítani az 1990-es évek
(1991�2001) és az 1980-as évek (1980�1991) adatait. Itt még szembetûnõbb
a nemzetváltás gyorsuló üteme. Ezt két szempontból is megvilágítjuk. Így pl. 1980-
ban a 0�4 éves magyar gyermekek száma 1991-re 1,19%-kal csökkent, az 1991-
ben 0�4 évesek száma 2001-re viszont már 6,66%-kal lett kevesebb. Hasonlóan az
1980-ban 25�29 évesek száma 1991-re csak 1,52%-kal lett kevesebb, az 1991-
ben 25�29 évesek száma 2001-re 7,28%-kal csökkent. 

A másik szempont szerinti vizsgálódás adatai a táblázatban a sorok mentén ta-
lálhatók (lásd a 4. táblázat alatti magyarázatot). Például az 5. sor adatai végigköve-
tik az 1970-es népszámlálás idején 0�4 évesek számának alakulását egészen
2001-ig. A hatodik sorban aztán az 5�9 éves korcsoport adatai vannak, majd ez
folytatódik 5 éves korcsoportonként. Ezek szerint az 1970-es  népszámláláskor
Szlovákiában a 0�4 évesek korcsoportjához tartozók száma 1980-ra 0,35%-kal
csökkent. Ugyanis ennyivel volt már kevesebb 1980-ban  a 10�14 évesek száma.
Ezek száma 1991-re 2,31%-kal, majd immár a 20�24 évesek száma 2001-re továb-
bi 3,16%-kal csökkent. A magyar nemzetiségûek esetében  a három évtized csök-
kenései rendre 4,44%, 2,2% és 8,7%-osak voltak, amelyek lényegesen eltérnek
a szlovákiai adatoktól. Ezek az adatok számszerûsíthetõk is. Ha ugyanis a szlováki-
ai magyarok korcsoportok szerinti csökkenése az 1990-es években az 1980-as
évek szintjén lett volna, vagyis ha a magyarok csökkenésének aránya az országos
arányokat követte volna 1991 és 2001 között, akkor a 2001-es népszámláláskor
közel 30 ezerrel több lett volna a magyar nemzetiségûek száma. 
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A táblázat adatai világosan rámutatnak, hogy a nemzetváltás lényegesen inten-
zívebb a fiatalabb korcsoportoknál. Valószínûleg e váltás a szlovák nyelvû nevelési
és oktatási intézményekbe való belépés alkalmával történik meg. Azonban az is
megfigyelhetõ, hogy bár az idõsebb korcsoportoknál arányaiban alacsonyabb és
csökkenõ a nemzetváltás, de ami meglepõ, minden korcsoportnál zajlik. Ez az idõ-
sebb korcsoportoknál nehezen indokolható jelenség. 

A korcsoportok mentén a magyarság és a szlovákiai fogyás közti különbséget
szinte teljes egészében a nemzetváltás idézi elõ. Hogyan, mikor és fõleg miért kö-
vetkezik be tíz év alatt ilyen nagy arányú nemzetváltás � mindenekelõtt a szlovák
nemzetiség irányába �, ez ideig nem ismerjük a választ. E kérdések megválaszolá-
sa nélkül, a valós okok feltárása nélkül hatásos megoldásokat sem lehet igazán
megfogalmazni.

A magyarságfogyás okainak mély, átfogó szociológiai kutatásai nem indultak
meg. E munkát a magyar kutatóknak kellene elvégezniük. Az elõzõekben rámutat-
tunk a hivatalos statisztikai adatok továbbszámolásán keresztül több olyan jelen-
ségre, amelyek okainak kutatása adhatna megnyugtató válaszokat a nagyarányú
magyar lélekszámfogyásra. Nemcsak az itt követett statisztikai elemzésekbõl levont
demográfiai következtetések jellemzõi terén, hanem a mûvelõdés terén is és csak-
nem valamennyi statisztikai adattal jellemezhetõ társadalmi jelenség alakulása te-
rén a szlovákiai magyarság sorsa az országos adatoktól lényegesen eltérõ változá-
sok, fejlõdési tendenciák mentén alakul. A szlovákiai magyarság miért nem válaszol
a modernizációs kihívásokra analóg módon úgy, mint a szlovákság? Mindezek a kér-
dések már a társadalmi élet további dimenzióival is összefüggnek. 

A nemzetváltás folyamatai, okai minden bizonnyal nagyon összetettek. A vegyes
házasságok, a magyar nyelvû nevelési és oktatási intézmények hiányosságai, a ki-
sebbségi társadalom keretein belüli érvényesülési lehetõségek, a gazdasági élet pe-
remére való kiszorultság egyaránt nagy szerepet játszanak az asszimilációs folyama-
tokban. Itt most csak a mûveltség, a mûvelõdés dimenziójára irányítjuk a figyelmet. 

4. A mûvelõdés  mint a kisebbségi lét modernizációs eszköze

4.1. Általános elemzés

Mûvelõdés és kisebbségi lét kölcsönhatásáról nem ismeretesek olyan eredmények,
amelyek azt igazolnák, hogy a nemzetváltás nagyobb arányú volt a magasabb mû-
veltségi szintû lakosság körében. Sõt, Szlovákiában a hagyományos nemzetiségek
körében a magyarokat és a romákat kivéve a felsõfokú végzettségûek aránya 1,5-
2,5-szer magasabb az országos átlagnál. Az azonban egyértelmûen kimutatható,
hogy azokon a területeken, ahol a magyar gyermekeknek nincs lehetõségük magyar
tannyelvû alapiskolába járni, az asszimiláció nagyon gyors ütemben zajlik. A magyar
identitástudat kialakulásához és annak tartósságához azonban minden bizonnyal
nagyban hozzájárul a családi-társadalmi közeg, a mûvelõdés tartalma és formái is. 

A 21. század elsõ évtizedében nagyon felgyorsultak a társadalmi és a gazdasá-
gi változások. Az európai integráció és a világméretû globalizáció � minden pozitívu-
mával és negatívumával együtt � kijelölte az utat, amelyen haladni kell. A kérdés
csupán az, hogy ezen integrációs folyamatokban az egyes országok, nemzetek, ki-
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sebbségek milyen alkotó aktivitást fejtenek ki. A szlovákiai magyarság és a határon
túli magyarok valamennyi közössége hibát követne el, ha most a határok gyakorla-
ti megszûnésével úgy gondolnák, hogy kisebbségi létük biztosításának feltételei ma-
gától, az anyaország hozzájárulásával kialakulnak. A kérdés számukra inkább úgy
hangzik, hogy megnyíltak annak a lehetõségei, hogy saját maguk alakítsák ki meg-
maradásuk, nemzetiségi létük, fejlõdésük, sokrétû gyarapodásuk tartós feltételeit.
A tudásalapú társadalom mint a jövõ formáló ereje nem csak politikai jelszó kell,
hogy legyen, hanem a nemzeti kisebbségi közösségek megmaradásának eszközévé
kell, hogy váljon. 

Nézzük most meg, hol áll a szlovákiai magyarság a mûvelõdés, a tudásalapú tár-
sadalom megteremtése terén! 

4.2. A mûveltségi szint jellemzése 

A szlovákiai magyarság körében 1991-ben a legmagasabb elért alapiskolai és érett-
ségi nélküli középiskolai végzettséggel rendelkezõk száma 62 ezerrel haladta meg
az országos arányokat, amely a magyarság 10,9%-ának felelt meg. Tíz év alatt ez
csupán 61 ezerre változott, de az összmagyarság 8,24%-os csökkenése miatt
2001-ben ezen alacsony mûveltségûek már a magyarság 11,7%-át tették ki. Ez te-
hát relatív mûveltségiszint-romlást jelez (László 2006a). Az érettségivel és felsõfo-
kú diplomával rendelkezõk száma Szlovákiában 1991 és 2001 között 41,8%-kal
nõtt, a magyarok ilyen száma csak 37,1%-kal emelkedett. A szlovákiai magyarok kö-
rében mind az érettségivel rendelkezõk száma, mind a középiskolát végzettek szá-
ma az 1991-es és a 2001-es népszámlálások között 7,6%-kal maradt el a hasonló
végzetségû szlovákiai lakosok számának növekedésétõl. Ez megint azt jelzi, hogy
a magyarság mûveltségi szintje relatívan csökkent az említett idõszakban. Van en-
nek azonban egy pozitívan értékelhetõ szegmense is, éspedig az, hogy míg 1991
és 2001 között Szlovákiában 37,93%-ra nõtt a diplomások száma, addig e növeke-
dés a magyar nemzetiségûek körében 44,16%-os volt. Ez csak az érem egyik olda-
la, hiszen a számszerûsített adatok még mindig igen nagy mûveltségi szintbeli le-
maradásról tanúskodnak. Ahhoz ugyanis, hogy a szlovákiai magyarok mûveltségi
szintje elérje Szlovákia lakosainak mûveltségi szintjét, 1991-ben 35 539-cel több
szlovákiai magyarnak kellett volna többek között érettségivel és felsõfokú diplomá-
val rendelkeznie, a 2001-es népszámlálás szerint pedig 35 705-tel (László 2006a).

4.3. A formális mûvelõdés helyzete

Ha most megnézzük a formális iskolai mûvelõdés alakulását 2001 óta, akkor azt
látjuk, hogy a fentebb jelzett mûveltségi szintbeli lemaradás kiküszöböléséhez szük-
séges modernizációs folyamatok a szlovákiai magyarok körében nem indultak be.
Legalábbis errõl tanúskodnak az iskolai statisztikai adatok (László 2006b). Az érett-
ségivel végzõdõ középiskolai oktatásban a magyar nemzetiségûek száma 2001 és
2005 között az országos növekedéstõl (1,8%) kisebb arányban (0,3%) nõtt. A mun-
kaerõpiac széles, sokrétû, speciális képességekkel rendelkezõ szakembereket igé-
nyel. A magyar nyelvû középiskolai képzésben sokkal szûkebb a speciális tanulmá-
nyi szakok választási lehetõsége, mint a szlovák tannyelvûekben. Már itt elkezdõdik
a magyarság hátrányos munkavállalási pozíciójának kialakulása.
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A felsõoktatás szerepe a mûvelõdésben, a társadalmi-gazdasági életben való ér-
vényesülés, a munkavállalások sikere terén nagyon jelentõs. A magyarok részará-
nya a nappali felsõfokú képzésben az utóbbi tíz évben Szlovákiában kevéssel 4,5%
fölött mozog. Ezt � a 2001-es adatokból kiindulva � akár az össznépességbõl a ma-
gyarság 9,68%-os arányához, akár a 20�24 éves korcsoportban a magyar nemzeti-
ségûek 8,50%-ához, akár a becsült aktuális évközi ezen korcsoportbeliek arányához
viszonyítjuk, bizony tartósan nagyon alacsony. Ezt az aránytalanságot lényegében
két fõ tényezõ idézi elõ. A magyar nemzetiségûek 15-20%-kal kevesebben vesznek
részt már az érettségivel végzõdõ középfokú képzésben is, mint azt korcsoportjuk
aránya szerint kellene. Ezen felül a magyar nemzetiségû középiskolások már eleve
kisebb arányban jelentkeznek a felsõoktatásba, mint a szlovák nemzetiségûek. 

Az okok, problémák sokkal összetettebbek annál, hogy azokat a szûk szakkíná-
lattal rendelkezõ szlovákiai magyar nyelvû felsõoktatás motiváló szerepével meg le-
hetne oldani. A hallgatói mobilitásban, a bolognai folyamatban, az európai integrá-
cióban rejlõ felsõfokú mûvelõdési lehetõségek komoly alternatívái lesznek a hazai
magyar nyelvû felsõoktatásnak.

A szlovákiai magyarság létérdekei az egyesült Európában azt diktálják, hogy lé-
pést kell tartani a mûvelõdésben is Európával, a környezõ országokkal. A piacorien-
tált felsõoktatásnak lényegében nincs alternatívája. 

4.4. A magyar nyelvû felsõoktatás szerepérõl

Szlovákiában 2001-ig Pozsonyban, Nyitrán és Besztercebányán volt magyar nyelvû
felsõoktatás, az elsõ két helyen már 4-5 évtizede. 2001-ben Komáromban is bein-
dult a nappali tagozatos magyar nyelvû felsõoktatás. 2001-hez viszonyítva 2006-ra
Szlovákiában 32,37%-kal nõtt a nappali tagozatos felsõfokú oktatásban résztvevõ
hallgatók száma. Ez alatt az idõ alatt a magyar nemzetiségûek száma 35,33%-kal
nõtt. E magasabb növekedés a komáromi képzés javára írható. Ez azzal is alátá-
masztható, hogy 2001 és 2004 között a szlovákiai  felsõfokú intézmények nappali
hallgatóinak száma 14,88%-kal emelkedett, ezen intézmények magyar nemzetiségû
hallgatóinak a száma pedig 14,79%-kal volt több ebben az idõben, ami statisztikai-
lag azonos növekedésnek felel meg. Ez a növekedés 2004 és 2006 között 15,22%-
os, ill. 17,89%-os volt (�tatistické... 2001 � 2006). A közel 3%-os növekedési kü-
lönbség azonban csak 126 hallgatót jelent, évfolyamonként kb. 25-öt. Ez is mutat-
ja, hogy a jelenlegi magyar nyelvû felsõoktatás struktúrája, szakkínálata nem hat
motiválóan a magyarság modernizációs tartalékának aktiválására. 

A 2001-tõl fokozatosan bõvülõ magyar nyelvû felsõoktatás leginkább az oktatás
nyelvével vonzza a hallgatókat, nem pedig a szakkínálat bõvülésével.  

Lényegében tehát a 2006-os statisztikai adatok arról tanúskodnak, hogy a ko-
máromival bõvült magyar nyelvû felsõoktatás lényegesen nem emelte a magyar
nemzetiségû hallgatók számát, hanem e hallgatók tanulmányi szakokon belüli, ill.
egyetemek közötti átcsoportosítását idézte elõ (�tatistické... 2001 � 2006). 

Ha ugyanis a magyar nemzetiségû hallgatók száma 2006-ban a 2001-es összhall-
gatói számhoz viszonyított 4,51%-os arányú lett volna, akkor a Selye János Egyetemen
kívüli felsõoktatási intézményeknek Szlovákiában 2006-ban 5518 magyar nemzetisé-
gû hallgatóval kellene rendelkezniük. A statisztikai adatok szerint azonban  ezen intéz-
ményekben 2006-ban 4725 magyar nemzetiségû nappali hallgató tanult.
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A 2001-es arányokhoz mérten tehát 2006-ban a Selye János Egyetemen kívüli
intézményekben 793-mal kevesebb magyar nemzetiségû hallgató tanult. Ez a válto-
zás abban is tetten érhetõ, hogy 2006-ban Komáromon kívül Szlovákiában a nappa-
li tagozatos felsõoktatásban részt vevõ hallgatóknak a magyar nemzetiségû hallga-
tók már csak a 3,86%-át teszik ki (�tatistické... 2001 � 2006). 

Ha a pozsonyi Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, a besztercebányai Hungariszti-
ka Tanszék és a nyitrai Magyar Szekció hallgatóinak 2001-es számát vesszük ala-
pul, akkor az e három intézményen kívüli nyilvános egyetemeken tanuló nappali ta-
gozatos magyar nemzetiségû hallgatók a szlovákai nappali tagozatos hallgatók
3,98%-át tették ki.

Amennyiben az említett három intézményhez hozzávesszük a Selye János Egye-
temet, és az így kiegészült négy magyar nyelven is oktató intézményen kívüli nyilvá-
nos szlovákiai intézmények magyar nemzetiségû hallgatóinak a számát a 2001-es
3,98%-os arány szerint számítjuk ki, akkor a négy magyar intézményen kívül Szlová-
kiában 2006-ban 4908 magyar nemzetiségû felsõfokú hallgatónak kellett volna ta-
nulnia. A 2006-os statisztikai adatok szerint azonban csak 4103 magyar nemzeti-
ségû hallgató tanult. Ennélfogva a négy magyar intézményen kívüli nyilvános egye-
tem 805 magyar nemzetiségû hallgatót veszített, holott, amint azt már említettük,
Szlovákiában a felsõfokú hallgatók száma ez alatt az idõ alatt 37,37%-kal nõtt. Ezek
az adatok a magyar nemzetiségû felsõfokú hallgatók szakválasztásának változó ten-
denciáira utalnak. 

A szlovákiai magyar nemzetiségû felsõfokú hallgatók több mint 90%-a hét (2004
óta nyolc) intézményben tanul (lásd az 5. táblázatot). Ezek közül 3 (4) ún. egyetemi
szakokat oktat (UK � Comenius Egyetem, Pozsony; UPJ� � Pavol Jozef �afárik Egye-
tem, Kassa; UKF � Konstantin Egyetem, Nyitra; SJE � Selye János Egyetem, Komá-
rom), négyen mûszaki, ill. mérnöki szakok oktatása folyik (STU � Szlovák Mûszaki
Egyetem, Pozsony; TUK � Mûszaki Egyetem, Kassa; EU � Közgazdaságtudományi
Egyetem, Pozsony; SPU � Szlovák Mezõgazdasági Egyetem, Nyitra).

A Komáromon kívüli 7 egyetemen 2001-ben a magyar nemzetiségû hallgatók
91,83%-a tanult. Ez az arány még 2003-ban is 91,06% volt. Ettõl kezdve fokozato-
san csökkent, és 2006-ban az említett egyetemeken már csak a magyar hallgatók
75,90%-a tanult. Nagy valószínûséggel feltételezhetõ, hogy e csökkenést a magya-
rul érettségizett hallgatók idézték elõ azzal, hogy a magyar nyelvû felsõoktatást vá-
lasztották (lásd az 5. táblázatot).

5. táblázat. Magyar nemzetiségû hallgatók (%-ban)

Megjegyzés: A 7 egyetem: UK, UPJ�, UKF, STU, TUK, EU, SPU.

Keresve a magyarság mûvelõdési irányváltozásait, felfigyelhetünk néhány tendenciára.
A két mûszaki és az agráregyetemen (STU, TUK, SPU) 2001-ben a magyar nemzetisé-
gû hallgatók 41,22%-a tanult, 2006-ban már csak a 27,83%-a. Ez a nagyarányú csök-
kenés a magyar nemzetiség súlyos modernizációs veszteségei közé sorolható. 
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A magyar nemzetiségû fiatalok felsõfokú nappali képzésének belsõ struktúráját
szemügyre véve a statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a másik három
egyetemen (UK, UPJ�, UKF) a magyar hallgatók 43,01%-a tanult 2001-ben. Ugyan-
ezen egyetemeken még 2003-ban is a magyar hallgatók 48,45%-a tanult, de 2006-
ban már csak a magyar hallgatók 41,82%-a végezte itt tanulmányait. Ezeket kiegé-
szítve a Selye János Egyetem Tanárképzõ Karának hallgatóival azt kapjuk, hogy az
említett, ún. egyetemi szakokon már a magyar nemzetiségû hallgatók 49,89%-a ta-
nult 2006-ban (lásd a 6. táblázatot).

Szlovákiában a nyilvános intézményekben 2005-ben a felsõfokú hallgatók
18,08%-a tanult közgazdasági szakokon. Ugyanebben az idõben a magyar nemzeti-
ségû hallgatóknak 17,89%-a iratkozott be a közgazdasági szakokra. Míg Szlovákiá-
ban a hallgatók 16 szakon tanulnak, addig a 928 magyar hallgató közül 373 egyet-
len szakon folytat tanulmányokat. Ez az egyoldalúság más szakokon is megmutat-
kozik.  

6. táblázat. A magyar nemzetiségû hallgatók megoszlása 8 egyetemen szakirányok
szerint (%-ban) 

Ami a magyar nemzetiségû hallgatók ún. egyetemi szakokon belüli struktúráját ille-
ti, és három (ill. négy) egyetem hallgatóinak a számára támaszkodva (UK, UPJ�,
UKF, SJE Tanárképzõ Kar) a statisztikai adatok alapján elmondható, hogy ezeken az
egyetemeken 2001-ben a magyar nemzetiségû hallgatók 26,52%-a tanult magyar
pedagógusképzõ szakokon. Ez az arány 2006-ra elérte a 38,74%-ot, és ha a Selye
János Egyetemen a pedagógusképzésben részt vevõ nappali tagozatos hallgatók
száma még két éven át � amikorra a teljes ötéves képzés beáll � évente minimáli-
san 100-zal emelkedik, az egyetemi szakokon a magyar hallgatók között a magyar
nyelvû pedagógus szakokon tanuló hallgatók aránya elérheti akár a 45-50%-ot is. Is-
merve a demográfiai adatok alakulását, ez a munkaerõpiacon való elhelyezkedés
lehetõségének romlásához vezethet. Amikor a munkaerõpiac jól felkészült, speciá-
lis képességekkel és készségekkel rendelkezõ szakembereket igényel, nem állja
meg a helyét az az érvelés, hogy teljesen mindegy, milyen szakon tanulnak a ma-
gyar nemzetiségû fiatalok, csak az a fontos, hogy magyar nyelven szerezzenek dip-
lomát (�tatistické... 2001 � 2006). 

Az Oktatási Minisztérium által 1998-ban készített felmérés alapján a teljes ma-
gyar tannyelvû közoktatásban (óvodák, alap- és középiskolák minden típusa, konzer-
vatóriumok, speciális és mûvészeti iskolák) 4131 pedagógus tanított. A tanulók
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számának csökkenése miatt a pedagógusi állások száma 2006-ra minden bizonnyal
4 ezer alá került. A jelenlegi szlovákiai magyar nyelvû pedagógusképzésben nem fo-
lyik tanítóképzés a konzervatóriumok, a speciális iskolák és a mûvészeti iskolák ré-
szére. Ennélfogva a magyar tannyelvû óvodákban, alap- és középiskolákban a taní-
tói állások száma 3500-3700-ban jelölhetõ meg (lásd Beòo et al. 1999).

A 2006�2007-es akadémiai évben a szlovákiai magyar pedagógusképzésben
(négy helyen) 1722 (974 nappali, 748 levelezõ) hallgató tanult. A 2004-ben indult
intézményekben az ötéves képzés elérése után 2008�2009-re ez a szám megha-
ladhatja a 2000 fõt. 

Pedagógusidiplomával kevés olyan nem pedagógusi állást lehet betölteni, ame-
lyeknél egyetemi diplomát igényelnek. De nem lehet pedagógusképesítéssel érvé-
nyesülni a mûszaki, az építészeti, az egészségügyi stb. pályákon sem, ahonnan így
kiszorulhatnak a magyar nemzetiségûek. 

5. A kibontakozás esélyeirõl

Az elõzõekben többször említettük a modernizációs tartalékokat, lehetõségeket.
A szlovákiai magyarság társadalmi, gazdasági, modernizációs tartalékán a mûvelõ-
dés terén a következõket értjük:

� A több mint 60 ezer szlovákiai magyar beiskolázása érettségivel végzõdõ kö-
zépiskolában, ill. a felsõoktatásban. Ennyivel vannak az országos arányokhoz viszo-
nyítva ugyanis többen azok a magyar nemzetiségûek Szlovákiában, akiknek a leg-
magasabb elért képzettsége alapiskolai vagy érettségi nélküli középfokú (lásd Lász-
ló 2006b, 42. táblázat).

� A 2001-es népszámlálás adatai szerint az országos arányokhoz viszonyítva 18
ezerrel kevesebb magyar nemzetiségû rendelkezik érettségivel és 17 ezerrel felsõ-
fokú diplomával. Ez a 35 ezer személy is a mûvelõdés modernizációs tartalékát ké-
pezi (lásd László 2006b, 42. táblázat).

� A 2005-ös statisztikai adatok szerint 7,69%-kal  (közel 2000-rel) kevesebb ma-
gyar nemzetiségû fiatal tanul középiskolában, mint a korcsoportok arányai szerint
kellene (lásd László 2006b, 43. táblázat). A 2006-os statisztikák szerint a korcso-
portok (20�24) arányaihoz viszonyítva (8%) 41,60%-kal (4025-tel) kevesebb a szlo-
vákiai nyilvános egyetemeken a magyar nemzetiségû hallgatók száma. A közép- és
felsõoktatásban tehát 6 ezerre tehetõ a magyarság mûvelõdési modernizációs tar-
taléka (�tatistické... 2006).

A magyar nyelvû felsõoktatás intézményesítése és bõvítése az utóbbi években,
amint ezt a statisztikai adatok is igazolják, lényegesen nem tudta aktivizálni a szlo-
vákiai magyarság modernizációs tartalékait.   

Az oktatási modernizációs tartalékoknak a szlovákiai magyarság megmaradásá-
nak és fejlõdésének szolgálatába való állítása, amint azt az eddigi mûvelõdési ten-
denciák is alátámasztják, a köz- és felsõoktatás tervezése nélkül nehezen fog meg-
valósulni. A támogatáspolitikának a piacorientált mûvelõdésre kellene irányulnia. Az
említett mûvelõdési modernizációs tartalékok aktivizálásának esélyei az életen át
tartó mûvelõdésben, a formális és a nem formális oktatásban rejlenek. Az említett
alacsony iskolázottsági szinten lévõ nagy szlovákiai magyar tömegek számára a
nem formális mûvelõdésben egy-két év alatt piacorientált képességek, készségek
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megszerzésén keresztül vezet az út a sikerorientáltság felé. A hagyományos köz- és
felsõoktatás jelenlegi struktúrájában valójában nincs felkészülve a nem formális
mûvelõdés terepére való belépésre. Itt valószínûleg a mozgékony magánszféra le-
het a nyertes, amennyiben idõben felismeri eme lehetõségeket. A szlovákiai magyar
köz- és felsõoktatás belsõ strukturális változtatások nélkül a formális mûvelõdés te-
rén valószínûleg a jövõben sem fog tudni lényegesen hozzájárulni a modernizációs
tartalékoknak a fejlõdés szolgálatába való állításához. 
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BÉLA LÁSZLÓ

EXISTENCE AND EDUCATION OF MINORITIES

The reasons and processes of the decreasing number of Hungarians living in
Slovakia during the last two population censuses have not been disclosed in
detail. Even no social research has been really commenced. The study goes
back to the statistical data of the population census in order to discover the
further components of the decrease, on the basis of calculating data first of
all considering the age groups by five years.

The decrease was in fact caused by the national change. In the national
change what role gets the education in mother language, and/or its lack,
seems to be an interesting field of the topic. The vital interest of the Hungari-
an nationality in Slovakia is to have adequate social and economic role play-
ing on its own territories. To reach this it is necessary to activate the modern-
izing reserves of education.
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The study after a short introduction deals with the national movement of the
last 30 years. The  third part deals with the assimilation process in detail by,
with the measure of vertical and horizontal decrease occurring at age groups.
The author stresses that the decrease of age groups of the seventies and
nineties was proportional with the decrease of Hungarians in the eighties in
national point of view. The fourth part gives another statistical data on lagging
behind of Hungarians considering educational level, then the author introduces
the state of formal education on the basis of statistical data.

The study introduces the structural changes of public and higher education
with Hungarian teaching language in detail and shows the deviation from direc-
tions of national education. The author deals with all these by taking into con-
sideration the needs of the market.

The study deals with the role of higher education in Hungarian language from
the point of view of market oriented education and on the basis of newer sta-
tistical data of the 8 universities having large number of Hungarian students
shows the insufficiencies of changing field.
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1. Nyelvjárásaink helyzetérõl és kutatásáról 

Tájainkon a nyelvjárások helyzetével kapcsolatban aligha túlzás azt állítani, hogy
nincs még egy olyan ellentmondásosan megítélt nyelvváltozat, mint a nyelvjárások.
Az ellentmondás nemcsak a köznyelvi beszélõk attitûdjében jelentkezik, hanem a
nyelvjárási beszélõk viszonyulásában is megnyilvánul. Az elõbbiek hol dicsérik, hol
lenézik, de maguk a nyelvjárási beszélõk is hol büszkén vállalják, hol pedig szégyen-
kezve rejtegetik az idegenek elõtt. Jól példázza ezt az egyik palóc nyelvjárási beszé-
lõ vélekedése, akinek az �Ugye, borzalmasan beszélünk?� megjegyzésére dicsérni
kezdtem nyelvjárását, melyre e lakonikus kijelentéssel válaszolt: �Azért akar min-
denki megszabadulni tõle.� Természetesen e vélekedésben van némi túlzás, de jól
tükrözi azt a stigmatizáltságot, mely a szlovákiai magyar nyelvjárási beszélõk tuda-
tában az utóbbi évtizedek folyamán kialakult. 

S ez a negatív viszonyulás számos veszélyt rejt magában ott, ahol a nyelvjárás-
sal szemben egy magas presztízsû köznyelv és a nyelvtörvényekkel támogatott ál-
lamnyelv áll. A szociolingvisztikai és a szociodialektológiai szakirodalomból ugyanis
közismert az a megállapítás, hogy a megbélyegzés befolyásolhatja az adott nyelv
vagy nyelvváltozat sorsát, hiszen felgyorsíthatja visszaszorulását. A nyelvjárások
visszaszorulása pedig mindenképp veszteséget jelent az egész nyelvközösség szá-
mára. Veszteséget jelent ott is, ahol az azon nyelvi standard javára szorul vissza.
De összehasonlíthatatlanul nagyobb veszteséget jelent a magyar nyelvközösség
számára, ha a magyar nyelvjárás helyét nem a magyar köznyelv, hanem egy másik
nyelv, a mi esetünkben a szlovák veszi át. Ez a jelenség a Kárpát-medencei kisebb-
ségek körében a 21. század elejére már szinte mindennapossá vált, s így jelenthet
tájainkon a nyelvjárásvesztés egyben nyelvcserét is. 

Nálunk tehát a magyar nyelvjárásokra kettõs nyomás nehezedik: a köznyelvé és
az államnyelvé. A következmény mindkét esetben nyelvjárásvesztés, mely lehet
strukturális és funkcionális. Strukturális akkor, ha a beszélõk nyelvjárási kompeten-
ciája zsugorodik. A funkcionális pedig abban nyilvánul meg, hogy csökken azoknak
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a nyelvhasználati színtereknek a száma, melyekben a nyelvjárást használják. Ezek
pedig a nyilvánosság színterei. Formális beszédhelyzetekben ugyanis a beszélõk a
különbözõ külsõ körülményektõl és saját nyelvi kompetenciájuktól függõen vagy a
magyar nyelv köznyelvi(es) változatát, vagy a szlovák nyelvet használják. 

A nyelvcsere azokban a csoportokban jelenthet egyben nyelvjárásvesztést is,
melyekben a szlovák egynyelvûvé válás rohamos gyorsasággal, egy nemzedék alatt
megy végbe. Az ilyen típusú nyelvcserefolyamatok pedig elsõsorban azokra a mikro-
közösségekre jellemzõek, amelyek nem részesültek anyanyelvi oktatásban, hiszen
köztudott, hogy a köznyelv elsajátítása az anyanyelvi iskola által biztosított a legin-
kább. S azok az egyének, akik kisgyermekkorukban elsajátították a nyelvjárást, de
késõbb az iskola hatására nyelvcserén estek át, mivel a magyar nyelvnek csak a
nyelvjárási változatát ismerték, a nyelvjárásuk elvesztésével a magyar nyelvet is el-
vesztették. 

Viszont azokban a csoportokban, ahol a nyelvcsere lassabban, a második vagy
a harmadik nemzedékben megy végbe, elõször a magyar nyelv standard változatá-
nak ismerete csorbul, de az adott helyi nyelvjárás ismerete még megmarad. Ezáltal
magyar nyelvhasználatukra a nyelvjárás dominanciája a jellemzõ. Vagyis náluk struk-
turális nyelvjárásvesztésrõl általában nem, de funkcionálisról már annál inkább be-
szélhetünk. Ugyanis azokban a beszédhelyzetekben, melyekben a kettõsnyelvû be-
szélõ a magyar köznyelvet használja, a csak a nyelvjárást beszélõk olyan stratégiát
választanak, hogy vagy nem vesznek részt a kommunikációban, vagy kétnyelvûek
körében átváltanak a szlovák nyelvre, mert az adott beszédhelyzetben szégyellnek
nyelvjárásban beszélni, a köznyelvet pedig nem tudják használni. Tehát náluk az ál-
lamnyelv hatása a nyelvjárásvesztést illetõen eléggé ambivalens módon nyilvánul
meg: egyrészt lassítja a strukturális nyelvjárásvesztést, másrészt felgyorsítja a funk-
cionális nyelvjárásvesztést. 

Ilyen és más hatások következtében azonban általános nyelvhasználati jelen-
ség, hogy kisebbségi körülmények között a nyelvhasználat nyelvjárásiasabb az anya-
országinál, s ezáltal a nyelvjárások helyzete is szilárdabb a határon túli magyar kö-
zösségekben (Lanstyák 1998, 24). Ebbõl akár arra is következtethetnénk, hogy a
nyelvjáráskutatás nem tartozik a sürgõsen elvégzendõ feladatok közé. 

Ez azonban távolról sincs így. Igaz ugyan, hogy nyelvhasználatunkban még domi-
náns helyzete van a nyelvjárásoknak, de a külsõ, azaz a nyelven kívüli tényezõk ha-
tására zajló változások következtében a 30-40 éve még létezõ jelenségeket napja-
ink nyelvjárásaiban már hiába keresnénk. Ez az egyik ok, amely miatt a nyelvjárás-
kutatás sürgetõ feladatunkká vált. A másik az, hogy a peremvidékeken zajló nyelvi
asszimiláció következtében egész közösségek és nyelvjárási rendszerek tûnnek el,
s néhány év múlva már nem lesz kitõl gyûjtenünk. 

A nyelvjáráskutatásnak azonban nemcsak a gyûjtés a feladata. Igaz ugyan, hogy
az anyaggyûjtés rendkívül fontos fázisa a nyelvjáráskutatásnak, mégsem szûkíthet-
jük le tevékenységünket erre a mozzanatra, hanem arra kell törekednünk, hogy a
gyûjtést feldolgozás kövesse. Ugyanis az elmúlt évtizedekben többször is szervezõ-
dött már nyelvjárásgyûjtés, de az összegyûlt anyag feldolgozása nem vagy csak rész-
ben történt meg. Ezért a közeljövõben a gyûjtés mellett az eddig összegyûlt nyelv-
járási korpusz teljesebb feldolgozása lesz a szlovákiai magyar nyelvjáráskutatás
egyik fõ feladata. 
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Ahhoz azonban, hogy megállapíthassuk konkrétabb feladatainkat, s leírhassuk
nyelvjárásainkat, ismernünk kell a status quót, amelybõl továbbléphetünk. Leltárt
kell készítenünk az eddig elvégzett és az el nem végzett munkálatokról, még akkor
is, ha nem könnyû tudomásul venni, hogy az elért eredmények és a reánk váró teen-
dõk között nagy az arányeltolódás. Az utóbbiból jóval több van, nagyok a lemaradá-
saink még a többi határon túli területhez képest is (lásd Benkõ 1998, 22). Általában
a (cseh)szlovákiai magyar nyelvjáráskutatás eredményeinek értékelésekor a szakma-
beliek a �produkció mennyiségét� kifogásolják (Kázmér 1974, 221), s tegyük hozzá,
joggal. Ugyanis a több mint ötszáz szlovákiai magyarlakta település nyelvjárásának
csupán a töredékérõl született valamilyen forráskiadvány vagy feldolgozás. 

A Trianontól napjainkig megjelent kisebb-nagyobb terjedelmû, könyv jellegû kiad-
ványokat fél kézen is összeszámolhatjuk � Danczi Villebald: A kürti nyelvjárás hang-
tana, fonetikai és fonológiai vizsgálata (1939), Arany A. László: Kolon nyelvjárásá-
nak fonológiai rendszere (1944), Sándor Anna: Anyanyelvhasználat és kétnyelvûség
egy kisebbségi magyar beszélõközösségben, Kolonban (2000), Cs. Nagy Lajos: Le-
xikológiai vizsgálatok Medvesalján (2003), Sándor Anna: A Nyitra-vidéki magyar
nyelvjárások atlasza (2004). Emellett megjelent néhány tájszógyûjtemény is, idõ-
rendben a következõk � Csáky Károly: A háziipar szakszókincse az Ipoly mentén
(1988), Jankuss Gyula: Kéméndi tájszavak (1990), Sándor Anna: A koloni lyukas
hímzés szakszókincse (1993), Bauko János: A marcelházi halászat szakszókincse
(2001), Gágyor József: Tallósi tájszótár (2004).

A megjelent tanulmányok száma ennél jóval magasabb, de a publikált feldolgozá-
sok földrajzi megoszlása egyenetlen, hiszen a nyugati területek nyelvjárásairól sokkal
több írás jelent meg, mint a közép- és kelet-szlovákiai magyar nyelvjárásokról. 

A szlovákiai magyar nyelvjárásokkal kapcsolatos tanulmányok szerzõi között az
utóbbi nyolcvan évben kiemelkedõ helyet foglal el a két éve elhunyt Sima Ferenc.
Idevágó publikált tanulmányai mellett megemlítendõ az a tájszógyûjtemény, mely
több mint négy évtizedes nyelvjárásgyûjtõ munka termése. E cédulaanyagot szeret-
te volna még az ismert dialektológus nyugdíjas éveiben földolgozni, de betegsége
már nem engedte, hogy megvalósítsa célját. A nyitrai magyar tanszék Sima Ferenc
özvegyének, Simáné Havas Évának felkérésére vállalta a Nyitra vidéki tájszóhagya-
ték gondozását. A tanszék oktatói, Menyhárt József, Presinszky Károly és Sándor
Anna biztosítják a Sima család anyagi támogatásával a tájszóanyag számítógépes
feldolgozását, megteremtve ezzel már a tanár úr által is elképzelt Nyitra vidéki táj-
szótár szerkesztési és kiadási feltételeit. A múlt század kilencvenes éveitõl Sándor
Anna, majd az ezredforduló kezdetétõl Kozsík Diana, Menyhárt József és Presinszky
Károly tanulmányai által gyarapodott a lista. A magyarországi dialektológusok közül
e vonatkozásban Sulán Béla, Kovács István, Kázmér Miklós, Zelliger Erzsébet, Vö-
rös Ottó és Cs. Nagy Lajos neve említhetõ.

2. A nyelvföldrajz és a szlovákiai magyar nyelvjárások osztályozása

A nyelvjárások osztályozása a nyelvföldrajzi módszerre épülõ nyelvatlasz alapján vé-
gezhetõ el a legpontosabban. 

A 19. század utolsó negyedében keletkezett, s a 20. század folyamán kibonta-
kozott nyelvföldrajz viszonylag fiatal ága a nyelvtudománynak. A nyelvföldrajzi gondo-
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lat megszületése és a módszer kibontakozása a dialektológiához kötõdik, de alkal-
mazása az egy nyelven belüli, területi nyelvváltozatok vizsgálata mellett fokozatosan
kiterjedt a különbözõ nyelvek közötti érintkezés kérdéseinek tisztázására is. Ez utób-
bi viszont már a nyelvtudomány újabb osztódását, egy új nyelvtudományág, az
areális nyelvészet létrejöttét eredményezte. De mind az egy nyelven belüli táji válto-
zatok térképre vitele, mind pedig a különbözõ nyelvek kontaktusainak ilyen módsze-
rû ábrázolása abból a felfogásból indult ki, hogy a nyelv is és a nyelvjárások is tér-
hez kötötten élnek. Ebbõl nyilvánvaló, hogy életüket, változásaikat, kölcsönhatásu-
kat leginkább a térben ábrázolva érthetjük meg. A térbeli ábrázolás alapja a térkép,
mégpedig a nyelvi adatokat tartalmazó térképlap, illetõleg a nyelvi térképek sora, az
atlasz, mely minden nyelvföldrajzi vizsgálat alapjául szolgál.

A 19. század végén ugyanis az akkor virágzó újgrammatikus iskola képviselõi a
nyelvjárási határok kérdései mellett nyelvtörténeti összefüggések kérdéseire (a
nyelvbeli fejlõdésnek, az archaizmusok megõrzésének, a neologizmusok születésé-
nek stb. térbeli elrendezõdése) is keresték a választ. Az új módszer elsõ eredmé-
nyei a német, majd a francia nyelvtudományban jelentkeztek. Közép-Európa tájain a
nyelvföldrajzi módszer hozzávetõleg nyolc évtizedes késéssel hozta meg termését a
nyelvtudományban. A szlovák dialektológia idevágó kiemelkedõ alkotásának, a négy-
kötetes Szlovák nyelv atlaszának elsõ része a Magyar nyelvjárások atlaszának elsõ
kötetével egy idõben, 1968-ban jelent meg. A szlovák regionális tájatlaszok közül
pedig kiemelkedõ fontosságú kiadvány a Magyarországi szlovák nyelvjárások atla-
sza (lásd Fügedi�Gregor�Király 1993).

A magyar tudományosságban a nyelvatlasz létrehozásának gondolata és kivite-
lezése között � ha a nagy nemzeti atlaszunkra gondolunk � több mint száz év telt
el. Hiszen Toldy (Schedel) Ferenc a Magyar Tudós Társaságban (a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elõdjében) már 1843-ban felvetette az általa nyelvabrosznak neve-
zett nyelvi térkép elkészítésének gondolatát (vö. Szilágyi 1979, 59�61).

Az elsõ nyelvi térképlapokat az ismert nyelvtörténész és szlavista Melich János
készítette el Szláv jövevényszavaink (1903�1905) címû munkájában. De ezek nem
dialektológiai, hanem interlingvális térképlapok voltak, hiszen rajtuk a vizsgált sza-
vak különbözõ szláv megfelelõit tüntette fel, s ezek alapján kívánta nyomon követni
az átvétel irányát.

Horger Antal nevéhez is kötõdik néhány térképlap, melyeken a keleti székely
nyelvjárások tagolódását mutatta be a Magyar Nyelv elsõ évfolyamában (MNy.
1905, 446). Csûry Bálint pedig a Felsõ-Tisza és Túr vidékén néhány nyelvjárási je-
lenség határát szemléltette térképlapon (Csûry 1929, 15).

A nyelvföldrajzi módszer alkalmazása a magyar dialektológiában a két világhábo-
rú között tovább érlelõdött, s képviselõi 1941-ben az elsõ magyar népnyelvkutató
értekezleten konkrét lépések megtételére szánták el magukat. A magyar nyelvatlasz
munkálatainak elõkészítésével és szervezésével Bárczi Gézát bízták meg. A második
világháború azonban ezt az ígéretesen fellendülõ vállalkozást megszakította, végül
1950 és 1960 között a magyarországi, a csehszlovákiai és a romániai kutatópont-
okon befejezõdött a gyûjtés, majd késõbb az ausztriai, a jugoszláviai és a szovjetuni-
óbeli területekre is kiterjedt a kutatópont-hálózat. A magyar nyelvjárások atlaszán kí-
vül eddig több mint húsz kisebb-nagyobb regionális atlasz jelent meg, melybõl tizenhá-
rom a határon túli területek nyelvjárásait öleli fel: öt a romániai (Szabó T. 1944; Vöõ
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1971; Gálffy�Márton�Szabó T. 1991; Murádin�Juhász 1995�1999; Márton�Hegedûs
2000), hét az egykori jugoszláviai (Penavin 1966; 1969; 1972; 1984; 1988; 1995;
Penavin�Matijevics 1978), egy a kárpátaljai (Lizanec 1992), egy pedig a szlovákiai ma-
gyar nyelvjárásokat (Sándor 2004) mutatja be nyelvföldrajzi módszerrel.

Bár a szlovákiai magyar nyelvjárások közül a Nyitra vidéki nyelvjáráscsoportról
csupán a közelmúltban született meg az a regionális nyelvatlasz, mely szlovákiai
magyar viszonylatban az elsõ ilyen jellegû kiadvány, de már korábban is történtek
kísérletek arra, hogy nyelvjárásainkat nyelvföldrajzi módszerrel, azaz nyelvi térképla-
pokon mutassák be. Olyan régebbi nyelvföldrajzi próbálkozások közül, melyek ha at-
laszt nem is, de néhány nyelvjárási térképlapot azért eredményeztek, kettõt említ-
hetünk. Az egyik Kálmán Béla nevéhez kötõdik, aki a Nyitra�Zsitva vidékének 25 te-
lepülésérõl 20 térképlapot tett közzé (1947), melyek a második világháború alatti
próbagyûjtések néhány adatát tartalmazzák. A 25 kutatópontból 7 (Nagyhind, Ka-
lász, Aha, Nemespan, Nagycétény, Nyitrakér, Alsószõlõs) a Nyitra vidéki nyelvatlasz
kutatópontja is egyben.

A másik egy sokat ígérõ, az egyetemes magyar nyelvtudomány szempontjából is
értékes vállalkozás, melyet Bárczi Géza és mások is említenek (vö. Bárczi 1955,
17; Kázmér 1974, 214), Arany A. László nevéhez fûzõdik. Arany, a gyûjtés szerve-
zõje, aki 1941 októberében szintén részt vett a fentebb már említett népnyelvkuta-
tó értekezleten, s be is számolt a �hatalmas és értékes anyagot eredményezõ�
(Arany 1967, 2) Nyitra vidéki nyelvjárásgyûjtésrõl.

A második világháborút követõen az összegyûjtött anyagot sokáig elveszettnek
hitték a magyar dialektológia képviselõi (vö. Bárczi 1955, 19; Kázmér 1974, 214),
de a nyolcvanas évek végén Vörös Ottó Arany-kutatásainak köszönhetõen más cé-
dulaanyaggal együtt elõkerült (lásd Vörös 2002, 316).

A 20. század ötvenes éveitõl a dialektológia berkeiben, mely a szakirodalomban
is nyomot hagyott, felröppent újból a Nyitra vidéki nyelvjárások atlaszkészítésének
híre, melynek munkálatai Sima Ferenc, a pozsonyi magyar tanszék nyelvészének ne-
véhez fûzõdtek. De ez a kísérlet sem hozta meg a várt eredményt.

E témakörben megemlíthetõ az a néhány nyelvi térképlap, melyen Lanstyák István
újszerû megközelítésben Csallóköz és Mátyusföld néhány nyelvjárási adatát vitte tér-
képre. Újításának lényege abban rejlik, hogy a nyelvföldrajzi módszer mellett az ö-zés
jelenségének ábrázolásában a szociolingvisztikai szempontokat is figyelembe vette.

Nagyobb, szervezett nyelvjárásgyûjtés, melynek anyaga a jövõben nyelvatlasz
alapjául is szolgálhat, a Medvesaljaként ismert kistérségben 1993-ban Cs. Nagy La-
jos vezetésével zajlott (Cs. Nagy Lajos 2003). 

A nyelvföldrajzi jellegû munkálatok mellett az 1980-as évektõl 1992-ig a Csema-
dok anyanyelvi szakbizottsága több kistérségben is szervezett nyelvjárásgyûjtõ tá-
bort, így pl. Szenc környékén, a Csallóközben, Zoboralján, Rozsnyó környékén és a
Kassai-medencében. Az önkéntes, többnyire laikus gyûjtõk felkészítését dialektoló-
gusok végezték (többek között Balogh Lajos, Kiss Jenõ, Lanstyák István, Vöõ István,
Vörös Ottó).

A felsoroltakból arra lehet következtetni, hogy legfeljebb egy-egy kistérség nyelv-
járásairól rendelkezünk részletesebb leírásokkal, de a szlovákiai magyar nyelvjárá-
sok átfogó ismertetése még nem született meg. Ennek ellenére vannak némi isme-
reteink nyelvjárásaink osztályzásával kapcsolatban, de kérdõjel is akad még bõven.
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Mielõtt azonban eddigi ismereteink alapján, a különbözõ forrásokra és feldolgo-
zásokra támaszkodva ismertetném a szlovákiai magyar nyelvjárások egyes alakula-
tait, tisztázzuk a kisebb-nagyobb nyelvjárási alakulatok fogalmát! 

Nagyságrendjüket tekintve � a legkisebbtõl a legnagyobb felé haladva � a leg-
újabb szakirodalom az alábbi három alakulatot különbözteti meg: helyi nyelvjárás �
nyelvjáráscsoport � nyelvjárási régió (Kiss 2001, 74).

Helyi nyelvjáráson egy-egy falu, ritkábban a különösen szoros kommunikációs
kapcsolatban levõ két-három kistelepülés által használt nyelvjárási egységet értjük.
Az általam vizsgált Nyitra vidéki községek közül pl. Menyhe és Béd nyelvjárása áll
rendkívül közel egymáshoz.

A helyi nyelvjárásnál nagyobb a nyelvjáráscsoport. Errõl abban az esetben be-
szélhetünk, ha a települések történeti és földrajzi adottságaikból kifolyólag gazda-
sági és mûvelõdési kapcsolatban vannak egymással, s a helyi nyelvjárások között
nincsenek túl nagy eltérések. Szlovákiában ilyen pl. a Szenc környéki, a medvesalji,
a Sajó völgyi nyelvjáráscsoport.

A legnagyobb nyelvjárási alakulat a nyelvjárási régió, mely több nyelvjáráscso-
portból tevõdik össze. 

Az egész Kárpát-medencei magyar nyelvterületet Juhász Dezsõ tíz nyelvjárási ré-
gióra osztotta fel (Juhász 2001, 264). E tíz nyelvjárási alakulatból három a mai Szlo-
vákia területére is átnyúlik: a közép-dunántúli�kisalföldi (a régebbi megnevezés: du-
nántúli), a palóc és az északkeleti. E három nyelvjárási régió, melyek közül a legerõ-
sebben tagolt a palóc, nyugatról kelet felé haladva kilenc nyelvjáráscsoportra tago-
lódik. 

1. táblázat. Szlovákiai magyar nyelvjárási alakulatok

Ezen kívül az említett felosztás, illetõleg az Imre Samu-féle osztályozás szerint is
(lásd Imre 1971, 369) öt nyelvjárássziget is található Szlovákia területén: Szenc
környéki, Vága, Barslédec, Nagyhind, Csucsom, abaúji. 

Ez a legújabb, a Magyar dialektológia címû tankönyvben közzétett osztályozás az
1971-ben megjelent A mai magyar nyelvjárások rendszere címû monográfiából indult
ki, melynek szerzõje a magyar dialektológia egyik kimagasló képviselõje: Imre Samu.
Rendszerezése már A magyar nyelvjárások atlaszának anyagára épült. S ahogy azt
már föntebb említettük, a nyelvjárások osztályozásában a legbiztosabb és a legpon-
tosabb eljárás a nyelvföldrajzi módszer, melynek alapja a térkép, mégpedig a nyelvi
adatokat tartalmazó térképlap, illetõleg a nyelvi térképek sora, az atlasz. Ilyen az
1162 nyelvi térképlapból álló nagyatlaszunk, A magyar nyelvjárások atlasza is.

A majdnem négyszáz (396) kutatópontból huszonhat a mai Szlovákia területén
található (1. Réte, 2. Vága, 3. Nyitragerencsér, 4. Barslédec, 5. Nagyhind, 6. Csü-
törtök, 7. Hodos, 8. Sókszelõce, 9. Zsitvabesenyõ, 10. Bajka, 11. Izsap, 12. Mar-
tos, 13. Nagyölved, 14. Ebed, 15. Palást, 16. Csáb, 17. Bolyk, 18. Magyarhegy-
meg, 19. Zsip, 20. Gice, 21. Csucsom, 22. Tornagörgõ, 23. Jánok, 24. Magyarbõd,
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25. Nagyszalánc, 26. Deregnyõ). A gyûjtés két kérdezõfüzettel zajlott, mely fonetikai,
morfológiai és lexikológiai címszavak kérdéseit tartalmazta. Az összegyûlt anyag
alapján 1968 és 1977 között hat kötetben jelent meg A magyar nyelvjárások atla-
sza (a továbbiakban: MNyA.). A térképlapokon az atlaszkészítés egyszerû, ugyanak-
kor praktikus módját, az adatbeíró módszert választották, vagyis a nyelvi adatokat
néhány kivételtõl eltekintve nem szimbólumokkal, hanem az adott lexéma beírásá-
val szemléltették.

Imre Samu aktív résztvevõje volt az atlaszmunkálatoknak, hiszen nemcsak szer-
kesztõjeként tevékenykedett, hanem az adatok gyûjtésében is részt vett, sõt több
szlovákiai kutatóponton is megfordult. Tehát Imre Samu a magyar nyelvjárások osz-
tályozásában az MNyA. hatalmas anyaga mellett kutatói tapasztalataira is építhe-
tett. Osztályozásában a hangtani sajátosságoknak jutott a legnagyobb szerep, míg
az alaktani és a szókészlettani jelenségek már jóval kisebb súllyal bírtak.

1. térkép. A magyar nyelvjárástípusok 

Forrás: Imre 1971, 333

E rendszerezésben a mai Szlovákia területén Imre a 26 szlovákiai kutatópont nyelv-
járási adatait elemezve � nyugatról kelet felé haladva � a következõ nyelvjárási egy-
ségeket határolta el:

� Szenc környéki: Réte (1), Csütörtök (6);
� csallóközi�szigetközi: Hodos (7), Izsap (11);
� észak-dunai: Martos (12);
� nyugati palóc: Sókszelõce (8), Zsitvabesenyõ (9), Nagyölved (13);
� északnyugati palóc: Nyitragerencsér (3), Bajka (10);
� Ipoly vidéki: Palást (15), Csáb (16);
� középpalóc: Bolyk (17), Magyarhegymeg (18), Zsip (19);
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� keleti palóc: Gice (20), Tornagörgõ (22);
� Hernád vidéki: Jánok (23);
� abányi ö-zõ: Nagyszalánc (25);
� nyelvjárásszigetek: Vága (2), Barslédec (4), Nagyhind (5), Csucsom (21); Ma-

gyarbõd (24);
� átmeneti: Ebed (14), Deregnyõ (26).
Mivel az MNyA. az egész magyar nyelvterületet felöleli, elsõsorban a nagyobb

nyelvjárási régiók határainak megállapítását teszi lehetõvé. Ha azonban a nagyobb
nyelvjárási egységek további, belsõ tagolódását kívánjuk meghatározni, szükség van
az ilyen makrovizsgálatok mellett a mikrovizsgálatokra is. Ez utóbbi ��alapjai a szû-
kebb tájegységet felölelõ, de egészen sûrû kutatópont-hálózatú kisebb terület nyelv-
változatainak problémáihoz igazodó kérdõíven épülõ táji nyelvatlaszok� (Bárczi
1959, 4). A regionális atlaszok, bár kérdõívük anyaga általában szerényebb, mint a
nagy atlaszoké, abszolút sûrûségû ponthálózatukkal mikroszkopikus közelségbe
hozzák a vizsgált nyelvjárások rendszerét, s ezáltal lehetõvé teszik a pontosabb je-
lenséghatárok megvonását (lásd Márton 1975, 21). 

Az eltelt évtizedekben a szlovákiai magyar nyelvjárásokkal kapcsolatban néhány
kutató már kísérletet tett azon nyelvjárási jelenséghatárok és alakulatok pontosítá-
sára, melyek az MNyA. ritkább kutatópont-hálózata alapján nem rajzolódtak ki elég-
gé világosan, vagy melyek két nagyobb nyelvjárási régió, amelybõl az egyik általá-
ban a palóc, ütközõzónájában fekszenek. Mindez azzal magyarázható, hogy ahol ta-
lálkoznak az egyes nyelvjárási régiók határai, a több központból érkezõ hatások egy-
részt erõteljesebb változásokat idézhetnek elõ, másrészt szövevényes izoglosszá-
kat, átmeneti sávokat alakíthatnak ki. 

E témával foglalkozó tanulmányok közül kettõ a keleti országrészben élõ magyar
nyelvjárások ilyen jellegû kérdéseit boncolgatja. 

Vörös Ottó a III. Dialektológiai Szimpoziumon a keleti palóc nyelvjáráscsoporttal
és az egyik nyelvjárásszigettel kapcsolatban ekképp summázta észrevételeit:
��Csucsom aligha tekinthetõ nyelvjárásszigetnek. Mai képe eléggé illeszkedik a
Sajó völgye és annak közvetlen környéke településeinek tájszólásához, az ö-zés hát-
térbe szorulása elõtt pedig feltételezhetõen átfogott egy nagyobb területet, és ke-
letrõl csatlakozott az ún. abaúji ö-zéshez� (Vörös 1998, 316).

Cs. Nagy Lajos pedig a jánoki nyelvjárással kapcsolatos ismereteinket pontosí-
totta, Imre Samu ugyanis a nagyatlasz alapján a Hernád vidéki nyelvjárástípusba so-
rolta Jánok nyelvjárását, s az ö-zés meglétét az atlasz adatai szerint nagyon gyen-
gének tartotta. Ezzel szemben Cs. Nagy Lajos az 1990-es évek elején végzett gyûj-
tések folyamán az ö-zésnek több típusát figyelte meg, tehát az ö-zés jelensége eb-
ben a térségben valóban nagyobb területet ölelhetett fel (Cs. Nagy 1998, 322). 

A másik két kutató, Sima Ferenc és Sándor Anna a palóc nyelvjárások nyugati
határának pontosítására tettek kísérletet. 

Mielõtt azonban ezeket ismertetném, foglaljuk össze a palóc nyelvjárásokkal és
azok nyugati határával kapcsolatos eddigi fõbb megállapításokat! A palóc nyelvjárá-
si régió nyugaton a hagyományosan dunántúli nyelvjárástípusnak, újabban közép-
dunántúli�kisalföldi nyelvjárási régiónak nevezett nyelvjárási alakulattal érintkezik.
Ezek ütközõzónájában találhatók az átmenetiség jegyeit magukon viselõ nyugati pa-
lóc nyelvjárások, melyekre Imre Samu, de mások szerint is a palóc jegyek dominan-
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ciája mellett számos dunántúli vonás is jellemzõ (Imre 1971, 354). A magyar nyelv-
járások atlaszában három kutatóponttal képviselt nyugati palóc nyelvjárástípus
(Sókszelõce: Cssz-8, Zsitvabesenyõ: Cssz-9, Nagyölved: Cssz-13) a mai Szlovákia
területén fekszik. Földrajzi fekvésénél fogva északon a szlovák nyelvterülettel, nyu-
gaton a csallóközi�szigetközi, délen az észak-dunai nyelvjáráscsoporttal, illetõleg a
magyar államhatárral érintkezik. Ezért joggal feltételezhetõ, ha e térbeli dimenzió s
a hozzá szorosan kapcsolódó társadalmi tényezõk hatását figyelembe vesszük,
hogy az MNyA. adatainak gyûjtésétõl eltelt ötven év alatt elmosódhattak bizonyos
nyelvjárási jelenségek határai, és újabb izoglosszák keletkezhettek. E feltételezése-
ket a kistérség nyelvjárásait felölelõ regionális nyelvatlasz támaszthatná alá, vagy
cáfolhatná meg, mint ahogy a palóc nyelvjárások nyugati határát is ennek alapján
lehetne pontosítani. 

Nyilvánvaló, hogy a nyelvjárások belsõ határait nem lehet minden esetben éles ha-
tárral megvonni, s didaktikai szempontból sem lenne célravezetõ a nyelvjárási határok
településenkénti meghatározása, de az eddigieknél pontosabb tagolás mind a nyelv-
járástudomány, mind pedig az érintett közösségek szempontjából hasznos lenne.

A másik szempont a palóc nyelvjárások nyugati határának pontosabbá tételében
a mai nyelvjárási helyzetkép, mely a nyelvjárási jelenséghatárok szinkrón változását
tárja elénk. Ez a változás az egyes nyelvjárási alakulatok határainak jövõbeni módo-
sulását hozhatja magával. Különösen a nyugati palóc nyelvjárások esetében jósol-
ható ez a közeljövõben, hiszen a köznyelvi hatáson kívül két, a normatív nyelvválto-
zathoz közelebb álló nyelvjárástípus, a csallóközi�szigetközi és az észak-dunai ütkö-
zõzónájában fekszik.

S ha mindehhez hozzávesszük a palóc nyelvjárásoknak a kutatásokkal is alátá-
masztott negatív megítélését, a nyelvjárások általános pragmatikai visszaszorulását,
s az asszimiláció nyelvi következményeit, be kell látnunk, sürgetõ a feladat elvégzé-
se. Sürgetõ, mert nyugaton a felsorolt tényezõk hatására éppen a palóc nyelvjáráso-
kat leginkább azonosító labiális #, s ha kisebb mértékben is, de az illabiális � is vál-
tozik. Ezt a megfigyelésemet nemcsak a gyûjtések folyamán szerzett tapasztalataim
támasztják alá, hanem az utóbbi idõben végighallgatott több tucat kazetta hanganya-
ga is arról árulkodik, hogy míg az idõs adatközlõk szinte kizárólagosan az említett két
fonémaváltozatot ejtették, az õket követõ középnemzedék képviselõi már jóval gyak-
rabban ejtették e jellegzetesen palóc hangoknak a köznyelviesebb változatait. 

Köztudomású ugyanis, hogy fõ azonosító jegyként a magyar nyelvjárástudomány-
ban az illabiális � és a labiális # elõfordulását veszik alapul. Imre Samu is elõdei-
hez és más nyelvjáráskutatókhoz hasonlóan a palóc nyelvjárások egészére vonatko-
zólag ezt a kritériumot említi: �Mindazokat a nyelvjárásokat, amelyekben az a, á fo-
néma tipikus realizációja �, # a nyelvjárástani szakirodalom palócnak vagy palócos-
nak szokta nevezni� (Imre 1971, 349). E hagyományt követve Juhász Dezsõ osztá-
lyozása is ezt a sajátságot tekinti a palóc régió határait kijelölõ elsõdleges kritéri-
umnak (Juhász 2001, 282).

De vajon palócnak tekinthetõ-e még az a nyelvjárás, amelyben a fõ, sõt többnyi-
re az egyetlen egyértelmûen meghatározott sajátosság, az �, #, bomlóban van, vagy
már nincs is meg? 

Imre Samu és Juhász Dezsõ is a magyar nyelvjárások osztályozásakor szembe-
sülve e problémával egy esetben tér el ettõl a szemponttól, mintegy megválaszolva
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a fenti kérdést: az Eger környéki nyelvjárástípust mindketten palócnak tartják, jólle-
het ebben a nyelvjárásban az � labiális, az # pedig illabiális megoldású, éspedig
azért, mert legtöbb vonásában megegyezik a középpalóc típussal (Imre 1971,
359�360; Juhász 2001,282). Az Eger környéki esetében viszont annyival könnyebb
a többi vonás alapján azonosítani, hogy a középsõ tömb nyelvjárásai tartalmazzák
a legjellegzetesebb palóc jegyeket, s ha vissza is szorult az illabiális � és a labiális
#, a többi megmaradt sajátság alapján még elvégezhetõ a besorolása. 

Ha azonban a nyugati palóc nyelvjáráscsoportban változik az illabiális � és a labi-
ális #, mely a két nyelvjárási régió ütközõzónájában átmeneti típusként már amúgyis
több, nem palóc jegyet tartalmaz, jóval nehezebb a nyelvjárások típusba sorolása. 

A szlovákiai magyar nyelvjáráskutatók közül Sima Ferenc vetette fel elsõként ezt
a problémát, vagyis azt, hogy �a Csallóköz és a Mátyusföld dunántúli típusú nyelv-
járása és a palóc nyelvjárás milyen módon is különül el egymástól�, illetõleg hol vo-
nul a két nyelvjárást egymástól elkülönítõ határ (Sima 1974, 239�240). Az ismert
nyelvjáráskutató több kérdést is föltesz a konferenciakötetben megjelent tanulmá-
nyában. Így pl. a Vág folyó határszerepét, a dunántúli és a palóc nyelvjárások elha-
tárolásának nyelvjárási kritériumait és a két nyelvjárás közti átmeneti vagy vegyes
jellegû sáv szélességét. Megállapítja, hogy �Kálmán Béla térképe szerint a Szered
(Sereï) alatti Vágát (Váhovce) a dunántúli nyelvjárásterülethez osztva, a határ egé-
szen a Vágon halad egészen Vágsellyéig (�a¾a), onnan a Vágtól keletre irányul és Ér-
sekújvár (Nové Zámky) alatt délkeleti irányban a Garam torkolatáig húzódik. Ami e
Vág és Garam közti vonaltól a Dunáig délre esik, az a magyar nyelvjárásterület [...]
a dunántúlihoz sorolandó� (Sima 1974, 240). 

Mindezt egybevetve azt állapíthatjuk meg, hogy a régebbi és az újabb nyelvjárási
osztályozások is a palóc nyelvjárások nyugati határát leggyakrabban a Vág folyóhoz kö-
tik. Kálmán Béla felosztása szerint is a palóc nyelvjárások nyugati határát a Vág folyó
alkotja, vagyis e nyelvjárási régió a Vágtól keletre található (Kálmán 1977, 80).

Imre Samu még nyugatabbra helyezi ezt a határt, hiszen a Szenc�Cegléd�Kassa
alkotta nagy háromszögben beszélt nyelvjárásokat tartja palócnak vagy palócosnak
(Imre 1971, 349).

A magyar nyelvjárások atlaszának legnyugatabbra esõ, még palócnak tartott ku-
tatópontjai is a Vágtól keletre találhatók: ez Sókszelõce (Cssz�8) és Vága (Cssz�2),
ez utóbbi ugyan nyelvjárássziget, de nagyszámú palócos jegye is tartalmaz (vö. Im-
re 1971, 368; Zelliger 1988, 1029). Ám ettõl függetlenül az a tény, hogy az egyes
szerzõknél a palóc nyelvjárások nyugati határát illetõen ennyi adat szerepel, arra
utal, hogy ismereteink e tekintetben eléggé hiányosak, s ebben is nagy az adóssá-
ga a szlovákiai magyar nyelvjáráskutatásnak. A kérdésre ugyanis természetszerûleg
A magyar nyelvjárások atlasza sem adhatta meg a választ, hiszen kutatópont-háló-
zata alapján legfeljebb a nagyobb nyelvjárási egységek hozzávetõleges határait le-
hetett megvonni, a pontosabb határokat, illetõleg a nagyobb nyelvjárási alakulatok
további, belsõ tagolódását az abszolút sûrûségû ponthálózatra épülõ regionális at-
laszok válaszolhatnák meg. De köztudomású, hogy ilyennel az említett térségre vo-
natkozólag nem rendelkezünk. Noha a Vág és a Zsitva közti területeket felölelõ re-
gionális nyelvatlasz létrehozásának ötletét Zelliger Erzsébet már 1983-ban Szom-
bathelyen, a magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusán fölvetette (Zelliger
1988, 1040). 
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Regionális atlasz híján viszont egyéb források adataira támaszkodva tehetek
csupán kísérletet arra, hogy a Vág folyó határszerepét megvizsgáljam. E vizsgáló-
dásban mindenekelõtt a hallgatóink által magnetofonszalagra rögzített szövegfelvé-
telekre támaszkodhattam, mivel a Vág folyó menti magyar települések többségébõl
rendelkezésemre állt a nyelvjárási szövegfelvétel. 

A Vág folyó nyugati és keleti oldalán fekvõ falvak nyelvjárási szövegeiben kizáró-
lag a palóc nyelvjárások általánosan elfogadott fõ ismertetõjegyét, az illabiális � és
a labiális # meglétét vagy hiányát figyeltem meg. Természetesen tudatában vagyok
annak, hogy egyetlen jegy megléte vagy hiánya alapján nem lehet végérvényes meg-
állapításokat tenni, de elsõ lépésként e fõ sajátosság megállapítását tartom fon-
tosnak. Több kutatópont esetében ugyanis a számításba vehetõ nyelvjárási jelensé-
gek egyszerre történõ összehasonlítása nehezítené a gondolatmenet követhetõsé-
gét. A többi jelenség egybevetése majd a vizsgálat következõ lépése lesz.

E vizsgálódással, ahogy azt már korábban említettem, az volt a célom, hogy meg-
vizsgáljam, vannak-e még a Vágtól nyugatra is palóc települések, illetõleg a Vágtól
keletre, vagyis a palócnak tartott területeken nincsenek-e dunántúli nyelvjárások. 

A Vág nyugati partján található tizenegy, falu jellegû település közül hét nyelvjá-
rását vizsgálhattam meg, ezen felül egy kisváros nyelvi adatait is szemügyre vehet-
tem. A további négy falu és két kisváros (Galánta, Vágsellye) esetében nem rendel-
keztem kellõ mennyiségû és minõségû adattal. 

A hét falu északról dél felé haladva a következõ: Nagymácséd (Ve¾ká Maèa), Vága
(Váhovce), Nemeskajal (Kajal), Taksony (Matú�kovo), Pered (Te�edíkovo), Vágfarkasd
(Vlèany). A kisváros pedig Gúta (Kolárovo), melynél a Vág a Kis-Dunába ömlik. 

A megvizsgált nyolc nyelvjárásból a Vág nyugati oldalán öt palóc, három pedig
csallóközi�szigetközi. Palóc nyelvjárásúak az északabbra fekvõ települések:
Nagymácséd, Vága, Nemeskaja, Taksony és Pered; csallóközi�szigetközi Vágfarkasd,
Negyed és Gúta. A Vágtól keletre fekvõ hét magyarlakta település közül öt palóc:
Vághosszúfalu (Dlhá nad Váhom), Vágtornóc (Trnovec nad Váhom), Szelõce (Selice),
Tardoskedd (Tvrdo�ovce) és Andód (Andovce). Kettõ viszont csallóközi�szigetközi:
Szímõ (Zemné) és Kamocsa (Komoèa). A nyugati parthoz hasonlóan itt is az északi
települések nyelvjárása palóc, a Vág déli szakaszán pedig csallóközi�szigetközi. Az
��# izoglosszája alapján, amely észak-déli irányú, a 15 megvizsgált helyi nyelvjárás
között a Vág folyó csak részben alkot határt, mert a folyó mindkét partján vannak
palóc falvak, azok, melyek északabbra fekszenek, s vannak csallóközi�szigetközi
nyelvjárások is, ezek viszont délebbre találhatók. Legalábbis erre lehet következtet-
ni az általam megvizsgált szinkrón nyelvjárási adatok alapján. Pontosabb lehet majd
a válasz, ha a vizsgálatot több nyelvjárási jelenségre is kiterjesztjük.

Arra a kérdésre tehát, hogy hol húzódik a palóc nyelvjárások nyugati határa, a
vizsgálat alapján legfeljebb csak azt tudjuk megállapítani, hogy a palócok nemcsak
a Vágtól keletre élnek, mert van néhány palócos település a Vágtól nyugatra is. Hogy
léteznek-e még ennél nyugatabbra is palóc(os) jellegû települések, csak akkor de-
ríthetjük ki, ha legalább Diószegig (Sládkovièovo), illetõleg annak környékére is ki-
terjesztjük a kutatást. Ezt pedig jó lenne a közeljövõben elvégezni, hiszen az idõ sür-
get, mert nemcsak az idõk változnak, és nemcsak mi változunk bennük, hanem a
nyelvjáráshatárok is.
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Befejezésül feltehetõ a kérdés � mivel, ahogy fentebb említettem, tanárjelölt
hallgatóink is bekapcsolódnak a dialektológiai kutatásokba �, miért van szüksége
a magyar szakos pedagógusnak dialektológiai ismeretekre. Az egyik ok, hogy a ma-
gyar nyelvészeti kutatások kifejezetten köznyelv-központúak, a másik pedig az a
tény, hogy a ��nyelvjárások és a dialektológia iránt a nyelvtudomány újabb, tudo-
mánypolitikailag is erõs irányzatai (strukturalizmus, generatív irányzat, illetõleg el-
méleti nyelvészet) a szociolingvisztika kivételével nem mutattak érdeklõdést� (Kiss
2002, 11).

A további ok a hallgatók jövendõ pedagógusi hivatásával kapcsolatos.
Az iskolába kerülõ szlovákiai magyar gyermekek többsége ugyanis nyelvjárási

hátterû, s e nyelvi tényt a pedagógus több szempontból sem hagyhatja figyelmen kí-
vül. Egyrészt azért, mert ismernie kell azt az anyanyelvi bázist, amelyre a köznyelv
elsajátíttatása épül, s a tanítás folyamatában súlyos hibát követ el az, aki a diákok
nyelvjárásias nyelvhasználatát nem kellõ tapintattal javítja vagy kommentálja (vö.
Kiss 2001, 14).

E didaktikai szemponton kívül azért is hasznosak a nyelvjárástani ismeretek a
magyar szakosok számára, mert nem egyszer kártékony elõítéletek és tévhitek tu-
dományos megalapozottságú eloszlatására is fel kell készülnie.

Remélhetõleg a jövõben a régiók sajátos arculatukat keresve felismerik a nyelv-
járások közösségazonosító és -megkülönböztetõ szerepét, melyet az egyes régiók a
vidéki turizmusban is a különbözõ kistérségek javára fordíthatnak. Talán ez is eny-
hítheti majd a jövõben a nyelvjárások jelenlegi stigmatizáltságát, de a tévhitek és az
elõítéletek eloszlatását, vagy legalábbis csökkentését felvilágosító munkánkkal is
elõsegíthetjük.
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ANNA SÁNDOR

SITUATION PICTURE ON HUNGARIAN DIALECTS IN SLOVAKIA AND THEIR RESEARCH

In our regions in relation with the situation of dialects it is hardly exaggeration
to state that there is no  contradictionarily judged language version than the
dialects. The contradiction is present not only in the attitude of speakers of
everyday language, but also in the attitude of dialect speakers. This negative
attitude hides several dangers, where opposite the dialect there is a standard
language of high prestige and state language supported by language acts. 

Classification of dialects can the most precisely be provided on the basis of
the method of language geography. Although from the Hungarian dialects in
Slovakia the regional language atlas has only been recently created on dialect
groups of the Nitra region that is the first edition of such kind, although there
have been efforts to introduce our dialects by language geography method,
that is on maps.

It is evident that it is not always possible to draw the internal borderlines of
dialects in every case, and from didactical point of view it would not be useful
to define the language borders by territories, but a more precise defining than
the present one would be useful from the point of view of the concerned com-
munities.
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Mécs László összes versei 1941-es kiadását követõ második költõi korszakáról
nincs teljes áttekintésünk. A sokáig utolsó, nyomtatásban is megjelent költeménye,
a Húsvéti Levelezõlap 1946-ban már csak álnéven (Élõ Illés) láthatott napvilágot egy
rövid életû gyõri lapban, a Független Kisgazdában.1 Utána két évtizedig teljes csend
vette körül a költõt. Ezalatt az idõszak alatt � legalábbis a Kardos Talbot Bélához,
Értavy Baráth Józsefhez, Lina Linarihoz és Szalatnai Rezsõhöz írott levelei tanúsá-
ga szerint � mintegy kétezer új verset írt (másutt csak ezret említ), s belekezdett ön-
életrajzába is. Önéletrajzából három résszel készült el (összesen mintegy ezernyolc-
száz oldalnyi kézirat), melybõl azonban jelenleg csak az elsõ rész, a kb. hatszáz ol-
dalas Gyermekkor hozzáférhetõ az MTA Kézirattárában, a másik két rész elveszett
vagy kallódik valahol. Az 1941 után írt versekbõl eddig � amennyiben elfogadjuk,
hogy valóban legalább ezer (ha nem kétezer, mint említi) verset írt a költõ a hallga-
tás évei alatt � csak mintegy a negyede látott napvilágot. Az új versek legnagyobb
része a Vissza a csendbe (1976), az Aranygyapjú (1971, 1987) és a Magyarok mi-
sekönyve (1972, Washington; 1991, Budapest) címû kiadványokban jelentek meg,
de pár, kötetben addig publikálatlan Mécs-vers szinte minden új válogatásba beke-
rül. Ismeretlen Mécs-versek idõrõl idõre felbukkannak a Vigilia és az Új Ember ha-
sábjain is. Az életmû tehát korántsem tekinthetõ teljességében feltártnak.

A legteljesebb Mécs László-anyagot a Pannonhalmi Fõapátsági Könyvtár Kézirat-
tára õrzi. Itt 214, kötetben (hozzátenném: túlnyomó részükben folyóiratban sem) ed-
dig kiadatlan verse található kéziratban és kéziratmásolatban. Azonban ezekkel
együtt is a pálya második szakaszából származó verseknek még mindig csak a fe-
le válik ismertté. Fennáll a lehetõsége annak is, hogy a költõ tévedett, mikor 1967
körül ezer-kétezerre tette publikálatlan versei számát, vagy ebben a mennyiségben
mégiscsak benne van az a kb. 300 vers is2, amely a két világháború közt íródott,
kötetben azonban nem jelent meg (ez jelenleg eldönthetetlen). Az utóbbi esetben a
pannonhalmi hagyatékban található versek hozzáadásával lassan a teljes Mécs-
életmû feltárul. Személy szerint én ezt a változatot tartom reálisnak. A rendelkezé-
semre álló adatokat összesítve úgy vélem, hogy az 1945�1965 közti idõszakban át-
lagban évi 20-30 verse született a költõnek, míg 1966�1971 között már mindösz-
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sze csak 19 � ebbõl 7 kötetben is megjelent. Az 1972-tõl a haláláig terjedõ idõszak-
ból Mécsnek egyetlen verse sem található meg kötetben vagy a hagyatéka részeit
õrzõ négy levéltár valamelyikében (Pannonhalmi Fõapátsági Könyvtár Kézirattára,
Petõfi Irodalmi Múzeum, OSZK Kézirattára, MTA Kézirattára). Brudi Zsuzsa 1974
után elzárkózott a költõ kéziratainak kezelésétõl, s tudomásom szerint a birtokában
lévõ iratokat visszaadta Mécs Lászlónak. Ekkor a költõnek már új bizalmasai voltak,
s valószínû, a kéziratok gondozását is õk vették át.3 Elképzelhetõ tehát az is � ahogy
a Magyarok misekönyve vagy a negyvenes-ötvenes évek verseinek esetében történt �,
hogy a jövõben újabb Mécs-versek kerülnek elõ, s bebizonyosodik a költõ állításai-
nak igaza. 

A Mécs László mellett önkéntesen titkárnõi feladatokat ellátó Brudi Zsuzsa kb.
az ötvenes évek második felétõl gondozta a költõ kéziratait és intézte levelezését.
Ezzel egy idõben látott hozzá az évek során szétszóródott kéziratok összegyûjtésé-
hez is, s � mint azt a Pannonhalmi Fõapátsági Könyvtár Kézirattárában elhelyezett
hagyaték mutatja � visszamenõleg szintén számos elveszettnek hitt költemény kéz-
iratát szerezte vissza irattára (vagy ahogy Mécs László és Brudi Zsuzsa nevezték: a
�lomtár�) számára a költõ barátaitól és tisztelõitõl. Mécs László azonban nagyon
sok emberrel levelezett vagy állt személyes kapcsolatban (közvetlen barátain és is-
merõsein kívül egykori hallgatóságával, olvasóival, híveivel), akiknek � különösen a
publikációs lehetõségek megszûnte után � szívesen küldte el verseit. Köteteit so-
hasem egyedül állította össze, a Hajnali harangszó összeállításában Rácz Pál, a to-
vábbi köteteinél pedig (beleértve az elveszett tizediket is) Semetkay József volt a
segítségére, egy ideig õk gondozták kéziratait is. A háború után 1953-ig Horváth Jor-
dán János, az ötvenes évek végétõl Brudi Zsuzsa volt a költõ irodalmi mindenese.
Szalatnai Rezsõ és Magas Miklós több kötetet is összeállított Mécs verseibõl (igaz,
egyik sem jelent meg, s az utóbbiról csak annyit lehet tudni, hogy Magas Miklós a
Szent István Társulattal tárgyalt 1965 körül; a pannonhalmi Mécs-hagyatékban meg-
található a kiadásra szánt versek jegyzéke). Zimándi István egy monográfiához gyûj-
tötte a Mécsre vonatkozó információkat, és Brudi Zsuzsa egy 1973-ban írt levelé-
bõl kiderül, hogy halálakor Mécs-anyagok maradtak a lakásán � ezek között is lehet-
tek versek. Rendszeresen szerepel Brudi Zsuzsa leveleiben Befõné Lõrincz Pálma
neve is, aki szintén õrzött Mécs-verseket (az õ hagyatékának köszönhetõen jelenhe-
tett meg a Magyarok misekönyve Magyarországon is). Hogy a náluk levõ versek vé-
gül bekerültek-e a Mécs-hagyatékba, ellenõrizhetetlennek tûnik, a költõ Brudi Zsu-
zsától való elhidegülése után pedig már csak találgatni lehet a Mécs-kéziratok sor-
sát illetõen. Máig ismeretlen például a háromrészes önéletrajz második és harma-
dik részének holléte. Valószínûnek tartom azt is, hogy számos Mécs-kézirat van mai
napig magánszemélyek tulajdonában. Mécs László élete vége felé rendkívül bizal-
matlanná vált azokkal az irodalmár ismerõseivel szemben is (Zimándi Pius István,
Szalatnai Rezsõ, Rónay György), akik pedig minden követ megmozgattak életmûve
újraértékelése érdekében, illetve titkárnõjével szemben, akirõl úgy érezte, hogy jog-
talanul kapcsolódott be az Aranygyapjú elsõ kiadásában szereplõ versek válo-
gatásába.4 Helyettük 1971 után egyre inkább új, irodalmi mûveltséggel, az irodalmi
élet ismeretével nem (vagy csak részben) rendelkezõ ismerõsei (Rill Géza, Csepy Er-
zsébet) véleményére támaszkodott versei megítélésében, és néhány levél alapán az
is feltételezhetõ, hogy kéziratai egy részének megõrzésére szintén õket jogosította
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fel.5 Rajtuk kívül Mécs feljegyzéseiben és levelezésében még legalább öt-hat olyan
ismerõsének a neve bukkan fel, aki egy ideig õrizte vagy gépelte (különösen az
1945� 1953 közötti idõszakban) kéziratait, ezekben az esetekben azonban csak al-
kalomszerû � jelenleg ellenõrizhetetlen � utalásokról van szó. 

Mécs László költészetérõl szólva tehát nem szabad megfeledkezni arról a tény-
rõl, hogy az eddig nyomtatásban megjelent versek a teljes életmûnek csak egy ré-
szét jelentik, s csalóka az 1941-ben megjelentetett gyûjteményes kötet (Mécs Lász-
ló összes versei) címadása is, mivel csupán az addig kiadott kötetek együttes meg-
jelentetésérõl van szó.6

Mécs Lászlót � köztudott tény � 1953-ban tartóztatta le az ÁVO okirathamisítás
és izgatás vádjával. Hogy része volt-e valóban a költõ letartóztatásában kéziratos
versei terjesztésének � írta Rónay László Mécs-monográfiájában �, egyelõre nem si-
került egyértelmûvé tenni.7 Mécs László levelei8, Horváth Jordán János visszaem-
lékezése9 és az ÁVO bejegyzései a Mécs-versek kéziratmásolatain mindenesetre ezt
látszanak bizonyítani.

Nehéz elképzelni, vajon mit érthetett a hatalom 1953-ban a Szovjetunió elleni lá-
zítás és a népi demokrácia elleni izgatás vádja alatt, ha Mécsnek csak azokat a ver-
seit ismerjük az 1945�1953 közötti idõszakból, melyek kötetben is megjelentek. A
Pannonhalmán elhelyezett hagyaték eddig publikálatlan verseinek mintegy fele eb-
bõl az idõszakból származik, s közülük feltûnõen sok hordoz politikai üzenetet. A
kéziratmásolatok némelyikén piros ceruzával olvashatók az ÁVO megjegyzései. Az
Óda egy tömeggyilkoshoz címû vers végén a �Nem tudni, mikor írta, lehet hogy
dem.ell.� (azaz demokráciaellenes) bejegyzés olvasható, de demokráciaellenesnek
találtatott az Isten válaszol és A szeretet kínzókamrái címû vers is. A Tulipánfa10 he-
tedik versszakát pedig az ÁVO olyan szakaszként jelölte meg, mely �versek terjesz-
tésérõl szól�.

Mécs László két világháború közt megjelent köteteiben kevés a kimondottan po-
litikai jellegû vers. Versei szociális irányultsága � s ezt vetette a harmincas években
Mécs szemére Fábry Zoltán és Zapf László11 � nem társult közvetlen politikai felhí-
vással. Mécs társadalmi tablói (mint a Nyomor balladája, A munkás ünnepel, A mun-
kanélküliség balladája stb.) csak annyiban irányulnak az adott társadalmi rend el-
len, amennyiben annak igazságtalanságai általánosíthatók, s épp ezért nem speci-
fikus, hanem általános jellemzõi bármely kornak (kapzsiság, könyörtelenség, er-
kölcstelenség stb.). A haza vagy a nemzet sorsát döntõen befolyásoló események-
re való reflektálás majd csak a negyvenes években válik gyakorivá költészetében.
Elõször a Mécsre olyannyira jellemzõ irracionális politikai naivitással (a Forgószín-
pad címû kötete Boldog a nép, amely örülni tud ciklusában), késõbb olyan versei-
ben, mint az Imádság a nagy Lunatikusért, kiteljesedni pedig az 1945�1953 közti
idõszak költeményeiben fog.

A költõ politikai állásfoglalásait boncolgató írások elsõsorban az Imádság a nagy
Lunatikusért címû versét szokták kiemelni (mely a Vigilia 1942-es évfolyamában je-
lent meg, majd az Aranygyapjú elsõ kiadásának Szénaboglya mellõl-ciklusában) mint
saját kora egyik legerõsebb fasizmusellenes költeményét. �Az adott körülmények
közt a legbátrabb antifasiszta költõi tett volt a pap-poétától� � írja a vers Vigilia-beli
közlésérõl Szalatnai, s ezzel lefekteti Mécs antifasiszta költõként való értékelésé-
nek az alapját.12 Ezt az érvet használja fel késõbb Fábry Zoltán is: �A fontos a kiál-
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lás, a tett bátorsága: egy, a Hitler-fantom ellen íródott Mécs-vers fekszik a mérle-
gen, Mécs-vers a Hitler-mítosz lejáratására, egy irreális, irracionális, patologikus fel-
fokozás ellen.�13 Rónay György az Aranygyapjúhoz írt elõszavában átveszi Szalatnai
és Fábry megállapításait.14 Fónod Zoltán szintén Hitler-ellenes volta miatt találta ki-
emelésre méltónak ezt a verset.15 Rónay László a költemény elõzményeirõl is ír: a
Tücsök a gyárban és a Vörösbegy címû, 1939-ben írt verseket az Imádság a nagy
Lunatikusért kapcsán emeli ki Mécs költészetébõl.16

Kevésbé ismert tény, hogy Mécs László pályája korai szakaszában is írt néhány
olyan verset, amely a politika számára elfogadhatatlan volt. Ezeket �Magyar-ciklus�
címmel fogta (volna) egybe, végül azonban, a megjelenést könnyítendõ, eleve ki-
hagyta elsõ készülõ kötetébõl, a Hajnali harangszóból.17 Néhány közülük � mint a
Szellemidézés18 vagy a Befagyott a Hernád19 � megjelent napilapokban, van azonban
olyan verse is, melynek csak a címét közli a lap, mivel a szövegét törölte a cen-
zúra.20 Elsõ kötete megjelenése után sem fordul el teljesen a politikai történések-
tõl, a Toldy Ferenc óta érvényben lévõ magyar irodalmi kánon fõsodrát alkotó haza-
fias-politikai költészet mintái azonban ekkor még idegenek Mécs számára. Versei-
nek az évek folyamán egyre erõteljesebbé váló didaktikus jellege miatt a költemé-
nyeiben mégis gyakran felbukkanó, sokszor versindító politikai események legin-
kább a napi hírek közül ötletszerûen kiragadott példának tetszenek. Ezt sokszor a
cím alatti mottó is erõsíti, melyben lényegében megadja verse témáját. Ilyen költe-
ményének tekinthetõ A tekintetes úr sírt, A bányafüttyös válasza, Minden magyar
vadásszon! stb.

A második világháború végétõl kezdve Mécs költészetében szembeötlõen meg-
szaporodnak a közvetlen politikai utalást hordozó versek, s nagyon sok olyan költe-
ménye születik, melyben nyíltan ír a szovjet megszállásról, a zsarnokságról, s szám-
ba veszi az állam, illetve a magyarság bûneit: A gyõzõ ünnepel (1945), Óda egy tö-
meggyilkoshoz, Az Isten válaszol (1947), Katakombák magyarja (1948), A kalapá-
csos óriás (1948), Fekete Zuzmara (1948), Gyanakodj! (1948), Az égnek nem fáj
(1949), A rendetlenség rendje (1949), Magyar virrasztó (1949), Szabadság nélkül
(1950), Csalán-erdõ dudvája lettünk (1951), Várunk (1952), Megváltás (1953), A
Balaton megözvegyült (1957). Ezek a versek nemcsak hogy a két Aranygyapjú-kötet-
be vagy a Vissza a csendbe címû gyûjteménybe nem kerülhettek bele, de � egy kivé-
telével21 � folyóiratban sem láttak eddig napvilágot, így Mécs László költészetének
lényegében máig ismeretlen fejezetét képezik. 

A következõ vers, az 1945-ben írt A gyõzõ ünnepel címû kiemelt figyelmet érde-
mel, mivel több olyan sajátság is megfigyelhetõ benne, amely Mécs 1941 utáni po-
étikájának változásához visz közelebb. Elõször egy szerkezeti megoldásra hívnám
fel a figyelmet: Mécs László költészetének elsõ, 1941 elõtti szakaszában is szép
számmal találunk olyan verseket, amelyek szerkezete dichotómiákon alapul (A ha-
bozások hídján, Az ember és az árnyéka, A nyomor balladája stb.), az ötvenes évek
második felétõl azonban a dichotomikus versszerkezet válik Mécs uralkodó versmo-
delljévé. Olyan szerkezetrõl van szó, melyben a vers, versszak vagy sor elsõ fele lo-
gikailag-tartalmilag ellentétes viszonyban van a második felével.

A második, két világháború közötti pályaszakasz verseihez képest az ötven-hatva-
nas évek versvilágában bekövetkezett változás motivikus: az ekkor keletkezõ Mécs-ver-
sek majdnem egynegyedében felbukkannak a jeremiád-irodalom motívumai vagy a
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Querela Hungariae-toposz elemei. A gyõzõ ünnepel címû versében még nem, de Az
Isten válaszolban a haza elvesztése már bizonyosságként szerepel, s a veszteség
mint a bûnökért való büntetés jelenik meg. �Ha hazádat ronggyá szabták, / mely-
bõl bárki kaphat kapcát, / ha mindenbõl kisemmiztek, / férfitársid megalázták, /
asszonytársid meggyalázták: a bûn büntet, nem az Isten!� A haza elvesztése a nem-
zetnek bûneiért való bûnhõdéseként a magyar irodalomban elõször a Planctusban
fogalmazódik meg, ugyanígy a bûnhõdés módozatainak (pusztulás, erõszaktétel el-
szenvedése, rabság) s a bûn különbözõ formáinak (hitetlenség, erkölcstelenség,
jogtiprás, hazugság, esküszegés, részegeskedés, fennhéjazás stb.) számbavétele
is. Míg azonban a Planctusban a büntetés Istentõl ered, addig a Mécs-versben a bû-
nökért �a bûn büntet, nem az Isten!� (8. versszak).

Az Isten válaszol elõször a bûnöket veszi számba: az Istentõl való elfordulást
(1�3. versszak), az �Állam� istenítését (4. versszak), a paráznaságot és az anyagi
javak hajhászását (5. versszak), s utána szembesít a büntetéssel, ami részben a
haza elvesztése, részben pedig a haza állammá való degradálódása (�törvénytárból
labirint lett, / szóval Állam a Hazából�). A haza elvesztése, a bûnök felsorolása, a
büntetés számbavétele kapcsán önként adódik a Mécs-vers összevetésének lehe-
tõsége a 16. században rögzülõ s Rimay János versén át (Kiben kesereg a magyar
nemzetnek romlássán s fogyássán) Kölcsey Himnuszáig hagyományozódó Querela
Hungariae-toposszal22, ám Az Isten válaszolban Magyarország sem a kereszténység
védõbástyájaként, sem pedig bõséges Hungáriaként nem jelenik meg, ez a két elem
pedig a Querela Hungariae-toposznak elmaradhatatlan kelléke. Mivel azonban a ha-
za elvesztésének Az Isten válaszol címû versben leírtakhoz hasonló láttatása a to-
vábbiakban is gyakran visszatér Mécs költészetében, nem lehet figyelmen kívül
hagyni a negyvenes évek második felében s az ötvenes években született versei e
csoportjának laza kapcsolódását a magyarországi jeremiád-irodalom Planctus által
megteremtett hagyományához s az ebbõl a hagyományból szintén merítõ hazafias-
politikai költészethez. 

Vannak az idõszaknak olyan versei is, melyekben félreérthetetlen utalásokat ta-
lálni a szovjet megszállásra és az államforma (népi demokrácia) ellenzésére. A Gya-
nakodj! (1948) (�Dögszag van. Tart a vész: barátom / gyanakodj, gyanakodj, gyana-
kodj!�), a Katakombák magyarja (1948) (�mások vérdíján hízó cinkos cég�), A ren-
detlenség rendje (�a szörnyet úgy hívják, hogy Állam�) tartoznak ide. E versek egyi-
ke A Balaton megözvegyült (1957) is, mely ennek az idõszaknak az egyik legszebb
verse, s lényegében nem tartozik a hazafias-politikai költészet vonulatához, hanem
idill. Mégis itt, ebben a költeményben találja meg költészete egyik legszebb, Ma-
gyarország sorsát kifejezõ metaforáját: �A Balaton megözvegyült. / Hazám fölött sár-
kányi szárny van. / Lelkem felett is.�

Mécs a negyvenes évek végén és az ötvenes években keletkezett verseinek két
csoportja különül el. Az egyikben hazája és nemzete sorsát a megváltástörténet
analógiájára építi fel, s ezért � bár a veszteséggel és a pusztulással szembesít a
vers � végkicsengése diadalmas: a vers a haza (nemzet) sorsa jobbra fordulásának
biztos tudatával zárul. A másik csoportba azok a versek tartoznak, melyekben nem
jut szóhoz a remény (Várunk, Mély szomoruság, Szabadság nélkül, A rendetlenség
rendje stb.). A két verscsoportnak a verstechnikája is különbözik. Míg az elsõ eset-
ben a szimbólumteremtésre, de legalábbis az allegorizálásra való törekvés uralko-
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dik, addig a második verscsoport költeményeiben a képiség fölé kerekedik a narra-
tivitás. A diadal, a megváltás, a feltámadás képi elemeit az evangéliumból kölcsön-
zi, a reménytelenséget azonban nem tudja � vagy csak ritkán � képekben megragad-
ni, helyette verses történeteket ír. Ez a gyakorlata felidézi elsõ alkotói korszakának
balladáit, amelyekben szintén a történet játszott domináns szerepet.

Rónay László Mécs-monográfiájában hívta fel a figyelmet a költõ beszédmódjá-
nak ötvenes évekbeli változására.23 Ez a változás azonban lassan következett be.
Mint láttuk, a negyvenes évek második s az ötvenes évek elsõ felének legtöbb köl-
teménye a hazafias-politikai-közösségi líra vonulatába tartozik. A bujdosás és az ott-
hontalanság évei alatt (azaz 1945 és 1961 között) a magány lesz Mécs költészeté-
nek másik nagy témája (pl. Darvak a ködben, Az égnek nem fáj, Visszáját hordod
volt magadnak, Téli elégia). Ezeknek a verseknek egy részében a magányt az egyko-
ri énre való visszaemlékezés gesztusa nyomatékosítja: a valamikori zajos sikereket,
az igric-szerepet állítja szembe a jelen teljes elhagyatottságával.

Mécs számára a magány többet jelentett puszta egyedüllétnél: alapvetõ életfor-
ma-változást és a korábbi �költõkirály� szerepével való leszámolást is. Második al-
kotói korszakából tetemes mennyiségû palinódia tanúskodik a múlttal való szembe-
nézés meg-megújuló kísérleteirõl.

Mécs összegzõ, önszembesítõ verseinek az ötvenes-hatvanas években két típu-
sát különíthetjük el: az elsõ típusba tartoznak a palinódiák, azok a versek, melyek-
ben a költõ egykori szerepére reflektál, s azt állítja szembe jelen voltával (Tulipán-
fa, Arcom, Pajkos angyal, Visszáját hordod volt magadnak, Naplopó, Levél Janne
d�Archoz stb.). A második típushoz tartozó versekben pedig vagy az elsõ korszakból
származó versek szövegegységeinek (szószerkezet, fél sor, sor) az új versekben va-
ló felidézése szembesít a múlttal, vagy pedig a régi vers témájának újbóli megidé-
zése.

A palinódia Mécs számára azért is bírhatott rendkívüli jelentõséggel, mert egy-
kori költõfejedelmi státusa s jelene, teljes kitaszítottsága között szinte mérhetetlen
lett a különbség. �A szerep � írja Németh G. Béla � a társadalmi szükség s az egyé-
ni akarat azonosulásának tere, a személyiség kiteljesülésének hatalmas eszköze�,
s a válság abból a tudatból fakad, hogy �a személyiséget megnyilvánító szerep nem
szükséges, nem lehetséges többé a társadalom számára�.24 Mécs esetében a vál-
ságtudat az addigi költõi szerepének elvesztésébõl s a veszteséget közvetlenül oko-
zó megváltozott társadalmi körülményekkel való szembesülésbõl fakad. Így hazafi-
as-politikai és számadó-összegzõ versei a léthez való viszony szempontjából roko-
níthatók egymással.

A jelenben és a múltban betöltött szerepét a költõ mindig éles ellentétek hasz-
nálatával érzékelteti verseiben: �Így éltem én: sok-sok vers-tükröm árva / magyar
lelkeknek éjbe hullt falára // csempészett Istenbõl valamit: / ki most rámnéz, már
semmit sem gyanít! // Fény-himnusz voltam, � most rémballada. / Bekormozott a
téboly százada� (Pajkos angyal).

A múlt felidézésének másik módja szerint Mécs költészetében az elsõ költõi kor-
szak versei válnak a második korszak rejtett referenciaszövegeivé, mégpedig � mint
fentebb már említettem � a régi versekbõl származó sorok, kifejezések, szakaszok
átemelésével vagy parafrazálásával, vagy az elsõ korszakban írt versek tematikai
felidézése által. A Fehér kanári utolsó két versszaka25, a Levél Janne d�Archoz26 te-
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matikailag és frazeológiailag egyaránt felidézik a Csak azért is dongó! és Ars poeti-
ca címû verseket, valamint Mécs múltjának egy darabját: a költõt támadó nyugatos
kritikákat. A Tulipánfa sorai (�Igaz, újabban kidobolták / virágaim bélpoklos mivol-
tát�) szintén a Csak azért is dongó! kezdõsorait variálják (�Kritikusok kidobolták /
vad Dada dzsez-benddel, / hogy a költõ ne daloljon, / de üvöltse: Ember!�). A Tü-
csök a Bakonyban (kéziratban) pedig részint a tücsök-vándor alakjának feleleveníté-
sével, részint a sokat idézett Ars poetica utolsó két versszakának szerkezetével és
tartalmával áll analóg viszonyban: �Irigykedve álltam. Így kéne dalolni!/ Ily semmi-
kottára, semmiházi-könnyen / � de jobban bent legyen, mint száz öreg könyvben, /
földünk ezer íze. Így kéne dalolni!�

Amint azt dolgozatom elején megállapítottam, Mécs László pályafutásának má-
sodik világháború utáni korszaka alig ismert, az ebben az idõszakban keletkezett
verseibõl talán ha két tucatnyi jelent meg eddig nyomtatásban. Ezen a helyzeten vál-
toztathatna egy, a költõ különféle hagyatékokból elõkerült verseit közreadó gyûjte-
mény, amely lehetõvé tenné egy árnyaltabb Mécs László-kép kialakítását.
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tudják, hogy nálam vannak?...» � kérdeztem õket. � A költõtõl személyesen! � válaszol-
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megbizottaknak... Ök este 10-kor az átvételi jegyzõkönyv aláírása után eltávoztak.� Hor-
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21. A Várunk címû verset Rónay László Mécs-monográfiája közli.
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Zsófia Bárczi 
The Poetry of László Mécs in the Fifties and Sixties

The study of Zsófia Bárczi examines the poetry of László Mécs after the sec-
ond world war. Poems of the poet from this period are rather unknown. The
author of the study in the introduction part of her work writes on taking care
of Mécs-legacy, and on those reasons due to which the poems of the poet writ-
ten after the Second World War have not been published. The study deals with
the connection between the imprisonment of László Mécs and the poems of
the legacy. Later the author describes the poethical changes present in his
poems.
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1. Bevezetés

A beszédfeldolgozás a fizikai hanginger hallási elemzésével indul. A beszédészlelés
beszédhangok, hangkapcsolatok és hangsorok felismerése, azonosítása. A beszéd-
megértés során az adott nyelv szerkezeteinek, illetõleg a szavak, a szókapcsolatok,
mondatok és a szövegegységek jelentésének megértését jelenti, mely során a hall-
gató mindazon nyelvi ismeretét felhasználja, amelyek segítségével a végsõ megér-
téshez jut. Az asszociációk vagy értelmezés szintjén a hallott és megértett közlések
összekapcsolása történik meg az emlékezetben már korábban tárolt ismeretekkel
és tapasztalatokkal.

A beszédészlelés alapja a jó hallás. A beszédészlelésben több részfolyamat épül
egymásra hierarchikusan, mégpedig az akusztikai szint, a fonetikai szint és a fono-
lógiai szint (Gósy 1999, 96; uõ 2005). Az akusztikai észlelés a beszédnek értelme-
zett hangjelenség elemzése akusztikai összetevõi alapján. A fonetikai szinten törté-
nik az egyes beszédhangok azonosítása nyelvészeti-fonetikai szempontból. A fono-
lógiai szinten dõl el, hogy az elemzett beszédhangok mely fonémának a realizációi
(Kassai 1998, 91). Az észlelés e három szintjét alsóbb szinteknek nevezik, mûkö-
désük automatikus, a hallgató általában nincs tudatában e szintek mûködésének.
Kísérleti helyzetekben pl. a jelentés kiiktatásával az automatizmus mértéke csök-
kenthetõ. E három szint alapmûködését további részfolyamatok egészítik ki, melyek
a következõk: szeriális észlelés, beszédhang-differenciálás, transzformációs észle-
lés, ritmusészlelés és vizuális észlelés. 

2. A kutatás módszertana 

Kutatásomban a Gósy Mária által kidolgozott tesztsorozatot alkalmaztam. A GMP-
diagnosztika (Gósy 1992; uõ 1995) segítségével a beszédészlelési és beszédérté-
si folyamatok megbízhatóan vizsgálhatók, az ép mûködés jól elkülöníthetõ a zavart
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vagy elmaradott mûködési szinttõl (szlovákiai magyar gyermekek beszédértési vizs-
gálatára lásd Vanèoné 2005). A tesztsorozat húsz részfolyamatot vizsgál. Dolgoza-
tomban az észlelés akusztikai, fonetikai, fonológiai szintjének vizsgálati eredménye-
it mutatom be. Az akusztikai szint mûködése (GMP2, GMP3) a beszédhangok akusz-
tikai kulcsainak felismerését jelenti, a fonetikai szint mûködése (GMP4) a beszéd-
hangsorozat azonosítását jelenti, a fonológiai szint mûködése (GMP5) a beszéd-
hangsorozatok nyelvi szabályszerûségeit jelenti.

A vizsgált gyerekek korát tekintve a tesztek eredményeiben az elvárt érték
100%.

A kutatás során az észlelés változását a GMP-teszt négy észlelést vizsgáló
altesztjével mértem.

2.1. GMP2: Mondatazonosítás zajban

A hanganyag magnetofonról elhangzó, zajjal elfedett tíz mondatot tartalmaz (a
jel/zaj arány 4 dB). A teszt a percepció akusztikai szintjének vizsgálatára alkalmas.
A gyermek feladata a következõ 10 mondat azonnali ismétlése:

1. A sütemény nagyon finom volt.
2. A rádióban zene szól.
3. Terítsétek meg az asztalt!
4. A repülõgép most szállt le.
5. Menjünk holnap kirándulni?
6. Az õzikét kergeti az oroszlán.
7. Rakjátok össze a játékokat!
8. A strand ma be van zárva.
9. Ki akar lemenni vásárolni?

10. Tavasszal sokat esik az esõ.

2.2. GMP3: Szóazonosítás zajban 

A gyermek feladata a magnetofonról elhangzó 10 értelmes, zajjal fedett szónak az
elhangzás után történõ ismétlése. A szófelismerés vizsgálata az akusztikai-foneti-
kai szintek mûködésérõl nyújt információt. A teszt szavai:

1. oroszlán
2. meggy
3. csillag
4. kendõ
5. szita
6. csörgõkígyó
7. eper
8. száj
9. étterem

10. ablak
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2.3. GMP4: Szûrt mondatok azonosítása

A hanganyag tíz mondatot tartalmaz, melyek frekvenciatartománya mintegy 1000
Hz-es sáv. A mondatok visszamondatásával megítélhetõ az akusztikai kulcsok meg-
felelõ mûködése, a fonetikai feldolgozásba való integrálódása. A teszt mondatai:

1. A vonat nyolckor indul.
2. Mikor lesz az esküvõje?
3. A tejfölt a macska itta meg.
4. Kapcsold be a televíziót!
5. A munkások estig dolgoznak.
6. Holnap moziba megyünk.
7. Megint leszakadt a gombod?
8. Dobd a papírt a szemétkosárba!
9. A kulcs a zsebemben van.

10. Télen a medvék barlangjukban alszanak.

2.4. GMP5: Gyorsított mondatok 

Az ebben a tesztben magnetofonról elhangzó mondatok az eredeti bemondás tem-
pójához képest mintegy 25%-kal mûszerrel felgyorsítottak. A 10 mondat átlagos
tempója 14 hang/mp. A gyermekek feladata a mondatok visszamondása. A teszt
mondatai:

1. Az irigység rossz tulajdonság.
2. Õt is beidézték a tárgyalásra.
3. A forgalmat a rendõrök irányítják.
4. Ne gyártsatok selejtet.
5. A galamb a szabadság jelképe.
6. A katonák felesküdtek a zászlóra.
7. Ki akart számot adni a munkájáról?
8. Átkokat szórt mások fejére.
9. Gyorsan megitatták az állatokat.

10. Fejtsétek ki a véleményeteket.

3. A kutatás leírása

A vizsgálat során négy csoportot alakítottam ki. Az elsõ csoportot kisvárosi, magyar
tanítási nyelvû iskolába járó tanulók, a második csoportot nagyvárosi, szintén ma-
gyar tanítási nyelvû iskolába járó, a harmadik csoportba kisvárosi, de szlovák taní-
tási nyelvû iskolába járó 11-12 éves gyerekek alkották. A negyedik csoportot kont-
rollcsoportként magyarországi, a szlovákiai tanulókkal egykorú, egynyelvû gyerekek
képezték.  

A gyermekek tesztelése egyénileg történt. A vizsgálat folyamán a tesztelés hely-
színéül szolgáló teremben csak a vizsgáló és a tesztelt gyermek volt jelen. Az egy
gyermek tesztelésére szükséges idõ kb. 20 perc volt. 

A diákok számát minden helyszínen a kiválasztott osztály adott létszáma hatá-
rozta meg. A kisvárosi magyar iskolás csoportot két osztály diákjai alkották, a szlo-
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vák tannyelvû iskolába járó csoport diákjai szintén két osztályból kerültek ki, ese-
tükben a kiválasztás annak alapján történt, hogy ki beszél magyarul. A tanulók ön-
ként jelentkeztek a teszt elvégzésére, magyar nyelvû tudásuk szintjét semmilyen
módon nem ellenõriztem.

Az 1. felmérésben összesen 144 gyermek vett részt. A vizsgálat eredményeibõl
egyértelmûen kiderült, hogy a tesztelt diákok észlelése nem érte el a kívánt szintet.
Az elemzett problémák felvetették a kérdést, hogy a beszédészlelés terén történt-e
fejlõdés, s ez milyen mértékû. Így került sor 6 évvel késõbb a vizsgálat megismét-
lésére. A 2. felmérés során a beszédészlelést a GMP2-, GMP3-, GMP5-tesztek se-
gítségével vizsgáltam, mivel a GMP4 esetében a kapott eredmények megközelítet-
ték az elvárt értéket. Sajnos, a 2. felmérés idejére a vizsgált diákok száma csök-
kent, mivel több tanuló az eltelt idõ alatt iskolát változtatott. A 2. tesztelésben 109
diák vett részt.

4. A kísérleti személyek nyelvhasználatának rövid jellemzése. A kísér-
leti személyek kétnyelvûsége

A kétnyelvûségnek köztudomásúan sokféle meghatározása létezik. Témám szem-
pontjából többféle megközelítés is használhatónak látszik. Az egyik az eredet sze-
rinti meghatározás (lásd Skutnabb-Kangas 1997, 17), melynek lényege, hogy két-
nyelvû az, aki kezdettõl fogva anyanyelvi beszélõktõl két nyelvet tanult a családjá-
ban. A másik a funkcionális meghatározás, mely szerint  �a kétnyelvûség (két vagy
több) nyelv rendszeres használatát jelenti, és kétnyelvûek azok az emberek, akik-
nek a mindennapi életben szükségük van mindkét nyelvre (vagy többre) és ezeket
használják is� (Grosjean 1992, 51). Ami a kétnyelvû képesség idejének elsajátítá-
sát illeti, a tömbhelyzetben élõknél inkább a valamivel késõbbi � iskoláskori �, a
szórványhelyzetben élõknél inkább a korai � óvodáskori � nyelvelsajátítás a jellem-
zõbb. A tömbhelyzetben élõknél jobban érvényesül a másodnyelvtanulás �ellenõr-
zött�, oktatáson belüli formája, a szórványhelyzetben élõknél gyakoribb a másod-
nyelvi ismeretek elsajátításának �természetes� módja.

A magyar tanítási nyelvû iskolába járó tanulók � azon kevesek kivételével, akik
vegyes házasságból származnak � a szlovák nyelvet fõleg szervezett keretek között,
az óvodai és az iskolai oktatás során sajátítják el.1

Ez a típusú oktatás az anyanyelv megõrzésére/megtartására szolgál, kétnyelvû-
séget eredményez. Megmarad az elsõ nyelv (a kisebbség nyelve), és hozzá fejlõdik
a második nyelv, a többség nyelvének ismerete. (A kétnyelvû oktatás tipológiájára
lásd Skutnabb-Kangas 1984.)

A szlovák tanítási osztályba járó kisebbségi gyerekek a tanítási órákon csak a
szlovák nyelvet használják. Ezek a tanulók tulajdonképpen a nyelvi befullasztási
programban (submersion program) vesznek részt, az oktatás többségi nyelven fo-
lyik, de az osztály nyelvileg heterogén, vagyis többségi és kisebbségi tanulókból áll.
Esetükben ez az oktatási forma azzal járhat, hogy ha sikeresek is lesznek a több-
ség nyelvén, a kisebbség nyelvéhez és kultúrájához való kötõdésük csekély lesz, a
többségi csoport értékeit fogadják el, és a nyelvcsere, illetve az asszimiláció náluk
könnyebben bekövetkezik.
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A vizsgálatban részt vett magyar tanítási nyelvû osztályokba járó tanulók tapasz-
talataink szerint magyar dominánsak, másodnyelvtudásuk nagymértékben függ az
egyéni képességeiktõl is. 

A nyelvi dominancia kérdése igen bonyolult, és meghatározása több vizsgálatot
igényelne. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy azoknak a magyar iskolába járó 11-
12 éves diákoknak, akik a többségi nyelvet másodnyelvként az iskolában sajátítják
el, ebben az életkorban az anyanyelvük az erõsebb nyelvük. 

Megfigyeléseim szerint ezeknek a gyerekeknek az iskolai nyelvhasználatára
a kódváltásos beszédmód nem jellemzõ, a kölcsönzés igen.2

A  nagyvárosban élõ diákok nyelvföldrajzilag � ellentétben a tömbben élõ kisvá-
rosi tanulókkal � a szórvány magyar csoporthoz tartoznak, vagyis az iskolán kívüli
mindennapi élet során nagyobb mértékben vannak kitéve a szlovák nyelv hatásának,
s mivel tágabb környezetük szlovák, a mindennapi élet során valószínûleg többször
rákényszerülnek másodnyelvük aktívabb használatára, mint a magyar nyelvtömbben
élõ társaik, akik szülõhelyükön anyanyelvüket is több színtéren használhatják

Összefoglalva tehát elmondható, hogy azok a szlovákiai magyar nemzetiségû
gyerekek, akik magyar tanítási nyelvû iskolába járnak kétnyelvûek, de nagyvárosban
élõ társaik a kétnyelvûsödésnek más szintjén vannak, mint azok a gyermekek, akik
olyan településeken élnek, ahol a magyar nemzetiség többséget alkot.

A kisvárosi szlovák tanítási nyelvû osztályba járó tanulók a magyar nyelvet a csa-
ládban és a környezettõl sajátították és sajátítják el, természetes számukra a bi-
lingvális beszédmód az otthoni környezetben és az iskolában egyaránt. Miután az
iskolai órák során az oktatás nyelveként csak a szlovák nyelvet használják, ez való-
színûsíti, hogy bizonyos regiszterekben a szlovák nyelv az erõsebb nyelvük. Többen
közülük vegyes házasságból származnak, tehát a kétnyelvûség eredet szerinti meg-
határozása alapján is kétnyelvûeknek tekinthetõk.

Dolgozatomban az egyes csoportok jelölésére a következõ rövidítéseket haszná-
lom: kisvárosi magyar tanítási nyelvû iskolába járó csoport � KMI, nagyvárosi ma-
gyar tanítási nyelvû iskolába járó csoport � NMI, szlovák tanítási nyelvû iskolába já-
ró csoport � SZI, magyarországi kontrollcsoport � MOK. 

A csoportok átlagainak összehasonlításához a t-tesztet használtam, mely azt
mutatja meg, hogy a különbség két csoport átlageredménye között szignifikáns-e,
95%-os szignifikanciaszinten.

5. A beszédészlelés-vizsgálat eredményeinek ismertetése

5.1. Az 1. mérés (1998/1999)

5.1.1. A  KMI csoport beszédészlelési eredményei

A csoportban 52 gyermeket teszteltem. Az akusztikai észlelés (GMP2) átlaga 85,3%
volt, a tesztelt tanulók 21%-a érte el az elvárt szintet, a leggyöngébb eredmény 65%
volt. Javulás tapasztalható a zajjal fedett szavak észlelésében (GMP3) a zajjal fedett
mondatokhoz képest, a gyerekek átlaga 90,2%, a csoport 28%-a érte el az elvárt
szintet, az eredmények értékintervalluma 70%�100%. Jó a fonetikai szint (GMP4)
észlelése, 99,3%-os átlaggal. Nem ilyen jók azonban a gyorsított mondatok (GMP5)
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tesztelése során kapott eredmények, a tíz mondat hibátlan elismétlésére az 52
gyermekbõl csupán hárman voltak képesek, a leggyöngébb eredmény 60% volt. A
csoport átlaga ebben a tesztben 80,7% volt. 

A jó beszédészlelést a már taglalt részfolyamatok jó mûködése teszi lehetõvé.
Ha megvizsgáljuk a tesztelt gyerekeknek az észlelés három alapszintjén nyújtott tel-
jesítményét, a következõ képet kapjuk. 

A gyermekek közül tizenhétnek jó a beszédészlelés tesztjeiben elért eredménye
(vagyis egy tesztben legalább 100% az eredmény, és egyik tesztben sem rosszabb
az elért érték, mint 90%), ami a csoport 32,7%-a. 18 tanuló (34,6%) az észlelés va-
lamelyik szintjén elért 100%-ot, a többi tesztben a legnagyobb lemaradás ettõl az
értéktõl 20%. A 100%�70%-os kategóriába tizenkét tanuló (23%), a 100%�60%-os
kategóriába hat diák (11,5%) tartozik.

1. táblázat. A beszédészlelés átlagai az egyes csoportoknál

5.1.2. Az SZI csoport beszédészlelési eredményei

A szlovák tanítási nyelvû iskolába járó csoportnak (32 fõ) a zajjal fedett mondatok teszt-
jében elért átlaga 67,5%. A GMP2-ben a tíz mondat hibátlan elismétlése senkinek sem
sikerült, a legjobb eredmény 90%, a leggyöngébb 30% volt. A zajjal fedett szavak teszt-
je ennél a csoportnál is sokkal jobb eredményt mutat, a csoport átlaga 85,8%, a vála-
szok értékintervalluma 100%�75%. Mind a 10 szót három tanuló ismételte el hibátla-
nul. A fonetikai észlelés szintje 95,6%-os átlaggal majdnem eléri az elvárt értékeket. A
gyorsított mondatok tesztjében az eredmények nagymértékben elmaradnak az elvárt ér-
tékektõl. A csoport átlaga 54,7%, a csoporton belül a legjobb eredmény 85%, a leg-
gyöngébb 20%. A 85%-os szintet két diák érte el, egy diáknak volt 80%-os teljesítmé-
nye, a többiek által elért eredmények ettõl a szinttõl is elmaradnak. 

A tesztben elért eredményeik alapján a 100%�80%-os kategóriába csupán három
gyermek (9,4%) sorolható. Az észlelés gyenge szintjét ebben a csoportban jól szem-
léltetik a további adatok. A 100%�70%-os kategóriába hat diák (18,75%), a
100%�60%-osba szintén hat diák (18,75%), a 100%�50%-os kategóriába kettõ
(6,3%), a 100%�40%-os kategóriába négy (12,5%), a 100%�30%-osba kettõ (6,25%),
a 100%�20%-os kategóriába egy (3,1%) gyermek tartozik. (A 100%-os értéket a fo-
netikai szinten érték el a hallgatók). Ebben a csoportban volt a legtöbb olyan tanu-
ló, aki egy tesztben sem ért el 100%-ot, szám szerint 8, a csoport 25%-a.

5.1.3. Az NMI csoportnak az észlelésben elért eredményei

Az akusztikai észlelés (GMP2) átlaga 60,2%. A 26 tanuló közül senki sem ért el
100%-ot, vagyis senki sem volt képes a tíz zajjal fedett mondat hibátlan ismétlésé-
re. A leggyöngébb eredmény 30%, a legjobb 90% volt. Javult a teljesítmény a zajjal
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fedett szavak felismerésében (GMP3). Az átlageredmény 87,3%. Öten értek el
100%-os eredményt, ami a kisebb információsûrûségû egységek könnyebb felismer-
hetõségére utal. Kisebb az eredmények értékintervalluma is, 55%�100%.  Jónak
mondható a fonetikai szint észlelése a GMP4-ben, csak nyolc tanuló nem érte el a
100%-ot, a leggyöngébb eredmény 80%. A csoport átlaga 95,4%. A legnagyobb el-
maradást a gyorsított mondatok azonosításában mutatták a gyerekek, a szórás
30%�100%, de 100%-ot a huszonhétbõl csak egy gyermek ért el, a csoport átlaga
56,92%, kevesebb, mint a zajos mondatok esetében. 

A csoport gyönge teljesítményét mutatja az a tény is, hogy az észlelés mindhá-
rom szintjén csupán egy gyermek ért el jó eredményt, a 100%�80%-os kategóriába
nem tartozik senki, az eredmények szórása sokkal nagyobb. A 100%�70%-os kate-
góriába öt gyerek tartozik (19,2%), a 100%�60%-os kategóriába négy (15,4%), a
100%�50%-os kategóriába három (11,5%), a 100%�40%-os kategóriába négy, a
100%�30%-os kategóriába szintén négy tanuló tartozik. Öt diák (19,2%) egyik teszt-
ben sem ért el 100%-ot.

2. táblázat. Értékintervallumok a beszédészlelés tesztjeiben az egyes csoportoknál

5.1.4. Az MOK beszédészlelési eredményei

A kontrollcsoport létszáma 32 fõ. A diákoknak az akusztikai szint észlelésében csak a
zajos szavak tesztjében volt 100%-os eredménye, a zajjal fedett mondatok szélsõ érté-
kei 45%�90%. A GMP2 átlaga 65,7%, a GMP3 átlaga 88,8%. A fonetikai szint eredmé-
nyei ennél a csoportnál is megközelítik az elvárt értéket, vagyis a 100%-ot, 96,8%-os
átlaggal. A GMP5 átlaga 77,9%, a tíz gyorsított mondat hibátlan elismétlésére ebben a
csoportban sem volt képes senki, a legrosszabb eredmény 55%, a legjobb 90%. 

Az észlelést mérõ tesztek összesített eredményei a következõk. Jó szintet három
gyermek (8,8%) ért el, a 100%�80%-os kategóriába öt diák (14,7%), a 100%�70%-
os kategóriába hat (17,6%), a 100%�60%-osba hét (20,6%), a 100%�50%-os kate-
góriába szintén hét (20,6%), a 100%�40%-os kategóriába két (5,9%) tanuló tarto-
zik. Négy gyermek (11,8%) nem ért el 100%-ot egyik tesztben sem.

3. táblázat. A diákok által az észlelés három alapszintjén elért eredmények

Megjegyzés: *A számok a diákok számát mutatják az egyes kategóriákban. ** A tanulók által a négy

teszt valamelyikében elért legjobb eredmény 90%, a többi tesztben ez az érték ettõl alacsonyabb.
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5.2. A beszédészlelés eredményei (1. tesztelés) 

Az észlelést mérõ tesztekben elõforduló tévesztéseket elemezve a következõ hiba-
típusok állapíthatóak meg:

1. az eredeti mondathoz képest a mondat egy vagy több szava hiányzik;
2. a mondatból a vizsgálati személy semmit sem tudott elismételni, vagyis az

egész mondat hiányzik;
3. a vizsgálati személy az eredetihez képest más szót � szavakat reprodukált.
Többször fordult elõ az eredetileg elhangzó hangalakhoz képest más hangalak

reprodukálása, mint a teljes hangalak hiánya. A tévesen ismételt hangalakokban a
legtöbb hiba a mássalhangzókat érintette, s az eltérõ hangalakok szótagszáma ál-
talában megfelelt az eredetileg elhangzott szavak szótagszámának. A szavak tolda-
lékai a legtöbb esetben az eltérõen reprodukált hangsorokban is megmaradtak ere-
deti formájukban, s ez még az értelmetlen szavak esetében is érvényes, ami alátá-
masztja azt a megállapítást, hogy a magyar nyelvben a toldalékoknak az értésben
kitüntetett szerepe van (vö. Pléh 1998, 64�73). Gósy (1988) egy vizsgálata hason-
ló eredményre jutott. Zajjal fedett mondatok azonosításakor a kísérleti személyek
szinte hibátlanul azonosították a toldalékokat, míg a szótövek felismerésében gyak-
ran tévesztettek. Ezen eredmények alapján elmondható, hogy a magyar nyelv szin-
taktikai összefüggést biztosító elemei az észlelést nehezítõ körülmények között is
pontosabban azonosíthatók, mint a mondatokat alkotó konkrét szavak.

Az észlelést mérõ tesztekben mind a négy csoport csak a szûkített mondatok
tesztjében nyújtott a standard értéknek megfelelõ eredményt. A leggyöngébb átla-
gokat a gyorsított mondatok és a zajjal fedett mondatok tesztjében érték el a diá-
kok. Mind a négy csoportnál jelentõsen javultak az eredmények a zajos szavak
tesztjében (ahol csak egy-egy szót kell azonosítani) a zajos mondatok eredményei-
hez képest, ami azt mutatja, hogy az információsûrûségnek még ebben az életkor-
ban is milyen fontos szerepe van. Ha a beérkezõ nyelvi információ nem túlzottan
sok, az egyes részfolyamatok mûködése látványosan javul.

Szignifikánsan jobbak az eredményei a KMI csoportnak a zajjal fedett mondatok
és a gyorsított mondatok tesztjében a másik három csoport eredményeihez képest.
A leggyöngébb eredményt minden tesztben az NMI és a szlovák iskolába járó cso-
port érte el, de a magyarországi kontrollcsoport csak a gyorsított mondatok teszt-
jében nyújtott jobb teljesítményt, mint az elõbb említett két csoport. Az SZI csoport
átlagteljesítménye nem marad el a gyöngébben teljesítõ kétnyelvû, magyar iskolába
járó csoport és az egynyelvû kontrollcsoport átlagaitól. A részletes elemzés során
azonban kiderült, hogy a magyar nyelvben valamivel gyöngébb a teljesítményük, ami
egyrészt az eredmények nagyobb szórásában, másrészt abban nyilvánul meg, hogy
ebben a csoportban volt a legtöbb olyan gyermek (a csoport 25%-a), aki az észle-
lés egyik szintjén sem érte el az életkorilag elvárt standard értéket. 

5.3. A 2. mérés (2004)

Az elsõ vizsgálat eredményei elmaradást mutattak az elvárt értékekhez képest, ki-
véve a GMP4-ben, a szûkített mondatok tesztjében, ahol megközelítette azt. A leg-
gyöngébb átlagokat a gyorsított mondatok és a zajjal fedett mondatok tesztjében ér-
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ték el a diákok (lásd 1. táblázat). Ezek az eredmények elmaradást mutattak az el-
várt szinthez képest, ezért volt izgalmas kérdés, hogy e lemaradás csökkent-e az
eltelt idõ alatt. A második mérés során a zajjal fedett mondatok (GMP2), a zajjal fe-
dett szavak (GMP3) és a gyorsított mondatok (GMP5) tesztjét végeztem el újra, mi-
vel a diákok észlelési szintje ezekben a tesztekben maradt el legnagyobb mérték-
ben az elvárt értékektõl.

Az egyik hipotézisem az volt, hogy valamilyen szintû fejlõdés lesz az észlelés te-
rén, a másik, hogy tekintettel a felgyorsult beszédtempóra, ami a médiát, de sok
esetben a mindennapi beszédtempót is jellemzi, feltételeztem, hogy a gyorsított
mondatok észlelésében lesz a fejlõdés a legnagyobb. Elsõ hipotézisemet az ered-
mények teljes mértékben alátámasztották, minden csoport jelentõs mértékû fejlõ-
dést mutatott az észlelés terén. A kapott adatok azonban második feltevésemet
nem igazolták, az SZI és az MOK csoport esetében még mindig a GMP5 okozta a
legnagyobb nehézséget.

4. táblázat. Az egyes csoportoknak a beszédészlelésben elért átlagai a 2. mérés során

5. táblázat. A tesztekben elért szélsõ értékek az egyes csoportoknál a 2. mérés során

A fejlõdés tényét nemcsak a csoportok átlagainak javulása mutatja, hanem az is,
hogy az egyes diákok leggyöngébb eredményei is magasabb szintet mutatnak, mint
az elsõ mérés esetében. Jól mutatja ezt az észlelés három alapszintjén elért össze-
sített eredmények vizsgálata is. Az 1. mérés során az eredmények nagy mértékû szó-
rást mutatnak, a 2. mérésben a tanulók három értékkategóriába voltak besorolha-
tók. Az SZI csoport kivételével, azoknak a diákoknak a többsége is, akik nem érték
el egyik tesztben sem az elvárt 100%-ot, az észlelés három szintjén kielégítõ ered-
ményt mutattak, mivel az elvárt értéktõl való lemaradásuk nem volt több 10%-nál.

6. táblázat. A beszédészlelés átlagai az egyes csoportoknál (1998, 2004)
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7. táblázat. A diákok által az észlelés három alapszintjén elért eredmények*

Megjegyzés: *Az adatok a diákok számát mutatják az egyes kategóriákban. ** A tanulók által a három

teszt valamelyikében elért legjobb eredmény 95%, a többi tesztben ez az érték alacsonyabb.

A tesztelt csoportok eredményeinek átlagát összehasonlítva megkapjuk, hogy az
adott csoportok milyen fejlõdést mutatnak az észlelés különbözõ szintjein. 

8. táblázat. Az egyes csoportok javulásának mértéke az 1. és a 2. mérés eredmé-
nyei alapján

Megvizsgálva, hogy szignifikáns volt-e az eltérés a csoportok között a következõ ered-
ményt kapjuk: az SZI csoport a zajjal fedett mondatok tesztjén kívül (GMP2) szignifi-
kánsan gyöngébb eredmény ért el a másik két tesztben, mint a többi három csoport.
Ezen kívül a magyarországi kontrollcsoportnak a gyorsított mondatok tesztjében elért
átlageredménye szignifikánsan különbözik a KMI és az NMI csoport átlagaitól.

5.3.1. A KMI csoport beszédészlelési eredményei

Az 1. méréshez képest ebben a csoportban változott a legkisebb mértékben a diá-
kok száma, 52 diákból 47 tanuló maradt a csoportban a 2. mérés idejére. A diá-
koknak az akusztikai észlelésben (GMP2) elért átlaga 95,9% volt, a tesztelt gyere-
kek 61,7%-a érte el az elvárt szintet, a leggyöngébb eredmény 70% (1 tanuló) volt.
A zajjal fedett szavak észlelésében (GMP3) a gyermekek átlaga 92,8%, a csoport
34%-a érte el az elvárt szintet, a legkisebb mért érték 70% (1 tanuló). Jelentõs mér-
tékû a javulás a gyorsított mondatok (GMP5) tesztelése során kapott eredmények-
ben, míg az elsõ vizsgálatban a tíz mondat hibátlan elismétlésére az 52 gyermek-
bõl csupán hárman voltak képesek, a második mérés során a gyermekek 40,4%-a
(19 tanuló) tudta ezt megtenni. A leggyöngébb eredmény 75% volt (1 gyermek). A
csoport átlaga ebben a tesztben 94,3% volt.

5.3.2. Az NMI csoportnak az észlelésben elért eredményei

A 2. mérés idején sajnos az eredeti csoportból csak 12 diák volt elérhetõ. Ekkor a
csoportnak a GMP2-ben elért átlaga 95,83%. Míg az elsõ mérés során 26 tanuló
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közül senki sem volt képes a tíz zajjal fedett mondat hibátlan ismétlésére, 6 évvel
késõbb a vizsgálatban részt vevõ 12 diákból heten nyújtottak hibátlan teljesítményt,
hárman 95%-ot, egy tanuló pedig 90%-ot ért el. A leggyöngébb eredmény 75%, egy
gyermek eredménye. A zajjal fedett szavak felismerésében az átlageredmény 95%.
Hatan értek el 100%-os eredményt, s hatan 90%-ot.  A legnagyobb mértékû javu-
lást a gyorsított mondatok felismerésében mutatták a gyerekek, a csoport átlaga
95,4%. Az elvárt szintet hatan teljesítették, a csoportból csak egy diák ért el gyön-
gébb eredményt, mint 90%, az õ teljesítménye 80%. 

Mivel a nagyvárosi magyar tannyelvû iskolába járó csoport volt az a csoport,
amelybõl a legtöbb diák folytatta más iskolában a tanulmányait (a második mérés-
ben az eredetileg vizsgált személyek kevesebb mint fele vett részt), s mivel ez a cso-
port mutatta a legnagyobb mértékû fejlõdést, felmerült a kérdés, hogy e javulást
nem az okozta-e, hogy a gyöngébb képességû gyermekek iskolát cseréltek, s a már
eleve jó percepciós képességgel rendelkezõ gyermekek érték el a jó eredményt.
Ezért ebben a csoportban a két vizsgálat eredményeit egyénenként is összehason-
lítottam.

9. táblázat. Az NMI csoport egyéni eredményei az észlelés három tesztjében az 1.
és a 2. mérés során

Az adatok összehasonlításából jól látható, hogy a diákok az észlelés mindhárom
szintjén elmaradtak az elvárt értékektõl az 1. mérés során, s a kiválasztott 12 di-
ák átlaga hasonló az egész csoport átlagához. A 2. mérés eredményei között egyet-
len esetben figyelhetõ meg visszaesés, a nyolcadik diák esetében, akinél valószínû-
leg súlyos betegsége és sajnos rosszabbodó állapota állhat a gyöngébb eredmény
mögött. A többi adat alapján azonban egyértelmûen kijelenthetõ, hogy a tanulók per-
cepciós készsége nagymértékben javult a két vizsgálat között.

5.3.3. Az SZI csoport beszédészlelési eredményei

A 26 diákból álló szlovák tanítási nyelvû iskolába járó csoportnak a zajjal fedett
mondatok tesztjében elért átlaga a második mérés során 88,46% volt. A tíz mon-
dat hibátlan vagy majdnem hibátlan (100% és 95%) elismétlésére 9 tanuló volt ké-
pes, ez a csoport 34,6%-a. A leggyöngébb eredmény 60% volt. A zajjal fedett sza-
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vak tesztjében a csoport átlaga 90,2%, a válaszok szórásának intervalluma
100%�70%. Mind a 10 szót négy tanuló ismételte el hibátlanul, 90% alatt csak 3
diák teljesített. A gyorsított mondatok tesztjében a csoport átlaga 80,2%, a csopor-
ton belül a legjobb eredmény 95%, a leggyöngébb 35% (1 tanuló). A 95%-os szintet
három diák érte el, a csoport nagy részének (21 tanuló = 80,7%) az eredménye a
90% és 60% közötti sávban van.

5.3.4. A MOK beszédészlelési eredményei

A 2. mérésbe a kontrollcsoportot 24 diák alkotta. Közülük az akusztikai szint ész-
lelésének tesztjében tizennégyen értek el 100%-os eredményt (a csoport 58,3%-a),
a zajjal fedett mondatok szélsõ értékei 70%�100%. A GMP2 átlaga 94,6%, a GMP3
átlaga 93,1%, egynél több tévesztése csupán 2 gyermeknek volt. A GMP5 átlaga
89,6%, a tíz gyorsított mondatot hibátlanul vagy egy hibával tizennégy tanuló ismé-
telte el, a legrosszabb eredmény 70% (1 tanuló).

5.4.1. A zajjal fedett mondatok tesztjének (GMP2) részletes eredményei (2. mérés)

A zajjal fedett mondatok reprodukálása során elkövetett tévesztések a 2. mérés
alapján is két fõ típusba sorolhatók, az eredeti mondathoz képest a mondat egy sza-
va, szókapcsolata vagy egész mondat hiányzik, vagy a vizsgálat alanya az eredeti-
hez képest más szót, szavakat reprodukált. A legnehezebb mondatnak a második
mérés során is az elsõ és a hatodik mondat bizonyult. A legtöbb tévesztés a mon-
dat végi volt szót érintette, 12 diák nem ismételte el ezt a hangsort, ezenkívül hi-
ányzott a mondat eleji névelõ három esetben. Két esetben a sütemény szó nem
hangzott el az ismétlés során. Néhány szót a tanulók az eredetileg hallott hangsor-
hoz képest más formában reprodukáltak, ezek a következõk: sütemény~kötelé;
volt~torta (vagyis az ismételt mondat a következõ formában hangzott el: a süte-
mény nagyon finom torta), a sütemény~a kutya még, finom~színes. Egy esetben az
ismételendõ mondatból csak egy szó hangzott el: nagyon (A sütemény nagyon finom
volt~valaki nagyon csinos?). A hatodik mondatban néhány esetben még mindig
problémát jelentett a tárgy szokatlan helyzete a mondat elején (Az õzikét kergeti az
oroszlán). A mondatban a névelõt követõ õzikét kifejezés az ismétlések során há-
rom esetben nem hangzott el, három esetben más hangsor jelent meg a reprodu-
kálás során: az õzikét~a Bözsikét; a denevér � valami olyasmi (sic!); ürgét. A mon-
dat végi oroszlán szó szintén három esetben -t tárgyragot kapott. A további monda-
tokból az ismétlés során a következõ kifejezések reprodukálása nem történt meg:
zene szól (a második mondat vége), tavasszal sokat (a tizedik mondat eleje). A le-
írt példákból jól látható, hogy az észlelésbeli problémák legkevésbé a mondat köze-
pén elhangzó közlést érintették, téves észlelésre utaló hangsor az elhangzott köz-
lés elején vagy végén jelent meg. A mentális lexikonban való eredményesebb kere-
sésre utal, hogy értelmetlen hangsor az eredetileg reprodukálandó szó helyett a má-
sodik mérés során csupán kétszer fordult elõ, a már említett kötelé, és a hatodik
mondat elején szereplõ rakjátok szó helyett a csakjátok hangsor hangzott el. Ezek
a kifejezések a szlovák domináns csoport két tanulójától származnak, ami utalhat
arra, hogy náluk a más nyelvi dominancia miatt asszociálódott értelmetlen hangsor. 
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Hangtanilag megvizsgálva az elhangzott szavakat, az elsõ teszt eredményeihez
hasonlóan itt is megállapítható, hogy a magánhangzók észlelése biztosabb, mint a
mássalhangzóké. Ennek eredményeképpen a szótagszám általában megmarad, az
új szó az eredetileg elhangzott és észlelt magánhangzók segítségével épül fel. Ez a
tendencia érvényes a többi mondat ismétlése során megváltoztatott hangsorokra
is. A negyedik mondat végén problémát jelentett a szállt le pontos észlelése. A szó-
végi hangsúlytalan helyzetû -t pl. az ismétlés során több esetben elmaradt, s a le
helyett összesen 16 esetben a fel hangzott el. A diákok valószínûleg a pontosan
észlelt -á és -e mellett észlelték több mássalhangzó jelenlétét, a mondatvégi hang-
súlytalanabb helyzetben azokat más értelmes szóvá egészítették ki.  Az eddig be-
mutatott példákon kívül a többi mondatban elhangzott hibás ismétlés is vagy a mon-
dat végén vagy elején fordult elõ (pl. tavasszal~szabadban, 10. mondat). A hibák jel-
lege megegyezik az elsõ tesztben bemutatott hibák jellegével, elõfordulásuk azon-
ban nagyságrendileg kisebb. Ha az ismétlés során az eredeti hangsor egy vagy több
kifejezése hiányzik, az arra utalhat, hogy a vizsgálati személyek kísérleti helyzetben
nem voltak képesek az akusztikai kulcsok felismerésére. A második mérés során
azonban ez kisebb arányban fordult elõ, mint az elsõ mérésben. Az összes tévesz-
tés száma a GMP2-ben 86, ebbõl a nem ismételt kifejezések száma 29, ami az ösz-
szes tévesztés 33,7%-a, szemben az elsõ mérés 47,8%-os eredményével.

10. táblázat. Tévesztések az akusztikai szint észlelésére összeállított tesztben
(GMP2, 2. mérés). Szó vagy szókapcsolat hiányzik

Az elsõ mérés során 52 alkalommal fordult elõ, hogy egész mondat hiányzott (lásd
1. táblázat), a második mérés során csupán háromszor: az esztergomi csoportnál
az elsõ és a hatodik mondat, a párkányi magyar domináns csoportnál a harmadik
mondat hiányzik. Az elsõ vizsgálatban a szlovák domináns csoportnál fordult elõ leg-
gyakrabban ez a típusú hiba, a hiányzó mondatok majdnem a fele (46,2%-a) ennél
a csoportnál hiányzik. Az észlelés az õ esetükben is nagy mértékû fejlõdést mutat,
ezt a csoport átlagának javulásán túl alátámasztja az a tény is, hogy a második mé-
rés során ebben a csoportban ilyen típusú hiba nem fordult elõ.

5.4.2. A zajos szavak tesztjének (GMP3) részletes eredményei

A két mérés eredményeit összehasonlítva az átlagos teljesítményben a legkisebb
változás a GMP3, a zajos szavak tesztjében figyelhetõ meg. Ha azonban részlete-
sebben megvizsgáljuk a kapott eredményeket, itt is jelentõs fejlõdést tapasztalha-
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tunk. Az elsõ tesztelés hibatípusaihoz képest a második vizsgálat során csupán
egyetlenegyszer fordult elõ, hogy a vizsgált személy az elhangzott szó után semmi-
lyen szót nem ismételt el, míg az elsõ vizsgálat során ez az összes tévesztések
14,4%-át jelentette.

11. táblázat. Tévesztések az akusztikai szint észlelésére összeállított tesztben
(GMP3, 2. mérés). Az eredeti helyett más hangalak

A legtöbb hibával észlelt szó a teszt ötödik szava, a szita szó, melynek ismétlése so-
rán a tanulók 55 esetben reprodukáltak más hangsort, mint az eredetileg elhangzott
szó, ami az összes hibának mintegy 70%-át jelenti. Négy szó esetében egyáltalán
nem történt tévesztés, három szó esetében egy-egy esetben került sor más hangsor
reprodukálására az eredetihez képest. A nyolcadik szó a KMI domináns csoportnak
okozott problémát hét esetben. A szita szó észlelésében a mássalhangzók azonosí-
tása okozott problémát. Jellegzetes tévesztés volt a szó eleji dentialveoláris zöngét-
len réshang (sz) helyett a dentialveoláris zöngétlen zár-réshang (c) ejtése, pl. szita~-
cica, de más hanghelyettesítések is történtek, pl. pipa, bika, pipacs, ital stb. A hi-
bák mennyiségének csökkenésén kívül a legnagyobb különbséget az elsõ mérés
eredményeihez képest a teszt második szavában (meggy) elõforduló hosszú mással-
hangzó pontosabb észlelése mutatta. Míg az elsõ tesztelés során ennek a szónak az
észlelése 39 esetben történt tévesen3, a második mérés során már csak négy eset-
ben. Értelmetlen hangsor csupán három esetben jelent meg: sziti, tita, pita.

Általánosan elmondható tehát, hogy az eredetihez képest eltérõen reprodukált
szóalakok a GMP3-ban is hasonló tendenciát rajzolnak ki, mint az elõzõ tesztben be-
mutatottak. A magánhangzókat a diákok általában helyesen észlelték, a tévesen is-
mételt szavak szótagszáma megegyezik az eredeti szó szótagszámával. A kapott
eredmények alapján elmondható, hogy javult a hosszú mássalhangzó észlelésének
biztonsága.

5.4.3. A gyorsított mondatok tesztjének (GMP5) részletes eredményei (2. mérés)

A második mérés során is a gyorsított mondatok reprodukálása során követték el a
csoportok a legtöbb észlelési hibát. A tévesztések jellege hasonló, mint az eddig
bemutatott tévesztéseké, vagyis a tanulók vagy nem ismételték el a hallott hang-
sort vagy az eredetihez képest más hangsort reprodukáltak. Az elsõ és a második
mérés eredményei között a legnagyobb különbség � az átlagok emelkedõ tendenci-
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ája mellett �, hogy míg az elsõ mérés során a GMP5-ben volt a legnagyobb azoknak
a mondatoknak a száma, melyeket a tanulók egyáltalán nem tudtak reprodukálni
(szám szerint 78), a második méréskor ilyen jellegû hiba csupán egyszer fordult elõ.
Szó az összes csoportnál 18 esetben hiányzott (az összes hiba 12,2%-a), ezen kí-
vül az esztergomi diákok nyolc esetben nem ismételték el a mondat eleji határozott
névelõt. Mivel ez a típusú hiba majdnem kizárólag az esztergomi csoportnál fordult
elõ (a GMP2-ben is), feltételezhetõen az észlelésen kívül egyéb, pl. nyelvhasználati
tényezõk is szerepet játszhattak e hibatípus kialakulásánál.

12. táblázat. Tévesztések a gyorsított mondatok azonosításában (GMP5, 2. mérés).
Az eredeti helyett más hangalak

Mint a táblázatból is kitûnik, a tévesztések nagy része az eredeti helyett más hang-
sor típusú hibacsoportba tartozik. Megvizsgálva a tévesen reprodukált hangsorok
mondatbeli elhelyezkedését azt találjuk, hogy mondat közepén elõforduló szóban a
129 tévesztésbõl csupán 11 esetben fordult elõ az eredeti helyett más hangalak,
vagyis nehezebb vagy kevésbé sikeres az észlelés a mondat elején vagy végén.  Ez
az eredmény összevetve a GMP2-ben kapott hasonló eredménnyel arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy az észlelés szempontjából sem mindegy, hogy a mondaton belül az
információ hol található. A mondatszintû szövegfeldolgozás során már az észlelési
fázisban a mondat elején vagy végén levõ információ könnyebben elsikkadhat. E
kérdés azonban további vizsgálatot igényel nagyobb szövegegységek és más mon-
dathangsúlyú mondatok esetében.

A tévesztések száma szerint a legnehezebb mondatnak a hetedik mondat bizo-
nyult. Ebben a mondatban azonban a hibák nagy számát a mondat második szavát
képezõ akart szó utolsó hangjának elmaradása okozta a reprodukálás során
(akart~akar) összesen 81 esetben.  E nagyszámú tévesztésnek valószínû magyará-
zata lehet, hogy hangzósság szempontjából a felpattanó zöngétlen zárhang a legke-
vésbé hallható, emiatt gyorsított beszéd esetén a jobban hallható zöngés pergõ-
hang (a mássalhangzók közül a legnagyobb szonoritású) és magánhangzó hangkör-
nyezetében levõ -t nehezen észlelhetõ. A hangtani okokon kívül valószínûleg az is
szerepet játszott, hogy a mondat a múlt idõ jele nélkül is értelmes (Ki akart számot
adni a munkájáról?).

Az elsõ mérés során a tíz elhangzott gyorsított mondat közül a legnehezebbnek
a nyolcadik mondat bizonyult (119 tévesztés), s a tanulók a legtöbb esetben ezt a
mondatot nem tudták reprodukálni. A mondat (Átkokat szórt mások fejére.) a gyer-
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mekek számára szokatlanabb jelentéstartalmú. Hangtani szempontból az észlelés
nehézségét valószínûleg az okozta, hogy a hangzósság szempontjából több kevés-
bé hangzós felpattanó zöngétlen zárhangot tartalmaz, s a magánhangzók közül az
á és az o az elsõ hét szótagban váltja egymást. A második mérés során az észle-
lésbeli fejlõdést mutatja, hogy a mondatot, bár elõfordult téves ismétlés is, minden
tanuló el tudta ismételni. Ennek ellenére a legtöbb tévesztés a második tesztben is
ennél a mondatnál történt. Az eredeti szavakhoz képest a következõ téves hanga-
lakok hangzottak el: átkokat szórt~átkacolt, átkokatkot, átszórt, elfogad szót,
átkukacolt, átkutatott, átokat, átadom a szót, valami tititá (mint ritmus), átkot adok
másik fejére, elfogad szót, átlátszó mások fegyvere, elkopasztott másik. A tévesz-
tésekbõl látszik, hogy a szóhatárt, a mássalhangzók jellegét (zöngétlen explozíva),
a magánhangzókat és a szótagszámot a gyermekek legtöbbször észlelték. Néhány
esetben fordult elõ csupán, hogy a szóhatár sem volt érzékelhetõ a gyermekek szá-
mára, ilyenkor a három + egy szótag helyett négy szótagú hangsort hozott létre
(átkukacolt, átkutatott). A tévesztések jellegébõl kitûnik, hogy a tanulók igyekeztek
a fõnév�ige szerkezetet is megtartani. A mondat percepciós nehézségére utal, hogy
az átkokat kifejezés ismétlése tizenegy esetben maradt el, s ennél a mondatnál for-
dult elõ, hogy az egyik tanuló egyáltalán nem tudta reprodukálni. 

Az asszociációs szint jobb mûködésére, valamint a mentális lexikonban való gyor-
sabb keresésre utal az a tény, hogy míg az elsõ tesztelés során a gyorsított monda-
tok észlelése során elhangzott tévesen reprodukált hangsorok között 55 értelmetlen
hangsor is volt, a második vizsgálat során csupán kettõ (a már említett átkacolt és
átkokatkot, amennyiben az átkukacolt hangsort értelmes szónak tekintem).

5.4.4. Az észlelés folyamatát megvilágító egyéb példák

A tesztelés során az igazán jól együttmûködõ és érdeklõdõ (több diákot nagyon ér-
dekelt a vizsgálat mikéntje, célja) tanulóknál rákérdeztem, hogy hogyan történt az
elhangzott mondat visszaidézése. A kapott válaszok az asszociációs szint mûködé-
sére utalnak, valamint példát szolgáltatnak arra is, hogy az adott szó felismerését
a szemantikai és a szintaktikai szabályok hogyan segítik. Az összes így kapott vá-
laszt és megjegyzést közlöm az adott tesztmondattal együtt.

GMP2:
1. mondat: A sütemény nagyon finom volt. �Csak azt értettem meg tulajdonkép-

pen, hogy finom volt és körülbelül aszerint, hogy mi volt elõtte.�
2. mondat: A rádióban zene szól. �A szólt már csak kikövetkeztettem.�
6. mondat: Az õzikét kergeti az oroszlán. �Valami kergeti az oroszlánt� nem, az

õzikét kergeti az oroszlán.�
9. mondat: Ki akar lemenni vásárolni? �Lehet, hogy vásárolni, vagy bevásárolni

vagy ásni?�
GMP3: 
5. szó: szita. �Pipa, de nem teljesen, érdekesen,�
7. szó: eper. �Eper. Vagy ecset?�
8. szó: száj. �Száj. Vagy sál?�
9. szó: étterem. �Észterem, nem étterem.�
�Fõleg a magánhangzók jöttek át.� 
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GMP5
4. mondat: Ne gyártsatok selejtet. �Ne gyártsatok sereget? Nem, selejtet.�
6. mondat: A katonák felesküdtek a zászlóra. �A katonák valamit csinálnak.�
8. mondat: Átkokat szórt mások fejére. ��az elejét nem értettem. Valami át,

majd rájöttem, hogy átkokat, majd szórt, segített a mások fejére.� �Az elsõ szót
nem értettem, kikövetkeztettem a mondatból.� �A fejére � ennek segítségével, a
szórtot nem rendesen értettem.�

9. mondat. Gyorsan megitatták az állatokat. �Gyorsan megvitatták az állapotot.
Nem, inkább � gyorsan megitatták az állatokat.�

10. mondat: Fejtsétek ki a véleményeteket. �A véleményeteket. Ez volt a kulcs-
szó, ami besegített.� �Ejtsétek, nem az nem lehet, fejtsétek.�

A GMP2-ben közölt példák jól mutatják, hogy az adott szó felismerésérõl hozott
döntés kontextusfüggõ is. Mondat, ill. szövegkörnyezet nélkül az észlelés hiányos
volta mellett a döntés nem mindig végleges. Ha az észlelés elsõ fázisában nem tel-
jesen értelmes szót kap a vizsgálati személy, a rendelkezésére álló információk
alapján módosít. A bemutatott példákon az is jól látszik, hogy az észlelés mellett a
beszédfeldolgozási folyamatban hogyan vesz részt a szintaktikai és a szemantikai
elemzés, az asszociációs szint, s az így kapott eredmény hogyan hat vissza az ész-
lelés alapján módosított döntésre.

6. Az észlelést mérõ tesztek eredményeinek összefoglalása

A második vizsgálat az elsõ méréshez képest fejlõdést mutatott ki az észlelés terén
a zajjal fedett mondatok és szavak, s a gyorsított mondatok tesztjében egyaránt. A té-
vesztések jellege alapján az elsõ mérés során megállapított hibatípusok ugyan kimu-
tathatók a második vizsgálatban is, de a reprodukálás során egész mondat kihagyá-
sa csak egyedi esetekben történt meg. Minimálisra csökkent a nem reprodukált sza-
vak száma is. A leggyakoribb tévesztés az eredetihez képest más szó reprodukálása
kategóriába esett. A tévesen ismételt hangsorokban a magánhangzók észlelése jobb
volt, mint a mássalhangzóké, s az eredeti hangsor szótagszáma megõrzõdött.

A második mérés eredményeinek részletes vizsgálata azt mutatja, hogy az egyes
csoportok átlagainak javulása mögött a percepciós készség minõségi fejlõdése, az
asszociációs szint jobb mûködése és a mentális lexikonban való eredményesebb
keresés áll. Megfigyelhetõ, hogy a legkisebb mértékû fejlõdés a zajos szavak teszt-
jében történt. Az elsõ mérés során a gyermekek számára könnyebbnek bizonyult a
GMP2, mivel az elhangzó információ sûrûsége ebben a tesztben a legkisebb. A má-
sodik mérés során azonban pontosan a két másik teszt nagyobb információsûrûsé-
ge jelentett segítséget akkor, ha a percepció bizonytalanabb volt, mivel a hangsor-
ról hozott döntést szintaktikai és szemantikai elemzés, valamint az asszociációs
szint segítette.

A fejlõdés a legnagyobb mértékû az NMI csoportnál, a legkisebb mértékû pedig
a szlovák domináns gyermekeknél, de a különbség az õ esetükben is szignifikánsan
jobb, mint az 1. felmérés eredményei. 

A szlovák tanítási nyelvû iskolába járó tanulók magyar nyelvû percepciója szintén
fejlõdött, de a csoport átlagai nem érik el a magyar iskolába járó tanulók átlagait.
Fejlõdés itt is tapasztalható, de kisebb mértékû, mint a többi csoportnál, s legki-
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sebb mértékû a gyorsított mondatok észlelésében, ahol ez a csoport mutatja to-
vábbra is a legnagyobb mértékû lemaradást. Ez arra utal, hogy a gyöngébbik nyel-
ven a beérkezõ információ feldolgozása hosszabb idõt vesz igénybe, mint a domi-
náns nyelven. A szlovák iskolába járó csoport magyar nyelvû észlelési szintjének ja-
vulását mutatja az a tény, hogy a 2. mérés során mindhárom tesztben több tanuló
is elérte az elvárt szintet, s a leggyöngébb eredmények is jóval meghaladták az 1.
mérésben elérteket. Ennek ellenére a fejlõdés ebben a csoportban volt a legkisebb
mértékû. Ezt bizonyítja, hogy a csoport átlageredményei szignifikánsan gyöngébbek
a többi csoport átlageredményeinél. 

A magyar domináns kétnyelvû gyermekek és a magyar egynyelvû kontrollcsoport
eredményei között nincs szignifikáns különbség.

A kapott eredmények azt mutatják, hogy az észlelés fejlõdése nem fejezõdik be
10-11 éves korban, hanem egy sokkal elhúzódóbb folyamat, nagy egyéni különbsé-
gekkel, mind a fejlõdés mértékét, mind gyorsaságát tekintve. Az SZI csoport gyön-
gébb magyar nyelvû észlelési szintje, valamint azok a kutatási adatok, melyek sze-
rint a csoport magyar nyelvû szövegértése a két idõszak között még kisebb mérték-
ben javult (lásd Vanèoné 2005), újra az anyanyelvi oktatás fontosságára hívja fel a
figyelmet. Az NMI csoport diákjai mutatták a legnagyobb mértékû fejlõdést a be-
szédészlelésben. Ez az eredmény kijelöli a további kutatás irányát is. Megvizsgálva
ugyanis a csoportok hátterét, két tényezõ az, amiben az NMI csoport markánsan el-
tér a többi csoporttól. Az egyik a kétnyelvûség magasabb szintje anyanyelvi oktatás
mellett. A másik az a tény, hogy az oktatásban kis létszámú csoportokban vesznek
részt, az osztály létszáma, ahova a csoport diákjai járnak, nem haladta meg a húsz
fõt. Kis iskolákban, kis létszámú osztályban végzett vizsgálatok adatai is arra en-
gednek következtetni, hogy az egyéni foglalkozást is lehetõvé tevõ osztálylétszám a
beszédészlelés és a szövegértés szintjének javulását eredményezheti (Nagy 2005;
Révész 2005; Vass 2005). Ezek a feltételezések azonban további vizsgálatokat igé-
nyelnek.

Az NMI csoport eredménye azért is figyelemre méltó, mert az 1. tesztelés során
az MOK csoport szignifikánsan jobb eredményt (95%-os szignifikancia szinten) tu-
dott felmutatni a gyorsított mondatok észlelésében, a 2. tesztelés során a nagyvá-
rosi csoport észlelése anyanyelvükön szignifikánsan jobb volt, mint az egynyelvû
csoporté. Ebbõl az a következtetés adódhatna, hogy a magyar domináns kétnyelvû
diákok észlelése egy bizonyos területen jobb, mint egynyelvû társaiké. Ez azonban
csak akkor lenne ilyen egyértelmû, ha a magyarországi kontrollcsoport és a kétnyel-
vû csoportok semmi másban nem különböznének, csak egy-, ill. kétnyelvûségük-
ben. Mivel azonban ez így nem áll fenn, a különbség okaként az egy- és kétnyelvû-
ség csak a számításba jöhetõ tényezõk egyike.

Azt is szeretném azonban megjegyezni, hogy az észlelés komplex folyamat, s a
jobb észlelési eredményeket az észlelésben szerepet játszó többi részfolyamat és
az asszociációs szint mûködésének fejlõdése is eredményezhette. Ez más szóval
azt jelenti, hogy idõsebb korban hiányos észlelés esetén a hallgató kevesebb ész-
lelési adatból is képes értelmes szót, ill. mondatot reprodukálni.
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Jegyzetek

1. Természetesen a nyelvelsajátítás kisebbségi helyzetben többtényezõs folyamat, melyre
hatással van az adott település földrajzi helye, a település nemzetiségi összetétele, a
családon belül levõ nyelvhasználati és egyéb szokások stb.

2. Mivel tanárként sokszor voltam a diákokkal tanórán kívül is, olyan helyzetben is, hogy lát-
szólag egyáltalán nem rájuk figyeltem (pl. ha óraközi szünetben ügyeltem, írtam vagy ol-
vastam), jelenlétem megszokottá vált, és így a gyermekek egymás között valószínûleg azt
a nyelvváltozatot használták, mely számukra a legtermészetesebb. Így kerülhettem el a
labovi (Labov 1972, 181; uõ. 1984, 30) ún. megfigyelõi paradoxont, mely szerint annak
a tudata, hogy a vizsgálati alanyokat megfigyelik, azt eredményezi, hogy eltérnek szoká-
sos beszédstílusuktól. De hogy ne csak saját megfigyeléseimre támaszkodjak vélemé-
nyem kialakításakor, kollégáim és a saját, ill. rokoni körben levõ gyerekek megfigyelése-
it is figyelembe vettem.

3. A hosszú mássalhangzók megkülönböztetésének problémájára utal, hogy a beszédhang-
differenciálás képességének vizsgálata során (Vanèo 2004) is a legnagyobb problémát a
hangok idõtartamának megkülönböztetése okozta.
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ILDIKÓ VANÈONÉ KREMMER

DEVELOPMENT OF LANGUAGE COGNITION IN THE MIRROR OF LONGITUDINAL EXAMINATION

In my study, I examine the change of level of language cognition of Hungarian
students in Slovakia. The examination was carried out by GMP standardized
diagnosis test for speaking recognition and understanding. The research was
carried out as a follow-up examination in 1999 and 2004. On the basis of the
examined data it can be stated that the development of recognition does not
end at the age of 10, it is a longer process with big individual differences con-
sidering the extent and speed of development. At the same time the gained
results even show that in the case of older students how better processing of
semantic and synthetic structures and the development of association level is
helped by the incomplete cognitions.
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A kannibalizmus nem a primitív ember természetes viselkedése, hanem a világ val-
lási vízióján alapuló kultúrszokás. �Ahhoz, hogy a növényvilág tovább élhessen, az
embernek ölnie kell és meg kell, hogy öljék; ezen kívül végsõ határáig, az orgiáig
kell vinnie a szexualitást� � írja Mircea Eliade.1 Az egyik legdrasztikusabb görög mí-
toszban, Tereus, Philomela és Progne történetében a kannibalizmus gyerekgyilkos-
sággal társul: a saját anyja öli és fõzi meg a fiát és tálalja fel az apának. A gyerek-
gyilkosság a Dionüszoszról szóló mítoszok egyik közös eleme: a bakkhánsnõket té-
boly, isteni õrület szállja meg, állatokat és embereket ölnek meg (nem egyszer az
anya saját fiát), majd az áldozat széttépése (szparagmosz) következik2 és a nyers
hús rituális elfogyasztása (omophagia). A rítus eredete a gyermek Dionüszosz-
Zagreusz feldarabolásának mítoszában keresendõ, akit a titánok megöltek, dara-
bokra vagdostak, egy üstben megfõztek és felfaltak, a gyermek azonban az istenek
segítségével újra életre kelt.3

Egy Dionüszosz-rítus szimulációja

A szophoklészi eredetû4, Ovidius Metamorphosesében feldolgozott5, és elsõ ízben
Gyöngyösi István által magyarított6 történetben a dionüszoszi téboly csak álca, mely-
nek leple alatt a megcsalt feleség, Progne és a megerõszakolt sógornõ, Philomela
könyörtelenül végrehajthatja az elõre megfontolt bosszút, a férj, Tereus megbün-
tetését.7 A gyilkosság és az emberevés tulajdonképpen a korábbi erõszakos tettek-
re adott drasztikus válasz. A történet szerint Tereus feleségül veszi Prognét, Pan-
dion athéni király lányát, majd megerõszakolja sógornõjét, Philomelát, s hogy a do-
log ki ne tudódjon, bezárja a nõt és kivágja a nyelvét. 

Ovidius a helyzet drasztikumát a levágott nyelv önállósításával, megszemélyesí-
tésével fejezi ki: a nyelv töve a mélyben rángatózik (�radix micat ultima linguae�),
maga a  nyelv pedig a sötét földön fekszik remegve és morogva (�ipsa iacet ter-
raeque tremens inmummurat atrae�), s úgy vergõdik, ahogy a kígyó levágott farka
szokott ugrálni (�utque salire solet mutilatae cauda colubrae, / palpitat�) és haldo-
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POLGÁR ANIKÓ

�Fiának a testét fõzeti, sütteti�

Tereus története Ovidiusnál és Gyöngyösinél

ANIKÓ POLGÁR 82.033:821.124`02-1
�HE COOKS AND BAKES THE BODY OF HIS SON�. 821.124`02-1.033
THE STORY OF TEREUS AT OVIDIUS AND GYÖNGYÖSI 82.0:81`255.4

Translation of Literary Works. Ancient Literature. Baroque Poetry. Tereus. The Myths of Progne and
Philomela. Ovidius. István Gyöngyösi. Rhetoric.



kolva is ûrnõje nyomát keresi (�et moriens dominae vestigia quaerit�). Philomela kí-
gyóként ugrándozó levágott nyelve is a történet dionüszoszi jellegét erõsíti, hiszen
Dionüszosz kígyóként is megjelenhet, az eleven kígyók a kígyófogdosást is maguk-
ba foglaló Bakkhosz-szertartásokon az istenség hordozói. A kígyót a felszenteltek
keblébe teszik, és lejjebb vagy egészen alul kiveszik: ezt Dodds szerint úgy magya-
rázhatjuk, mint az isten szexuális egyesülését a beavatottal.8 A Dionüszosszal azo-
nosított fríg isten, Sebazius (Szabaziosz) tisztelõi is �beavatásukkor kígyót húznak
át combjuk között�, s a phallikus szimbólumnak tekinthetõ kígyó a keresztény gon-
dolkodásban az elsõ embert pusztulásba vivõ kígyóval azonosul.9

Progne a Dionüszosz-ünnep adta lehetõséget használja ki arra, hogy fogva tar-
tott húgát (tkp. az oreibaszia, az éjszakai hegyen táncolás során) kiszabadítsa
(�Tempus erat, quo sacra solent trieterica Bacchi / Sithonicae celebrare nurus�10

[�Eljött a Bacchus-ünnep ideje, melyet a sithoni nõk háromévente szoktak megülni�];
Gyöngyösinél: �Olyan idõ talált éppen akkor lenni, / Kin Bacchusnak szoktak áldo-
zatot tenni�11). Gyöngyösi domesztikálja a Bacchus-ünnep leírását: a bakkháns-
öltözet néhány eleme (borostyánágak12, lándzsa13) ugyan nála is megtalálható, Bac-
chus neve is szerepel14, az összhatás mégis inkább farsangi. A bakkhánsok �sok
csengõ-bengõ ruhákat�15 vesznek fel, s azokban mennek �éjenként farsanglásra�.16

Progne kiszabadított húgát is �farsangos� ruhába öltözteti17, majd otthon �farsan-
gos ruháját vele letéteti�.18

A Philomelát kiszabadító Progne csak színleli a bakkhoszi õrületet (�Bacche,
tuas simulat�19; Gyöngyösinél: �a farsanglásnak végtére színével�), nála elõre meg-
fontolt tett az, ami általában (pl. a fiát, Pentheusz thébai királyt oroszlánnak nézõ
és megölõ Agaué esetében) Dionüszosz hatására szokott bekövetkezni. Ám a gyer-
mek Itys megölésekor valóban vad téboly nyomja el benne az anyai ösztönöket:
�traxit Ityn, veluti Gangetica cervae / lactentem fetum per silvas tigris opacas�20

(�elragadta Ityst, mint a Gangesz-parti tigris az õz szopós kicsinyét a sötét erdõn�).
Progne reakciója nem egyedi eset: a nõk mainászi õrjöngése klasszikus toposznak
számít, különösen azokban az esetekben, amikor családi, egyéni integritásuk ve-
szélybe kerül.21

A rítus csúcspontja, a szparagmosz és az omophagia is jelen van a történetben,
de megváltozott formában. Itys testét, melybõl még nem szállt ki teljesen a lélek, a
testvérek bakkhánsnõk módjára széttépik (�Vivaque adhuc animaeque aliquid reti-
nentia membra / dilaniant�22), de Tereusszal nem nyersen, hanem fõtt-sült állapot-
ban etetik meg, nincs szó tehát omophagiáról, ám (ezt helyettesítendõ) a tagok
megfõzése, megsütése még féleleven állapotban történik:

�pars inde cavis exultat aenis,
pars veribus stridunt; manant penetralia tabo�23

(�tagjai egy része az öblös rézüstben ugrándozik,
más része a nyársakon zúg; a szobák áznak a vérben�)

Ovidius (Aiolosz teheneinek megsütésére utaló) Homérosz-allúziójának24 Gyöngyösi-
nél nincs nyoma, a szétdarabolás után s fõzés közben még tovább élõ testrészek
drasztikus képe helyett az õ leírása sokkal közhelyesebb:
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�Azmint ezt feltette, úgy el is követi,
Fiának a testét fõzeti, sütteti.
Kõvé vált a szíve, hogy nem érezheti
Ennek szörnyûségét s megcselekedheti.�25

A vár sem vérrel van tele Gyöngyösinél, hanem �a sültek gõzével�.26 A gyermek meg-
sütése a tûzmotívumhoz tartozik. �Létezik egy bizonyos nyilvánvaló feszültség a tûz
köznapi és szent használata, azaz a sütés, ipari alkalmazás, illetve az áldozás, ritu-
ális tisztítás, isteni büntetés között� � írja Kirk.27 Ez a feszültség Itys megsütése
esetében sem oldódik fel, hiszen a rítus csupán látszólagos, Progne csak hazudja,
hogy egy vallási ünnep miatt kell Tereusnak külön étkeznie. A tûzben a szent és köz-
napi ellentéte mellett benne van a tisztítás és a rombolás kettõssége is, ilyen érte-
lemben Itys megsütésével ellentétesek azok a mítoszok, amikor istennõk tûzbe tart-
ják a gyerekeket, hogy halhatatlanná tegyék õket (pl. Thétisz és Akhilleusz, Démétér
és Démophón esete).

Cupido tüze

A tûzmotívum Ovidiusnál nem olyan hangsúlyos, mint Gyöngyösinél, aki a Csalárd
Cupidóba beiktatott Ovidius-átdolgozással Cupido természetét és a Cupido által
okozott szörnyûségeket akarta (elrettentésképpen) bemutatni.28 A történetet Diana
istennõ meséli el, s az apropót egy fácán lenyilazása szolgáltatja. A történet végén
ugyanis megtudhatjuk, hogy a madár �mibõl, miként lett�29, a végsõ cél azonban az,
hogy az elbeszélés hallgatói megtudják, �ki légyen Cupido�.30

A fiát megölõ Prognét a bosszú tüze úgy égeti, akár a szenvedély tüze korábban
Tereust. Mikor Tereus elõször pillantja meg Philomelát, �gyúlni kezd szíve nem re-
mélt tüzével�.31 Ez annak következménye, hogy Cupido �készített tüzét szívében hin-
tette�.32 A tûzmotívum Gyöngyösinél aktualizáló hasonlatokkal társul: 

�Kitûl, mint a szikra, esvén puskaporban,
Úgy hirtelenséggel Tereus fellobban,
És az hovatovább mind gerjed nagyobban,
Mintha több-több olaj dõlne rá újobban.�33

A tûz, melytõl Tereus lángra lobban, már Philomela szépségében is ott izzik: 

�Égnek nyaka, mellye sok drágakövekkel,
Aszerént kezei köves perecekkel,
Gyertyákat gyújtonak ragyagó fényekkel,
Miként a csillagok éjjeli tüzekkel.�34

�Az sok cifra rajta majd ugyan lángozik...�35

A bosszútûz Cupido tüzének ellentüze, tulajdonképpen az egyik okozza a másikat,
tehát a gyilkosságért is Cupido a felelõs. A bosszú tüze égeti Prognét, amint a kó-
dolt üzenet révén tudomást szerez a történtekrõl: �Hol halál, hol tûzláng látszik sze-
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mélyében / És mennyköves villám szikrázik szemében.�36 A bosszú egyik lehetsé-
ges neme, mely Ovidiusnál is felmerül, a ház rágyújtása Tereusra: �Aut ego, cum
facibus regalia tecta cremabo, / artificem mediis inmittam Terea flammis�37 (�Vagy
fáklyákkal felgyújtom a királyi palotát, és Tereust, a tettest a tûzbe taszítom�); Gyön-
gyösinél: �Azért avagy házát égetem nyakában, / S temetem magát is annak az
hamvában.�38 A házat felgyújtó fáklyák képét már az esküvõi fáklya is elõre jelezte,
hiszen Tereus és Progne esküvõjén az Eumenisek tartották a sírról lopott fáklyákat
(�Eumenides tenuere faces de funere raptas�39), s ez baljós jelnek számított. Gyön-
gyösinél az Eumenisek nem ilyen megszépített néven, hanem mint fúriák jelennek
meg, de az esküvõi szertartás domesztikálása révén a fáklya motívuma kimarad:
�Alecto, Megara vannak ott helyettek, / És a menyasszonynak ágyat õk vetettek, /
Úgy a nyoszolyók is ugyanazok lettek.�40 Mikor Prognénak eszébe jut, hogy Itis is az
apjára hasonlít, �felforr ellene onnét vett tüzében�41, mikor pedig már majdnem
megenyhül anyai szíve, húga jut eszébe, és �újabb olaj omlik azáltal tüzében�.42 A
szenvedély tüzének másik ellentéte a szemérem pírja, mely Philomela orcáján gyúl,
mikor nõvérével találkozik: �Mert mintha ellene dühödött férjének / Akarva tett vol-
na eleget kedvének, / Úgy gyújtván orcáját tüze szemérmének.�43

Nyelv és erósz

Mind Ovidius, mind Gyöngyösi szövegében fontos szerepe van a retorikának44, a for-
dítás azonban a retorikai elemeket felerõsíti, a késleltetés és a részletezés eszkö-
zeként használja. A történet nyelv és Erósz összetartozását példázza, hiszen Pei-
thó, a rábeszélés istennõje eredetileg Aphrodité kíséretéhez tatozott, s feltehetõen
a legkorábbi szónoki beszédek is �szerelmi beszédek� (erótikoi logoi) voltak.45

A történet kezdetén Progne egy bravúrosan felépített szónoki beszéddel próbál-
ja elérni azt, hogy férjével elhozassa rég nem látott húgát. Ovidiusnál ez a rész nem
egészen ötsoros46, Gyöngyösinél azonban öt versszakba van szétírva.47 Gyöngyösi a
meggyõzés folyamatát érzékelteti Progne monológjával, mely a tanácskozó beszéd
(genus deliberativum) eszközeivel él, s melynek célja a rábeszélés (suasio). A beve-
zetés tulajdonképpen behízelgés (insinuatio), hiszen Prognénak azt is indokolnia
kell, hogy ilyesmi egyáltalán eszébe jutott.48 A tárgy megjelölése49 után a következõ
versszak tartalmazza a rövid elbeszélést (narratio), Progne kívánságának elõzmé-
nyeit: �Régen van, miolta onnét elhozattam, / Te szolgálatodra, édesem, adat-
tam...� Ezután következnek az érvek: 

� nehéz úgy egy feleségnek, ha nem látja az apját (�Vajon nem nehéz-é, te ma-
gadra hadtam, / Hogy édesatyámat eddig nem láthattam?�50);

� azt sem tudja, mi van a húgával (�Kedves öcsém mint van, aztat sem
tudhatom...�51);

� ha meglátogatja õket, biztosan visszajön majd (�Kiknek személyeket mihelyet
láthatom, / Magamot kevéssé velek mulathatom, / Visszagyövök hozzád, Istenre
fogadom.�52);

� ha pedig a férj maga megy helyette, azzal is a kedvében jár (�Avagy ne nehez-
telj magad odameni...�53).

A befejezés is az érzelemfelkeltésre épül: férje a legnagyobb örömöt azzal sze-
rezné neki, ha elhozná húgát, és ha gondját viselné. Ovidiusnál a narratio teljesen
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hiányzik, a többi rész pedig sokkal sûrítettebb formában van meg. Az insinuatio (�Si
gratia [�] / ulla mea est�54) után következik a kettõs kérés (a tárgy megjelölése):
engedje meg, hogy meglátogassa húgát vagy húga jöjjön el hozzá (�vel me visendam
mitte sorori, / vel soror huc veniat�55). Az érvelésben pedig már csak erre az utób-
bi kérésre vonatkozó két érvet találunk:

� apósodnak ígérd meg, hogy rövid idõn belül visszaviszed húgomat (�redituram
tempore parvo / promittes socero�56);

� nagy ajándékot adsz nekem azzal, ha megadod, hogy láthassam húgomat
(�magni mihi muneris instar / germanam vidisse dabis�57).

Ovidiusnál a férj nem is válaszol, rögtön cselekszik. Gyöngyösinél a férj válasza
ugyan jóval rövidebb58, de Progne beszédéhez hasonló felépítésû, és amellett érvel,
hogy Progne ne tegye ki magát az út veszélyeinek (szelek, ellenség), inkább õ ma-
ga megy, csak itthon is vigyázzon magára.

Ovidiusnál a történet menete is sokkal sûrítettebb, nála a kihajózást követõ
kulcsjelenet a võ és az após találkozása (�Ut primum soceri data copia, dextera dex-
trae / iungitur�59 [�amint az apósnak alkalma adódott rá, kezet fogtak�]), Gyöngyösi
viszont azt is részletezi, ami a kihajózás és a találkozás között történt. Az õ varián-
sa alapján Tereus elõreküldött két könnyû sajkát, színes néppel és négy úri szolgá-
val, tõlük tudta meg Pandion, hogy veje megérkezik, ezért ment ki elé a tengerpart-
ra.60 A bõvítés tehát a hiányzó logikai láncszem megadására is szolgál, bár Ovidius
szövegébõl nem egyértelmû, hogy võ és após a parton találkozott, a kézfogás tör-
ténhetett késõbb is. A továbbiakban Ovidius csak jelzi, hogy beszélgettek (�fausto
committitur omine sermo�61), s a beszélgetésbõl csak egy elemet emel ki: a feleség
üzenetét, hogy vigye el Philomélát.62 Gyöngyösi a beszélgetés lefolyását konkretizál-
ja, nála más, ilyenkor szokásos dolgokról is szót ejtenek (hogy van a felesége és
kisfia, miért nem hozta õket is magával63). 

Retorikai célzatú bõvítés Gyöngyösinél Philomela szépségének leírása is, a
szemléltetõ beszéd (genus demonstrativum), a dicsõítés (laus) alapjegyeivel. A bõ-
vítés mértékét jól szemlélteti a megfelelõ részek aránya: míg a szépségleírás a ma-
gyar szövegben nyolc versszakra terjed ki64, a latinban csupán négysoros.65 Az igazi
szépség a tartozékokkal (ékszerek, frizura, öltözet) szembeállítva mutatkozik meg,
hiszen Philomela maga szebb, mint a ruházata.66

A késleltetés az események további menetében is megfigyelhetõ. Tereus látoga-
tását apósánál Gyöngyösi jobban részletezi, Tereust Parishoz hasonlítja (�Priamus
fiának példáját követi�67). A Tereus�Paris párhuzam kimondatlanul Ovidiusnál is
megvan, hiszen a szituáció hasonló, csak ott a férj, itt az atya látja vendégül a maj-
dani csalót. Tereus is (a férjre féltékenyen nézõ Parishoz hasonlóan) magát képzeli
az atya helyébe, mikor azt a lánya öleli. Az erotika és a retorika folyamatosan ösz-
szefonódik � Tereusnak Gyöngyösinél is, Ovidiusnál is a rábeszélés a legfõbb esz-
köze, s a szerelem teszi õt ékesszólóvá: �facundum faciebat amor�68 � �Az pedig-
len, mennél inkább ég szívében, / Annál serényb munkás annak eszközében.�69

Gyöngyösinél Tereus nemcsak a vacsoránál beszél Philomelával, hanem négyszem-
közt is a lány szobájában (�béköszön Téreus a szûznek házában�70), s a rábeszélés-
nél is tovább megy: Philomelát �a sógorság színes köntösében� az ölébe is ülteti71,
sõt, meg is csókolja (�miképpen férhessen azok rózsáihoz, / lop is egyet-kettõt, jut-
ván ajakihoz�72), de tovább már nem mer elmenni. Gyöngyösi Philomelája tehát sok-
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kal naivabb, hiszen még ezek után is õ maga könyörög az apjának, hogy elmehes-
sen Tereusszal. 

Ovidiusnál Tereus látogatása egynapos: beesteledik73, megvacsoráznak, lefek-
szenek74, másnap útnak indulnak.75 Gyöngyösinél az útra készülõdés tovább tart.
Másnap látogatja meg Tereus a lányt a szobájában, és kéri, hogy eszközölje ki aty-
jánál, �hogy harmadnap alatt elkészítse éppen�.76

Gyöngyösinél a lineáris elbeszéléstechnika a folyamat minden részletére kiterje-
dõ leírást igényel, Ovidius megelégszik a kulcsfontosságú mozzanatokkal. A vacso-
ra leírása a latinban nem egészen kétsoros, és csupán a lényegre szorítkozik: �re-
gales epulae mensis et Bacchus in auro / ponitur�77 (�az asztalt királyi lakomára te-
rítik, és arany serlegbe töltik a bort�). Gyöngyösinél a szakácsok és a felszolgálók
munkájával kezdõdik78, a terítés a beszélgetés közben folyik. Miután felhozták az
ételeket, a beszélgetés félbemarad, asztalhoz ülnek. Maga a vacsora, az evés köz-
ben is folyó beszélgetés, tréfák, pohárköszöntõk említésével újabb két versszak.79

Tereus vacsora közbeni gondolatai80 is Philomela körül forognak: a tûzmetafora mel-
lett (�égetvén azt fia Venusnak�81 �gerjedõ szívének mint annyi tüzeit�82) fontos sze-
repet kap az étkezésmetafora (a szerelmes a lányra van kiéhezve83). A két metafo-
rakör a fõzésben kapcsolódik össze: �s dühödt szerelmét csak szívében fõzi�84, gõ-
ze pedig fejébe száll.

Philomela atyjához intézett beszéde85 újabb retorikai célzatú bõvítés, melynek be-
vezetésében a lány áldást kér az útra, majd az érvek következnek: ha siet elindul-
ni, hamarabb visszajöhet; ha késik, ott reked télre, hiszen mindjárt vége a nyárnak;
szeretné látni nénjét, de siet is vissza atyja vigasztalására. Az eseményeket késlel-
teti az úti készülõdés leírása, miközben Tereus szerelme egyre nõ.86

A drasztikus események bekövetkeztét elõrevetítõ, baljós jelek közé tartozik a
lány és az atya rossz elõérzete az indulás elõtt. Ovidiusnál az atya nagy zokogás
közt vett végsõ búcsút, s lelke gonosz sejtelmeitõl megrettent (�supremumque vale
pleno singultibus ore / vix dixit, timuitque suae praesagia mentis�87). Gyöngyösinél
Philomela jajgatva és keseregve indul, s a nehéz búcsúzkodás még öt versszakot
tesz ki.88 Az olvasó ezáltal még jobban felkészül a rémtett bekövetkeztére, érthetet-
lenné válik viszont Philomela viselkedése, hiszen korábban õ könyörgött az atyjá-
nak, hogy eressze el. Ovidiusnál csak az atya érzi elõre a bajt, Gyöngyösinél mind-
ketten: �Vannak mind a ketten nehéz keservekben, / Minthogy nem érzenek sem-
mi jót szívekben.�89

A félelem fokozása is bõvítéssel történik Gyöngyösinél. Mikor Tereus földjén ki-
köt a hajó, a férfi az erdõbe, egy �nagy óv épület�-be90 vonszolja (in stabula alta
trahit) Philomelát. A lány félelmét Ovidiusnál három participium fejezi ki: �pallen-
tem, trepidamque et cuncta timentem�.91 Gyöngyösi a félelem festésében sokkal
részletezõbb, három versszakba írja szét92, a félelemkeltést az ellentétezés és a for-
dítói polifónia révén is fokozva. A pallentem megfelelõje lehet a �halálszín öltözik ró-
zsás személyében�93, a sápadtságot a korábbi rózsás arcszínnel szembeállítva. A
fordítói polifóniára (több egyenrangú fordításváltozat beiktatására) példa a trepidam-
hoz hozzárendelhetõ két variáns: �és nagy reszketéssel van minden tagjában�94,
�alig állván lábain szörnyû félelmében�.95 Ez utóbbi sor emellett a cuncta timentem
célszövegbeli megfelelõje is lehet, akárcsak a 91. versszak 1. sora: �hol a gyenge
leány megijed magában�. Ovidiusnál a sápadt, remegõ és mindentõl félõ lány sírva
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kérdezi, hol van a nõvére (�et iam cum lacrimis, ubi sit germana, rogantem�96).
Gyöngyösinél a lány megszólalásában �kedves nénjének háza�, ahová készült, a
�latrok barlangjá�-val kerül ellentétbe, ahová �hozattatott�. A 92. versszak a test el-
változásait festi (lábai reszketnek, bõre sápad, szemébõl dõl a könny), a 93. a léle-
két (szíve háborog, feje tántorog). A félelemérzet fokozását célozzák a túlzások is:
a lány annyira sír, hogy patakok áradnak szemében, s egy másfajta metamorfózis
lehetõsége is felmerül, a forrássá változás: �melyeknek elfogyhat, mint Biblis,
vizében�.97

A megerõszakolás leírása Ovidiusnál háromsoros98, az 527. sortól kezdõdõen
már a megerõszakolás következményeit mutatja be. Gyöngyösinél maga a megerõ-
szakolás hét versszakra terjed ki99, olykor egy ovidiusi megjegyzés nyomán egész je-
lenet kerekedik, pl. a fassusque nefas (�bevallja bûnös vágyát�) a magyar szöveg-
ben két versszakká íródik szét. Tereus, miután bezárta Philomelát (�rekeszti egyik-
ben�100), elõször �kérve kezd dolgához�101, de a lány hajthatatlan és még jobban
megijed. Az �et virginem et unam / vi superat�102 kifejezéssel Ovidius nyersen, de
tárgyilagosan konstatálja a megerõszakolást (�erõvel legyûri a szüzet, aki egyma-
ga/segítség nélkül van�). Gyöngyösi a küzdelem folyamatát is leírja, nagyon érzék-
letesen, s csak az öt versszakos leírás végén jut el oda, hogy: �és az gyenge szü-
zet addig hányja s veti, / ledõlti végtére és megförtözteti�.103

Philomela megerõszakolás utáni accusatiója, vádbeszéde104, a törvényszéki be-
széd (genus iudiciale) egyik altípusaként olvasható. A latin �O diris barbare factis!
/ O crudelis!� megszólítást Gyöngyösi egész versszakká bõvíti, Tereushoz állatpár-
huzamokat (bestia, szeléndek) és mitológiai szörnyalakokat (Harpia, Furia) rendel-
ve. A beszéd felépítésben, a fõ vádpontokat tekintve követi Ovidiusét. Tereus négy-
szeresen is vétkezett: nem vette figyelembe az atya (vagyis az apósa) kérését (man-
data parentis), a nõvér (vagyis a feleség) aggodalmát/szerelmét (cura sororis),
Philomela szüzességét (mea virginitas) és a házassági kötelességet (coniugalia
iura). Gyöngyösi az accusatiót azzal keresztényiesíti105, hogy az istenfélelemrõl való
elfeledkezést is a vádpontok közé sorolja (�sem Isten félelme / nem visel tégedet,
rút, fertelmes elme�106), a házassági kötelesség megsértésének pedig külön vers-
szakot szentel.107 A narratióban utal a megtörtént gyalázatos tettre:

�Paelex ego facta sororis,
tu geminus coniunx��108

�Engemet (ó, lator!) ím, kurváddá tettél,
Magával nénémmel meg nem elégedtél,
Hanem énnékem is, ím, férjemmé lettél!�109

A kiutat saját maga számára a halálban látja, csak azt sajnálja, hogy ez már koráb-
ban nem következett be, akkor elkerülte volna a gyalázatot110, Tereus számára pe-
dig az istenektõl kér büntetést.111 A bosszúra a nõnek egy eszköze maradt: a
nyelv112, mellyel három szférát is megmozgat (az embereket, a köveket és fákat, va-
lamint az egeket). Tereus azonban nyelvétõl, egyetlen védekezési eszközétõl is meg-
fosztja, s a megerõszakolás után a nyelv kivágása egy újabb metaforikus defloráció-
nak tekinthetõ.113 A két esemény erósz és nyelv összekapcsolódását példázza,
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Philomela és Tereus pedig a férfi-nõi sztereotípiák megtestesítõi. �Nincs olyan kul-
túra, amelyben a férfiak ne vádolták volna a nõket szószátyársággal és fölösleges,
kelekótya szószaporítással� � írja George Steiner114, s ezt a statisztikai bizonyítékok-
kal alá nem támasztható vélekedést a nemek közötti különbségek õsi értelmezésé-
bõl eredezteti, mely szerint a nõi szószátyárság a nõi testnek a férfiak számára rej-
télyes folyamataival és váladékaival hozható összefüggésbe. A férfiakat ezzel szem-
ben a nõi mitológiában az erotikus hazudozás és javíthatatlan hencegés jellemzi,
�számukra a beszéd csak arra való, hogy elrejtsék, ajkuk s nyelvük való célja a sze-
xuális agresszió�.115

Gyöngyösinél a nyelv kivágásának jelenete még Ovidiusénál is drasztikusabb és
véresebb, hiszen miután Tereus �tövbûl metszi ki éles fegyverével�116 a lány nyelvét,
az a saját vérében hempereg a földön, és hörgõ gégéjébõl hiába próbál meg szava-
kat kipréselni.117 Gyöngyösi külön versszakot szentel a nyelv nélkül vergõdõ
Philomelának és a levágott, nyugtát nem lelõ nyelvnek. Ovidius viszont (s ebben
Gyöngyösi nem követi a latin pretextust) Tereus kegyetlenségét még megtoldja az-
zal a szóbeszéddel (melyet állítólag maga is alig hisz), mely szerint a férfi a meg-
csonkított lányt még utána is többször meggyalázta.118

A hallgatásra kárhoztatott Philomela a nõiséget és a költõiséget egyaránt jelké-
pezõ szövésben találja meg a kommunikációhoz vezetõ utat. Ovidiusnál egy év telik
el Philomela megerõszakolása óta (�signa deus bis sex acto lustraverat anno�119),
amikor a lány kiötli, hogyan értesíthetné nõvérét. Gyöngyösinél ezalatt több év telik
el, de az idõmegadás a magyarban nem olyan precíz, mint a latinban: �Azalatt az
üdõ eljár folyásában, / És annak is telnek esztendõk dolgában.�120 A kommunikáció
módja is domesztikálódik: Ovidiusnál Philomela bíbor jeleket szõtt a fehér fonalak
közé (�purpureasque notas filis intexuit albis�121), Gyöngyösinél a hölgy a korabeli
szokáshoz igazodva �fejír gyolcsot, veres selymet kér magának�, és �kivarrja
mintlétét dolgának�.122

A történtekrõl értesülõ Progne reakciójának leírása (mely Gyöngyösinél sokkal
részletezõbb, mint Ovidiusnál123) az ellentétezésre épít. Progne �hol fázik, hol hevül
testében�124 és �kész mind gonoszt, mind jót egyaránt mívelni�.125 Gyöngyösinél több
lehetséges bosszúnem merül fel, mint Ovidiusnál. Progne elképzeli például, hogy
megmérgezi férjét126 vagy feldarabolja127, s miután feldarabolta, a kutyáknak adja
ebédre vagy bedobja a tengerbe és jóllakatja vele a halakat. 

Philomela nyelvének kivágásával Tereus tagjainak, fõként szeméremtagjának le-
vágása kerül párhuzamba: 

�aut linquam aut oculos et quae tibi membra pudorem
abstulerunt ferro rapiam�128

(�vassal kivágom vagy a nyelvét, vagy a szemeit és azt a tagját, mely szemérmed
meggyalázta)

�Vagy mind fülét, orrát, ajakát nyelvével
És tégedet megförtöztetõ testével
Elmetszem, estednek megfizetésével,
Nyomorogjon osztán böcstelen éltével.�129
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A nõ nyelve tehát ugyanúgy nõiességének letéteményese, mint a férfinak a pé-
nisze; a nyelv kivágása, vagyis a nõ megfosztása egyetlen védekezési eszközétõl a
férfi kasztrálásához hasonló.

Állati átlényegülés

A történet több pontján is fellelhetõ állatmotívumok egyrészt a drasztikum fokozá-
sára és az emberben rejlõ állati tulajdonságok kiemelésére szolgálnak, másrészt a
történtek után egyetlen kiútként mutatkozó állati átlényegülés értelmezését is elõ-
segítik. A madármotívum már Tereus és Progne esküvõjén, a rémtetteket megelõzõ
baljós jelek között is ott van. A házasság nem volt az istenek védelme alatt, hiszen
az esküvõrõl hiányzott Iuno, Hymenaeus és Gratia is (�Non pronuba Iuno, / non
Hymenaeus adest, non illi Gratia lecto�130 � �Juno, Hymen onnét kirekedtek�131). Ott
voltak viszont az Eumenisek, nászfáklyák helyett temetõi fáklyákat tartva, a házte-
tõre pedig egy veszélyt jósló bagoly (profanus [...] bubo132) szállt, s leült a hálószo-
ba tetején. Gyöngyösinél nem egy bagoly jelzi a veszélyt, hanem megszámlálhatat-
lanul sok:

�És hálóházaknak nemcsak a tetején,
De minden szögletén, utolján s elején
Sok bagoly üvöltött lefektek idején,
Melybõl sok gonosz is tölt mindkettõ fején.�133

Ovidiusnál állathasonlatok134 fejezik ki a megerõszakolt Philomela lelkiállapotát135: a
megerõszakolás után a nõ úgy reszket, mint a riadt bárány, mely a farkas szájából
nemrég szabadult; és mint a galamb, melynek saját vérétõl nedves a tolla, s még
mindig fél a mohó karmoktól, melyek belevájtak. Gyöngyösi ezeket a hasonlatokat
a megerõszakolás folyamatának leírásába építi bele136, s a következményeket egy
másik, Ovidiusnál korábban elõforduló hasonlat felhasználásával érzékelteti: 

�S mint nyúl, aki kerül a sasnak körmére
És kiverekedik onnét szerencsére,
Úgy reszket...�137

�non aliter quam cum pedibus praedator obuncis
deposuit nido leporem Iovis ales in alto:
nulla fuga est capto, spectat sua praemia raptor�138

(�ugyanúgy, mint mikor Jupiter zsákmányra vadászó madara 
horgas karmai közül letette a magas fészekbe a nyulat: 
a fogoly számára nincs menekvés, a zsákmányoló pedig várja jutalmát�) 

A nõ kiszolgáltatottsága tehát több állathasonlatban, a szöveg több pontján is a ra-
gadozó áldozatának helyzetével kerül párhuzamba: az idézett sas-nyúl hasonlat Ovi-
diusnál a fogvatartással kapcsolatban jelenik meg, még a hajó elindulásakor. Gyön-
gyösi ott csak röviden utalt rá: �mint sas, ha prédáját körmében veheti�139, s a meg-
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erõszakolás leírása után visszatér hozzá. A megerõszakolás leírásába még egy ra-
gadozómetafora is beépül: �De a fene tigrist nem engesztelheti.�140

A történet azonban a késõbbiekben túllép a férfi mint ragadozó és a nõ mint ál-
dozat sztereotípiáján. A Philomela megerõszakolásáról tudomást szerzõ, féltékeny
és becsapott Progne is ragadozóvá válik: �Nagy feneséget kezd mint tigris mível-
ni.�141 A bakkhánsnõnek öltözött Progne �mint a kölykeveszett oroszlyán mérgében,
/ úgy futos fel s alá boros seregében�.142 A �kölykeveszett� jelzõt akár anticipáció-
ként is értelmezhetjük, hiszen bár Progne mostani dühe nem a gyermeke elveszíté-
se miatt támadt, a késõbbiekben õ maga fogja majd gyermeke vesztét okozni. Tig-
risként ragadja meg saját fiát is143 (�Azonban mint tigris felfalt prédájával / Szalad
az erdõkön, úgy ez kisfiával�144), s ekkor a gyermek lesz kiszolgáltatott, akár az õz-
gida: az ember tehát könnyen válhat áldozatból ragadozóvá vagy fordítva, s az alá-
rendeltség vagy kiszolgáltatottság Ovidius szerint nem a nemi meghatározottság
függvénye. 

Gyöngyösinél a gyermek nem ijed meg rögtön, elõször ugrálva megy anyja mel-
lett, mert játéknak hiszi a dolgot, csak késõbb kezd jajgatni.145 Ovidiusnál Itys véde-
kezését, s a védekezés hiábavalóságát participiumos szerkezetek jelzik: �tenden-
temque manus et iam sua fata videntem / et »Mater, mater« clamantem et colla
petentem / ense ferit Progne, lateri qua pectus adhaeret�146 (�a fiút, aki kitárja kar-
ját, már látja a végzetét és kiabálja: �Anya, anya� és a nyakát akarja átkarolni,
Progne a kardjával leszúrja, ott, hol a mellkasa s az oldala kapcsolódik�).147 Gyön-
gyösi a történet drasztikumát fokozza. Nála az anya �gyermeke haját tekeri kezére,
/ annál fogva vonja ott azt egy tõkére�.148 Mikor a gyermek könyörög, nemcsak hogy
nem szánja, hanem még azt is bánja, hogy ezt nem tette meg korábban.149 A kivég-
zés módja is más a magyarban: az anya nem szíven szúrja a gyermeket, hanem le-
vágja a fejét.150 Az anya gyilkol tehát, a húg pedig asszisztál: siet oda, hogy felkap-
ja a levágott fejet.151

Ovidiusnál Philomela a feldarabolásnál segítkezik, a már élettelen testrõl vágja
le a nyakat: �iugulum ferro Philomela resolvit.�152 A leleplezésben azonban Philo-
melának kulcsszerepe van Ovidiusnál. Tereus lakoma közben a fiát hívja, Progne pe-
dig egy nagyon gonosz nyelvi játékkal felel: �Intus habes, quem poscis�153 (�Bent van
/ benned van, akit hívsz�). Gyöngyösi a gonosz tréfát még egy szójátékkal megtold-
ja, melyben a szemtelen szó kettõs értelmét aknázza ki: 

�Azkiért küldöttél, ó, te istentelen!
Szemed elõtt forgott eddig is szüntelen,
Miolta leültél, volt mindenkor jelen,
Hogy észre nem veszed, vagy-é oly szemtelen?�154

Miután Tereus hiába keresi Ityst, Ovidiusnál elõugrik Philomela és Itys vérzõ fejét az
apja elé dobja. Ez tehát az õ bosszújának pillanata is, s most mindennél jobban sze-
retne megszólalni, hogy örömét tanúsítsa.155 Gyöngyösinél Philomela megjelenése
sokkal ügyetlenebb formában történik: a fejet nem õ hozza be, hanem Progne, s
Philomela csak véletlenül bukkan fel, amikor Tereus meg akarja mindkettõjüket öl-
ni, s madárrá változnak: �Úgy Philomelát is, (lévén már hírével, / hogy az is ott va-
gyon) megölje nénjével.�156 Gyöngyösi megoldásának elõnye, hogy Progne, mivel õ
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Philomelával ellentétben beszélni is tud, még tehet néhány csípõs megjegyzést fér-
jének, mikor fiuk fejét elédobja: �Mond: a többi után azt is megeheti, / És hogy fia
itten vagyon, elhiheti.�157 A jelenet a módosítással tehát veszít dramatikai hatásá-
ból, kiemeli azonban azt, hogy az asszony hatalma nyelvében van, s a bosszú is
nagyrészt nyelvi természetû, hiszen a lakoma közbeni és utáni gúnyos megjegyzé-
sek, Tereus megszégyenítése nélkül nem érne semmit.  

A test nem engedelmeskedik a lélek kívánságának, s még élvezi is a szörnyû lako-
mát, mely csupán a nyelv, a megtörténtek kimondása révén válik természetellenessé.
Tereus hiába akarja kiöklendezni a lenyelt húst, gyomra nem engedelmeskedik:

�Azmelyen Tereus megrémül szívében,
És felháborodik az étel bélében,
Ükrõdni kezd, de az nem áll erejében,
Hogy kiadja, ami nincs gyomra kedvében.�158

Ovidiusnál Tereus reakciói a leleplezés után többféle érzelem közti ingadozást tük-
röznek. Elsõ reakciója haragjának következménye: hatalmasat kiált és felborítja az
asztalt.159 Második reakcióként a bosszú istennõit hívja, a kígyófürtös nõvéreket (a
Furiákat) a Styx völgyébõl.160 A harmadik reakció a megbánásból ered: megpróbálja
helyrehozni a helyrehozhatatlant, ki akarja hasítani a kebelét, hogy kiokádja, amit
megevett.161 A negyedik reakció a beletörõdést jelzi a megváltoztathatatlanba: sírni
kezd azon, hogy õ lett saját gyermeke sírja (�seque vocat bustum miserabile nati�162

� �Hogy lett koporsója maga kisfiának�163). Ötödik reakcióként saját maga próbálja
meg végrehajtani a bosszút: kirántja a kardját és üldözni kezdi Pandion lányait.164

Gyöngyösinél nem mutatható ki ilyen tisztán az egyes érzelmek közti ingadozás, az
õ Tereusának magatartását a rémület, a lárma, a szitkozódás és a harag egyaránt
jellemzi, mely itt is a nõk megtámadásában csúcsosodik ki (a magyarban nem kard-
dal, hanem �hancsár�-ral). 

A nõk olyan gyorsan menekülnek, mintha szárnyuk nõtt volna, s a végén valóban
szárnyuk nõ � átváltozásuk is nyelvi természetû tehát, ahogy azt Gyöngyösi narráto-
ra a magyarázatában elõ is adja: �Mint a könnyû madár szárnya erejével, / Hamar
tengerre kap gyors menésével.�165 Az átváltozás elõrevetítése a metaforák szintjén
már korábban is megtörténik. Philomelának udvarolva �bátrabb akar vala itt Tereus
lenni, / de fél, ha a madár meg talál rettenni / ijedtében annyi földre fog az menni,
/ hogy lehetetlen lész onnét elévenni�.166 Az átváltozást a nyelv már eleve belekó-
dolta a nevekbe, ezért változik az egyik fülemülévé, a másik fecskévé, de az átvál-
tozás jellegét a történetben betöltött szerepük is meghatározza: Philomela az erdõ-
be repül (�petit altera silvas�167), hiszen õt a vadonban tartotta fogva Tereus, s
Gyöngyösinél �az elmetszetett nyelve megtére egészen�.168 Ovidiusnál Progne a ház
eresze alá bújik, hiszen õ eddig is otthon ült, tollán pedig meglátszódik a vér, hiszen
gyilkolt169, Gyöngyösinél azonban elköltözik otthonról (�És szárnyára kelvén, onnan
elköltözött, / Azhol nem fél tõle, oly helyre röjtözött�170, torkán pedig még most is
�megösmérszik� az a hely, ahol Tereus �az hancsárral� megsértette. Ovidiusnál
Tereus kegyetlenségét kifejezendõ válik büdös dadukká (epops), hiszen annak hosz-
szú csõre van, mely fegyvernek tûnik (�prominet inmodicum pro longa cuspide rost-
rum�171, �facies armata videtur�172), Gyöngyösinél azonban nem harcias kinézete,
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hanem bûnei büdössége miatt (ennek a madárnak ugyanis ganéj a fészke és büdös
hulladék az eledele173).

Gyöngyösi tulajdonképpen az egész átváltozástörténetet metaforaként értelme-
zi. Az ovidiusi mese ugyanis Gyöngyösinél a 187. versszakig tart, utána a narrátor
magyarázata kezdõdik és a fabulával szembeállított história. Ovidiusszal ellentétben
Gyöngyösinél a kis Itis is átváltozik, fácánná174, s éppen az õ átváltozása adja az
egész történet apropóját, hiszen épp egy fácánt adott Aldina, a kutya a történetme-
sélõ Diana kezébe. A história szerint a két nõ, Philomela és Progne nem változik át,
hanem �a könnyû madár szárnya erejével�175 hajóznak az apjukhoz, Tereus pedig egy
pervátában (árnyékszékben) végzi.

A Csalárd Cupidóba beékelt ovidiusi történet exemplum jellegû, Cupido kegyet-
lenségének elrettentõ példája. Ez a morális dimenzió Ovidiusnál is kimutatható, hi-
szen a mû egyik értelmezése alapján Tereus története a Metamorphosest beveze-
tõ elemi káosznak az erkölcs területére való kivetülése.176 Gyöngyösinél a történet
a jelen perspektívájából tárja fel a természetben elvegyülõ, Cupidónak áldozatul
esett lények elõéletét, tehát az átváltozással, a metaforikusan értelmezhetõ állati
átlényegüléssel �az erotizált natúra újabb titkainak felfejtése is zajlik�.177
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10. Metam. VI. 587�588.
11. CsC, III. rész. 139. versszak, 1�2. sor
12. CsC, III. 140, 3.
13. CsC, III. 141, 2.
14. CsC, III. 139, 2.
15. CsC, III. 139, 3.
16. CsC, III. 139, 4.
17. CsC, III. 143, 2.
18. CsC, III. 144, 2.
19. Metam. VI. 596.
20. Metam. VI. 636�637.
21. �Sich wie eine rasende Mänade zu verhalten, ist die geradezu »klassische« reaktion der

Frauen in der Literatur auf die Zerstörung ihrer nächsten Beziehungen, ihrer Familie,
ihres Hauses, ihrer Integrität überhaupt. Die Frauen erscheinen als Mänaden, wenn
entweder ihr Gatte oder ihre nächsten Verwandten getötet werden oder sie selbst ihren
Gatten, ihre Kinder oder ihre nächsten Verwandten töten. Der dionysische Wahnsinn ist
entweder Ursache des Tötens oder wird durch den Tod der nächsten Angehörigen bewirk-
t� (Eveline Krummen: Dido als Mänade und tragische Heroine. Dionysische Thematik
und Tragödientradition in Vergils Dioderzählung. Poetica, Jg. 36 [2004] Heft 1�2. 51.
p.). 

22. Metam. VI. 644�645.
23. Metam. VI. 646�647.
24. Vö. Odüsszeia XII. 394�396. p. �Toiszin d�autik� epeita theoi teraa prúphainon: / eirpon

men rhinoi, krea d�amph� obeloiszi memükei, / optalea te kai óma: boón d� hósz gigne-
to phóné.� � �Adtak az istenek ám tüstént csodajelt, nem is egyet: / megmozdultak a
bõrök, a nyárson bõgtek a húsok, / sült és nyers darabok, mint élõ barmok izegtek�
(Devecseri Gábor fordítása).

25. CsC, III. 166.
26. CsC, III. 167, 1.
27. G. S. Kirk, A mítosz. Ford. Steiger Kornél. Budapest, Holnap, 1993, 218. p.
28. Tar Ibolya szerint az elrettentés a Csalárd Cupidóban nem minden esetben sikerült, hi-

szen az elrettentõ történeteknek olykor olyan erotikus kisugárzásuk van, hogy az ellen-
kezõ hatást érik el. Ezért a mû olvasható az Ars amatoria és a Remedia amoris magyar
kompilációjaként. (Vö. Tar Ibolya: Gyöngyösi und Ovid. Acta Classica Universitatis Scien-
tiarum Debreceniensis, Tomus XXXIV�XXXV., 1998�1999, 133. p.) A Tereus-történet el-
rettentõ hatásához azonban nem fér kétség.

29. CsC, III. 219, 4.
30. CsC, III. 220, 4.
31. CsC, III. 34, 4.
32. CsC, III. 35, 4.
33. CsC, III. 36.
34. CsC, III. 26.
35. CsC, III. 29, 1.
36. CsC, III. 136, 1�2.
37. Metam. VI. 614�615.
38. CsC, III. 149, 1�2.
39. Metam. VI. 430.
40. CsC, III. 4, 2�4.
41. CsC, III. 154, 4.
42. CsC, III. 157, 4. Az olaj tûzre öntésének motívuma akkor is felbukkan, mikor Tereus és

Philomela útra készülõdnek: �Mintha több-több olaj töltetnék tüzében� (CsC, III. 73, 3).
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Cupido tüzének emlegetése Gyöngyösinél nagyon gyakori, vö. még: 37, 1; 43, 4; 50, 4;
51, 2; 52, 3; 54, 4; 72, 4; 73, 1�3; 86, 4. 

43. CsC, III. 145, 1�3.
44. A retorika szerepérõl Gyöngyösi életmûvében lásd Kibédi Varga Áron: Retorika, poétika,

mûfajok (Gyöngyösi István költõi világa). Irodalomtörténet, 64. évf. (1983) 3. sz.
545�591. p.

45. Vö. Wilfried Srtoh: Rhetorik und Erotik. Eine Studie zu Ovids liebesdidaktischen Gedich-
ten. Würzburger Jahrbücher für Altertumwissenschaft, Jg. 5 (1979) 117�132. p.

46. Metam. VI. 440�444.
47. CsC, III. 10�14.
48. CsC, III. 10.
49. CsC, III. 10, 4.
50. CsC, III. 11, 3�4.
51. CsC, III. 12, 1.
52. CsC, III. 12, 2�4.
53. CsC, III. 13.
54. Metam. VI. 440�441.
55. Metam. VI. 441�442.
56. Metam. VI. 442�443.
57. Metam. VI. 443�444.
58. CsC, III. 15�17.
59. Metam. VI. 447�448.
60. CsC, III. 19�22.
61. Metam. VI. 448.
62. Metam. VI. 449�450.
63. CsC, III. 23�24.
64. CsC, III. 25�32.
65. Metam. VI. 451�454.
66. CsC, III. 30�32.
67. CsC, III. 38.
68. Metam. VI. 469.
69. CsC, III. 43.
70. CsC, III. 56.
71. CsC, III. 60.
72. CsC, III. 61.
73. Metam. VI. 486�487.
74. Metam. VI. 488�489.
75. Metam. VI. 494 sk.
76. CsC, III. 64.
77. Metam. VI. 488�489.
78. CsC, III. 40.
79. CsC, III. 48�49.
80. CsC, III. 50�54.
81. CsC, III. 50.
82. CsC, III. 54.
83. CsC, III. 53.
84. CsC, III. 63.
85. CsC, III. 67�70.
86. CsC, III. 71�75.
87. Metam. VI. 509�510.
88. CsC, III. 80�84.
89. CsC, III. 84, 1�2.
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90. CsC, III. 90, 2.
91. Metam. VI. 522.
92. CsC, III. 91�93.
93. CsC, III. 92, 2.
94. CsC, III. 91, 1.
95. CsC, III. 92, 1.
96. Metam. VI. 523.
97. CsC, III. 92, 4. Mikor Philomela megijedt, látván Tereus gonosz szándékát, patakok foly-

tak a szemébõl, mikor késõbb Progne elõtt sírt, már egész tenger: �Áradnak könyvei
özönként szemében, / Úgy, hogy majd elmerül azok tengerében� (CsC, III. 147, 1�2). 

98. Metam. VI. 524�526.
99. CsC, III. 94�100.

100. CsC, III. 90, 4.
101. CsC, III. 94, 1.
102. Metam. VI. 524�525.
103. CsC, III. 100, 3�4.
104. Metam. VI. 533�548.; CsC, III. 104�113.
105. A keresztényiesítés Gyöngyösi egyik bevett fordítói eljárása. Keresztényiesített például

Pandion áldása, mikor útnak ereszti lányát és vejét: �Azki lakik az egekben, / Az áld-
jon, s veletek legyen mindenekben� (CsC, III, 84, 3�4).

106. CsC, III. 105.
107. CsC, III. 106.
108 Metam. VI. 537�538.
109. CsC, III. 107.
110. Metam. VI. 539�541.; CsC, III. 107, 4�109.
111. Metam. VI. 542�544., 548.; CsC, III. 110, 113.
112. Metam. VI. 544�548.; CsC, III. 111�112.
113. A Philomela-történet ovidiusi feldolgozásának genderszempontú elemzése: Alison Shar-

rock: Gender and sexuality. In Philip Hardie (ed.): The Cambridge Companion to Ovid.
Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 95�107. p.

114. George Steiner: Bábel után. Nyelv és fordítás. 1. köt. Budapest, Corvina, 2005, 38. p.
115. Uo. 39. p.
116. CsC, III. 118, 4.
117. CsC, III. 119.
118. Metam. VI. 561�562.
119. Metam. VI. 571.
120. CsC, III. 128, 1�2.
121. Metam. VI. 577.
122. CsC, III. 133, 1, 3.
123. Metam. VI. 581�586.; CsC, III. 134�138.
124. CsC, III. 136, 4.
125. CsC, III. 137, 1.
126. CsC, III. 149, 3�4.
127. CsC, III. 151.
128. Metam. VI. 616�617.
129. CsC, III. 150.
130. Metam. VI. 428�429.
131. CsC, III. 4, 1.
132. Metam. VI. 431�432.
133. CsC, III. 5.
134. Gyöngyösi és Ovidius állathasonlatairól lásd Maurer Mihály: Gyöngyösi Istvánnak Ovidi-

usból vett hasonlatai. Egyetemes Philologiai Közlöny, 19. évf. (1895) 40�43. p.
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135. Metam. VI. 527�530.
136. CsC, III. 98.
137. CsC, III. 101, 2�4.
138. Metam. VI. 516�518.
139. CsC, III. 88, 4.
140. CsC, III. 100, 1.
141. CsC, III. 137, 3.
142. CsC, III. 141, 3�4.
143. Metam. VI. 636�637.
144. CsC, III. 160, 1�2.
145. CsC, III. 161.
146. Metam. VI. 639�641.
147. Devecseri Gábor fordításában a participiumokat igenevekkel érzékelteti: �már a kezét

tárót, és hogy mi a végzete, látót, / és az »Anyá«-t, az »Anyá«-t riadót, a nyakábafonódót,
/ átdöfi Progne ott, hol a mell függ össze s az oldal� (Publius Ovidius Naso: Átváltozá-
sok. Budapest, Európa, 1982, 171. p.).

148. CsC, III. 162, 3�4.
149. CsC, III. 163.
150. CsC, III. 164, 1�2.
151. CsC, III. 164, 3�4.
152. Metam. VI. 643.
153. Metam. VI. 655.
154. CsC, III. 174.
155. Metam. VI. 658�660.
156. CsC, III. 180.
157. CsC, III. 176, 3�4.
158. CsC, III. 177.
159. Metam. VI. 661.
160. Metam. VI. 662.
161. Metam. VI. 663�664.
162. Metam. VI. 665.
163. CsC, III. 178, 4.
164. Metam. VI. 666.
165. CsC, III. 190, 2�3.
166. CsC, III. 62.
167. Metam. VI. 668.
168. CsC, III. 183, 4.
169. Metam. VI. 669�670.
170. CsC, III. 181, 3�4.
171. Metam. VI. 673.
172. Metam. VI. 674.
173. CsC, III. 185�187. A büdös daduk a búbos banka (Upupa epops) népi megnevezése.

Kiss Jenõ a név eredetének magyarázataként Chernelházi Chernel Istvánt idézi: �Hosz-
szú csõrével leginkább a ganéjt, trágyát turkálja, kukacok, pondrók után kutatgatva, fi-
atal korában pedig � míg fészkében ül � [�] nem átalja saját otthonát bemocskítani
[�] podvás, korhadó farészekre, mely az ülõ madár szennyével és néha marhaganéjjal
van undokítva, rakják [�] tojásaikat� (Kiss Jenõ: Magyar madárnevek (Az európai ma-
darak elnevezései). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984, 219. p.). Egy másik magyará-
zat szerint a madár büdösségét az okozza, hogy �zavarás esetén a már nagyobbacska
fiókák hátulsó felüket a bejárati nyílás felé fordítják, és büdös váladékukat fröcskölik a
betolakodó felé. Innen a madár népies neve, büdös banka� (www.golyahir.extra.hu). 

174. CsC, III. 184.
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175. CsC, III. 190, 2.
176. Richard Tarrant: Chaos in Ovid�s Metamorphoses and its Neronian influence. Arethusa,

vol. 35 (2002) no. 3. 349�360. p.
177. Csehy Zoltán: Az idill szétretorizálása (Barokk mûfajkontamináció mint szövegszervezõ

erõ Gyöngyösi Csalárd Cupidójában). In Uõ: Parnassus biceps. Pozsony, Kalligram,
2007, 243. p.

ANIKÓ POLGÁR

�HE COOKS AND BAKES THE BODY OF HIS SON�. THE STORY OF TEREUS AT OVIDIUS AND

GYÖNGYÖSI

The study deals with the mythos and effect of Tereus in the latin Metamor-
phosesében (VI. 424�674.) of Ovidius. The story was first translated into Hun-
garian by István Gyöngyösi as third part of his work titled Fraudulent Cupido.
The story of Tereus, Progne, and Philomela is one of the most drastic Greek
myths, in which the Dionus insanity is only a camouflage, under which the
deceived wife, Progne and the raped sister-in-law, Philomela mercilessly car-
ries out the deliberate revenge, punishing of the husband, Tereus. Gyöngyösi
wanted to introduce the dreadful things caused by Cupido by working out Ovi-
dius put into Fraudulent Cupido, this is why the fire motive has extremely big
role.

As in Ovidius, in the text of Gyöngyösi rhetoric has also a very important
role, although the translation even strengthens the rhetoric elements, using
the tools of delaying and detailing. The animal motives serve for increasing
drastic and emphasizing the animal features in a human being.
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MENYHÁRT JÓZSEF

��mikor már mink olvadunk bele!�

Kontaktusjelenségek vizsgálata Nyékvárkonyban

A kontaktusjelenségek léte és használata a kisebbségi magyar nyelvhasználat egyik
legmarkánsabb és legáltalánosabb tulajdonsága. A nyelvészek egy csoportja gyak-
ran beszél nyelvromlásról, kezelésre szoruló nyelvi torzulásról a kontaktusjelensé-
gek kapcsán, mások a nyelvi hiánnyal, megint mások a nyelv (kontaktusváltozat) ter-
mészetes fejlõdésével magyarázzák létüket. És vajon miképp vélekednek maguk a
kisebbségi nyelvhasználók, és azok közül, hogy viszonyulnak a kontaktusjelenségek
használatához a legfiatalabb generáció tagjai? Dolgozatomban a nyékvárkonyi alap-
iskolában 2006 folyamán elvégzett attitûdvizsgálat eredményeinek ismeretében
foglalkozom a kontaktusjelenségek kérdésével.

1. A vizsgálat helyszíne

Nyékvárkony (Vrakúò) szlovákiai magyar község a Csallóköz szívében. Lakosainak
száma az 1991-es cenzus idején 2470 (Gyurgyík 1994, 150), a legutóbbi, 2001-es
népszámlás adatai alapján pedig 2537 volt (Sèítanie� 2001; Gyurgyík 2006, 173).
A falu keletrõl Padány és Csilizpatas, délrõl Bõs, Baka, nyugatról Dercsika és Ama-
dé-, Sipos- és Pinke-, ill. Mórockarcsa, északról pedig a Dunaszerdahelyhez tartozó
Ollétejed, Hegyéte, ill. Mad községekkel határos. A lakosság számaránya a múlt
század negyvenes éveitõl napjainkig a követkõképpen változott (vö. Statistický�
1976, 536; Encyklopédia� 1982, 368; Gyurgyík 1994, 150; 2006, 173):

JÓZSEF MENYHÁRT 81`246.2
��WHEN WE ASSIMILATE!� EXAMINATION OF CONTACT-PHENOMENA IN NYÉKVÁRKONY 81`246.2

811.511.141`246.2
811.162.4`246.2

81`27/`28

Contact Phenomena. Language Lack. Bilingual situation. Contact Version. Borrowed Words. Borrowing
Meaning. Mirror Words and Expressions. Examinations of Attitude.



1. táblázat. Nyékvárkony (Várkony és Nyék) község(ek) lakossága 1961 és 2001 között

Megjegyzés: * Nincs adat.

Nyékvárkonyt lakosságának nemzetiségi arányai alapján az erõs magyar többségû
falvak közé sorolhatjuk (vö. Gyurgyík 2004, 146), a felgyûjtött népszámlálási és
egyéb adatok tükrében a vizsgálat helyszínéül szolgáló településrõl, Nyékvárkonyról
megállapítható, hogy:

a) a lakosság száma alapján a járás nagyközségei közé tartozik (2001-ben 2537
fõ), lakóinak száma az elmúlt 170 évben folyamatosan (1880-tól 2001-ig 128,76%-
kal) növekedett;

b) a községben magyar, szlovák, roma, ill. cseh nemzetiségû lakosság él, továb-
bá jellemzõ, hogy:

� a lakosság túlnyomó része magyar nemzetiségû (2001-ben 92,7%), de folya-
matos a magyar nemzetiségû lakosság arányának csökkenése (1880 és 2001 kö-
zött 5,6%-kal); 

� ugyancsak folyamatos a szlovák nemzetiségûek számarányának növekedése
(1880 és 2001 között 0,3%-ról 7,1%-ra, azaz 6,8%-kal nõtt az arányuk); 

� a roma nemzetiségûek adatai nagyfokú ingadozást mutatnak (1991-ben 0,9%,
2001-ben 0%; bõvebben még Pintér�Menyhárt 2005);

1. ábra. Nyékvárkony lakosságának nemzetiségi megoszlása 1880 és 2001 között

Forrás: www.statistics.sk 

c) az anyanyelvhasználat alapján a település lakosságának döntõ többsége magyar
anyanyelvû, az utolsó népszámlálás során a megkérdezettek 92,4%-a tartozott ide;
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szlovák anyanyelvûnek a lakosság 5,3%-a, roma anyanyelvûnek pedig 1,9%-a vallot-
ta magát;

2. ábra. Nyékvárkony lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása 2001-ben

Forrás: www.statistics.sk

d) a felekezeti hovatartozás alapján a lakosság döntõ többségében katolikus
(2001-ben 93,6%-a), 2,1%-a református, 0,5%-a evangélikus, ill. jelentõs része
(2,6%-a) felekezeten kívüli;

e) a községben 1961-tõl 1980-ig folyamatos a férfiak és a nõk számának növe-
kedése, majd 1980-tól a férfiak száma magasabb, mint a nõké;

f) megfigyelhetõ a lakosság elöregedése (a lakosság átlagéletkora 1970 és
2001 között 3,5 évvel emelkedett); 

g) a korábban többségében mezõgazdasággal foglalkozó lakosság az iparban a
kereskedelemben, ill. egyéb más ágazatokban vállal munkát.

2. A kétnyelvûségi helyzet és a kontaktusjelenségek

2.1. A szlovákiai magyarság kétnyelvûsége

A szlovákiai magyar kétnyelvû beszélõközösség � ezen belül Nyékvárkony község
magyar anyanyelvû lakossága � kétnyelvûségi helyzetben él. A kétnyelvûség fogal-
mának számos definíciója létezik (vö. Bartha 1999, 31). Grosjean a kétnyelvû be-
szélõt mint egységes egészet tekinti, amely nem osztható könnyen két külön rész-
re. E szerint az értelmezés szerint a két nyelv együttélése és állandó kölcsönhatá-
sa a kétnyelvû egyénben különálló, de teljes rendszert alkot (Grosjean 1992, 55;
Bartha 1999, 38). Írásomban a kétnyelvûség funkcionális felfogásából (vö. Wein-
reich 1953/1974) kiindulva, a szlovákiai magyar beszélõk egyéni kétnyelvûségére
is kiterjeszthetõ definíció alapján (vö. Lanstyák 2000, 140) kétnyelvûnek azokat a
beszélõket tekintem, akik két nyelv használatának képességével rendelkeznek (�te-
fánik 1996, 136). A szlovákiai magyar kétnyelvû beszélõközösség kétnyelvûsége a
következõ szempontok alapján határozható meg:
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a) a hatalmi viszonyok alapján a szlovákiai magyarság kétnyelvûségének legfon-
tosabb vonása, hogy kisebbségi kétnyelvûség;

b) ugyanakkor a közösség számszerûen a szlovákiai magyar nyelvterület legna-
gyobb részén hatalom nélküli többséget alkot;

c) a szlovákiai magyar beszélõközösség tagjai többségében magyardomináns
kétnyelvûek (lásd még Bartha 1999, 184);

d) a szlovákiai magyar kétnyelvûek többségére az ún. ellenõrzött kétnyelvûség
jellemzõ, azaz a másodnyelv elsajátítása többnyire nevelési és oktatási intézmé-
nyekben történik, nem pedig természetes élethelyzetekben; ugyancsak jellemzõ a
glottizmus tehát a másodnyelvnek az anyanyelvnél késõbbi elsajátítása;

e) a szlovákiai magyarok többsége alapvetõen hozzáaadó kétnyelvûségi helyzet-
ben van, s a szlovák nyelv elsajátítása nem veszélyezteti anyanyelvüket (vö.
Lanstyák 2000, 149�152).

A szlovákiai magyar kisebbség tagjai � ezen belül a vizsgált település lakossága
is �, mind egyéni, mind közösségi szinten is kétnyelvûnek tekintendõk: 

� egyrészt azért, mert a szlovákul nem tudók is kétnyelvû kommunikatív kompe-
tenciával rendelkeznek; 

� másrészt pedig azért, mert anyanyelvként õk is egy olyan nyelvváltozatot sajá-
títanak el és használnak, amelyben szlovák eredetû kontaktusjelenségek találhatók
(vö. Lanstyák 2000, 140).

2.2. Kontaktusjelenségek

A felvidéki magyar anyanyelvû lakosság nyelvhasználatát 1918-tól � a Csehszlovák
Köztársaság létrejöttétõl � erõs, különösen a nyelvhasználati színtereken érvénye-
sülõ idegen nyelvi hatás érte, amely hatására fokozatosan kialakult egy földrajzilag
és társadalmilag egyaránt tagolatlan, nagy presztízsnek örvendõ alakulat, a magyar
standard (cseh)szlovákiai változata (Lanstyák 1998, 21; 2000, 192). A magyar
standard szlovákiai változatát a standard magyar változattól mindenekelõtt néhány
kontaktusjelenség megléte különbözteti meg (pl. anyasági szabadság, mûvészeti
alapiskola), de elõfordulnak köztük tükörjelentések (pl. iskolázás, átnevez) is
(Lanstyák 1998, 21; 2006, 15�57). 

Ezzel szemben a szlovákiai magyar beszélõközösség másik, alapvetõen fontos sze-
repet játszó nyelvváltozatát, a földrajzilag kevéssé, társadalmilag annál inkább tagolt,
nyelvjárások fölött álló, fõképp az informálisabb helyzetben használt mindennapi be-
szélt nyelvet (Lanstyák 1998, 23; 2000, 156), a magyarországi köznyelvnél nagyobb
mértékû nyelvjárási nyelvhasználat, nyelvbotlások, nyelvi lapszusok, hezitációk, elaka-
dások gyakorisága, a normatúlteljesítés és a nyelvi rendszer minden síkján jelentkezõ
nagyarányú kontaktusjelenségek jellemeznek (Lanstyák 1998, 6�7).

A kétnyelvûek által beszélt nyelvváltozatok szükségszerûen kontaktusváltozatok,
ahol az eltérések mértéke a kétnyelvûség típusától, a beszélõk nyelvi tudatosságá-
tól és attitûdjeitõl, s más tényezõktõl függõen jelentõs (egyéni) különbségeket mu-
tathat (Lanstyák 1998, 60). A leírtakból következik tehát, hogy az eltérõ politikai,
társadalmi, kulturális viszonyok, a kétnyelvûség ténye és a két nyelvvel történõ
érintkezések megteremtik azokat az eltéréseket, melyek a szlovákiai magyarok ma-
gyar nyelvhasználatát a magyarországi változattól megkülönböztetik. 

100 Menyhárt József
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

IX
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
0

7
/4

, 
S

om
or

ja



A kétnyelvûség talajából nõ ki a nyelvi érintkezésekkel foglalkozó kontaktusnyelvé-
szet egyik alapfogalma, a kontaktusváltozat, amely egy nyelvnek kontaktushelyzetben
létrejövõ olyan változata, melyben kétnyelvû normák érvényesülnek (Kontra 1990,
27�29). A kontaktusváltozat abban tér el az illetõ nyelv többi változatától, hogy az érint-
kezés erõsségétõl függõen kisebb vagy nagyobb mértékben kontaktusjelenségek for-
dulnak benne elõ (Lanstyák 1998, 60). A bázistartó kódváltás révén tehát a szlovákiai
magyar beszélõk magyar nyelvû diskurzusaiban szlovák vendégszavak jelennek meg.
Ezek egy része a szlovákiai magyar diskurzusokban gyakorivá és rendszerszerûvé válik,
ami közvetlen vagy más szóval direkt szókölcsönzéshez vezet, ennek eredményekép-
pen pedig az érintett szlovákiai magyar nyelvváltozat(ok)ban szlovák eredetû közvetlen
(direkt) kölcsönszavak jelennek meg (Lanstyák 2006, 15�56). 

2. táblázat. A kontaktusjelenségek rendszerezése

Forrás: Lanstyák 2006, 56

Szabómihály Gizella a szlovákiai magyarok anyanyelvi megnyilatkozásaiban a leg-
gyakrabban jelentkezõ kontaktusjelenségeként a következõket különbözteti meg
(Szabómihály 1999):
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a) kölcsönszavak (ezen belül direkt kölcsönszavak) használata; ez a hétköznapi
beszélõk számára is szembetûnõ jelenség a kódváltástól abban különbözik, hogy itt
az állandó nyelv nem aktív, a kölcsönelemek integrálódnak az átvevõ nyelvbe;

b) jelentéskölcsönzés;
c) tükörszavak- és kifejezések használata;
d) a nyelvtani szerkezetet érintõ szlovák hatás.
A kontaktusjelenségek egyik legpontosabb áttekintését (és szakterminológiai

alapvetését) Lanstyák adja, aki az elsõdleges kölcsönszavaknak hét csoportját (ill.
ezeknek egymáson belüli kombinációit) különbözteti meg (vö. 2. táblázat), továbbá
bevezeti a többedleges kölcsönszavak kategóriáját (másodlagos és a harmadlagos
kölcsönszavak), és a helyzeti szókészleti kontaktusjelenségek, ill. az önálló szóal-
kotások csoportját is (vö. Lanstyák 2006, 15�56).

3. A kontaktusjelenségekkel kapcsolatos attitûdvizsgálatok Nyékvár-
kony községben

Az 1998 és 1999 között folytatott kérdõíves vizsgálataim (Menyhárt 1999) során
az egyik felsõfokú végzettségû adatközlõmnél a kontaktusváltozatokról folytatott be-
szélgetés kapcsán1 merült fel bennem, hogy pragmatikai szempontból is érdemes
lenne vizsgálni a két nyelv egymásra hatásából keletkezett nyelvi elemeket. A felmé-
rés során adatközlõim a kontaktusváltozatokra vonatkozó kérdésekhez gyakorta
kapcsoltak különbözõ minõsítéseket, továbbá jellemezték a nyelvi adatokat stílus-
érték, illetve nyelvhasználati szokás szerint is, tehát részletezték, hogy hol és mi-
lyen körülmények között használják azokat (vö. Menyhárt 2001), pl.:

monterka �egyfajta munkaruha�
�Az a monterka. Hát nagyon szépen össze van már keverve, igaz-e? És akkor,
hogy mink szlovákosítunk, mikor már mink olvadunk bele.� 

jéerdételep �földmûves-szövetkezet�
�Jéerdé � telep � szépen mondva. Még mindig, pedig már nem is jéerdé. Én
azért igyekszem magyarul: szövetkezet.� 

ticsinki �sóspálcika� 
�Sóspálcika? Az magyarul ticsinki.� 
�Sósperec. Ticsinki, ugye? Azt mondjuk, használjuk, mert� mert használjuk.� 

zsuvi �rágógumi� 
�Hát rágógumi� vagy zsuvi. Mondjuk, eléggé fellépünk ezek ellen a dolgok el-
len, és mondjuk beléjük rögzõdik ez a hranolki� meg ilyen dolgokat. Legalább-
is mi foglalkozunk vele, s lehet, hogy csak az iskola keretén belül van hatása,
s aztán kimegy, s otthon a családban nem, de valami kis hatás érezhetõ, hogy
kezdjük kiküszöbölni õket.� 

A 2000-ben elvégzett kutatásban felhasznált kérdõívbe fõleg szlovák etimonú köz-
vetlen kölcsönszavakat (nanuk, monterka, ticsinki, szesztra, technickí, tyepláki) épí-
tettem be, mert ezek képezik a kontaktusjelenségek legnyilvánvalóbb és legfeltû-
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nõbb válfaját: használatuk szinte teljes mértékben az élõbeszédre korlátozódik, erõ-
sen megbélyegzettek, nagyobb arányú jelentkezésük a mindennapi beszélt nyelvet
szubstandard jellegûvé teszi (Lanstyák 1998, 35). A vizsgálat során arra kerestem
a választ, hogy adatközlõim milyen nyelvi helyzetekben vállalják, és melyekben íté-
lik el a nyelvmûvelõ szakirodalomban stigmatizált kontaktusjelenségeket, ill. hogyan
vélekednek a kontaktusjelenségekkel kapcsolatban. A vizsgálat során két feltevést
fogalmaztam meg (Menyhárt 2001, 124).

1. feltevés: A szlovákiai magyarok beszédére jellemzõ kontaktusváltozatok hasz-
nálatát adatközlõim � bevallottan vagy tudat alatt � formális beszédhelyzetben szé-
gyellik a leginkább, amely szégyenérzet oka lehet:

a) az elszlovákosodástól való félelem, a �tiszta magyarságra� törekvés;
b) a szlovákiai magyar nyelvváltozat alulértékelése a magyarországi változathoz

képest;
c) a kontaktusjelenségek az oktatás révén történõ stigmatizációja.
2. feltevés: Adatközlõim a kontaktusváltozatokat fõleg informális beszédhelyzet-

ben vállalják, tehát:
a) a szlovákiai magyar beszélõkkel folytatott diskurzusokban;
b) ha kontaktusváltozatainkat stilisztikai eszközként használják, vagy
c) ha a szlovákiai beszélõközösséghez való tartozásukat akarják kifejezni.
A 2000-ben elvégzett felmérés tizennégy adatközlõtõl nyert korpusza nagyon kis

részt ölel fel a nyékvárkonyi beszélõközösségbõl (vö. Menyhárt 2001, 121�136),
ezért a kontaktusjelenségek használatát 2006 júniusában egy jóval nagyobb adatköz-
lõi csoporttól gyûjtött korpuszon vizsgáltam tovább: a falu fiatal generációjának 115
általános iskolás korú (a továbbiakban: alapiskolás) tagját vontam be a felmérésbe.

A felmérés során használt kérdõív kérdései szervesen kapcsolódtak a 2000-ben
lekérdezett kérdõív kérdéseihez (vö. Menyhárt 2001, 132�136), a két vizsgálat kö-
zötti alapvetõ különbség az adatközlõk életkorában mutatkozott. Saját nyelvtudá-
sukkal kapcsolatban a megkérdezettek válaszait a 3. ábra szemlélteti.

3. ábra. Az adatközlõk nyelvtudása (2006)

A válaszok alapján elmondható, hogy adatközlõim magyardomináns kétnyelvû beszélõk,
akiknek többsége (82,5%-a) a magyarnyelv-tudását sokkal jobbnak ítélte meg, mint a
szlovák nyelven belüli kompetenciáját. A megkérdezettek 10,5%-a magyarul valamivel
jobban tud, mint szlovákul, ill. 7%-uk mindkét nyelvet egyformán beszéli. Az adatközlõk
mindennapi beszédprodukcióinak domináns nyelve a magyar (vö. 4. ábra).
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4. ábra. A mindennapi beszédprodukció nyelvválasztása (2006)

A megkérdezettek kisebb része nagyon gyakran vagy eléggé gyakran átjár Magyaror-
szágra (10,6%�28,3%), többségük ritkán (44,2%) vagy alig/egyáltalán nem látogat
az anyaországba (16,8%). A látogatások célja a legtöbb esetben vásárlás (48,7%)
vagy szórakozás (mozi, színház, koncert 47%), rokoni látogatás miatt a megkérde-
zetteknek csupán 11,3%-a látogat Magyarországra. Összegezve elmondható, hogy a
megkérdezettek többsége volt már olyan beszédhelyzetben, amely során anyaorszá-
gi magyar beszélõkkel érintkezett. A saját magyarnyelv-tudásukat a magyarországi
magyarokéval összevetõ véleménynyilvánításukat a 5. ábra szemlélteti.

5. ábra. A megkérdezettek magyarnyelv-tudását a magyarországi magyarokéval ösz-
szevetõ véleménynyilvánítások áttekintése (2006)
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Összegezhetõ, hogy a község fiatal generációjának alapiskolás rétege is hasonlóan
vélekedik magyarnyelv-tudásáról, mint a 2000-ben vizsgált közép-, ill. fõisko-
lás/egyetemista csoport. A megkérdezettek fele anyanyelvében az anyaországi ma-
gyarokkal megegyezõ kompetenciával rendelkezõnek vallja magát, ezzel szemben vi-
szont ugyanakkora csoport gyengébbnek (45,5%), ill. jóval gyengébbnek (4,5%) vall-
ja anyanyelvtudását. A megkérdezett alapiskolások több mint felénél magyarorszá-
gi magyarokkal folytatott beszélgetésben kiderült, hogy határon túli beszélõi a ma-
gyar nyelvnek (vö. 6. ábra).

6. ábra. Ha ismeretlen magyarországiakkal beszélsz, észreveszik-e beszédedrõl,
hogy nem vagy magyarországi magyar?

Ez az estek döntõ többségében a kontaktusjelenségek (pl. direkt kölcsönszavak)
használata miatt derült ki (vö. 7. ábra).

7. ábra. Ha ismeretlen magyarországiakkal beszélsz, és azok észreveszik beszéded-
rõl, hogy te határon túli magyar vagy, akkor mi az, ami elárul téged?
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S bár az adatközlõk többsége a magyar nyelv tiszta és szép2 használatát nagyon fon-
tos (47,8%), ill. elég fontos (43,5%) kérdésnek tartja, a direkt kölcsönszavak meg-
ítélésénél a megkérdezettek 33,3%-a teljesen szokványos szavaknak ítélte meg a
példaként felsorolt ticsinki, technickí, tyepláki, sztriekacska, monterka, szesztra köl-
csönszavakat. Az alapiskolások legnagyobb része (48,7%-a) ugyan nem tartja jónak,
hogy a kontaktusjelenségek a mindennapi beszéd részét képezik, mégis elismeri,
hogy használja ezeket a szavakat. A megkérdezettek 12,3%-a kategorikusan eluta-
sítja a vizsgált nyelvi elemek használatát (vö. 8. ábra).

8. ábra. Mi a véleményed a ticsinki, a technickí, a tyepláki, a sztriekacska, a mon-
terka, a szesztra és hasonló típusú szavaink használatáról?

A direkt kölcsönszavak használatával kapcsolatban a kérdõíves felmérésben rákér-
deztem arra is, hogy az alapiskolás nyékvárkonyi beszélõk hol és milyen helyzetben
nem tartják helyesnek a kölcsönszavak, tágabb értelemben a kontaktusjelenségek
használatát. A legszigorúbban a magyarországi magyarral (47%), ill. a magyar sza-
kos tanárnõvel folytatott beszélgetésben (40%) utasították el használatukat, de a
megkérdezett tanulók levél vagy fogalmazás szövegében (39,1%), a templomi pré-
dikációban (37,4%), ill. magyarórán, felelés közben (34,8%) sem tartják helyénvaló-
nak a kontaktusjelenségek használatát. A vázolt lehetõségek közül a legenyhébb
�bírálatot� az informális beszédhelyzetek kapták: baráti beszélgetésben a tanulók
11,2%-a, az iskolai szünetben pedig 13%-uk utasította el a kontaktusváltozatban
használatos jelenségek használatát.

4. Összefoglalás

A vizsgált nyékvárkonyi fiatal generáció magyar nyelvhasználatáról összegezve meg-
állapítható, hogy a vizsgált beszélõközösség kétnyelvûségi helyzetben él, magyar
anyanyelvû tagjai magyardomináns�szlovák kétnyelvû beszélõk, akik formális be-
szédhelyzetben vagy a nyelvjárásnak egy formálisabb változatát, vagy a magyar stan-
dard szlovákiai változatát, vagy a kettõ közötti regionális köznyelvet (közveleget)
használnak. Ezen nyelvváltozatok mindegyike a kétnyelvûségi helyzetbõl eredendõ-
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en szükségszerûen kontaktusváltozat, amely abban tér el az illetõ nyelv többi válto-
zatától, hogy az érintkezés erõsségétõl függõen kisebb vagy nagyobb mértékben
kontaktusjelenségek fordulnak benne elõ. 

A nyékvárkonyi beszélõközösség fiatal nemzedékének tagjai a legtöbb esetben tu-
datában vannak annak, hogy az általuk beszélt magyar nyelvváltozatok a kontaktusje-
lenségek meglétének köszönhetõen eltér a magyarországi magyarok által használt
nyelvváltozatoktól. A kontaktusjelenségekbõl adódó különbségek tehát nyilvánvalóvá te-
szik az anyaországban, ill. a határon túl használt nyelvváltozatok különbségeit. 

A fiatal nemzedék körében végzett attitûdvizsgálat alapján elmondható, hogy a
megkérdezettek fele gyengébbnek ítélte meg saját magyarnyelv-tudását a magyaror-
szági magyarokéhoz képest, és bár az estek többsége szerint a kontaktusjelensé-
gek használata alapján derül ki, hogy nem magyarországi születésû magyar beszé-
lõi anyanyelvüknek, a direkt kölcsönszavakat, ill. azok használatát nyelvváltozatuk
szerves részének ítélik. 

Ismert, hogy a nyelvmegtartásnak kedvez, ha a visszaszoruló nyelvnek a presz-
tízse magas, ill. fordítva: a nyelvek cseréjét az alacsony presztízs nagyban elõmoz-
díthatja. Nyékvárkony mint erõsen magyar többségû település esetében a magyar a
mindennapi nyelvhasználat legtöbbet használt, legdominánsabb (és legmagasabb
presztízsû) nyelve, ezzel magyarázható, hogy az anyanyelvbe vetett hitet a kontak-
tusjelenségek (tudatos) használata nem gyengíti. Nyelvcserehelyzetben viszont a
kontaktusjelenségek használatának kritikus megítélése elõsegítheti az anyanyelvtõl
való elszakadást, ill. a többségi nyelv használatának megerõsödését. A nyékvárko-
nyi beszélõközösség fiatal nemzedékétõl gyûjtött adatok alapján elmondható, hogy
tagjai tudatában vannak, hogy a kontaktusjelenségek használata a mindennapi szlo-
vákiai magyar nyelvhasználat részét képezi, ill. pontosan ismerik azok nyelvhaszná-
lati színtereken való használhatóságát. A nyelvmegtartást és az anyanyelvbe vetett
hitet erõsíti, hogyha ez a nyelvhasználati színterekhez kötötti �tudatosság� az okta-
tásban tovább erõsödik és megszilárdul.

Jegyzetek

1. A beszélgetés során ugyanis szóba került az éppen járványszerûen terjedõ chripka (influ-
enza) is, mire adatközlõm kategorikusan kijelentette, hogy õ ugyan ismeri ezt a szót, de
nem használja. 
�És milyen szót használ?� � tettem fel a kérdést.
�Influenza vagy náthaláz!� � hangzott a felelet. 
Befejeztük a kérdõív kikérdezését, kikapcsoltam a diktafont. Adatközlõm teával, süte-
ménnyel kínált, majd � formális beszédhelyzetbõl informálisra váltva � beszélgetni kezd-
tünk: az idõjárásról; hogy milyen csúnya ködös napok járnak ránk, hogy milyen nedves,
egészségtelen a levegõ, nem csoda, ha mindenki chripkás, és beteg, és köhög� (vö.
Menyhárt 2001).

2. A tiszta és szép minõsítést az adatközlõk nagy többsége a direkt kölcsönszavaktól men-
tes értelmezésben értette.
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JÓZSEF MENYHÁRT

��WHEN WE ASSIMILATE!� EXAMINATION OF CONTACT-PHENOMENA IN NYÉKVÁRKONY

The presentation, analysing the language of Nyékvárkony, (located in southern
Slovakia, on Cornfield Island) is connected to the sociolinguistical and dialec-
tological linguistic researches whose:

� aim is an adequate description of the language usage of a given village
community;

� which community exists in a bilingual situation and its language bears
minority usage as a characteristic feature;

� and this minority usage can be actively and effectively shaped with the help
of linguistic planning and linguistic managing.

My examination focuses the most on the community�s Hungarian verbal
repertoire and its varieties and the least on the Slovak language and its vari-
eties.
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Egy fordításelemzésnek számomra az a tényleges hozadéka, ha a nyelvek különb-
ségeibõl adódó szemantikai és stilisztikai eltolódások vizsgálatán túl (vagy a he-
lyett) elárul, azaz feltár vagy erõsebben megvilágít valamit az eredeti szöveg poéti-
kai sajátosságaiból. Ha egy idegen nézõpontból nyit horizontot az ismerõsnek tar-
tott szöveg nyelviségére, s ily módon járul hozzá annak jobb megértéséhez. 

Ez történt Ottlik Géza Iskola a határon címû regényének1 sokadszori újraolvasá-
sa alkalmával, amikor egy olvasószemináriumra való készüléskor nemcsak a szer-
zõ mûveivel foglalkozó újabb szakirodalomnak néztem utána, hanem a regény szlo-
vák fordítását (Karol Wlachovský) is szemügyre vettem. Párhuzamosan olvastam te-
hát az eredetit és a fordítást, s felfigyeltem néhány olyan érdekes mozzanatra, ame-
lyek mind az Ottlik-értés, mind pedig a fordítás és a kétnyelvûség kapcsolata szem-
pontjából jelentõséggel bír. A kétnyelvûséget tágabban fogom értelmezni a további-
akban, s nem csupán két nemzeti nyelv együttélését és bizonyos fokú kölcsönhatá-
sát értem alatta, hanem két alternatív nyelvváltozat, két eltérõ stílusregiszter, funk-
cionális stílus vagy két egyéni nyelv (idiolektus) kapcsolatát is. Ebbe természetesen
beletartozik a fordító nyelve és a sajátom közti interakció is: minden fordításkritika
esetében két forrásnyelv és két célnyelv találkozásáról van szó. Ahhoz, hogy kide-
rüljön, miért döntöttem e fogalom jelentéskörének ilyen irányú kitágítása mellett, el
kell mondanom, mit tanultam a szlovák fordításból, annak sikerült vagy (vélemé-
nyem szerint) kevésbé sikerült megoldásaiból. 

Karol Wlachovský fordításának2 vizsgálata közelebb vitt az Iskola a határon nyelv-
felfogásának és stilisztikai rétegezettségének a megértéséhez. A vulgarizmusok és
az idegen nyelvi elemek fordítása olyan jelenségekre vetett fényt, melyek kulcsfon-
tosságúak a regény világának s mindenekelõtt a szereplõk magatartása okainak és
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BENYOVSZKY KRISZTIÁN

�Nehéz ezt megmagyarázni idegennek�*

Az Iskola a határon szlovák fordításáról

KRISZTIÁN BENYOVSZKY 821.511.141-31=162.4
�IT IS DIFFICULT TO EXPLAIN IN TO A FOREIGNER.� 82.09:81`255.4
ON THE SLOVAK TRANSLATION OF THE SCHOOL ON THE BORDER

Translation Critics. Translation as Interpretation. Vulgarism. Slang and Scientific Style of Literal Texts.

*E tanulmány elõadásként hangzott el 2006. november 30-án Nyitrán, a Konstantin Egyetem Közép-eu-
rópai Tanulmányok Kara által szervezett, A Felvidék szerepe a tudományosságban II. elnevezésû kon-
ferencián a Fordítás és kétnyelvûség irodalmi szekcióban.



nyelvi megnyilatkozásaik természetének megértését illetõen. Ráébresztett arra,
hogy személyiségük alakulása egyéni nyelvhasználatuk változásán is lemérhetõ. Ter-
mészetesen ezeket a dolgokat valamilyen módon tudtam már korábban is, de csak
az eredeti és a fordítás között cikázó lassú olvasás tárta fel elõttem igazán, hogy a
növendékek a kezdeti értetlenség és idegenség után milyen hamar elsajátították az
iskola sajátos nyelvét, megtanulták érzékelni a kifejezésbeli nüánszokat, egy-egy szó
súlyát, s nagyon érzékenyen reagáltak egymás nyelvére is (hangkölcsönzés, utánzás,
korrekció). Ugyancsak a fordítás elemzése közben figyeltem fel arra, hogy nem csu-
pán a növendékek, hanem a tisztek és a tanárok megformálásában is milyen fontos
szerepet szánt Ottlik egyéni beszédmódjuk jellemzésének. S végezetül arra, hogy
mennyi a fordításnak minõsülõ helyzet és aktus a regényben. Összefoglalva tehát
megbizonyosodhattam arról, hogy az Iskola a határon az önállósodó, a maga helyét
keresõ személyiség fejlõdésrajzával és a hatalmi viszonyok bemutatásával együtt kü-
lönbözõ nyelvek, nyelvváltozatok és stílusok interakcióját is színre viszi. Lássuk, me-
lyek ezek közül (s ily módon a fordítás szempontjából is) a legfontosabbak! 

Három alapvetõ nyelvi oppozíciót emelnék ki: 1. civilek és a katonaiskola növen-
dékeinek nyelve; 2. a tisztek és a növendékek nyelve; 3. az újoncok és a felsõéve-
sek nyelve. Ezeken belül aztán elkülöníthetõk az egyes személyek (szereplõk) egyé-
ni nyelvei. Megfigyelhetõ, hogy ezek az alternatív nyelvek �tudnak egymásról� és
hatnak is egymásra. Önálló alakulatot képeznek, ugyanakkor van átjárás közöttük.
Több példát is találunk szó- és hangkölcsönzésre, pillanatnyi vagy tartós stilisztikai
átszivárgásokra. A nyelvhasználók (fõleg Bébé és Medve Gábor) reflektálnak is az
egyes nyelvek sajátosságaira, bizonyos szavak, fordulatok és mondatok szemanti-
kai, stilisztikai és pragmatikai jellemzõire. Példaként elég utalni a regény nyitó feje-
zetére, arra a Bébé és Szeredy közötti beszélgetésre, amely az iskola nyelvén zaj-
lik, az elhangzó mondatokat és szavakat ezért Bébé kénytelen folyamatosan lefor-
dítani a civilek (s hozzátehetjük � a mûvet elõször olvasók) nyelvére. Ekkor hangzik
el az a mondat is, melyet elõadásom címéül választottam: �Nehéz ezt megmagyaráz-
ni idegennek.� Vagy gondolhatunk Bébé reflexióira, melyeket Medve kéziratát olvas-
va fogalmaz meg: �Ezenfeül azonban még azzal is megkülönböztettük magunkat, az-
az megkülönböztettek bennünket a pongyola és laza civil világtól, hogy itt lehetõleg
más neve volt sokszor a legközönségesebb tárgyaknak is, mesterkélt és félreveze-
tõ neve. Nemegyszer megtörtént, hogy odahaza szabadságon a szüleink nem értet-
ték a beszédünket, és kénytelenek voltunk a kérdésünket vagy feleletünket vissza-
fordítani a polgári nyelvre� (83. p.; kiemelések tõlem � B. K.). Az idézet is bizonyít-
ja, hogy az egyes nyelvek distinktív jegyei a közösségi hovatartozás, a baráti össze-
tart(oz)ás és az önmeghatározás számára is fontosak, ezért meglétük vagy hiányuk
egyaránt jelzés értékû. Olykor egy-egy szó alkalmazása vagy éppen elhagyása, illet-
ve a megnyilatkozások stilisztikai nüánszai is döntõek lehetnek. 

Az elmondottakból következik, hogy a fordító feladatai közé tartozik visszaadni a
regény világának nyelvi differenciáltságát és a stílusbeli váltásokat és keresztezõ-
déseket. Térjünk most már rá a konkrét példák elemzésére!

A vulgarizmusok fordítása 

Az iskola növendékeinek nyelvhasználatában nagy számban fordulnak elõ különbö-
zõ vulgáris, trágár kifejezések. Stilisztikai szempontból ezeket a fordulatokat az
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ethosz hiányaként értelmezhetjük. A beszédben általában az elkeseredettség, a fel-
indultság, a harag, a gyûlölet, a sértettség és a sérteni akarás szándéka indokolja
használatukat, azaz a beszélõ bizonyos fokú érzelmi felindultságáról tanúskodnak.
Az Iskola a határon szereplõinek a nyelvében azonban egy-egy káromkodás olyan
többletjelentésekkel (konnotációkkal) is kiegészül, melyek értelmezését egy sajátos
�iskolai kód� szabályozza. Ezért lehetséges az, hogy e kifejezések stilisztikumát
másként érzékelik, mint a kívülállók, tehát a civilek. Ami az utóbbiak szemében dur-
va és nyers affektus, az számukra egy jóval mérsékeltebben expresszív közlés. Pl.
�A vaskos közhasználatú szó azonban jobban éreztette haragja komolyságát. Annyit
jelentett: � Rendben van. Hagyj békén� (231. p.). Bébére Szeredy Nyasgem-je nem
hat durva vagy sértõ kijelentésként: �Bámulatos módon nekem nem esett rosszul,
sõt majdnem jólesett a gorombasága. Vagy talán nem is bámulatos módon; hiszen
olyan világos volt, hogy nem is engem akar megsérteni, csupán a keserû nyálat pró-
bálja kiköpni valahová� (72. p.). A növendékek úgy használják ezeket a szavakat,
mintha frazémák volnának, vagy még inkább hasonlítanak a vallási szövegek olyan
kultikus kifejezéseihez, amelyek használati helye és ideje szigorúan szabályozott.
Érdemes ezzel kapcsolatban idézni Bébé gondolatait: �Szókincsünk, a nemi élet és
az emésztés körébõl vett féltucatnyi trágárság mindegyike rugalmasan tudta pótol-
ni a legkülönbözõbb igéket, fõneveket, mellékneveket, határozószavakat, s ilyen
módon százával és ezrével szorította ki a használatból anyanyelvünk megfelelõ kife-
jezéseit� (83. p.). Természetesen beletelik egy kis idõbe, míg újoncokként megta-
nulják ezt a nyelvet. Amikor például Bébé elõször hallja az elefes és a kupleráj sza-
vakat, nem érti õket: �Sem azt nem értettem, hogy mivel bosszantottam fel, sem a
szavak egy részét, amiket itt mindenki használt. A trágár kifejezések közül elég so-
kat ismertem, de nem tudtam például, mit jelent a »kupleráj« szó. Pedig ezt Bognár
tiszthelyettes is többször alkalmazta. »Nem vagy kuplerájban« � mondta korholóan.
Tömpe orrú szomszédom pedig ezzel kezdte az ismeretségünket. »Aztán ne csinálj
kuplerájt a szekrényben«�. (58�59. p.). Késõbb viszont már annyira belejön, hogy a
14. fejezetben két egymást követõ oldalon belül négyszer is használja. 

Úgy érzem Wlachovský néhány esetben finomította, �megszelídítette� a vulgariz-
musokat. Olyan szlovák ekvivalenseket választott, amelyek eltérõ stílusárnyalattal
rendelkeznek. Ezt az eljárását a fordítás veszteségeként könyvelem el.3 A bõvebb in-
doklást a konkrét példákhoz (az ominózus részek dõlt betûvel szedve) fûzött kom-
mentárjaim tartalmazzák. 

�Ha be nem fogja a pofáját, hát ellátom a baját ennek az egész koszos újonc-
bandának! A kurva istenit az anyjának!� (23. p.). � �Ak nezavrite svoju chle-
báreò, zatoèím s va�ou v�ivavou zelenáèskou bandou, že si to do smrti
budete pamätaE! Hrom aby do vás, vy sviniari pra�iví, boha vám naháòam!�
(23. p.).

A szlovák szitkozódás irodalmiasabb és kissé archaizáló is, s ezáltal valamivel �sza-
lonképesebb�. Nehéz elképzelni, hogy egy feldühödött negyedéves így torkolja le a
pattogó újoncokat. Körülményes stilizációja miatt nem elég nyers és ütõs, s nincs
meg benne az eredeti egyszerre sértõ (anyázás) és megbotránkoztató (istenkárom-
ló) intenciója sem. Ugyanezt tapasztaljuk a következõ példában is:
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�Már megint az a kurva Medve, gondoltam mellékesen, a hétszentséges úr-
istenit a rohadt pofájának� (100. p.). � �Už zasa ten hnusník Medve,
pomyslel som si mimochodom, bodaj ho boh skáral, v�iváka mizerného! �
(98. p.) [�hogy az isten verje/büntesse meg a nyomorult tetvesét].

Ebben az esetben azért is fontos lett volna megtartani a vulgarizmust, mert ez Bébé
elsõ ilyen nyers és durva kifakadása, s a nyelvhasználat szintjén is jelzi személyi-
ségének az iskolai környezethez való idomulását. A szlovák változat visszamagyarí-
tása nem tudja adekvát módon érzékeltetni azt a régies, enyhén emelkedett kifeje-
zésmódot, amely a �bodaj� és �skáral� szavak használatának köszönhetõen jellem-
zi a megnyilatkozás stílusát. 

�Te rühes újonc!� (65. p.). � �Ty ucho zelené!� (65. p.) [Te zöldfülû].

Tompítottabb a szó vulgáris éle. A zöldfülû az illetõ korára, éretlenségére, tapaszta-
latlanságára és az iskolai közösségben elfoglalt státusára utal. Nélkülözi a rühes
durva és közönséges stilisztikumát. Ugyanez érvényes a következõ példákban is: 

�Te trágyalé� (60. p.). � �Ty paskuda� (60. p.) [kb. semmirekellõ].

�Fogd már be azt a kurva pofádat� (254. p.). � �Zavri si tú hnusnú papu¾u�
(250. p.) [undorító, visszataszító].

�Hogy a pitlibe izélték bele ezt a kurva madzagot?� (113. p.). � �Ako do frasa
tam naondiali tie potvorské �pagáty? (111. p.) [szörnyûséges].

A kijelentés Szabó Gerzsontól származik, aki épp Bébé dróthuzalokkal átszõtt cso-
magolópapírját szemlélgeti. Bébé (két mondattal utána) átveszi tõle a �beleizélve�
kifejezést (�A hálószerû szálak csakugyan rejtélyesen voltak beleizélve a papír anya-
gába.�), ami jó példája az idegen szóelem áthasonításának. E mondat szlovák for-
dításában azonban a keresetlenebb, szlenges beleizélve helyett belehelyezve [vlo-
žené] szerepel, ami némileg elfedi az egyik szólamnak a másikra tett hatását. 

A vulgarizmusok sajátos csoportját képezik az olyan mondatszókként funkcionáló
rövidítések és mozaikszók, mint az Elefes, a Nyasgem, a Hmp, a Höm, az Mb, az Sz,
a B. Ezek közül csupán a nyasgem jelentését fordítja le nekünk Ottlik, a többi esetében
az olvasó fantáziájára és tapasztalataira bízza a kiegészítést. Íme az én változatom:

Elefes: lóf�t a seggedbe, 
Nyasgem: nyald ki a seggem,
Hmp: (lehetséges értelmezés) hülye, marha, paraszt,
Höm: (lehetséges értelmezés) hülye, ökör, marha,
Mb: (lehetséges értelmezés) marha, barom vagy megbaszhatod/megbaszhatjátok,
Sz: (lehetséges értelmezés) szar(ba),
B: (lehetséges értelmezés) bazmeg, baszd meg.
A fordító itt nincs könnyû helyzetben. Elõször a maga számára is értelmeznie kell

ezeket az elízióval megalkotott, s ezért bizonyos mértékig rejtjeles szavakat, s utá-
na egy ennek megfelelõ célnyelvi ekvivalenst kell találnia hozzá, illetve nem egy
esetben magának kell megalkotnia azt. Például: 
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�Sz! B! M!� (204. p.). � �Hvn! Pjb! Drt!� (200. p.).

A szlovákot ismerõknek nem okoz különösebb gondot kitölteni a hiányzó hangzókat:
hovno, pojebaný/pojebanec, doriti [szar, kiba..ott, a fenébe].

Úgy tûnik, hogy Wlachovský számára a legkeményebb diónak az Elefes bizonyult.
Talán nem volt tisztában a szó jelentésével vagy pedig újra az történt, hogy egy sze-
lídebb, ez esetben egy kevésbé obszcén szlovák kifejezéssel akarta azt visszaadni.
A másik elv, amit követett, a varietas elve: az ismétlõdõ szót mind a négyszer más-
ként fordította:

Trkvas (58. p.) � a szótár szerint: ügyefogyott, fajankó, tökfilkó.
Sráè (117. p.) � szaros.
BozmiriE (170. p.) � csókold meg a seggem. 
Vy-li-riE (254. p.) � nyald ki a seggem. 
Úgy vélem, hogy jelentõsége van annak, hogy az egyes helyzetekben éppen me-

lyik kifejezést és mire használják a növendékek. Mint ahogy annak is, hogy az em-
lített trágárságok ismétlõdõ, visszatérõ elemek, amelyek a nyelvhasználat szintjén
kötik össze (unifikálják) õket. Szájról szájra járnak, s aki a közösségbe tartozik,
szinte kivétel nélkül él velük naponta. Nem cserélhetõk fel, és nem is helyettesíthe-
tõk valamilyen másikkal. Azaz: nemcsak az a fontos, hogy a növendékek káromkod-
nak, hanem hogy ezt ugyanazokkal a szavakkal és fordulatokkal teszik. Ezt a nyelvi
egységesülést fedi el a fordító, amikor a szó szerinti ismétlés helyett a változatos-
ságot tartja irányadónak. Még inkább megfigyelhetõ ez a lópikula esetében. Szintén
egy gyakran használt és közkedvelt kifejezésrõl van szó. Nem mondható igazán vul-
gárisnak, viccesebb, játékosabb s némileg válogatottabb (keresettebb) az elõbb fel-
hozott példáknál. Nyolc elõfordulását számoltam össze, Wlachovský minden eset-
ben más szóval adja vissza:

�Ló! Pikula!� � �Kôò! Figu!� (99. p.).

��hol a lópikulába� � ��kde v prèiciach� (107. p.).

�Mi a lópikulát akar?� � �Èo vlastne do èerta chce?� (148. p.).

�A Las Meninas címû képen mindig idegesítette õt az a gyerek vagy törpe,
vagy mi a lópikula� (232. p.). � �Na obraze Las Meninas ho vždy dráždilo
dieEa a èi trpaslík alebo èo to doparoma tam bolo� (228. p.).

�Ló! Pikulát!� � �Hvn� (258. p.).

��hogy a lópikulába� (285. p.). � �dofrasa� (282. p.). 

�A fenének se volt barátja a lópikula� (336. p.) � �Èerta rohatého bol ten
smrad kamarát� (333. p.).

�Rándult a lópikulát!� � �Má� vyvrtnuté hrubé...� (337. p.).
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Az ily módon létrejövõ jelentésszóródás tulajdonképpen megszünteti a diákok nyel-
vének ezt a jellegzetes, némi játékosságot és derût sugárzó kifejezését, mely ugyan-
akkor egy vulgáris kifejezés (lófasz) eufemisztikus megfelelõje.4 Egyike ez azon for-
dulatoknak, amely a magyar olvasók számára az Iskola a határon legemlékezete-
sebb hívószavává vált. 

�Gyáva csürhe!� (95. p.) � �Zbabelá sviòa!� (93. p.) [disznó]. 

A mondatot a felkötött karú Medve Gábor kiáltja oda végsõ elkeseredésében, már-
már a sírás határán Homola bandjának, akik tízszeres túlerõt alkalmazva úgy lefog-
ják õt, hogy mozdulni sem bír. Így aztán Homola kedvére alázhatja meg õt a többi-
ek elõtt. Bébé úgy emlékszik vissza erre, hogy barátja ordítása �végigszállt a hosz-
szú hálótermen, visszaverõdött a túlsó falon, s a hirtelen csöndben szinte hallot-
tam a visszhangját. Gyáva csürhe!� Medvének ez a kifakadása a hatalmat gyakorló
klikk erõs, de egyúttal sebezhetõ pontjára mutatott rá. Nem Homolát akarja tehát
megsérteni vele, mint ahogy azt Wlachovský fordítása mutatja, hanem mindenkinek
címezi, az egész felsõéves társaság fölött mond ítéletet. Ezért lett volna jobb, ha a
személyre irányuló sértés helyett a falkaszellemet minõsítõ pejoratív kifejezést vá-
laszt, ilyen pl. a zberba. 

A tisztek nyelve 

Az iskolában kiképzõként vagy tanárként mûködõ tiszteknek szintén megvan a sajá-
tos nyelvhasználatuk. Õk is több nyelvet használnak egyszerre. Külön nyelv szolgál
a növendékekkel való kommunikációra, egy másik az egymás közötti társalgásra (az
utóbbit ismerjük meg kevésbé). Mindkettõben fontos szerepet játszanak a katonai
kiképzéssel, az iskolai és a kollégiumi élettel kapcsolatos magyar és német kifeje-
zések, fõként parancs- és vezényszavak. E �közös szótár� felidézése mellett Ottlik
arra is gondot fordít, hogy egy-egy tiszt jellegzetes beszédmódját és modorát (álta-
lában jellemfestõ célzattal) megörökítse. Ezekrõl a dolgokról természetesen szintén
a két narrátor elbeszélésébõl szerzünk tudomást. A beszédmód és a használt kife-
jezések olykor összhangban vannak a karakterrel, olykor viszont feszültség van sze-
mélyiség és nyelv között. Az elõbbi esetre példa a higgadt, végtelen türelmû és jó
szándékú Marcell fõhadnagy beszéde, az utóbbira a számtant oktató Kuzmics szá-
zadosé: �Kuzmics hangja mindig ilyen kedélyes volt; »Betyár!« � mondta, meg »Öcs-
kös! Ejnye, ejnye kiskomám!« � tettei azonban többnyire kellemetlenül nem álltak
összhangban pajtáskodó modorával� (228. p.). 

A tisztek beszédét a német�magyar kétnyelvûség jellemzi. Van, aki inkább ma-
gyarul, s van, aki inkább németül beszél a növendékekkel. Ezért jelzés értékû, ha
valaki nem a tõle megszokott �domináns� nyelven szólal meg, vagy ha olyankor
használ német vezényszavakat, amikor egyébként nem szokása. Ez történik, amikor
például a �kefebajuszú� és �savóképû� Schulze egy rendbontást követõen németül
rivall rá a társaságra: �Auf die Plätze!� (67. p.). Bébé meglepõdik rajta: �...amikor
most teljesen indokolatlanul németül szólalt meg, egy pillanatra az a gondolatom tá-
madt, hogy ez a ki nem mondott szörnyû katasztrófa vette el hirtelen a tiszthelyet-
tes eszét. Mindenestre vigasztaló érzés volt, hogy egy árnyalatnyi kíváncsisággal tu-
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dom figyelni Schulzét. Miért beszél németül? Mit fog még csinálni?� (67�68. p.; ki-
emelés tõlem � B. K.). 

Nem egy tiszt akcentussal beszéli a magyart vagy azért, mert német az anya-
nyelve, vagy pedig mert a munkahelyén még érvényben lévõ hivatalos német nyelv
rátelepedett az anyanyelvére, a magyarra. Az akcentussal beszélõk nyelvét jó érzék-
kel adja vissza Wlachovský szlovákul (pl. a német vívómesterét). A tisztek nyelve hat
a diáknyelvre is, s ez fõleg szókölcsönzések vagy parodikus utánzások formájában
nyilvánul meg. Lássunk egy példát! 

�Merényiék azonban rossz szemmel nézték kivívott szokásjogunkat. Nem-
igen tûrhettek el ilyen extrawurstot� (339. p.). � �Také výnimky nemohli dlho
trpieE� (336. p.).

Mint látható, a fordító lefordítja a német kifejezést, melyet, véleményem szerint, meg
kellett volna hagyni eredendõ idegenségében, mivel fontos hírértékkel bír. A regény
megelõzõ fejezeteibõl ugyanis ismeretes, hogy az extrawurst Schulze szava, melyet
itt (tudatosan vagy ösztönösen) Bébé használ. A szlovákra való lefordításával elvész
a német kifejezés személyes, a tiszthelyettes idiolektusát megidézõ konnotációja.
S ezzel együtt az a tény sem válik nyilvánvalóvá, hogy itt egy idézettel, azaz egy ide-
gen nyelvi elem átvételével és domesztikációjval van dolgunk. A következõ példában
a formális és az informális változat felcserélõdése érdemel figyelmet: 

�...úgy éreztem, hogy Schulze tiszthelyettes úr a nehéz helyzetben csak azt
tette, amit tennie kellett� (76. p.). � �...som mal pocit, že poddôstojník
Schulze v Eažkej situácii urobil iba to, èo musel urobiE� (74. p.). 

Azzal, hogy a fordító elhagyja az úr szót Schulze neve mellõl, egy, Bébé gondolko-
dásmódjának változásáról hírt adó (s ennyiben tünet értékû) elszólástól fosztja meg
a mondatot és ezáltal az olvasót. Bébé itt ugyanis azon a hangon beszél a tiszthe-
lyettesrõl magában, ahogy azt nyilvánosan is tenné. A félelembõl fakadó tisztelet
már a belsõ beszéd tartományába is átszivárgott. Néhány oldallal korábban maga
utal erre a változásra: �De lehetséges, hogy már így gondoltam: Schulze tiszthelyet-
tes úrral� (70. p.). A többi esetben, amikor az �uras� megnevezés fordul elõ a szö-
vegben, Wlachovský szó szerint fordít (pán poddôstojník), egyedül az idézett példá-
ban nem � sajnos. 

Emlékezetes figurája marad a regénynek Ernst alezredes is, ami nagyrészt an-
nak köszönhetõ, hogy Ottlik a beszédén keresztül jellemzi õt. A diákok úgy látják õt,
mint egy �jóságos öreg�-et, egy �tutyimutyi bácsi�-t, aki nem tud rendet tartani az
órán, hiába förmed rá olykor rikácsoló hangján az osztályra. Egy alkalommal, Med-
ve tanszerládájára támaszkodva, zsír foltba tenyerel, s felháborodásában így szólít-
ja fel a növendéket: 

�Zögling Medvegy!� (131. p.). � �Zigling Medve!� (129. p.). 

Nem igazán érthetõ, miért választja épp ezt a megszólítási formát. Annyit viszont
sejtetni enged a szöveg, hogy talán ebben is a nyelvhez fûzõdõ kreatív viszonya nyi-
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latkozik meg. Az alezredes ugyanis elõszeretettel használ ritka, válogatott kifejezé-
seket vagy fordulatokat (alkalmasint, nebuló, híre-hamva sincs), melyeket ráadásul
sajátos jelentéssel ruház fel. Az õ szótárában a vezényszavak sem mindig szó sze-
rint értendõk, olykor csak �átvitt értelemben� hajthatók végre. Jellegzetes beszéd-
stílusát késõbb épp Medve tanulja meg kiválóan utánozni (lásd 244. p.). Visszatér-
ve az idézethez: a német �növendék� szó használata ebben a környezetben és az
adott kommunikációs helyzetben (németóra van) teljesen elfogadott. Az már kevés-
bé érthetõ, miért fordítja le szlovákra (vagy oroszra?) Medve nevét, mint ahogy az
is, hogy Wlachovský miért nem. A fordító ugyanis, mint látható, meghagyja a nevet
eredeti (magyar) változatában, s így nem fedi fel a szlovák olvasó elõtt, hogy Med-
ve Gábor neve beszélõ név. Pedig elegendõ lett volna a szlovák írásmódnak megfe-
lelõ változattal (medveï) helyettesíteni, s e többletinformáció más megvilágításba
helyezhette volna a késõbbi medvetáncos jelenetet is.

A tudományos stílus idegensége 

Bizonyára sokak számára emlékezetes az a mondat a regénybõl, amelyet Medve Gá-
bor a biológiatankönyvben olvas, s reménytelen erõfeszítéseket tesz arra, hogy
megértse. Ebben az esetben az egyén nyelve és egy funkcionális nyelv vagy stílus
kétes kimenetelû találkozásának vagyunk a tanúi. Igen, a bibe definíciójáról van
szó: �A bibe a virágpor felfogására szolgáló csúcsi rész, mely lehet gömb vagy nye-
reg alakú, kétágú, több ágú, fonalas, csavarodott, tollas vagy egyéb kialakulású�
(199. p.). Miközben a többiek medvetáncot járnak körülötte és röhögnek, Medve fü-
lére szorított kézzel újból és újból nekiveselkedik a mondatnak; nem sok sikerrel:
�A bibe a virágpor felfogására. Csúcs és nyereg alakú. Tollazatos vagy kialakulású.�
A töredékes stilizáltság és a rendellenes tagolás arról árulkodik, hogy a körmönfont
mondat értelme kezd kicsúszni a kezei közül. A szlovák fordítás, talán a célnyelv
grammatikai adottságaiból is adódan, egy fokkal érthetõbben � összefogottabban
és tagoltabban adja vissza a mondatot. Nem érzékelteti tehát annyira a tudományos
stílus idegenségét és befogadási-feldolgozási nehézségeit, mint a magyar: �V
pestlíku sa zachytáva pe¾. Môže maE tvar gule alebo sedla. Je vláknitý alebo iného
tvaru...� (196. p.). 

Zárszó

Minden fordításkritika, s ez alól az enyém sem kivétel, hibajegyzékként hat: a szer-
zõje kijavítja kollégája szövegének bizonyos szavait vagy mondatait. Helyre teszi, ki-
kupálja kicsit. Ezért könnyen az a benyomás alakulhat ki a fordításkritika olvasójá-
ban, hogy a �kritikus� jobban bírja az adott nyelvet, s ezért jobban tudja mit és mi-
kor kell használni, mint a vizsgált fordításszöveg szerzõje. Persze elõfordulhatnak
ilyen esetek is, ha mondjuk a hiányos nyelvtudás csapnivaló fordítást szül, egy bi-
zonyos szint után azonban már, úgy gondolom, nem errõl van szó. Alkalmi fordító-
ként nagyon is tisztában vagyok vele, hogy a fordító mindig saját egyéni olvasata (in-
terpretációja) függvényében hozza meg döntéseit. Ami nem kell, hogy egyezzék a
�kritikuséval�. A fenti kifogásokat ezért úgy tekintem, mint amelyek a saját Ottlik-
olvasatom és a Wlachovskýé közötti különbségekbõl fakadnak.
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Jegyzetek

1. A regényt a következõ kiadás alapján idézem: Ottlik Géza: Iskola a határon. Budapest,
Magvetõ, 1995.

2. Géza Ottlik: �kola na hranici. Bratislava, Tatran, 1976. 
3. A finomítás és a tompítás nem csak (vagy nem elsõsorban) Wlachovský fordítói credóját

tükrözi: a durva vulgarizmusok elkerülését célzó felülstilizálás a korabeli szlovák mûfordí-
tói gyakorlatra általánosan jellemzõ tendencia. Erre a jelenségre Hizsnyai Tóth Ildikó hív-
ta fel a figyelmemet, amit ezúton is köszönök neki.

4. Vö. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (2. köt., Budapest, Akadémiai Kiadó,
1970) lópikula szócikkével (789. p.).

KRISZTIÁN BENYOVSZKY

�IT IS DIFFICULT TO EXPLAIN IN TO A FOREIGNER.�
ON THE SLOVAK TRANSLATION OF THE SCHOOL ON THE BORDER

The study deals with the Slovak translation of the novel of Géza Ottlik titled
School on the Border (1959). 

The author considers the translation of Karol Wlachovský (1976) as a unique
interpretation given of the novel. At the evaluation of the target text the author
concentrates on interaction of languages used in the world of the novel (na-
tional languages, alternative language variants, different style registers, func-
tional styles, idiolects) and on the semantic and stylistic movements that stem
from it. 

The study deals with the differences between the language of civilians and
students of army schools, and translation problems of language elements
belonging to vulgarism and scientific styles.

�Nehéz ezt megmagyarázni idegennek� 119
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, IX. évfolyam

  2
0

0
7

/4
, S

om
orja



FÓ
R

U
M

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
IX

. 
év

fo
ly

am
  

2
0

0
7

/4
, 

S
om

or
ja

I N T E R E T H N I C A  9

Fórum Institut für Minderheitenforschung

ANDREAS SCHRIEFER

Deutsche, Slowaken 
und Magyaren

im Spiegel deutschsprachiger historischer 
Zeitungen und Zeitschriften in der Slowakei

Fórum Institut 
für Minderheitenforschung

Forschungszentrum 
für Europäische Ethnologie



1. Köztudott, hogy ha valamely közösség � nyelvi kisebbség � egy másik nyelvet,
környezetének a nyelvét elsajátítva kétnyelvûvé válik, és az eredeti anyanyelve kor-
látozott használati körû lesz úgy, hogy a másik nyelv válik több színtéren domináns-
sá, akkor ez a közösség a nyelvcsere folyamatát éli át (Kiss 1995, 196). Weinreich
szerint nyelvcsere akkor következik be, ha a közösség egy nyelv szokásos haszná-
latáról áttér egy másik nyelv használatára. Susan Gal pedig úgy véli, hogy a nyelv-
csere voltaképpen a nyelvi repertoár újrarendezéséhez vezet � nemegyszer az egyik
nyelv teljes feladásával (idézi Bartha 1999, 124�125).

A dialektológiai szakirodalomban nagyfokú illabialitást képviselõ nyelvjárásáról
közismert Nagyhind (szlk. Ve¾ké Chyndice) magyar beszélõközössége is a nyelvcse-
re folyamatát éli át. A község Nyitrától keletre, a Zsitva folyó jobb partján fekszik.
Délnyugatról Kalász (szlk. Klasov), északról Kishind (szlk. Malé Chyndice), keletrõl
pedig Zsitvaújfalu (szlk. Nová Ves nad Žitavou) településekkel határos. A szomszéd
falvak teljesen szlovákok, kivétel Kalász, rajta keresztül kapcsolódik Nagyhind a Nyit-
ra környéki magyar nyelvszigethez. A 20. század közepéig döntõ többségû nagyhin-
di magyar lakosság számaránya az 1945 utáni kedvezõtlen politikai intézkedések
hatására kezdett csökkenõ tendenciát mutatni. A rohamos nyelv- és nemzetiségvál-
tás 1976-tól gyorsult fel, amikor a községet közigazgatásilag összevonták a szom-
szédos szlovák Kishinddel. Ekkor megszûnt a magyar iskola, és a hivatalos ügyinté-
zés nyelve is a szlovák lett. A két falu 1992-ben ismét különvált, ám ekkorra a nyelv-
és nemzetiségváltás már visszafordíthatatlanná vált Nagyhinden.

A 2001-es hivatalos népszámlálási adatok tükrében Nagyhindrõl megállapítható,
hogy 350 lakosával a járás kisközségei közé tartozik. A nagyhindiek kétharmada
szlovák nemzetiségû és szlovák anyanyelvû, az utolsó népszámlálás során a meg-
kérdezettek 64,3%-a vallotta magát szlovák anyanyelvûnek. Magyar anyanyelvûnek
10%-kal többen vallották magukat (34,9%), mint magyar nemzetiségûnek (24,9%).
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A felekezeti hovatartozás alapján a lakosság döntõ többségében római katolikus
(2001-ben 98,5%). A községben 2001-ben a férfiak számaránya valamivel alacso-
nyabb volt (48,6%), mint a nõké (51,4%). Megállapítható továbbá a lakosság nagy-
fokú elöregedése. Az utolsó, országos népszámlálás adataival összevetve a telepü-
lés lakosságának átlagéletkora 5,8 évvel volt alacsonyabb, mint az országos átlag
(vö. Gyurgyík 2006, 174). 

A magyar nemzetiségû lakosság döntõ része az idõsebb generációt képviseli: az
50 év feletti magyar lakosok aránya 77,35%, a 20 és 40 év közöttieké 22,65%, az
ettõl fiatalabb generációnak már nem találunk magyar képviselõjét a faluban. Az 1.
ábra alapján jól megfigyelhetõ a magyar és a szlovák lakosság korösszetétele kö-
zötti különbség.

1. ábra. A nagyhindi magyar és szlovák nemzetiségû lakosság korcsoportok szerint
Nagyhinden (2001)

A magyar és a szlovák lakosság korösszetétele leginkább a 40�49 év közötti kor-
osztályban egyezik, a többi csoportban jól láthatóan éles különbségek rajzolódnak
ki, és az arányok megfordulása a jellemzõ.

A nyelvhasználati színtereket elemezve megállapíthatjuk, hogy informális színté-
ren, a nagyhindi családokban már leginkább a szlovák nyelv használata a domináns.
A 114 lakott háztartásból 57-ben csak szlovákul, 19-ben javarészt magyarul és 38
háztartásban vegyesen, magyarul és szlovákul kommunikálnak. A 38 vegyes háztar-
tás döntõ többségében a fiatal és a középkorú családtagok egymás között inkább
szlovákul beszélnek. A magyar nyelvet az egyik szülõ, ill. a családdal együtt élõ idõ-
sebb családtaggal való kommunikáció során használják. A fiatal családtagok a ve-
gyes háztartásokban is egymás között inkább szlovák nyelven beszélnek. A magyar
háztartásokat alkotó egyedülálló idõs lakosok unokáikkal, dédunokáikkal szintén
szlovákul beszélnek. 

A személyes szóbeli ügyintézés a Nagyhindi Községi Hivatalban az ott dolgozó al-
kalmazottak becslése szerint az esetek 70%-ában szlovák nyelven folyik, a maradék
30%-ban pedig magyar nyelven. A polgármester és a hivatal alkalmazottai magyar
anyanyelvûek. Az ügyfelekkel az általuk választott nyelven kommunikálnak. Az írás-
beli ügyintézés nyelve azonban kizárólag a szlovák. 

����� ����� ������ ������ ������ ������

���

�����

�����

	��	�


��
�

�����

�����

�����

������

������

��������

122 Presinszky Károly
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

IX
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
0

7
/4

, 
S

om
or

ja



Nagyhindnek 1976-tól nincs magyar alapiskolája. Jelenleg az 1�4. évfolyamot
szlovák nyelven, Kishinden látogatják a gyerekek. A helyi óvodában is csupán 1978-
ig folyt magyar nyelven az oktatás. Jelenleg 14 gyermek jár az egynyelvû, szlovák
óvodába 

A helyi római katolikus egyházközösséget szlovák anyanyelvû és nemzetiségû
plébános vezeti. Az egyházi szertartások nyelve ma Nagyhinden javarészt szlovák.
Hétköznap, ill. havonta egyszer vasárnap vannak vegyes nyelvû szentmisék. Ezeken
a hívek magyarul énekelnek, és az elsõ olvasmány szól magyarul. A plébános ma-
gyarul olvassa fel a szentmise állandó részeit, a szentbeszédet és a többi részt
azonban minden misén csak szlovákul hallhatják a nagyhindi hívek. Az egyéb1 nyelv-
használati színtereken is a szlovák nyelv használata a domináns. 

A társadalmi és a demográfiai tényezõk, ill. nyelvhasználati színterek ismerteté-
se által megállapítható a nyelvcsere befejezéshez közeledõ állapota Nagyhinden. Je-
len vizsgálat fõ kérdése, hogy ebben az elõrehaladott nyelvcserehelyzetben miként
viszonyulnak a magyar nyelvhasználat egyedüli eszközeként még funkcionáló nagy-
hindi magyar nyelvjáráshoz, valamint a község domináns szlovák nyelvváltozatához
a kisebbségi magyar, ill. a többségi szlovák csoport tagjai. 

2. A nyelvcsere szakirodalmáról, a jelenség elméleti és módszertani megközelítési
módjairól rendkívül átfogó képet ad Borbély Anna Nyelvcsere címû könyve, melynek
megállapításai a szerzõ magyarországi románok közösségében végzett szocio-
lingvisztikai vizsgálatain alapulnak. Munkájában a nyelvcserét befolyásoló faktorok
3 fõ csoportját különbözteti meg: társadalmi-demográfiai faktorok, attitûdök és ki-
sebbségpolitika. Az említett faktorok együttesen, egymással kölcsönhatva fejtenek
ki pozitív vagy negatív hatást a nyelvcsere folyamatára (Borbély 2001, 23�32).

A társadalmi és a demográfiai tényezõk közül a nyelvcsere folyamának vizsgála-
takor figyelembe kell venni, hogy a nagyhindi magyarság õshonos alárendelt közös-
ség, mely típusban a nyelvcsere többnyire végbemegy (vö. Borbély 2001, 25). Az
iparosodás következtében létrejövõ társadalmi mobilizáció a nagyhindi munkaválla-
lókat is érintette és érinti manapság is. E tényezõ következtében a csoport elszige-
teltségének és zártságának fellazulása szintén pozitív hatással van a nyelvcserére.

Az 1991�2001 közötti idõszakban a Nyitra-vidéken tovább csökkent a magyarok
száma. A természetes szaporodás helyett a népességfogyás, a születések számá-
nak csökkenése vált uralkodóvá. A csökkenõ lélekszámú közösség kevésbé képes
saját intézményeket, szervezeteket mûködtetni, továbbá a kis lélekszám pesszimiz-
mushoz vezethet, mely tényezõk szintén pozitív hatással vannak a nyelvcserére (vö.
Borbély 2001, 26). A saját intézmények mûködésének hiánya (magyar iskola, óvo-
da, kultúrcsoportok) érezhetõen a nyelvcseréhez vezetõ legerõteljesebb faktor a
nagyhindi magyarság számára. A társadalmi és a demográfiai tényezõk közül a vidé-
ki lakosságnak a lakótelepekre való beköltözése, a magyar iskolák bezárása, a ve-
gyes házasságok növekvõ száma gyorsította föl leginkább az egész Nyitra-vidék nyel-
vi és kulturális beolvadásának folyamatát (vö. Sándor 2004, 73).

Az ország kisebbségpolitikája a nyelvcserére pozitívan hat a Nyitra-vidéken. Az
egész járásban a hivatalos ügyintézés a kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmé-
ben csak szlovákul folyik, magyar és szlovák falvak összevonásával pedig helyi szin-
ten érték el a magyar nyelv visszaszorulását a nyilvános nyelvhasználati színterek-
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rõl. Menyhe, Béd és Szalakusz, Nyitracsehi és Kiscétény, Vicsápapáti és Lajosfalu
községek egyesítéséhez hasonlóan Nagyhind és Kishind közigazgatási összevoná-
sa is fölerõsítette a nyelvcsere folyamatát. Az említett falvak újbóli különválása az
elõrehaladott nyelvcserét már nehezen tudja fékezni.

A nyelvcserét befolyásoló harmadik említett faktor a nyelvi attitûd. Köztudott,
hogy a nyelvek, a nyelvváltozatok, a nyelvi jelenségek és formák választásában,
használatában az attitûdnek, tehát a beszélõ szubjektív viszonyulásának, nyelvi be-
állítottságának fontos szerepe van (Kiss 2001, 218). A téma további szakirodalmát
áttekintve leszögezhetjük, hogy a nyelvcsere folyamatát számottevõen befolyásol-
hatják mind a kisebbségi, mind a többségi közösség attitûdjei. Az attitûdvizsgálatok-
ból általánosságban levonható, hogy a kisebbségi nyelv háttérbe szorulása össze-
függésbe hozható a beszélõnek a két nyelvvel kapcsolatos attitûdjével. Ez nem je-
lenti azt, hogy a nyelvcsere a két nyelvhez fûzõdõ attitûdök hatására alakult ki, ha-
nem inkább azt, hogy a nyelvcsere velejárójának kell tekinteni az attitûdbeli változá-
sokat (Borbély 2001, 177).

Ami a szlovák többség és a magyar kisebbség egymásról vallott nézeteit illeti,
érdemes utalni Lanstyák István alapján egy 1991. évi reprezentatív közvélemény-ku-
tatás2 eredményére. A megkérdezett magyarok a vizsgálat során pozitívabban viszo-
nyultak a szlovákokhoz, mint fordítva. A szlovák válaszolók egyharmada határozot-
tan negatív véleménnyel volt a magyarokról. A legpozitívabban a magyarlakta régiók
szlovákjai értékelték a magyarokat (Lanstyák 2000, 69). 

Egy szlovákiai kisebbségi magyar beszélõközösség nyelvjárásához kapcsolódó
többségi iskolát látogató adatközlõk attitûdjeirõl pedig Sándor Anna tesz említést.
Megállapítja, hogy a nem anyanyelvû iskolában és a vegyes házasságokban az adat-
közlõk többségénél megerõsödött a magyar nyelvhez való negatív nyelvi attitûd, mely
a nyelvváltás és a nyelvcsere rohamos fölgyorsulását idézte elõ (Sándor 2001, 40).

3. A nyelvválasztással és a nyelvcserével foglalkozó kutatásaimat 2007 májusában
és júniusában végeztem Nagyhinden. Az adatok zömét kérdõíves vizsgálattal, ill. in-
terjúk segítségével, valamint passzív megfigyeléssel nyertem. Az alkalmazott kérdõ-
ív 63 kérdésbõl állt. Az elsõ 11 kérdés az adatközlõk azonosítására vonatkozott. Az
ezt követõ két kérdéssel a magyar- és a szlováknyelv-tudás szubjektív megítélésére
kérdeztem rá, majd a nyelvhasználati színterekhez és a beszédhelyzetekhez kötõdõ
nyelvválasztási szokásokat tudakoltam. Az attitûdkérdések elsõ része az érintkezõ
nyelvek presztízsét volt hivatott feltérképezni, majd a nyelvek és a nyelvváltozatok
szubjektív megítélését érintõ kérdések következtek. Három kérdés vonatkozott a
magyarországi kapcsolatokra is. Jelen tanulmányban a nyelvváltozatok megítélésé-
re vonatkozó kérdések válaszait dolgoztam fel.

Adatközlõimet igyekeztem a rétegzett mintavétel szabályai alapján kiválasztani.
Fõképpen arra törekedtem, hogy a település nemzetiségi arányainak nagyjából meg-
feleljen a vizsgált minta. Az elemzés alapját képezõ 78 kérdõív adatközlõinek (41
nõ, 37 férfi) nemzetiségi, anyanyelv szerinti és életkori megoszlását a következõ
táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat. A kérdõíves vizsgálat adatközlõi nemzetiség, anyanyelv és generációk
szerint

Az idõsebb adatközlõk még Nagyhinden születtek, a középkorúak zöme Verebélyen,
a fiatalok Aranyosmaróton, ill. Nyitrán. Az idõsebb szlovák anyanyelvû adatközlõk kö-
zül néhányan Kishinden, Lapásgyarmaton, ill. Zsitvaújfaluban születtek. Egy adat-
közlõm született Pozsonyban. 

Az adatközlõk 21,79%-a élete folyamán legalább egy évig Nagyhinden kívül is élt.
A válaszul adott lakóhelyek többsége a környékbeli városokra vonatkozott (Verebély,
Nyitra, Léva: 2-2 adatközlõ). Egy adatközlõm a távolabbi Simony (Partizánske) váro-
sában élt. Egy-egy adatközlõm a környékbeli falvak (Kalász, Lapásgyarmat, Tild,
Kishind) lakosa volt. Egyetlen személy adott meg több lakóhelyet is (Pozsony, Ma-
gyarbél, Érsekújvár, Galánta, Malacka, Szenice, Szénavár), hivatásából adódóan.
Idõsebb férfi adatközlõim közül négyen csehországi munkahelyeken voltak távol
több mint egy évig, egy férfi adatközlõm pedig Líbiában dolgozott.

A válaszadók iskolázottságát vizsgálva a kérdõívek adatai alapján megállapíthat-
juk, hogy a fiatal generáció Kishinden, Kalászon, Verebélyen vagy Nyitrán végezte
alapiskolai tanulmányait szlovák nyelven. A középkorosztály Nagyhinden és Kalá-
szon tanult magyar alapiskolában, és Nyitrán, ill. Verebélyen szlovákban. Az idõseb-
bek döntõ többsége Nagyhinden tanult, ill. a szlovák anyanyelvû idõs lakosok
Kishinden vagy Zsitvaújfaluban. A szlovák nyelvû szakmunkásképzõt az adatközlõk
Nyitrán, Verebélyen, Aranyosmaróton, Pozsonyban, Karván, Tolmácson, Simonyban,
ill. Pöstyénben végezték. Szakközépiskolát szintén Nyitrán vagy Léván végeztek, ill.
egy adatközlõ Rákfalun (Rakovicén). Gimnáziumba Nyitrára, szakosító iskolába
Aranyosmarótra, fõiskolára/egyetemre pedig szintén Nyitrára, ill, Pozsonyba jártak
az adatközlõim. Óvodába idõs adatközlõim nem jártak, a középkorúak közül is csu-
pán kilencen (négyen szlovákba, ketten magyarba, hárman vegyes nyelvûbe). 

A válaszadók családi hátterét az alábbi táblázat adatai alapján ismerhetjük meg.

2. táblázat. Az adatközlõk családi háttere nyelvi szempontból

Az exogám házasságból való adatközlõim egyik szülõje (ha magyar) Bábindalról, Ka-
lászról, Zsérérõl, Nagycéténybõl, ill. (ha szlovák) Taszárról, Szénavárról, Kishindrõl
származik.

Az adatközlõk házastársára (vagy volt házastársára) vonatkozó nemzetiségi ada-
tokat a következõ táblázat foglalja össze.
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3. táblázat. Az adatközlõk házastársának nemzetisége

A vizsgálatban résztvevõ adatközlõk 25,64%-a vegyes házasságban él(t). Mindhá-
rom generáció körében megfigyelhetõ e házasodási szokás, ám leginkább a közép-
korú és a fiatal generációra jellemzõ.

A nyelvtudás felmérése a nyelvcserehelyzetben lévõ közösségek nyelvhasznála-
tát feltérképezõ vizsgálatok egyik feltétele. Az adatközlõk magyar- és szlováknyelv-
tudását szubjektív önértékelõ kérdésekkel mértem. A válaszadók öt lehetõség kö-
zül választhattak. A magyarnyelv-tudást tudakoló kérdés válaszainak százalékos
megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. 

2. ábra. Saját bevallása szerint milyen jól beszél Ön magyarul? (N=78)

Megjegyzés: mm � magyar anyanyelvû és magyar nemzetiségû; msz� magyar anyanyelvû és szlovák nem-
zetiségû; szsz (m) � szlovák anyanyelvû és szlovák nemzetiségû, beszél magyarul; szsz � szlovák anya-

nyelvû és szlovák nemzetiségû, nem beszél magyarul.

A válaszok alapján négy adatközlõi csoport alakítható ki. Az elsõ csoportot a ma-
gyar anyanyelvû és nemzetiségû adatközlõk alkotják, melybe 2 fiatal, 8 középkorú
és 16 idõs, azaz összesen 26 adatközlõ tartozik. E csoportból a legtöbben
(46,15%) nagyon jónak, a legkevesebben pedig (23,07%) jónak minõsítették ma-
gyarnyelv-tudásukat. A magyar anyanyelvû és nemzetiségû csoport 30,76%-a véle-
kedik úgy, hogy anyanyelvi szinten tudja a magyar nyelvet. 

A további csoportok adatközlõi szlovák nemzetiségûek. Közülük az elsõ csopor-
tot a tíz magyar anyanyelvû és szlovák nemzetiségû megkérdezett alkotja (2 fiatal,
4 középkorú és 4 idõs, tehát összesen 10 adatközlõ). Az ebbe a csoportba tartozó
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2 fiatal adatközlõm saját bevallása szerint nem nagyon jól tud magyarul. A csoport
további válaszadói jónak (4), nagyon jónak (2), ill. anyanyelvi szintûnek vélték ma-
gyarnyelv-tudásukat.

Szlovák anyanyelvû és nemzetiségû adatközlõimet 2 csoportra osztottam. Az el-
sõbe azt a 17 megkérdezettet soroltam, akik úgy ítélték meg, hogy legalább néhány
szót tudnak magyarul (6 fiatal, 7 középkorú és 4 idõs adatközlõ). Az ide tartozó vá-
laszolók többsége (54,16%) úgy gondolja, hogy néhány szót képes magyarul beszél-
ni. Akadt két olyan adatközlõ is ebbõl a csoportból, aki saját bevallása szerint jól
tud magyarul.

Végül annak a 25 adatközlõnek a csoportját találjuk, akik saját bevallásuk sze-
rint nem beszélnek, csak értenek (76%), ill. nem is értenek (24%) magyarul. A vá-
laszokból kitûnik, hogy a szlovák anyanyelvû nagyhindi válaszolók többsége ért ma-
gyarul, és képes a kisebbség nyelvén legalább egy-két szó erejéig kommunikálni. 

A szlováknyelv-tudást vizsgáló kérdés válaszainak százalékos megoszlását az
alábbi ábra szemlélteti.

3. ábra. Saját bevallása szerint milyen jól beszél Ön szlovákul? (N=78)

Az elõbbi ábrával összehasonlítva az eredmények itt szemmel láthatóan egysége-
sebb képet mutatnak mindegyik csoportban. Az elsõ csoport 2-2 idõsebb adatköz-
lõje vélekedett csak úgy, hogy nem nagyon jól, ill. alig néhány szót tud szlovákul.
Rajtuk kívül mindegyik csoportban a nagyon jól és a jól válaszok dominálnak. A két,
nyelvtudással kapcsolatos kérdés válaszait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy
mind a magyar, mind a szlovák anyanyelvû adatközlõk többsége nem értékelte sa-
ját anyanyelvének ismeretét anyanyelvi szintûnek. Ennek oka valószínûleg a válasz-
lehetõségek megfogalmazásából adódik. (Többen bizonyosan a nagyon jól választ
könnyebben tudták értelmezni, mint az anyanyelvi szintû minõsítést.)

4. A nyelvváltozatokhoz kapcsolódó attitûdök elsõ kérdése a nagyhindi magyar
nyelvjárásra vonatkozott. Az adatközlõk válaszait az alábbi ábra tartalmazza:
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4. ábra. Ön szerint hogyan beszélnek a nagyhindi magyarok? Milyen a nagyhindi ma-
gyar nyelvjárás (tájszólás)? (N=78)

A magyar anyanyelvû adatközlõk döntõ többsége saját anyanyelvjárásához pozitívan
viszonyul. Az elsõ két csoport adatközlõinek közel 80%-a szépnek tartja nyelvjárását.
A szlovák anyanyelvû adatközlõk két csoportja között különbség mutatkozik a nagy-
hindi magyar nyelvjárás szubjektív megítélését illetõen. Azok többsége, akik vala-
mennyire tudnak magyarul, szépnek, akik pedig csak értenek magyarul, azok enyhe
többsége csúnyának ítéli a nagyhindi magyar nyelvjárást. Megjegyzendõ, hogy ez
utóbbi csoportban nagyjából egyforma a pozitívan, ill. a semlegesen viszonyulók ará-
nya. 

Azok az adatközlõk, akik nem azonosultak a feltüntetett esztétikai alapú minõsí-
tésekkel, azok a nagyhindi magyar nyelvjárás egyediségét, sajátos mivoltát emelték
ki az elsõ két csoportban. Válaszaik a következõk voltak: megszokott, nagyhindies,
sajátos, palóc (4/26 = 15,38%), különös (2/10 = 20%). A két szlovák anyanyelvû
csoport köztes válaszai szintén különbséget mutatnak. A harmadik csoportból né-
hányan (4/17 = 23,52%) a kontaktushatást és -jelenségeket érzik a nagyhindi ma-
gyar nyelvjárás meghatározó jegyének, miközben a következõ válaszokat adták: ösz-
sze van keverve a szlovákkal, kevert, vegyes. A negyedik csoportból pedig többen
(8/25 = 32%) nem tudták a nyelvjárást megítélni és a következõ köztes válaszokat
adták: nem tudom megítélni, nem ismerem, nem igazi irodalmi magyar.

A nagyhindi szlovák nyelvjáráshoz kapcsolódó attitûdöket az alábbi ábra segítsé-
gével foglalhatjuk össze.
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5. ábra. Ön szerint hogyan beszélnek a nagyhindi szlovákok? Milyen a nagyhindi
szlovák nyelvjárás? (N=78)

Mindegyik adatközlõi csoportban meglepõen nagy a pozitívan viszonyulók aránya. A
nyelvváltozatot csupán az utolsó két csoport két-két fiatal adatközlõje tartotta csú-
nyának. A magyar anyanyelvû válaszadók közül sokan kitérõ választ adtak. A köztes
válaszok minden egyes csoportban arról tanúskodnak, hogy az adatközlõk nem tart-
ják a nagyhindi szlovák nyelvet sajátos nyelvjárásnak. Az egyes adatközlõi csopor-
tok köztes válaszai a következõk voltak:

1. mm csoport (11/26 = 42,30%): nagyhindi szlovák nyelvjárás nincs, nem léte-
zik, vegyes;

2. msz csoport (3/10 = 30%): az nem nyelvjárás, ilyen nincs;
3. szszm csoport (2/17 = 11,76%): a környezõ települések és a betelepültek

nyelvének keveréke;
4. szsz csoport (8/25 = 32,00%): az irodalmi nyelvhez áll közel, nem sajátos,

nem nyelvjárás.
Ezen indokok magyarázatát abban kereshetjük, hogy a magát szlovák anyanyel-

vûnek és nemzetiségûnek valló fiatal és középgeneráció tagjai szlováknyelv-haszná-
latának alapja a szlovák tanítási nyelvû alapiskolában elsajátított szlovák köznyelv.
Az itteni szlovák nyelv magas presztízse ebbõl adódik. Az interjúk során ezt az egyik
adatközlõm szlovák nyelvjárási és köznyelvi példákkal szemléltetve ekképp magya-
rázza. (Az adatközlõ magyar anyanyelvû, szlovák nemzetiségû, középiskolai végzett-
ségû, 55 éves nõ.):

�Úgy, mint Kishint és Újfalo, n�gyo+3 n�ty külömpsíg v�n közöttök. It be+ (ö)
nem monták, hogy bol som, bou som, pri�ou som4... [Ühüm]5 (xx) [Újfaluba
már nem? Azt nem úgy mondják?] Nem, nem, Újf�lub� nem. De it Kishindën
n�gyon. [És a hin+ nagyhindi szlovákok, azok hogyan beszélnek?] �zok jobb+
(ö) no, h� mond v�l�mit szlov#kól, m#s+ kíp mongy�, mind � kishindi. [Az
megint más?] Tëhát nem szokjuk mond�ni bou som, i�ou som, pri�ou som,
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ale pri�iel som. Igën. Itt �kik m# úgy szlov#kok, �zok, �zok tiszt#bban beszél-
nek. [Igen?] Tisztábban. Igën. Mongyuk r#, hogy tipikus�b ez.�

A kérdõív azon kérdéseire, hogy a tágabb, ill. a szûkebb környezetben hol beszél-
nek szebben magyarul, ill. szlovákul az adatközlõk jelentõs része (31/78 = 39,74%)
nem tudott válaszolni. Fõként a szlovák anyanyelvûek nem tudták megítélni (érthe-
tõ módon), hogy milyen különbségek vannak a magyar nyelv változatai között.

A magyar nyelvvel kapcsolatban feltüntetett válaszok között a szûkebb környe-
zetbõl legtöbbször Pográny, Kalász, Nagycétény települések neve szerepelt. A továb-
bi falvak nevei egy-egy alkalommal fordultak elõ: Felsõaha, Bábindal, Bodok, Geren-
csér, Gímes. Indoklásként legtöbbször a kirívó nyelvjárási sajátosságok hiányát em-
lítették. Pográny nyelvjárását a Nyitra-vidék többi adatközlõjéhez hasonlóan (vö. Sán-
dor 2004, 51) nagyra értékelték. Egyik adatközlõm szerint Pográny olyan, mintha
Magyarországon lenne. A tágabb környezetbõl Dunaszerdahely, Komárom neve sze-
repelt azzal az indokkal, hogy ott többet gyakorolják a magyar nyelvet, ill. ott igazi
magyar nyelvet beszélnek. Akadt adatközlõ, aki Magyarországot tüntette fel.

A szûkebb környezetben az adatközlõk szerint Verebélyen beszélnek a legszeb-
ben szlovákul. A magyar adatközlõk közül ezt néhányan azzal indokolták, hogy ott a
lakosság nagyobb része bevándorolt és igyekeznek szépen beszélni, a szlovákok pe-
dig azzal, hogy ott irodalmi nyelven beszélnek. A további válaszokban szerepelt még
Nyitra, Besztercebánya neve, ill. a szomszédos Zsitvaújfalu, valamit tágabb régió-
ként Közép-Szlovákia.

A nyelvváltozatokhoz kötõdõ attitûdöket nemcsak a nyelvváltozatok között érez-
hetõ különbségek, hanem az egyén nyelvhasználatát ért sérelmek is befolyásolhat-
ják. Az �Elõfordult-e, hogy Önt valamikor kijavították a beszédmódja miatt?� kérdés-
re a legtöbb adatközlõi csoportban többségében negatív eredményt kaptam. Csu-
pán a harmadik csoport válaszadói között voltak többen, akiket ért ilyen sérelem.
A válaszok százalékos megoszlását az alábbi ábra tartalmazza.

6. ábra. Elõfordult-e, hogy Önt valamikor kijavították a beszédmódja miatt? (N = 78)

Az elsõ csoport néhány (4/26 = 16%) adatközlõjének megnyilvánulásait a más ma-
gyar nyelvváltozatot beszélõk vagy magyarországiak javították. A következõ válaszo-
kat találjuk a kérdõívekben: ha más magyarokkal beszéltem, ha magyarországiak-
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kal találkoztam, ha munkahelyemen más környékbeliekkel beszéltem. A többi cso-
portban, fõként a fiatalok a szlovák iskola ilyen jellegû megjegyzéseit sérelmezték
a következõképpen: ha iskolában nem tudtam valamit szlovákul; iskolában a szlo-
vák szakos tanáraim; lányom, ha iskolában másképp hallotta.

A következõ szövegrészletben egy szlovák anyanyelvû és nemzetiségû adatközlõ
magyarnyelv-használatát ért sérelmeit mondja el. Az adatközlõ saját bevallása sze-
rint nem nagyon jól tud magyarul, az interjú is inkább szlovákul folyt. A magyar nyel-
vet néha a munkahelyén, a szomszédos Kalászon használja. Elmondja, hogy õt
nagyapja tanította magyarul, és kollégái megmosolyogják az archaikusnak számító
nyelvjárási jelenségeit. Ennek ellenére pozitívan viszonyul a nagyhindi magyar nyelv-
járáshoz. (Az adatközlõ középiskolai végzettségû, 40 éves nõ.)

�Áno. Mòa opravujú v Klasove, keï ja trebárs som a vidíte, jak sme kúsok od
seba a ja som pri starom otcovi vyrastala a starý otec si rozprával, že óm�,
jablko óm�, szóm� a ony sa mi smejú, že to jako rozprávam. Èo mi rozprá-
vate? Mòa starý uèil+ Ja som vyrastala u starého otca. No nehovoril dobre,
že óm�? [De] Starý si na jablko povedal, hogy óm�6. [Óma, igen.] És, ha mëm-
mondom, hogy szóm�, #kezdenek nevetnyí. Mondom, mit nevettëk, hisz+, de
én még aj na tú, hogy cúkork�. [Akkor még kérdezek egy-kettõt, ilyeneket.] Jé-
zus, M#rij�! Èo len nerobia, rehocú si jak [...] Ste vy normální? V�ak ma starý
otec uèil po maïarsky a tak+, ale ko¾kokrát už si dám pozor, že im to tak
nepoviem, aj tak, aj tak mi to tak vyletí7. Cúkork�, és kíssz!�

A nagyhindi magyar nyelvmegtartás szempontjából nem elhanyagolható kérdés,
hogy az adatközlõk miként vélekednek a nyelvjárás jövõbeli változásáról. A magyar
anyanyelvû adatközlõk pesszimistábban ítélik meg a kérdést, mint a szlovákok. Az
adatközlõk döntõ többsége úgy véli, hogy 50 év múlva nem fognak Nagyhinden ma-
gyarul beszélni. A válaszok százalékos megoszlását az alábbi ábra szemlélteti.

7. ábra. Ön szerint 50 év múlva itt a faluban hogyan fogják beszélni a magyar nyel-
vet? (N=78)
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A szlovák nyelvváltozat jövõjére vonatkozó kérdésre sokkal pozitívabb válaszokat
kaptam. Az összes adatközlõ 65,38%-a úgy gondolja, hogy Nagyhinden szebben fog-
nak szlovákul beszélni, mint most. További 26,13% szerint úgy fognak beszélni,
mint most. Négy adatközlõ pedig azt állította, hogy ezt nem lehet tudni, mert min-
den a környezet hatásától függ, továbbá az is lehet, hogy angolul meg németül fog-
nak beszélni.

A nyelvváltozatok jövõjét az érzelmek felõl közelítette meg a vizsgálat utolsó két
kérdése. Az egyik azt vizsgálta, hogy az adatközlõk sajnálnák-e, ha kiveszne a nagy-
hindi magyar nyelvjárás. A válaszok mindegyik csoportban egybehangzóak voltak. Az
adatközlõk 94,87%-a sajnálná, ha ez megtörténne. A magyar anyanyelvû válaszadók
ezt leggyakrabban a magyarság és vele együtt minden kulturális hagyomány kiveszé-
se miatt sajnálnák. A szlovák anyanyelvûek pedig azért, mert már megszokták, hogy
a magyar nyelvvel együtt élnek. Ezt az egyik fiatal adatközlõ így fogalmazta meg:
�Sajnálnám, ha kiveszne, mert már nem tudnám elképzelni, és furcsa lenne, ha az
idõsebbek nem sugdosnának a hátam mögött magyarul.�

A szlovák nyelvváltozattal kapcsolatban említettük, hogy az adatközlõk többsége azt
nem tartja sajátos nyelvjárásnak. Valószínûleg emiatt a magyar válaszadók többsége
(29/36 = 80,55%) nem sajnálná, ha kiveszne, mert nem eredeti, nem specifikus, mert
ilyen nyelvjárás nincs, mert szlovákul úgyis fognak itt beszélni. A szlovák anyanyelvûek
többsége (64,28%) viszont sajnálná, ha kiveszne a nagyhindi szlovák nyelvjárás.

A magyarok és a szlovákok együttélésérõl Nagyhinden ugyanazt tapasztaltam,
mint Borbély Anna (2001) a kétegyházi románok és magyarok körében. Nevezete-
sen, hogy a magyarok és a szlovákok jól élnek együtt. Kiderült, hogy a békés együtt-
élésnek egyik fontos feltétele a szlovák nyelv ismerete. Ez nemcsak a szlovákok,
hanem a magyarok számára is fontos. A nyelvi presztízs a nagyhindi szlovák nyelv-
változat köznyelvhez hasonló jellegébõl adódik. Az eddigi adatokból az is kiderült,
hogy a szlovákok többsége ért magyarul, de beszélni csak kevesebben hajlandók.
A magyarnyelv-használatot a legtöbben az idõsekkel való kommunikációval azonosít-
ják, ezt megszokottnak tekintik, nem látnak benne kivetnivalót, és bizonyos szinten
érzelmileg is kötõdnek hozzá. Ezt az bizonyítja, hogy a szlovákok döntõ része is saj-
nálná, ha kiveszne a magyar nyelvjárás Nagyhinden.

A nyelvi konfliktusokra éppen e békés együttélés látszata miatt nem kérdeztem
rá kérdõívemben. Az interjúk során azonban néhány adatközlõm rávilágított az egy-
házi élet nyelvhasználatában újabban felbukkanó sérelmeikre. A templomi nyelv-
használat az a nyilvános színtér, ahol közösségi szinten még él a magyar nyelv Nagy-
hinden. A szlovák hívek közül néhányan nem akarják a vasárnapi vegyes nyelvû
szentmisét, arra hivatkozva, hogy a fiatalok nem akarnak akkor templomba menni,
ha ott olyan mise van, melyen magyarul is elhangzik valami. Egyik magyar anyanyel-
vû és nemzetiségû adatközlõm (56 éves középiskolai végzettségû férfi) az interjú
során ezt az idõszerû konfliktust és a hozzá kapcsolódó önfeladónak nevezhetõ at-
titûdöt a következõképp tolmácsolta:

�Mëkszóllított�k ëggy, ëgy p#r�nn, oj�n koroszt#jbelijim is, velem ëggyidõssek,
v�gy még lëhet, hogy v�l�micskével idõssebbek is, hogy, hogy mé oj�n n�gyon
�karom � m�gy�r misét, hogy �szt�n �z � sok szlov#k, hogy � sok fij�t�l
ëggy#lt�l#n nem értenek, ís oszt#n, hogy nem �k�rn�k mënni � tëmplomb�.
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Ugyhogy most # kõ ezën gondókozni, hogy �kkor hogy eszt megold�ni, mer, h�
belegondolok, h�t lehet, hogy így is v�n, mer h#t mongyuk r#, hogy h� nyócv�n
sz#z�lík� � f�lun�k szlov#kn�k v�lj� m�g#t, és �bbó lehet, hogy h�tv�n v�gy het-
ven sz#z�lík oj�n, �ki ig�z#n nem tud m�gy�rul, is �kkor, �kko �z ig�z, hogy
hogyh� õ ot v�n � tëmplomb�, õ �bból nem ért sëmmit. Ugyhogy lehet, hogy
ijen kérdís is fönn#ll most.�

5. Összegzésül elmondható, hogy az ún. kontaktushipotézis (Gereben 1999, 21),
hogy a különbözõ nemzetiségû csoportok együttélése vagy sûrûbb érintkezése javít-
ja az egymásról kialakított képet, Nagyhinden a két csoport nyelvváltozatának köl-
csönös megítélésére is vonatkozik. A szlovák többség a nyelvcsere ilyen elõrehala-
dott fokán pozitívan viszonyul a kisebbség nyelvéhez a községben. Ennek oka egy-
részt az idõsebb magyar anyanyelvû lakosok tisztelete, másrészt pedig az, hogy a
nagyhindi magyarok is nagyon jól beszélik a többség nyelvét. Konkrét nyelvhaszná-
lati konfliktusok megoldásakor azonban e pozitív attitûdök nincsenek minden eset-
ben a magyar nyelv használatának gyakoriságára kedvezõ hatással.

Jegyzetek

1. Például a helyi könyvtárban is csupán szlovák könyvek találhatók. A magyar könyveket az
irántuk való gyér érdeklõdés miatt a szomszédos Kalász könyvtárába vitték.

2. A kutatás nem nyelvi attitûdökkel, hanem a kisebbség és a többség egymásról vallott, ál-
talános attitûdjeivel foglalkozott.

3. A + jel (ön)félbeszakítást jelez.
4. Bol som ~ bou som, pri�iel som ~ pri�ou som (szlk.) �voltam, jöttem�. Az adatközlõ kirívó

nyelvjárási jelenségnek tartja a magyar nyelvjárások szótagzáró l fonémájának kiesése okoz-
ta nyúláshoz hasonló asszociatív jelenségeket a szomszéd falu szlovák nyelvjárásában.

5. A [ ] jelek között a kérdezõ közbevetései találhatók.
6. Igen. Engem kijavítanak Kalászon, ahol én tehát vagyok, és látja, hogy milyen közel va-

gyunk egymáshoz, és én a nagyapám mellett nõttem fel, és a nagyapa mondta, hogy óma,
alma, óma, szóma, és õk nevetnek, hogy hogyan beszélek. Mit beszéltek? Engem az öreg
tanított [�] Én a nagyapám mellett nõttem fel. No, nem mondta jól, hogy óma? Az öreg
az almára mondta, hogy óma.

7. Mit nem csinálnak, röhögnek, mint a [�] Normálisak vagytok, engem a nagyapám taní-
tott magyarul, és [�] de már többször vigyázok, hogy ne mondjam nekik így, akkor is, ak-
kor is kicsúszik a számon.
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KÁROLY PRESINSZKY

OPINIONS ON LANGUAGE OF A COMMUNITY IN THE STATE OF LANGUAGE CHANGE

The study examines the mutual attitude of the Hungarian speaking communi-
ty of Nagyhind (in Slovak Ve¾ké Chyndice) being in developed condition of lan-
guage change and languages, language versions of the majority Slovak people.
On the basis of the principle of taking samples, the opinion of 78 selected
respondents is grouped by knowledge of nationality, mother and Hungarian lan-
guages. The study states that the knowledge of the Slovak language is in the
community essential. It is very important not only for Slovaks, but also for Hun-
garians. The prestige of the Slovak language stems from the similar character
of the local language version of everyday language. The most of the respon-
dents identify Hungarian language usage as communication with the old peo-
ple, that they consider habitual, they do not find any curiosity in it, and they
even cling to it emotionally on a certain level. It is evidenced by the fact that
the majority of Slovaks would even feel sorry if the Hungarian language usage
would disappear in Nagyhind. At solving concrete language usage conflicts,
and/or from the point of view of Hungarian language retaining these positive
attitudes do not seem to be sufficient.
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1992-ben látott napvilágot a �szlovákiai magyar� irodalom egyik legprovokatívabb
mûve, Juhász R. József van még szalámi! címû alkotása. A kötetrõl hamarosan egy
jelentõs írás is született, melynek érvelését és megállapításait érdemes áttekinte-
nünk. Már itt nyomatékosan utalnunk kell arra, hogy a recepcióelemzésnek nem ab-
ban volna az érdekeltsége, hogy kritikával illesse az addigi megszólalókat, hanem
abban, hogy felnyissa a tárgyhoz való hozzáférés lehetséges elõfeltevéseit. E lépés
során azt értjük meg, hogy olvasatunk ugyanúgy történetileg meghatározott, mint
elõdjei. Másrészt az is világossá válhat, hogy a különbözõ megközelítések nem fel-
tétlenül egyidejûek az elemzett jelenség kérdésirányaival. Ennek utólagos érzékelé-
se teheti szükségessé � többek között � az adott opus kánonon belüli újraszituá-
lását. Mindez tehát nem nélkülözheti a mûhöz való újbóli visszatérés mozzanatát,
melynek során � Jausst idézve � �a szöveg, aktuális recepciós folyamatán túl is, az
interpretációk kontrollinstanciójaként biztosíthatja megtapasztalásának kontinu-
itását�.1 Azt a folytonosságot tehát, melynek hozzászólásunk ugyanúgy részét képe-
zi, mint az azt megelõzõ és a rá következõ értelmezések.

A továbbiakban egy fontos gondolatmenet kerül szóba, Tõzsér Árpád A �között�
tartományaiban címû esszéje, de helyenként utalni fogunk Alabán Ferenc Neoavant-
gárd a szlovákiai magyar lírában címû tanulmányára is.2 Az elemzés során Juhász R.
József van még szalámi! címû kötetét � a jaussi értelemben � a róla szóló kijelen-
tések kontrollszövegeként kezeljük. Olvassuk tehát alaposan és türelmesen végig a
jelzett irodalomtörténészi munkát, s közben fokozottan figyeljünk az elhangzó meg-
állapítások alkalmazhatóságára, arra, hogy Tõzsér Árpád interpretációs javaslatai
használhatók-e, és ha igen, mennyiben Juhász R. József teljesítményének megérté-
sére.

Tõzsér Árpád írása keretes szerkezetû: felvezetésében egymás mellé rendeli az
avantgárd és a posztmodern korszakjelölõ fogalmakat, majd kifutásában felhívja a

H. NAGY PÉTER

Recepcióelemzés � neoavantgárd �
történetiség. Juhász R. József van még 
szalámi! címû kötetének fogadtatásáról

(Tõzsér Árpád Rokkó-olvasata)

PÉTER H. NAGY 82.033:821.511.141 (437.6)-4
RECEPTION ANALYSIS � NEO-AVANT-GARDE. ON RECEPTION OF THE BOOK 821.511.141 (437.6)-4.033
TITLED THERE IS STILL SALAMI! BY JUHÁSZ R. JÓZSEF 82.09:821.511.141 (437.6)-1
(TÕZSÉR ÁRPÁD ROCCO-WORK) 821.511.141 (437.6)-1.09
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figyelmet e stratégia �látszólagos ellentmondásosságára�. Kérdésbe torkolló konk-
lúziója a két terminus horizontjában helyezi el a van még szalámi! tapasztalatát: �Ju-
hász tulajdonképpen olyan avantgárd költõ, aki posztmodern alkotóként önmaga
elõtt halad, csak ezt � mintegy az avantgárd haladáselvûségét tagadva � furamód
hátrálva teszi, de ez mit sem változtat a tényen, hogy posztmodern világképét az
avantgárd »egójától« átvett eszközökkel valósítja meg. Vagy inkább úgy igaz, hogy vi-
lágképe is a »között« világképe, s az avantgárd és posztmodern között valami har-
madik minõséget képvisel?�3 Ez a kérdés korántsem tekinthetõ puszta retorikai zár-
latnak, ugyanis igen fontos történeti dilemmákat vet fel. Próbáljunk röviden válaszol-
ni Tõzsér Árpád kérdésére!

Elõször is érdemes arra utalnunk, hogy az avantgárd és a posztmodern eljárá-
sok egymás mellé rendelése nem számít ritkaságnak. Sõt, olyan értelmezések is
napvilágot láttak, melyek szerint az avantgárd � az új médiumok kiaknázásával � túl-
halad(t) a posztmodern állapoton.4 Az ilyen jellegû, törésmentes folytonosságot val-
ló nézeteknek azonban föltehetõ a kérdés, hogy a mûvészi látásmódok változékony-
sága és mediális elkülönbözõdése nem mond-e ellent az identikus kontinuitás elvé-
nek. Ebbõl a szempontból az avantgárd és a posztmodern nem hozható közös ne-
vezõre még akkor sem, ha az utóbbiban számos módosult jegy fedezhetõ fel az
elõbbibõl.5 (Ennek néhány részletére a késõbbiekben visszatérünk.) Ugyanakkor
rendkívül kérdéses, hogy az avantgárd valóban képes-e úgy átkerülni a posztmodern
korszakküszöbön, hogy nyelvfelfogása, hagyománykezelése stb., egyáltalán poétikai
elvei stabilak maradjanak.

Másrészt az a feltételezés sem tekinthetõ ritkának, mely az avantgárdot egyfaj-
ta mûvészi attitûddel azonosítja. Eszerint az avantgárd � lévén szemléleti kompo-
nens � nem haladható meg, nincs kitéve a történeti változásoknak, hiszen a mûvé-
szek által felvett, felvállalt és továbbhagyományozott magatartásformáról van szó.6

Az ilyen jellegû, személyiségközpontú nézetek többek között azért rendkívül proble-
matikusak, mert eltekintenek az alkotások történeti indexei mellett a recepciós fo-
lyamatok visszacsatolásaitól is. Egyetérthetünk tehát Bohár Andrással, aki szerint
�nem heroikus kísérletek kellenek akár egy szerzõ vagy az avantgárd rehabilitáció-
jára, hanem a mûvek és lehetséges befogadásuk minél több szempontú megköze-
lítése, és egybevetése más beállítódások jegyében fogant alkotásokkal, recep-
ciókkal.�7 (Itt zárójelben utalnunk kell arra, hogy ez a folyamat már megindult nap-
jaink egyik legfontosabb irodalomtörténeti kutatásaként.)

Az �örök avantgárd� létjogosultságát bizonygató ideológiáknál összetettebb lá-
tásmódra vall, ha a szóban forgó két formáció szétválaszthatósága és különbségei
mellett érvelünk. Tõzsér Árpád szövegének kifutása felfogható annak jelzéseként,
hogy az általa említett rés (a �között� mint �harmadik minõség�) egy megalapozha-
tó történeti-poétikai terrénumot sejtet. Tõzsér szövegének keletkezése óta számos
olyan tanulmány és monográfia jelent meg, amely ezt a �köztességet� (az avantgárd
és a posztmodern közti �átmenetet�) a neoavantgárd terminussal adja vissza. (Ezek
közé tartozik Alabán Ferenc említett írása is.) Ennek megközelítése érdekében ves-
sünk egy pillantást a modern mûvészet széttartó paradigmáinak történeti elhelyez-
hetõségére! Egyrészt elmondható, hogy míg a késõmodernség és a posztmodern-
ség határa korszakküszöbként értelmezhetõ, addig az avantgárd és a neoavantgárd
egymáshoz való viszonya inkább paradigmaváltásként írható le. Másrészt kétségte-
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len, hogy az egyes irodalmakban ez az egyidejû egyidejûtlenség lineárisan is megra-
gadható: eszerint az avantgárdra is reflektáló késõmodernség záróhorizontjaként je-
lentkeznek a neoavantgárd tendenciák, majd a modernség eme többpólusú hullá-
mát váltja fel a posztmodernség tapasztalata.

E 20. századi folyamatokkal párhuzamosan, ezekkel interakcióban egy másik át-
rendezõdés is zajlik, melynek nyomon követése tárgyunk szempontjából megkerül-
hetetlen. Errõl a képi kultúra térnyerését és mediális hátterét érintõ tendenciáról ki-
váló szakirodalom áll rendelkezésünkre: Kékesi Zoltán Nagy Pálról írt monográfiájá-
nak elõszava.8 Néhány összefüggés erejéig erre hagyatkozhatunk. Fontos kiemel-
nünk, hogy a képzõmûvészet � az irodalommal ellentétben � az 1990-es években
megalkotja a neoavantgárd kánonját (egy sor reprezentatív tárlat segítségével).
Ugyanakkor az intermediális mûvészet kedvezõ közeget teremt az avantgárd recep-
ciójának, e több évtizedes hagyományra mint önnön elõtörténetére tekint vissza. En-
nek következtében átértékelõdik kép és szöveg, tágabban az irodalom és a képzõ-
mûvészet viszonya. Világossá válik, hogy az új távlatban �nyelvi önmegértésünk
nem vonhatja ki magát sem a világ képi közvetítésû tapasztalatának, sem a világun-
kat megalkotó performatív gyakorlatok reflektálásának következményei alól�.9 Kép
és szó bonyolult összefonódásának érzékelése mellett egyre nagyobb figyelem
összpontosul szöveg és performansz viszonyának modellszerûségére. E perfor-
matív fordulat számbavételekor � Kékesi Zoltánt idézve � �érdemes tehát olyan el-
gondolásokra támaszkodni, melyek a szöveg, a kép és a létesítõ cselekvés hárma-
sát öszszefüggésében képesek bemutatni, s a történeti folyamatok elemzésekor a
kulturális jelentésképzés három fontos tényezõjének, nyelv (szemioszisz), észlelés
(aisztheszisz) és mozgás (kineszisz) viszonyának történeti átrendezõdéseire
összpontosítanak�.10

Nos, innen nézve Juhász R. József kötetének szerkezete beilleszthetõ az emlí-
tett folyamatokba. Olyan konstrukcióval van dolgunk, mely egyaránt elõfeltevésként
kezeli a neoavantgárd kanonizációját, az intermediális mûvészet jelfelfogását és a
performansz-kultúra térnyerését. Bár Tõzsér Árpád problematikusnak érzi a kötetbe
került akciók (és dokumentációk) szerepeltetését11, ezt a gesztust talán érdeme-
sebb a fentebb vázolt kontextusban elhelyeznünk. Eszerint a van még szalámi! be-
járja azt az utat, mely a különbözõ mûvészeti ágak széttagolódása mentén szöveg,
kép és performansz egymásrautaltságára, olykor kibogozhatatlan összefonódására
irányítja a figyelmet.12 Mint látható, az a bizonyos �közöttiség� olyan játéktér meta-
forája, amely behelyettesíthetõ nagyon is konkrét mûvészeti tapasztalatokkal és tör-
téneti fejleményekkel. Ennek iménti felvillantása után visszatérhetünk Tõzsér Árpád
írásának további értelmezõi ajánlataihoz.

A következõ probléma, amit az említett gondolatmenet felvet, igen fontos eljárá-
sokat érint. Tõzsér Árpád esszéjének elsõ része az �avantgárd (posztmodern)� köl-
tõ mûvészi gyakorlatának foglalatát adja; miközben megalkot egy rájátszásokkal te-
lített ars poeticát. Ezzel mintegy nem csak kifejti a szóban forgó látásmód kompo-
nenseit, de egyúttal prezentálja is annak szövegszerû ismérveit. E megállapítások-
ból kitûnik, hogy a sûrû intertextuális utalásokból építkezõ mûvek nyitottsága az ol-
vasó számára nyereség is, hiszen egyenrangú félként vehet részt a jelentések lét-
rehozásában. Másrészt viszont megemlít az elsõ rész � majd a második � egy olyan
retorikai képletet is (�szöveget, rajzot, fotót montázsokba szervezõ ideges hüpalla-
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gok�13), amit nem árt pontosítanunk. Eltekintve az antropomorfizmus (�ideges�)
nem túl szerencsés használatától, érdemes közbevetnünk, hogy a fentebbi történe-
ti sémába behelyettesíthetõk bizonyos eljárások, melyek lehetõvé teszik az adott
periódusok egy következõ, technikai jellegû megkülönböztetését. Eszerint � némi le-
egyszerûsítéssel élve � az avantgárdra inkább a szimultaneista montázs, a neoa-
vantgárdra az idegen anyagokat társító kollázs, a posztmodernre pedig fõképp a kü-
lönféle anyagokat recikláló (újrahasznosító) decentrált bricolage (barkácsolás) jel-
lemzõ. Ez a kiegészítés tehát lehetõvé teszi, hogy a van még szalámi! értelmezése-
kor ne álljunk meg a montázseljárások konstatálásánál, hanem vegyük észre a szö-
vegkezelés azon eltéréseit, melyekhez történeti pozíciók is hozzárendelhetõk.

Még az idézett összetételnél maradva: nem derül ki Tõzsér Árpád írásából, hogy
a hüpallagék alkalmazását miért kell(ene) kitüntetetten kezelnünk (a retorikai meg-
oldások közül) a kötet befogadása során. A hüpallagé ugyanis a megfordítás, az
attribútumcsere stb. egy speciális válfajaként ugyanúgy jellemzõje lehet például a
romantikus szövegeknek, mint sok-sok 20. századi alkotásnak. Olykor persze néme-
lyik retorikai alakzat túlsúlyba kerülhet egyes formációkban (mint az areferenciális
metafora a klasszikus modernségben, a totalitás horizontjából kikerülõ fragmentum
a kései modernségben stb.) vagy egyes életmûveken belül (mint a chiazmus Rilke
esetében). Ám ezek nem láthatók el történeti indexekkel, amennyiben nem vesszük
figyelembe az alkalmazásukat szervezõ kérdésirányokat. Juhász R. József köteté-
nek olvasásakor különösen fontos lehet tehát, hogy ne csak a hüpallagékra figyel-
jünk föl, hanem azokra az alakzatokra is, melyek óhatatlanul befolyásolják az opus
értelmezhetõségét. Hiszen � Paul de Mant variálva � az olvasás nem kizárólagosan
a �mi� teljesítményünk, ugyanis csak a szöveg adta nyelvi elemeket használhatja.

Mielõtt rátérnénk Tõzsér Árpád � szorosabban a tárgyhoz kötõdõ � elemzéseire,
még egy megállapítását érdemes idéznünk az elsõ részbõl. Eszerint a van még sza-
lámi! némely passzusa �annak az új nyelvnek a költészete, amelynek hangjai, szí-
nei, jelentései már itt vannak körülöttünk, tévénkben, videóinkban, számítógépeink-
ben, s amelyet már mindnyájan beszélünk, csak még nem tudunk róla, mert nyel-
vészeinknek hál� istennek nem volt idejük megteremteni e nyelv tudatát: nyelvtanát,
helyesírási szabályzatát, etikettjét�.14 Tõzsér Árpád jól érzékeli azt a folyamatot,
mely a fentebb hivatkozott képi és performatív fordulat velejárója; s bár kijelentését
ironikusan is olvashatjuk, mégsem lehetünk abban biztosak, hogy az említett jelen-
ségeket érintõ értelmezõi nyelv kidolgozása a nyelvtudomány illetékességi körébe
tartozna. Nagyon is jól körvonalazhatók ugyanis azok a tudományközi kezdeménye-
zések, melyek a különbözõ közegek összekapcsolódásából kiindulva áttörik az öna-
zonosnak vélt tárgyról szóló homogén beszéd határait. No persze, nem egyfajta ref-
lektálatlan �regiszterkeverés� értelmében, hanem abban, ahogy az 1990-es évek
folyamán például a médiatudomány nemegy szakterület � köztük az irodalomelmé-
let � nyelvét és alapföltevéseit késztette önreflexióra. (Zárójelben ide kívánkozik,
hogy ezzel párhuzamosan a természettudományok nyelvhasználatában � fõként a
tudománynépszerûsítõ kommentárirodalomban � is lezajlott hasonló átrendezõdés,
mely fellendítette többek között a multidiszciplináris vizsgálódások eredményeinek
közzétételét.) Kékesi Zoltán joggal jegyzi meg ezzel kapcsolatban, hogy �az utóbbi
évek tudományos közgondolkodásának fejleményei � a »képi fordulattól« a kultúra
»performatív értelmezéséig« � olyan kutatások kibontakozásának irányába mutat-
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nak, melyek az eddiginél élénkebb közlekedést tehetnek szükségessé a tudomány-
ágak között, s ekképp kölcsönösen alakíthatják az egyes tudományok módszertani
önértelmezését�.15 Ennek fényében Juhász R. József kötetének olvasásakor sem
árt tudatosítanunk, hogy bizonyos összefüggések nem tárhatók fel például média-
elméleti belátások nélkül.

Tõzsér Árpád esszéjének második része � miután a szerzõ kijelenti, hogy nem
zár ki más interpretációkat (s ehhez toleráns módon mindvégig hû marad) � konk-
rét szöveghelyekre tereli a figyelmet. Juhász R. József kötetét a �keresés� terepe-
ként fogja fel, melynek két kontextusát jelöli ki (fizikai és családi-társadalmi létezés,
médiák kifejezési anyaga). Az elsõ kiemelt részlet a van még szalámi! 29. oldala.
Tõzsér Árpád a nyelvi és a képi dimenziókat egymásba fordítja, ezek szétválasztha-
tatlansága alapján tulajdonít jelentés(eke)t a kompozíciónak. Olvasatában a jobbol-
dali hasábon látható �M� betû �szeméremöv formájúra stilizált�, a három geomet-
riai alakzat �tojásoknak� feleltethetõ meg, a legyek pedig �talán a betûkbõl »kikelõ«
más jelentések jelképei�.16 Ez az azonosítás természetesen tartható, néhány moz-
zanattal azonban érdemes kiegészítenünk. A vizuális elrendezés következtében a
kompozíszió arra készteti a tekintetet, hogy ne állapodjon meg a struktúra egyik ele-
ménél sem. A látvány ugyanis poliperspektivikus: megoszlik olvasható és olvasha-
tatlan szöveg, elõtér és háttér váltogatása között. Ennek megfelelõen a textúrát (az
egymásra írt sorokat) ugyanúgy képként kezelhetjük, ahogyan a három ovális elren-
dezése �Õ� betût formáz. Az ilyen jellegû ingamozgás azonban olykor fel is függeszt-
hetõ: a �Vakszövegek� kezdetû sorok lineárisan is (el)olvashatók, a legyek pedig
nem feltétlenül helyettesítenek betûket. A kompozíció összetettségét tehát az adja,
hogy a látvány a befogadói tekintetet olyan mediális közegbe helyezi, melyben eltör-
lõdik az idõbeli és a térbeli rögzítettség. Ebben a cirkulációban a szöveg- és képtö-
redékek felfejthetõk ugyan, de identitásuk azonnal meg is kérdõjelezhetõ.

Mivel Tõzsér Árpád elemzése a 29. oldalon látható legyeknek fontos szerepet tu-
lajdonít (�kikelõ jelentésekrõl� beszél), egy rövid kitérõt tennénk ezzel kapcsolat-
ban. Ha a �más jelentések� kifejezést kontextusokként értjük, akkor � Tõzsér Árpád
intenciójának megfelelõen � az adott részleteknek valóban �sok másfajta értelme-
zése� is lehetséges. Ezek közül egy olyanra utalnánk, amely elsõ ránézésre megle-
hetõsen távolinak tûnik, ám érdekes módon bekapcsolható lesz a 29. oldal elem-
zésébe. Robert Nye Faust címû regényében van egy jelenet, melyben Wagnert vala-
mi megzavarja írás közben: legyek lepik el a kápolnát, ahol a famulus tartózkodik.
Ekkor Wagner elidõzik a legyek kérdésénél (ezt olvassuk), fekete esõcseppekhez és
özvegyi fátyolhoz hasonlítja õket, majd néhány sorral lejjebb így szól: �Itt van a Le-
gyek Pápája�17, és a lapon valóban helyet kap egy fekete pacni (ezt látjuk). �Kellett
neki épp ezen az oldalon mászkálnia� � kommentálja a történteket a famulus. Ez
az effektus jóval több, mint puszta poén, ugyanis a könyvlap materialitásán keresz-
tül összeköti az elbeszélõ és az olvasó világát. A légy képe emellett arra is utalhat,
hogy a befogadó intermediális közegben mozog, látványként kerül elé az olvasott vi-
lág egyik képzeletbeli eleme. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy Juhász R. József
kötetének 29. oldala hasonló módon hívja fel a figyelmet önnön médiumközi meg-
alkotottságára. A legyek képei � háromszögelési pontként � tehát átjárást biztosít-
hatnak szövegszerûség és vizualitás, illetve különbözõ fikciók, imaginárius szintek
között. Ebbõl a szempontból nem feltétlenül �negatív töltésû motívumok� (ahogy Tõ-
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zsér Árpád fogalmaz), hanem megkettõzött funkciójú allegóriák, önreferenciális
alakzatok s egyben vizuális idézetek jelei.

Haladjunk tovább Tõzsér Árpád szövegében! A szerzõ a 29. oldal elemzése után,
a kötetkompozícióba egyfajta narratívát írva, a �keresés� újabb állomásait veszi sor-
ra. Következõ részletesebb elemzését a 46. oldal �fotómontázsának� szenteli. (Ez
a kép szerepelt egyébként Juhász R. József Korszerû szendvics címû elõzõ köteté-
nek 4. oldalán, fekete-fehérben.) Tõzsér Árpád a mû korrekt leírását adja (utcarész-
letként értelmezve a látványvilágot), majd a következõket mondja: �A Vakszöveg
összefoglalásánál [�] ez a lap nemcsak azzal több, hogy itt a médiák közül már egy-
értelmûen a képzõmûvészeti anyag, a vizualitás dominál, s a helyzetbõl következõ-
en a horizont természetesen tágabb, hanem azzal is, hogy ebben az összképben ha-
tározott állásfoglalás érzõdik.�18 Ezután a kompozícióhoz hozzárendeli Mallarmé
könyvkoncepcióját, a becsukott szemû alakhoz pedig Platón �belsõ emlékezését�
társítja: �Az »EZRED-forduló« központi figurája, szorosan lezárt szemhéjai mögött az
»idegen jelek« helyett a jel elõtti, a belsõ vagy pre-gondolkodásra figyel.�19 Elképzel-
hetõ természetesen a kompozíció ilyen jellegû továbbgondolása is (Bartlett �érzel-
mi képei� és a Gutenberg-galaxissal való szembehelyezkedés szintén releváns kon-
textusok), a szerzõi kép manipulálására épülõ szerkezet azonban más típusú össze-
függéseket is sejtet.

A montázstechnika ugyanis olyan mozzanatokkal egészül ki, melyek akár elimi-
nálhatják is a szervetlen összeillesztések �mögött� logikát keresõ modernista mí-
toszt. A részletek különnemûsége (Tõzsér Árpád sok ilyet sorol fel), az egymásra ra-
gasztott diszkurzusok és információk átíródása arról tanúskodik, hogy a dekompo-
nálás nem jelöl ki olyan konstrukciós elvet, melybõl levezethetõ volna a látvány min-
den eleme. Ebbõl következõen a 46. oldal inkább kollázsszerûen �viselkedik�, eltör-
li többek között a megalkotottság és az újrafelhasználás közti különbséget. Sándor
Katalint egyetértõleg idézve, �amíg a montázs hangsúlyozottabban kísérli meg ön-
nön olvasásának irányítását, addig a kollázs tágabb és ugyanakkor állandóan felül-
vizsgálandó teret enged át a befogadónak�.20 Ez a rendkívül lényeges szempont le-
hetõvé teszi, hogy Juhász R. József kötetén belül is érzékeljük az anyagkezelés vál-
tozásait. A 46. oldal tehát azzal szembesíthet, hogy az olvasó/nézõ pillantása eset-
legesként leplezõdik le a kollázs által kínált �jelentések� hálózatában. Bármely, a
látvány alapján létrehozott összefüggés helyettesíthetõ lesz egy másikkal; s így a
46. oldal látványvilága és szövegfelülete � megingatva az ideologikus olvasatokat �
folyamatosan készen áll az újrarendezõdésre.

Tõzsér Árpád a 46. oldal elemzése után folytatja gondolatmenetét, s meglepõ
módon az alkotói magatartást az �egyetemes teremtés� elvével magyarázza, miköz-
ben az emlékezetet idõtlen memóriaként tételezi.21 Ezen a ponton több érvet fel le-
hetne hozni Tõzsér Árpád kijelentései ellenében, ez azonban itt nem feladatunk. A
már fentebb említett, a kötet heterogenitására vonatkozó kritikai észrevételek meg-
fogalmazása után a szerzõ a van még szalámi! zárlatát problematizálja: �A keresés
tehát befejezõdött, a tanulság pedig az, hogy a vers másként keresi a mondaniva-
lóját, az »Egyetlen gondolatot«, mint a gondolkodás maga.�22 A kötet zárlatával kap-
csolatban meg kell jegyeznünk, hogy a �gondolat� státusáról szóló rész pontosan
azt bizonytalanítja el, amit látszólag állít. A �Nincs Egyetlen gondolatom sem� kez-
detû passzus ugyanis a �Gondolkodom, tehát vagyok� axióma paródiájaként, illetve
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az �Egy gondolat bánt engemet� sor palinódiájaként is olvasható. A kötet zárlata te-
hát nem adja fel azt az intertextuális nyitottságot, melyet a könyv több lapja látvá-
nyosan megvalósít.

Másrészt Tõzsér Árpád megfogalmazza, hogy: �A költõi keresés célja a keresés,
s ez a keresés maga a költészet. A vers célja a vers.�23 Adottnak veszi tehát, hogy
a kötet verseskötet, illetve amit reprezentál, az költészet. Ehhez annyit tennénk hoz-
zá, hogy a van még szalámi! nem kezeli kitüntetetten a versszerûség azon ismérve-
it, melyek a líra hagyományos médiumainak számítottak, sõt mobilizálja határaikat.
Felvonultatja emellett az experimentális irodalom számos mûfaját, s ezeket partitú-
rajellegû anyagokként tálalja; receptszerû szövegeket kínál, melyekbõl a befogadói
aktivitás hozhatja létre a �kész� mûveket. A van még szalámi! tehát meglehetõsen
feladja a leckét, ha általa kellene megválaszolni a kérdést, hogy �Mi a költészet?�.

A �között� tartományaiban címû Tõzsér Árpád-esszébõl hátravan még a harma-
dik rész, amely Mallarmé könyvkoncepciójából és Borges fikciófelfogásából � mely-
nek egy részlete szerint, tehetjük hozzá, minden élõlény bizonyos távolságból légy-
nek látszik � kiindulva újrakontextualizálja tárgyát. Juhász R. József kötetét Farn-
bauer Gábor Az ibolya illata címû szövegével hozza kapcsolatba: �Farnbauer az ele-
mi részek hullámfüggvénye mellé egy sajátos nyelv létrehozásával megteremtette a
gondolat határozatlansági relációját, Juhász R. József pedig a mellérendelõ, a pár-
huzamos létezés mûvészi móduszait önmagán kikísérletezve, ki végül is a »között«
tartományaiban kötött ki és érzi jól magát, s ennek a »között«-nek (az intermedializ-
musnak) a pluralizmusában, többdimenziójúságában, komplexitásában szünteti
meg a »logosz« egyeduralmát. S ennyiben õ is (akárcsak Farnbauer) a posztmodern
mûvészi és szellemi iskolákhoz tartozik.�24 (Ezután következik avantgárd és poszt-
modern viszonyának felvillantása, melyrõl fentebb már szóltunk.) Az iménti idézet
történeti megállapítását hosszasan lehetne fejtegetni, konszenzus alakult ki ugyan-
is a téren, hogy az Iródia-nemzedék debütálása utáni idõszakban Farnbauer Gábor
és Juhász R. József teljesítménye mértékadónak számít a �szlovákiai magyar� iro-
dalomban. Konklúzió helyett azonban nem ezt boncolgatnánk, hanem Tõzsér Árpád
egy érdekes metaforájára terelnénk a figyelmet (amely ki is vezet tulajdonképpeni
témánk terébõl).

Kérdésként vetõdhet fel ugyanis, hogy mit is jelenthet irodalomtörténeti eszme-
futtatásban �a gondolat határozatlansági relációja� összetétel. Ebben az esetben
természetesen nem arról van szó, amit a különbözõ tudományterületek önreflexió-
ja kapcsán már jeleztünk, hanem arról, hogy Tõzsér Árpád a kvantummechanika
(vagy a részecskefizika) területérõl egy olyan összetételt importál (nyilván Farnbauer
fikciójától nem függetlenül), mely itt nem tisztázza, hanem sokkal inkább összeza-
varja az érthetõség alakzatait. (Ez az eljárás mintha elõrevetítené a pár év múlva ki-
robbanó Intellektuális imposztorok-vita kérdésirányait.25) Rendkívül óvatosan kell te-
hát bánnunk az ilyen típusú �megoldásokkal�, hiszen a diszkurzus átváltásakor az
amúgy szakszerû szöveg hirtelen elnémul, nem újabb rálátást biztosít tárgyára, ha-
nem éppenséggel eltávolítja azt. Ugyanakkor mindezt ne akként fogjuk fel, hogy Tõ-
zsér Árpád írása kritikát érdemel, hanem azt lássuk benne, hogy közel sem mind-
egy, milyen szóhasználattal (terminológiával) élünk a megértés érdekében. Ettõl a
metaforától eltekintve azonban le kell szögeznünk � és ez a lényeges �, hogy Tõzsér
Árpád értekezõi nyelve alkalmasnak bizonyul(t) tárgya poétikai összetettségének
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részleges felfejtésére. E nélkül nem hogy nem értenénk meg Juhász R. József köte-
tének intermediális látásmódját, de �saját� interpretációnk kidolgozásához hozzá
sem kezdhetnénk�
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PÉTER H. NAGY

RECEPTION ANALYSIS � NEO-AVANT-GARDE. ON RECEPTION OF THE BOOK TITLED THERE IS STILL

SALAMI! BY JUHÁSZ R. JÓZSEF

(TÕZSÉR ÁRPÁD ROCCO-WORK)

The study analyses the essay of Árpád Tõzsér as classical reception estheti-
cal work. At the same time it deals with its subject as control instance, the
book of Juhász R. József titled There is still salami! The sequence of ideas
deals beside the interpretation suggestions of Tõzsér with the possible neo-a-
vant-garde historical positioning, and/or with those techniques that are the
characteristics of the given paradigm. Thus are mentioned for example the sev-
eral intermediatory, and/or collage processes. Moreover the study contributes
to the interpretation of the mentioned book, analyses the visual works exam-
ined by Tõzsér in detail, opens those questions through which the given opus
can be approached. Thus the author emphasizes the interpretation interests
of the approaching method of reception esthetics with historical starting point.
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1. Bevezetés

Dolgozatomban annak a felmérésnek az eredményeit ismertetem, amelyet szlová-
kiai magyar pedagógusok között végeztem 2005-ben. A kérdõíves adatgyûjtés célja
a gömöri magyar tannyelvû alapiskolákban oktató tanítók kétnyelvûséggel kapcsola-
tos vélekedéseinek vizsgálata volt. Mivel ez a téma még viszonylag feltáratlan és
a hasonló jellegû attitûdkutatások száma alacsony, jelen vizsgálat inkább csak elõ-
kutatásnak tekinthetõ.

Az iskolának kettõs feladatot kell ellátnia, átadni a tanulóknak az elõírt tananya-
got, valamint elsajátíttatni velük a közösség társadalmi szokásait, viselkedési sza-
bályait. Ebbe beletartozik a nyelvi viselkedés is, a helyes, az illendõ nyelvhasználat
kialakítása és tudatosítása. Az iskolának fontos szerepe van tehát a tanulók nyelvi
tudatának fejlesztésében.

A tanulók nagy része elõször az iskolában találkozik a köznyelvvel mint elsajátí-
tandó nyelvváltozattal. Egyetérthetünk Kiss Jenõvel abban, hogy: �ez a tény a nyelv-
járási hátterû vidékeken és iskolákban a köznyelv és a regionális változat ütközésé-
hez, s a tanulók nyelvhasználati konfliktusához vezet(het)� (Kiss 1996, 139). 

A köznyelv legjelentõsebb közvetítõi a pedagógusok, akik nyelvhasználata minta-
ként szolgál a tanulók számára. A pedagógusokon múlik, hogy a tanulóknak milyen
nyelvhasználati mintákat és szemléletet közvetítenek. A tanulók nyelvi viselkedésé-
re feltehetõen hatással van az is, hogy a köznyelvitõl különbözõ megnyilvánulásai-
kat a pedagógusok mennyire és hogyan korrigálják. Mindezt valószínûleg a pedagó-
gusoknak a nyelvváltozatokhoz kapcsolódó attitûdjei nagy mértékben befolyásolják
(Kiss 1996, 139�144). 

A pedagógusok által vallott attitûdök, tehát a nyelvhez, a nyelvváltozatokhoz va-
ló viszonyulásuk megismerését ezért fontosnak kell tartanunk.

A vizsgálathoz kiválasztott helységek Gömör megye1 déli részén, az államhatár
menti sávon helyezkednek el, a Tornalja, Rimaszombat, Fülek és Losonc által köz-
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refogott területen. A vizsgálatban szereplõ települések a következõk: Abafala
(66,34%)2, Almágy (89,73%), Bátka (72,25%), Csoma (78,05%), Dobóca (82,87%),
Feled (56,84%), Fülekkovácsi (55,01%), Gesztete (87,02%), Hanva (88,21%),
Lénártfala (78,02%), Nagybalog (69,04%), Rimaszécs (88,49%), Sajógömör (83,09%),
Serke (85,97%), Síd (72,03%), Tornalja (62,14%). 

A kutatópontok nemzetiségi összetétele mellett fontos szerepet játszik a köze-
lükben fekvõ városok magyarságaránya. A magyarság visszaszorulása Gömörben a
városokban a legnagyobb (Keményfi 2002). Losoncon a magyarok részaránya vala-
mivel 13% fölött van, Rimaszombatban 35%, Füleken pedig 64,40%.

A felmérésben 16 gömöri magyar tanítási nyelvû alapiskola 131 alsó és felsõ ta-
gozatos pedagógusa vett részt. 

A pedagógusok mindegyike magyar nemzetiségûnek és magyar anyanyelvûnek
vallja magát. Az alapiskolát mindannyian magyar nyelven végezték. 97,7%-uk
(128/131) magyar, 4,58% (6/131) pedig szlovák középiskolába járt. Ami a felsõfo-
kú tanulmányokat illeti, tudjuk, hogy Szlovákiában a felsõoktatás nyelve a szlovák.
A magyar szakos, illetve az alsó tagozatos tanítók anyanyelvükön tanulhattak, a töb-
bi tantárgyat oktató pedagógus viszont államnyelven, ezért nekik a hivatásuk által
megkövetelt magyar szakterminológiát önerõbõl kellett elsajátítaniuk. 

Az összes adatközlõ magyarul gondolkodik, imádkozik és beszél szüleivel. Gyer-
mekeihez 2,29% (3/131), házastársához 9,16% (12/131) szól szlovákul. Orvosnál
32,06% (42/131), üzletben 14,5% (19/131) és hivatali ügyintézésnél 64,88%
(85/131) beszél államnyelven. A munkahelyén mindenki magyarul beszél.

Az adatközlõk 80,91%-a (106/131) nõ, 19,08%-a (25/131) férfi. Mivel a férfiak
száma meglehetõsen alacsony, a kutatás eredményeinek kiértékelése során nem
vettem figyelembe az adatközlõk nemét.

Ami az adatközlõk származását illeti, 103-an a környékbeli városokból származnak:
74 Rimaszombatban, 16 Losoncon, 4 Nyústyán, 5 Füleken, 2-2 pedig Rozsnyón és Tor-
nalján született. 18-an a környékbeli falvakból származnak, 1 adatközlõ Magyarorszá-
gon, 1 pedig Csehországban született. Nyolcan más nyelvjárási területrõl érkeztek (Pár-
kány, Kolon, Dunaszerdahely, Tiszacsernõ, Királyhelmec, Nagykapos, Véke), mindannyi-
an a fõiskola elvégzése után, házzasság következtében költöztek Gömörbe. 

1. táblázat. Az adatközlõk életkori összetétele 

Az adatgyûjtés kérdõívvel3 történt. A kérdések segítségével a megkérdezett pedagó-
gusok szubjektív vélekedését vizsgáltam: vallomásukat saját nyelvhasználatukról,
véleményüket a kétnyelvûségrõl és a kódváltásról.

Jelen tanulmányban 12 kérdést emelek ki a kérdõívbõl, és az azokra adott vála-
szokat vizsgálom. Az egyes kérdéseket az adatok elemzésekor tüntetem fel.

Az adatközlõk tehát Dél-Gömör falvainak iskoláiban tanítanak. A 16 iskolából 9 négy
évfolyammal rendelkezik, 7-ben pedig az alsó tagozat mellett felsõ tagozat is mûködik.
Ami a kutatás körülményeit illeti, a kérdõívek kitöltése csak a kis létszámú tanári kar-
ral rendelkezõ iskolákban történt a gyûjtõ jelenlétében (ezek mind négy évfolyamos is-
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kolák voltak). A kérdõív kitöltése során problémák nem fordultak elõ, az adatközlõk
a kérdéseket megértették. Kivételt képez az a néhány eset, amikor néhány adatközlõ
nem volt tisztában a kétnyelvûség fogalmával. Ilyen esetben a megfelelõ kérdésnél fel-
tüntették problémáikat. A kérdõív kitöltése körülbelül 35-40 percet vett igénybe. Azok
a pedagógusok, akik kilenc évfolyamos iskolában tanítanak, kérdõíveiket hazavihették.
A kérdõív kitöltésének eltérõ körülményei ellenére a két csoport pedagógusaitól nyert
nyelvi adatok között ilyen tekintetben nem voltak eltérések.

2. Az adatközlõknek a saját nyelvhasználatukról való vélekedéseit
vizsgáló kérdéscsoport

2. táblázat. Saját megítélése szerint az Ön magyarnyelv-tudása különbözik-e a ma-
gyarországi magyarokétól? 

A kérdõív adataiból az derült ki, hogy a kutatásban résztvevõ tanárok többségének
(50,38%) véleménye szerint különbség van nyelvtudásuk és a magyarországi magya-
rok nyelvtudása között. Csak 9,92%-uk gondolta úgy, hogy a nyelvtudása gyengébb.
39,69%-uk pedig úgy vélekedett, hogy az megegyezik a magyarországiakéval. 

3. táblázat. Elõfordult-e, hogy Magyarországon valaki megjegyzést tett az Ön beszé-
dére?

A kérdésre beérkezett válaszok szerint megállapíthatjuk, hogy a legtöbben (71,75%)
azt állították, hogy még soha senki nem tett megjegyzést a beszédére Magyarorszá-
gon. Az adatközlõk 28,24%-ával viszont már megtörtént.

A kérdés két részbõl állt. Az elsõ része zárt, válaszlehetõséget felkínáló kérdés
volt, amelyre az összes adatközlõ válaszolt. A második része nyílt, azaz saját válasz
megfogalmazását igényelte, melyre azok feleltek (27-en), akik a zárt kérdésre igen-
lõ választ adtak. 

15 adatközlõ szerint az ok, amiért megszólították, a kiejtés volt, valamint a
nyelvjárási kifejezések használata (�Az ízesebb felvidéki nyelvjárással beszélõt ún.
parasztosnak nevezték.�; �A palócos kiejtésemet nevették.�; �A kiejtésemrõl észre-
vették, honnan származom.�). Nyolc pedagógus szlovakizmusokat használt
(�Slapkit szerettem volna venni, de nem értették, mit szeretnék.�; �Bevásárláskor
olyan szót (szlovák) használtam, amit nem értettek.�; �Trikót kértem és nem pólót.�
[kiemelések tõlem � Sz. Zs.]). Ketten a magyar szaknyelvvel és az intézmények ne-
vével, valamint a rövidítésekkel nem voltak tisztában (�Ügyintézés közben nem ér-
tettem a kért hivatalos papírok megnevezését.�; �Szakszavak, intézmények, rövidí-
tések, megnevezések különbözõsége miatt magyarázatot kellett kérni, ill. adni.�).
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A felsorolt adatok arról tanúskodnak, hogy az adatközlõk érzékelték nyelvi hátrányos
helyzetüket a magyarországi magyarokkal szemben, amely nyelvjárásiasságukból adó-
dik. A hátrányos megítélés a nyelvjárások alacsony presztízsével kapcsolható össze. �A
nyelvjárásokról való negatív vélekedés természetesen összefügg a nyelvjárási beszélõk-
rõl való negatív vélekedéssel [...] Tudjuk, hogy a nyelvjárási nyelvhasználat a standardi-
zált nyelvû közösségek nagy részében többé vagy kevésbé megbélyegzés tárgya� (Kiss
2002b, 264�265). Az összegyûlt adatok alapján arra következtethetünk, hogy a ma-
gyarországi beszélõk a vizsgálatban résztvevõ pedagógusok nyelvjárási beszédét a mû-
veletlenség jeleként értelmezték, a nyelvjárási beszélõt mûveletlennek, iskolázatlannak
tartották (�Fõleg a kiejtés miatt kellett többször magyarázatot adnom.�; �Gyakran gú-
nyos megjegyzéssel illették, ahogy beszélek. Iskolázottságomat kérdõjelezték meg.�). 

Tudjuk, hogy kisebbségi körülmények között az anyanyelvi nyelvhasználat
nyelvjárásiasabb, mint az anyaországban. Mivel gyakran a nyelvjárás (legfeljebb
a regionális köznyelv) a beszélõk egyetlen biztosan birtokolt anyanyelvi változata,
a jelentõsége is nagyobb mint a köznyelvé. A köznyelv szerepköre pedig nem egy-
szer kisebb a nyelvjárásokénál. �Ilyen körülmények között a nyelvjárás stigma-
tizálása az anyanyelv stigmatizálásával egyenlõ, s ennek az anyanyelvmegtartás
szempontjából egyértelmûen negatív következményei vannak elõbb vagy utóbb�
(Kiss 2002b, 267).

Ezzel szemben kivételt képez az a három eset, amikor a magyarországiak pozití-
van értékelték az adatközlõk nyelvjárásias beszédét: �Általában tetszett a palóc
nyelvjárás nekik.�; �Tetszett az »ízes« palóc kiejtésem.�; �Én a palóc nyelvjárásom-
mal Magyarországon csak sikereket értem el. Mesemondó versenyeken, különféle
rendezvényeken sokszor vettem részt, ahol pozitívan értékelték.� Sajnos az ilyen
esetek a ritkábbak, mindez azt bizonyítja, hogy a nyelvjárásoknak még mindig ala-
csonyabb a presztízsük.

A kiejtésre külön ki szeretnék térni. Adatközlõim mindegyike a palóc nyelvjárási
területhez tartozik, és az erre a területre jellemzõ regionális köznyelven beszél,
amelynek legszembetûnõbb sajátossága az illabiális � és labiális # használata. Ha
ezek a beszélõk megpróbálnak köznyelven beszélni, az ��# palócos használata meg-
marad. Tehát lehetséges, hogy ha nem palócokról lenne szó, a kiejtésnek nem len-
ne olyan nagy jelentõsége, és a százalékok eltolódnának a szlovakizmusok, vala-
mint a szaknyelv irányába.

A táblázat eredményeit összevetve megállapítható, hogy adatközlõim nyelvhasz-
nálatának azon sajátosságait szólták meg, vagyis az adatközlõk azokat a sajátossá-
gokat emelték ki, amelyek az egész szlovákiai magyar nyelvhasználat jellemzõi (lásd
Lanstyák 1998; 2000).

4. táblázat. Ha magyarországiakkal beszél, észreveszik-e beszédérõl, hogy nem ma-
gyarországi magyar?

A táblázatból az olvasható ki, hogy a megkérdezett pedagógusok 91,60%-áról meg
tudják állapítani, hogy nem Magyarországról származik. Csupán 8,39%-uk felelte
azt, hogy szinte soha nem veszik észre, hogy nem magyarországi magyar. 
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5. táblázat. Ha magyarországiakkal beszél, s azok észreveszik beszédérérõl, hogy
nem magyarországi magyar, Ön szerint mi az, ami ezt elárulja?*

Megjegyzés: *A kérdésre az adatközlõk több választ is megjelöltek.

A kérdésre adott válaszok a 2. táblázat eredményeit erõsítik meg. A megkérdezett
pedagógusok többsége (69,46%) szerint a kiejtés és a hanglejtés az árulkodó. Ezt
a nyelvjárási elemek (41,22%), majd a szlovakizmusok (14,5%) követik. Csak
5,34%-nál fordult elõ, hogy nem értett bizonyos magyarországi kifejezéseket. 

Más kutatások is bizonyították, hogy a kölcsönszavak használatát, valamint a ki-
ejtést a kisebbségi helyzetben élõ magyarok olyan sajátosságnak tartják, amelyben
a magyarországi és a kisebbségi magyar nyelvhasználat leginkább különbözik, és
amit maguk a kisebbségi magyarok is negatívan ítélnek meg (Sándor 2001, 90�91).

A mi esetünkben viszont azt figyelhetjük meg, hogy a szlovakizmusok aránya jó-
val kisebb a kiejtéshez és a nyelvjáráshoz viszonyítva. Mindez talán azzal indokolha-
tó, hogy Dél-Gömör a palóc nyelvjárási területhez tartozik, amelynek legszembetû-
nõbb sajátossága a kiejtésben található. Az �, # hangok ejtése okozza a legtöbb
gondot a köznyelvre való átállásban. Még a pedagógusok nyelvhasználatát is a re-
gionális köznyelv jellemzi. 

Göncz Lajos (2001) arra a következtetésre jutott, hogy az �[...] iskolázottság
mind kétnyelvû, kisebbségi helyzetben élõ, mind az egynyelvû, többségi helyzetben
élõ magyarok nyelvhasználatát erõsen befolyásoló tényezõ. Mindkét helyzetben egy-
értelmûen a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ csoportok nyelvhasználata szten-
derdebb, mint az alacsonyabb végzettségû [...] csoportoké� (Göncz 2001, 169).
A kutatásban résztvevõ pedagógusokról is elmondható tehát, hogy az igényesebb
beszélõkhöz tartoznak, viszont nyelvhasználatuk mégsem azonos a magyarországi-
akéval. A kérdõív adataiból az derült ki, hogy az adatközlõk is tudják, érzik, hogy az
általunk használt nyelvben különbségek találhatók a Magyarországon beszélt nyelv-
hez képest. Ezek az eltérések a magyar nyelv magyarországi és szlovákiai változa-
tainak különbözõségébõl adódnak (Lanstyák 1998; 2000).

3. A szlovakizmusok használatával kapcsolatos vélekedések megosz-
lása

6. táblázat. Egy magyarországi városban járva a következõ párbeszédre lesz figyel-
mes: �Gyere, bemegyünk valami restibe, eszünk párkit horcsicával. Vagy te csak
málnát innál?� Kérem, írja le, mit gondolna a fentieket hallva?
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Ezzel a nyílt kérdéssel arra szerettem volna választ kapni, hogy adatközlõim hogyan
viszonyulnak a szlovakizmusok használatához, valamint hogyan vélekednek a szlo-
vakizmusokat használó emberekrõl. A válaszokat tartalomelemzéssel soroltam be
az egyes osztályokba. Néhány adatközlõ válaszát nem tudtam értékelni, mivel vagy
kitérõ választ adtak, vagy tartalmuk miatt a feleletek nem voltak egyik csoportba
sem besorolhatók. Ezeket a más válasz kategóriába soroltam.

A párbeszédet hallva az adatközlõk 71,75%-a azonnal tudná, hogy a beszélõk
Szlovákiából származnak: �Bizonyára szlovákiai magyarok beszélgetnek.�; �Szlová-
kiából származnak. Nem tartom helyesnek, hogy ezeket a kifejezéseket használják
Magyarországon.�

A megkérdezettek 22,13%-a vélekedett úgy, hogy a párbeszéd szereplõi nem
ügyelnek a nyelvhelyességre, nem fontos nekik anyanyelvük tisztasága: �Szlovákiá-
ból érkeztek, nem ügyelnek a helyes, szép magyar beszéd gyakorlására, ez a be-
széd a magyar nyelv szépségét mellõzi, ilyenkor szégyent érzek, hogy csúfítja el a
nyelvi értékeinket a hazai nyelvi környezet hatása.�; �Gondolom olyan emberekrõl
van szó, akik nem csináltak vagy nem csinálnak problémát abból, hogy nem Szlová-
kiában vannak, úgy beszélnek, mint itthon, helytelenül »magyarul«.�

A kérdõív adataiból egyértelmûen kiderült, hogy mindannyian negatívan viszo-
nyulnak a szlovakizmusok magyarországi használatához. Az összes adatközlõ eluta-
sítja a direkt kölcsönszavakat tartalmazó beszédet.

Az indoklásoknak egy másik részébõl az vált világossá, hogy többen az iskolai
végzettséghez (�Nem magyarországi magyar beszéde, sem egy mûveltebb [tanul-
tabb] szlovákiai magyaré.�; �Intelligens ember ilyet nem tenne.�; �A párbeszéd
résztvevõi mûveletlenségüket bizonyítják ezzel.�) és a nyelvi igénytelenséghez (�Lus-
ták gondolkodni a magyar megfelelõjén. Ez csak kényelem.�; �Szlovákiai emberek,
akik megszokásból a szlovák nyelvbõl átvett kifejezéseket használják. Nem biztos,
hogy nem tudják a helyes magyar kifejezést.�; �Ez nyelvi igénytelenség, primitiviz-
mus.�) kötik a szlovakizmusok használatát.

Néhányan egyértelmûen elutasítják a közvetlen kölcsönszóhasználatot: �Nem
szeretem a szlovakizmust, zavar a magyarban.�; �Ha ismerjük a szavak magyar
megfelelõit, használni kell õket!�; �Azonnal tudnám, hogy földijeim akarnak étkezni.
Idegesít, és szégyenkezni szoktam ilyen esetben.�

7. táblázat. Mi a véleménye a ticsinki, a tehnicki, a szesztra, a szanitka stb. típusú
szavak használatáról?

A szlovakizmusok használatát a pedagógusok 53,43%-a nem tartja helyesnek,
42,74%-uk szerint elszlovákosodáshoz vezetnek, ezért kerülik használatukat. Csu-
pán 3,81%-uk állította, hogy ezek teljesen szokványos, normális szavak. A válaszok-
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ból egyértelmûen kiderül, hogy mindanyian negatívan viszonyulnak ahhoz a nyelv-
használathoz, melynek sajátossága a közvetlen kölcsönszavak használata. 

8. táblázat. Ön szerint a szlovákiai magyarokban van-e szégyenérzet a szlovakizmu-
sok használata miatt?*

Megjegyzés: *Az adatközlõknek meg kellett indokolniuk a válaszukat. 

A pedagógusok többsége (55,72%) szerint a szlovákiai magyar beszélõk nem szé-
gyellik a szlovakizmusok használatát, az ellenkezõ véleményen ettõl jóval keveseb-
ben (32,06%) voltak. 

Néhányan azzal érveltek, hogy mivel a beszélõk sokszor észre sem veszik, hogy
kölcsönzéssel éltek, számukra teljesen természetessé, megszokottá vált a kölcsön-
szavak használata: �Erre a kérdésre nem lehet egyértelmû választ adni. Vannnak
akikben van szégyenérzet, de az emberek többségében nincs, így szokták meg, így
tartják helyesnek.�; �A szlovákiai magyarok sokszor nem is tudatosítják, hogy szlo-
vakizmusokat használnak. Mindennapos, sajnos elfogadott dolog.�

Az indoklásoknak egy másik részébõl az derült ki, hogy sok esetben nem is tö-
rekszenek a magyar megfelelõ használatára (�Az emberek többsége természetes-
nek veszi a »keverék nyelv« használatát. Sokszor nem is igyekszünk a magyar meg-
felelõjének megkeresésére.�; �Megszokták, gyakran hallják, így egyszerûbb, nem
kell a megfelelõ magyar szót keresni, kényelembõl.�).

Az adatközlõk 32,06%-a vélekedett úgy, hogy a szlovákiai magyarok szégyenkez-
nek a szlovakizmusok használat miatt: �Van szégyenérzetem, de sajnos nem tehe-
tek róla, hogy ezeket a kifejezéseket használom, mivel sok szó helyes magyar ne-
vét nem ismerem.�

Több adatközlõ szerint az iskolázottabb, a mûveltebb réteghez tartozókban kelt
szégyenérzetet a szlovakizmusok használata: �Az értelmiségiekben van szégyenér-
zet, de a legtöbb emberben nem, szinte természetesnek veszik az elszlovákosodott
szavak használatát.�; �Bennem igen van, mert pedagógus vagyok, bár igyekszem
kerülni ezeket a szavakat, de nem mindig sikerül.�

Azok a pedagógusok, akik nem tudtak egyértelmûen az igen vagy a nem javára
dönteni, a szégyenérzet kialakulását szintén mûveltségtõl függõnek tekintették:
�Embere válogatja. A mûveltebbje kerüli, a használókban, alkalmazókban sokszor
fel sem merül, hogy idegen kifejezést használ.�; �Nagyon kényelmetlen a magyará-
zás. Eleve az a dolog, hogy magyar nem ért meg magyart. Szerintem a legtöbb eset-
ben ez mûveltségi kérdés.�; �Függ az egyén iskolázottságától is. Egy fõiskolát vég-
zett emberben biztos van némi szégyenérzet, mert tudja, hogy ezek az elemek nem
a nyelvünk részei, idegenek.�
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1. ábra. A szlovakizmusok a szlovákiai magyar beszélõ mindennapi beszédének ré-
szei. Jelölje be, hogy a felsorolt lehetõségek közül milyen beszédhelyzetben nem
tartja helyesnek használatukat! 

Megjegyzés: *Az adatközlõk a kérdésnél több válaszlehetõséget is bejelöltek.

A kutatásban résztvevõ pedagógusok 51,90%-a nem tartja semmilyen beszédhely-
zetben sem helyesnek a szlovakizmusok használatát. Ezután következik az iskolá-
ban, tanítási órán (45,03%), valamint a levélben, fogalmazás szövegében helytelen-
nek tartott szlovakizmus-használat, amit az adatközlõk 38,16%-a jelölt meg. Ma-
gyarországi magyarral beszélgetve a tanítók 35,11%-a, templomban, prédikáció köz-
ben 32,06%-a nem tartja helyesnek a kölcsönszavak használatát. Az adatközlõk
12,97%-a e-mailben, sms-ben, 10,68%-a iskolában, szünetben, 9, 16%-a pedig in-
formális helyzetben szlovákiai magyarral beszélgetve ellenzi a szlovakizmusokat.
Baráti beszélgetésnél viszont egyik pedagógus sem kifogásolja a kölcsönzést. 

Elmondhatjuk, hogy a szlovák nyelv hatására a nyelvünkbe került elemek hasz-
nálata adatközlõink szerint legkevésbé formális helyzetben elfogadható. 

4. A kétnyelvûséggel kapcsolatos vélekedések megoszlása

9. táblázat. Ön szerint ki tekinthetõ kétnyelvûnek?

A kétnyelvûséget Grosjean maghatározása alapján értelmeztem, aki szerint: �A két-
nyelvûség két (vagy több) nyelv rendszeres használata, kétnyelvûek pedig azok az
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emberek, akiknek mindennapi életük során szükségük van két (vagy több) nyelvre,
és ezeket használják is� (Bartha 1999, 38). 

A kérdésre kapott feleleteket tartalomelemzéssel soroltam az egyes csoportok-
ba. A válaszok sokszínûségébõl arra következtethetünk, hogy a vizsgálatban részt-
vevõ pedagógusok nem voltak tisztában a kétnyelvûség fogalmával. A vélemények
bizonytalanságát az is mutatja, hogy a kérdésre többen nem válaszoltak, vagy elis-
merték, hogy ismeretlen számukra a fogalom, sõt a létezését is megkérdõjelezték.

A megkérdezett pedagógusok 29,77%-a határozta meg a bilingvizmus fogalmát
két nyelven való kommunikáció képességeként (�Az, aki szlovákul és magyarul is
ért, beszél Szlovákiában.�; �Aki két nyelven képes kommunikálni.�; �Aki anyanyel-
vén kívül még egy vagy több idegen nyelvet ismer.�).

A többség (52-en) abból indult ki, hogy a kétnyelvûség két nyelv anyanyelvi szintû
ismeretével egyenlõ (�Aki egyformán, anyanyelvi szinten beszél és ír mind a két nyel-
ven.�; �Aki mind a két nyelvet tökéletesen, anyanyelvi szinten beszéli, esetleg gondol-
kodik, álmodik is mind a két nyelven.�). Közülük 18-an azt is hozzátették, hogy a két-
nyelvûvé válás oka az, hogy a gyermek vegyes házasságban született, s kénytelen
mindkét szülõ anyanyelvét tökéletesen elsajátítani (�Azon személyek, akik tökéletesen
beszélik mindkét nyelvet. Pl. olyan családok gyermekei, ahol az egyik szülõ magyar, a
másik pedig szlovák nemzetiségû.�; �Aki vegyes családban él, és születésétõl fogva
anyanyelvi szinten két nyelven tanul beszélni, írni, olvasni.�).

Meglepõ volt annak a hat adatközlõnek a vélekedése, akik szerint senki nem te-
kinthetõ kétnyelvûnek, sõt, nincs is olyan, hogy kétnyelvûség. Ezt azzal indokolták,
hogy mindenkinek csak egy anyanyelve van, még akkor is, ha egy másik nyelvet na-
gyon jól beszél: �A kétnyelvû kifejezés megtévesztõ. Magyar nyelvet beszélünk, ami-
be szlovák szavakat keverünk.�; �Senki. Vagyis mindenkinek van anyanyelve, és is-
merhet még más (számtalan) nyelvet is.�; �Senki, mindenki egynyelvû. Attól, hogy
valaki több nyelvet is beszél az anyanyelvén kívül, még nem kétnyelvû.�

10. táblázat. Ön kétnyelvûnek tartja saját magát?

A pedagógusok nagyobb hányada (78-an) nem tartja magát kétnyelvûnek. Sõt, né-
hányan a kérdést egyfajta támadásnak, magyarságuk kétségbevonásának tekintet-
ték. A zárt végû kérdéshez a következõ megjegyzéseket fûzték: �Még mindig magya-
rul álmodom...�; �Az anyanyelvem a magyar, a szlovákot mint idegen nyelvet beszé-
lem, és nem is tökéletesen.�; �Én magyar vagyok, és szlovákul is beszélek.� 

11. táblázat. Egy magyar tannyelvû iskola diákjai kétnyelvûnek tekinthetõk?*

Megjegyzés: *Az adatközlõknek meg kellett indokolniuk a válaszukat.

A táblázatból kiolvasható, hogy az adatközlõk túlnyomó többségének (83,96%) véle-
ménye szerint a magyar tannyelvû iskolát látogató diákok nem kétnyelvûek. Az in-
doklásnál mindannyian ugyanazon okokat emelték ki: a magyar tannyelvû iskola ta-
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nulói nem lehetnek kétnyelvûek, mivel a szlovák nyelvet mint idegen nyelvet beszé-
lik; szlovák nyelvtudásuk gyenge, nem anyanyelvi szintû; valamint a szlovakizmusok
használatával nem válnak kétnyelvûvé. Néhány példa a válaszokból: �A magyar ta-
nulók zöme olyan családi háttérbõl kerül a magyar iskolába � a mi régiónkban � ahol
csakis a magyar nyelvet használják. A szlovák számukra egy teljesen új nyelv, amit
az iskolában igen, de otthon nem kell használniuk.�; �Szerintem a szlovák nyelvet
nem beszélik azonos szinten a magyar nyelvvel. A magyar az anyanyelvük.�; �Bár
használják a szlovák szavakat, azonban sajnos annyira nem bírják a szlovák nyel-
vet, hogy kétnyelvûeknek tekinthetõk lennének.�

Azok az adatközlõk, akik a kérdésre igennel válaszoltak, azzal érveltek, hogy:
�Kétnyelvûek, mivel tanulnak szlovákul.�; �A kötelezõ oktatás során elsajátítják a
szlovák nyelvet.�

12. táblázat. Elõnynek vagy hátránynak tartja a kétnyelvûséget?

Az adatközlõk többsége (80,15%) szerint mindenképpen elõny a kétnyelvûség. Töb-
ben azzal érveltek, hogy két nyelv ismerete a társadalmi érvényesülést segíti elõ,
vagyis a jobb boldogulás érdekében fontos az államnyelv ismerete: �Elõnynek, mert
a magyar ember határozottabb a társalgásban, a munkahelyén, bárhol, ha nincse-
nek szlovák nyelvi problémái.�; �Elõnynek. Fõleg nálunk Szlovákiában, ahol a hiva-
talos ügyek intézésénél a szlovákot kell használni nagy segítség, ha valaki ismeri
és használni tudja a másik nyelvet is.� 

Néhányan a nyelvtudás fontosságát hangoztató közmondásra utaltak: �Minden-
képpen elõny, hiszen mondani szokás, hogy ahány nyelven beszélsz, annyi ember
vagy�; �Minden ember annyi, ahány nyelvet ismer.�

A kutatásban résztvevõ pedagógusok közül csupán 10-en vélekedetek úgy, hogy
a kétnyelvûség hátrányos. Szerintük a kétnyelvûség identitászavar elõidézõje lehet:
�Hátránynak tartom, mert egyik nyelv használata sem lesz elfogadható, és az em-
ber nem tudja melyik nemzethez tartozik.�; �Hátránynak tartom, mert nehezíti a ho-
vatartozás érzésének kialakulását.�; �Hátrány, mert nem tudja hova tartozik.�; �A
nemzeti öntudat kialakulása az egyénnél nem egyértelmû.�

Akadtak olyanok is, akik nem válaszoltak a kérdésre. Véleményük bizonytalansá-
gát mutatja, hogy a kétnyelvûség meghatározására vonatkozó kérdést (Ön szerint ki
tekinthetõ kétnyelvûnek?) is megválaszolatlanul hagyták. 

Ahogy a táblázat eredményeibõl is látjuk, az adatközlõk többsége elõnyösnek
tartja � tehát pozitívan ítéli meg � a kétnyelvûséget, annak ellenére, hogy többsé-
gük saját magát nem tartja kétnyelvûnek. A leggyakoribb indok, amit felhoztak, a
könnyebb társadalmi érvényesülés lehetõsége. Ebbõl arra következtethetünk, hogy
érzékelik nyelvi hátrányos helyzetüket, mivel a kisebbségi nyelvet beszélik anya-
nyelvként, és abban a hiszemben élnek, hogy �a kisebbségi anyanyelvûség akadá-
lyozza az érvényesülést� (Kiss 2002a, 133). Nem szabad azonban elfelejtenünk,
hogy a kisebbségi körülmények között élõ beszélõk számára kizárólag a részleges
kétnyelvûség (amikor a beszélõk képesek az élet bizonyos területein a hatékony
szlovák nyelvû kommunikációra) kívánatos. A részleges kétnyelvûség nagyobb moz-
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gásteret biztosít a kisebbségi beszélõk számára, és nem veszélyezteti az anyanyelv
elsõdlegességét. Ami viszont veszélyt jelent a kisebbségre nézve, az a kisebbség
nagy részére kiterjedõ teljes kétnyelvûség, mivel nyelvcsere elõidézõje lehet
(Lanstyák 1990, 454).

5. Összefoglalás 

Az adatközlõk többsége a bilingvizmust mindkét nyelvbeli magas, ill. anyanyelvi szin-
tû nyelvtudással azonosította. Ebbõl a meghatározásból kiindulva önmagát a peda-
gógusok többsége nem tartja kétnyelvûnek. Akadtak olyanok is, akik megkérdõje-
lezték a kétnyelvûség létezését. A vizsgálatból az derült ki, hogy a megkérdezett pe-
dagógusok nem voltak biztosak a terminus jelentésében vagy téves elképzeléseik
voltak a fogalmat illetõen.

Ami a saját nyelvhasználatukról való vélekedésüket illeti, a következõ tendencia
figyelhetõ meg: elszlovákosodástól tartva elítélik a szlovakizmusok használatát, a
kölcsönszavakat tartalmazó nyelvhasználatot pedig a mûveletlenség jelének tekin-
tik. Saját nyelvhasználatuk megítélése tehát negatívnak tekinthetõ. Mivel negatívan
viszonyultak saját nyelvhasználatukhoz, arra a következtetésre jutottam, hogy a két-
nyelvûséget szintén hasonlóan ítélik meg. Ennek ellenére a többség elõnyösnek
tartja két nyelv ismeretét, fõleg amiatt, hogy ennek következtében nagyobb a lehe-
tõség a társadalomban való érvényesülésre. Elmondhatjuk tehát, hogy a megkérde-
zett pedagógusok pozitívan ítélik meg a bilingvizmust, annak ellenére, hogy önma-
gukat nem tartják kétnyelvûnek. Kivételt képez az a tíz adatközlõ, aki erõs magyar-
ságtudattal rendelkezik, és az egyén identitásának elvesztését látja a kétnyelvûség-
ben, ennélfogva hátránynak tartva azt, negatívan viszonyul a jelenséghez.

Jegyzetek

1. A valamikori Gömör vármegye Közép-Szlovákia déli részén fekszik, egy része átnyúlik Ma-
gyarországra. A Gömörnek nevezett nagytájba beletartozik a történeti Gömör vármegyén
kívül az egykori Kis-Hont vármegye is, amely 1802-ig önálló közigazgatási egység volt. Ami
a megye lakosságának nemzetiségi megoszlását illeti, a 18. század derekától állandósult
a magyar�szlovák nyelvhatár, ami a megyét két majdnem teljesen homogén nyelvterület-
re osztotta. Keleten és délen magyarok laktak, északon és nyugaton pedig szlovákok.
Napjainkra viszont a déli, színmagyar terület etnikailag vegyessé vált. Magyar homogén
tömb már csak közvetlenül az államhatár mentén lelhetõ fel (Keményfi 2002).

Nyelvjárási szempontból a terület a palóc nyelvjárástípusba sorolható, pontosabban
a középpalóc csoportba. Ezen nyelvjárástípus szembetûnõ jellemvonásának számít az il-
labiális � és a labiális # használata. A középpalóc magánhangzórendszere ë-zõ és #-zõ,
ezen kívül figyelmet érdemel a nyelvjárás illabiális vonása (ö, ü helyett ë, i). A nyelvjárás-
ról elmondható, hogy az l helyett jelentkezõ ly-ezés az egyre terjedõ j-zés mellett, a d, t,
n, l palatalizációja i és ü elõtt, valamint a mëg igekötõ g hangjának hasonulása az igetõ
mássalhangzójához határozza meg (bõv. Szabó 1999).

2. A zárójelben a magyar lakosság részaránya van feltüntetve a 2001-es népszámlálás ada-
tai alapján.

3. A kérdõívet Vanèoné Kremmer Ildikó állította össze több forrás felhasználásával, néhány
kérdés a Hammersmidt Judit és Menyhárt József által kidolgozott kérdõívbõl származik.
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ZSUZSANNA SZABÓ

THE OPINION OF HUNGARIAN PEDAGOGUES IN SLOVAKIA ON BILINGUALISM

The subject of the study is the examination of language attitudes of Hungari-
an pedagogues in Slovakia, mainly the introduction of opinions of teachers of
elementary schools with Hungarian teaching language in Gemer relating bilin-
gualism. On the research based on questionnaires took part 16 elementary
teachers of Gemer. The majority identified bi-bilingualism with language knowl-
edge of both languages on high, and/or mother-language level. Starting from
this definition, the majority of pedagogues does not consider itself bi-lingual.
It is relevant from the study that the pedagogues taking part in the research
were not sure about the meaning of the word. Considering their opinion on
using the their own language, the following tendency can be seen: being afraid
of Slovakisation they reproach using slovakism, and they consider language
usage consisting of borrowed words as sign of un-education. Evaluation of
their own language usage can be considered negative. Despite of all these the
asked pedagogues consider bilingualism positively, in spite of the fact that
they do not consider themselves bilingual.
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�tefan Jan�ák, kiváló szlovák történész az 1935-ben írt Život �tefana Fajnora [�tefan
Fajnor élete] címû mûve elõszavában írja, hogy �a lelkiismeretes életrajzíró, mielõtt ke-
zébe veszi a tollat, megkérdi önmagát, milyen szempontból is szeretné értékelni
a vizsgált személyt�.1 Munkámban nem Petõfi Sándort akarom értékelni, mégis kifej-
tem � Jan�ák tézise szellemében � álláspontom Petõfi életére és munkásságára vo-
natkozóan, mert így kívánja a probléma, mely e dolgozat megírásához vezetett.

Már a legelején tisztázni szeretném, hogy olyan olvasóként és irodalomtörté-
nészként írok, akit annak idején õszintén felháborított egyik folyóiratunk ízléstelen,
a világszerte ismert költõt, Petõfit támadó cikke. Nem polemizálni szeretnék (hiá-
bavaló is lenne), viszont szeretnék rámutatni, mennyire téves az a gondolkodás,
amely ilyen kijelentéseket szül: �a történelmi Pozsony Fõpolgármesteri Hivatala [...]
legújabban azzal az örömhírrel örvendeztette meg a fõváros lakóit, hogy a városköz-
pont legszebb parkjában � a Medikuskertben � szeretné elhelyezni Petõfi Sándor
magyar költõ 1911-ben készült szobrát. A szobor felállítását költséges rekonstruk-
ció elõzi meg 1,8 millió szlovák korona költségvetéssel, melybõl 200 ezret a Pro
Slovakia (!) Kulturális Alap áll, a többit pedig a szlovák és a magyar állam biztosít-
ja a két ország közötti kulturális együttmûködési szerzõdés szerint. [...] A kevésbé
tájékozott olvasóknak itt meg kell említeni, milyen szoborról is van szó: Petõfi Sán-
dor tiszta szlovák szülõk � �tefan Petroviè és Mária Hrúzová � méltatlan [nehodný]
fia, aki annyira elmagyarosodott, hogy nemcsak megtagadta saját származását és
szüleit, de szlovák vezetéknevét rabszolga módon magyarra fordította (Petroviè � Pé-
ter fia � Petõfi), és végül ádáz statisztikai »magyarrá« dolgozta ki magát.�2

Az idézett sorok írója �kevésbé tájékozott� olvasóval számol, vagyis � irodalmi-
lag tudatlannal. Én épp ellenkezõleg, a tájékozott olvasóhoz fordulok, aki tudja, hogy
Mojmír Hornodomský szövegébõl idéztem (akinek neve a kulturális életben annyira
ismeretlen, hogy szinte felmerül a kérdés, kit is rejthet e név). Cikke Okupanti
v hlavnom meste [Megszállók a fõvárosban] címmel jelent meg a Kultúrában (2002.
24. sz.). A tájékozott olvasó azt is tudja, hogy Petõfi Sándor világhírû magyar költõ,
akit a cseh Neruda, a lengyel Mickiewicz és a német Heine is elismert, akinek köl-
teményeit már a saját (19.) századában nemcsak német, orosz, angol és francia
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nyelvre, de szlovákra is lefordították, s akinek a fellépése és a Nemzeti dal címû
verse úgy fellelkesítette a �túr-párti Ján Bottót, hogy megírta saját Hor sa, Slovák�
[Talpra szlovák] címû versét. Ha errõl a Kultúra munkatársai nem tudnának, elég fel-
lapozni Kiss Gy. Csaba magyar szlavista, illetve Vladimír Mináè szlovák író munkáit.
Ha újraolvassuk Ivan Kupec szlovák költõ Petõfirõl írt tanulmányát (akár a Smrek ál-
tal fordított Petõfi-válogatás utószavaként, akár a Nesmrte¾ní [Halhatatlanok, 1963]
címû kötetben, ahol ez a �méltatlan fiú� olyan kiválóságok mellett szerepel, mint By-
ron, Mickiewicz, Mácha, Baudelaire, Puskin, Lermontov, Jeszenin vagy Majakovsz-
kij), megállapíthatjuk, hogy Neruda Petõfit nemcsak elismerte, de �különleges sze-
retet fûzte hozzá�, és �szinte bámulatosan közel áll Petõfihez a szlovák lázadó köl-
tõ, Janko Krá¾�.3

Petõfit a �legbuzgóbban� talán a �túr-párti Viliam Paulinyi-Tóth fordította (fordítá-
sait az akkori nemzeti folyóiratokban közölte), aki komáromi tanulmányai alatt sze-
rette meg a magyar irodalmat. Az egykori Szovjetunióban a költõ válogatott versei-
nek kiadásában �a legjelentõsebb szovjet költõk és mûfordítók vettek részt � M. Tyi-
honov, M. Iszakovszkij, Sz. Marsal, B. Paszternak és mások�.4 És ha már a nagyvi-
lágban vagyunk, térjünk vissza a már említett Heine Petõfirõl alkotott véleményéhez,
melyet Kupec is említ: �Mi, a reflexió emberei, ilyen színtiszta egyediségnél igazi
szerencsétleneknek tûnünk. [�] Petõfi olyan költõ, aki egyenlõ Burnsszel és
Béranger-val. [�] Németországban senkihez nem hasonlíthatom.�5

Petõfit szlovák nyelvre Franti�ek Matzenauer (Alexandra Petõfiho básne lyrické,
1893), Emil Podhradský (Výber z básní Alexandra Petõfiho, 1893) és Rehor Uram-
Podtatranský (Básne Alexandra Petõfiho, 1911) is fordította; lásd Karol Tomi� tanul-
mányait a Szlovák tükörben (1997), valamint Rudolf Chmel Literárne vzEahy sloven-
sko�maïarské (1973) címû könyvét (magyar nyelven: Két irodalom kapcsolatai,
1980), Käfer István könyveit és más munkákat. A János vitézt, �a mesét� 1909-ben
�szabadon, egy nép barátja fordította le szlovákra�. Karol Hrdlièka 1890-ben adta
ki Sándora Petõfiho spisy básnické címû könyvét, melyrõl a romániai szlovák költõ-
nõ, Dagmar Mária Anoca a következõket írja: �Odporúèanie [Ajánlás] címû versében
a magyar költõ 17 versének saját fordítása elõtt kiemeli [Hrdlièka] költészetének ér-
tékét, és az Alföld szépségeivel köti össze ennek üzenetét. Akárcsak Hviezdoslav,
meg van gyõzõdve arról, hogy a szellemi értékek mindenkit megilletnek, nemzeti-
ségtõl függetlenül.�6 Hasonló üzenetet hordoz a költõnõ honfitársának, Ondrej �te-
fankónak a tanulmánykötete, a Poh¾adaj svoje korene [Keresd meg gyökereidet,
1998] is. Ráadásul a romániai szlovákok saját újkori irodalmi reneszánszuk legele-
jén, 1980-ban megemlékeztek Petõfirõl két versének közlésével a Variácie [Variáci-
ók] címû gyûjteményben.

S ha már elkísértem az olvasót az Alföldre, meg kell említenem a vajdasági szlo-
vák költõt, Pavol Bohu�t, aki szintén sokat foglalkozott Petõfivel. Az Eseje [Esszék,
1993] címû könyvében találunk egy eszmefuttatást (Oheò a láska [Tûz és szerelem,
1973] címmel) a magyar költõ születésének 150. évfordulója alkalmából. Bohu� írá-
sának fontossága azt kívánná, hogy az egészet idézzem, de terjedelmi korlátok mi-
att csak azokat a gondolatait és megállapításait emelem ki, melyek a nemzeti tu-
dat szempontjából kevésbé elfogadhatók ugyan, de emberileg senki nem kételked-
het bennük. Bohu� szerint a magyar költõ �testvérünk, büszke honfitársunk, meleg-
sége nyelvünknek, mellyel közös anyát ünneplünk,  az általa megénekelt rónasá-
got�.7 Esszéiben is Petõfi vezényli Bohu�t sajátos költõi hitvallásához: �Mint a ma-
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gányos torony áll a hõség hiúsuló rezgésében, világítótorony a pusztákon.�8 Továb-
bá: a költõ iránti csodálat �finomítja a mindennaposság nyers grimaszait�. Eközben
Bohu�nak nem alacsonyak a kritériumai: vallja, hogy �csodálni, és szeretni azonban
csak kevés költõt lehet, csak a legélénkebbeket és a leginkább idõfelettieket, akik
mindannyiunkéi�.9 (Kérdezem tehát: miért �miénk� és �tiétek� vagy �övék�, ha min-
denkit megszóllít? Sõt, a költõ nagyságának jele az is, hogy a kis lelkek nem tud-
nak megbékélni életével és mûveivel, ezért értékelik �megszálló�-ként.) A szlováki-
ai szlovák számára talán nehezen érthetõ az is (vagy fõleg az), amit Pavol Bohu�
egyszerûen és világosan fogalmazott meg: �Vagy szeretethordozó, vagy farkas, de
soha nem tûri szelíden az igát, melyet megvet.�10 (És megint egy kissé más: nem
az iga tanúsága a képtelenség az ember jogát a saját útjára megérteni és alkotá-
sát elfogadni, amely � ráadásul � a miénk, és ezt a jogunkat senki nem teszi kér-
désessé?) A szlovákiai átlagos nemzetvédõk számára érthetetlen � és elfogadha-
tatlan � az is, hogy �nem szónokol, de verekszik verseivel�, hogy mûveiben �meg-
szólal a nép�, hogy az olvasó � de a kritikus is � a �forradalmi romantikust�, az �ide-
ális szocialistát�, a �munkások és csavargók költõjét� látja Petõfiben, aki papokkal
és királyokkal is szembeszegül, akik azért vannak, hogy �a népet vakságban tart-
sák, mert uralkodni akarnak, és uralkodni csak a vakok felett lehet�. Bohu� állítá-
saihoz még egy megjegyzés: talán nem az vezetett többek között Petõfi meg nem
értéséhez, hogy megverselte a rónaságot? Azt a síkságot, amelyrõl Bohu� azt írja,
hogy �általában igazságtalanul ócsárolták, és ellentétként állították a hegyek szép-
ségével szemben�.11 Pavol Bohu� Szlovákiát nagyon jól ismerte (itt tanult, itt ült bör-
tönben, és orvosként a Tátrában is dolgozott), ezért nem meglepõ, hogy burkoltan
bár, de pontosan felvázolja a � képletesen mondva � �tátraalji nép� korlátait.

Petõfi Sándor költeményeit szlovák nyelvre � talán elsõként � Jakub Grajchmann
fordította. És ha már többé-kevésbé rutinosan emlegetjük Hviezdoslav fordítási ér-
deklõdését Petõfi iránt, nem lenne ésszerû kihagyni Belo Klein-Tesnoskalský meg-
jegyzését a Literárne spory 70. rokov [A 70-es évek irodalmi perei] címû dolgozatá-
ból (1933-ban Jozef �kultéty emlékgyûjteménye részeként jelent meg). Pavol
Bujnákot idézve azt írja, hogy Hviezdoslav �kezdi felismerni a ritmus jelentõségét
a szlovák költészetben. Gondolom, hogy Byron és Shakespeare, késõbb Petõfi, Kol-
lár és Schiller tanulmányozása vezette ahhoz a gondolathoz, hogy a költészet nem-
csak szótagok olvasása és rímelés, hanem valami mélyebb, a nyelv zenéje, ritmus,
ritmikus, zenei nyelven szavakkal kifejezett gondolat, érzés, kép, látomás.�12 És Tes-
noskalský, kétségkívül saját költészete értékének kiemelésére, az említett szöveg-
ben Bujnáknak azt a véleményét is idézi, miszerint �Tesnoskalský versei eszmeileg
Petõfi verseire hasonlítanak�.

Az 1942-ben megjelent Sobrané spisy básnické [Hviezdoslav válogatott versei]
tizenötödik kötetében negyvenkét Petõfi-fordítást találunk, melyek megfelelõen do-
kumentálják a magyar költõ mûvei iránti csodálatát. Hviezdoslav Petõfi emlékére írt
versét Fried magyar fordításában Csanda Sándor is megemlíti, akárcsak Ban�ell
versét. Albert Pražák S Hviezdoslavom [Hviezdoslavval, 1955] címû könyvében több
helyen is említi Petõfi költészetének hatását Hviezdoslavra: �Hviezdoslav elsõ ver-
seinek mélyebb tanulmányozása egyértelmûen bizonyítja a költõ közvetlen függõsé-
gét a magyar mintáktól, fõleg Petõfi és Arany verseitõl. [...] Petõfihez gyerekkora óta
ragaszkodott. [...] Hviezdoslav sokáig Petõfi adósának érezte magát az ösztönzé-
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sért, a formáért, a kifejezésért és az ábrázolásért, sokáig függött tõle, fõleg elsõ,
magyarul írt verseiben. Olykor nem is akart a befolyása alól szabadulni, különösen
akkor, amikor anyanyelvét költeményeivel és népét öntudatosság, mûveltség által
kívánta felemelni. Akkor Petõfit tanárának tartotta, példának és ösztönzésnek. De
Hviezdoslavból hiányzott Petõfi lázadása, romantikája, forradalmiassága és merész
bátorsága, õ sokkal reálisabb, nyugodtabb, csendesebb volt. Fiatalkorában viszont
imádta Petõfi forradalmiságát, és a nemzetért meghozott hõsi halálát szinte iri-
gyelte.�13 Albert Pražák írásaira, aki hosszú, bizalmas beszélgetéseket folytatott
Hviezdoslavval, Milan Pi�út is hivatkozik irodalomtörténeti munkáiban, s ezt a hite-
lesség egyértelmû bizonyítékaként is értelmezhetjük.

Petõfi-verseket szlovák nyelvre mások, a költészet mesterei is fordítottak: Ján
Smrek fordításai (Básne [Versek] címmel) önállóan is megjelentek, 1953-tól három-
szor. Emil Boleslav Lukáè, Ivan Mojík, Ctibor �títnický és Vojtech Kondrót is próbál-
kozott Petõfi verseinek fordításával, megemlékezik Petõfirõl �tefan Krèméry (figye-
lemre méltó mondata: �A 19. században a szlovák nép felismerhette magát Petõfi-
ben, Madáchban is�14), Laco Novomeský és Ivan Kupec is.

Természetesen az említettek írtak is a magyar költõrõl. Emil Boleslav Lukáè, aki
a �monarchiaellenes� Apostol címû verset fordította, �amely közvetlenül a társadal-
mi forradalomba kalandozik�, azt írja Petõfirõl, hogy bár a forradalmi évek vége fe-
lé már �kevesebb verset írt, de ez mind kemény, akár az acél. A republikanizmusa
[Petõfi a nagy francia forradalom történetét tanulmányozta � P. A.] már nincs gátol-
va, Debrecenben megírja a híres Akasszátok fel a királyokat! címû versét, és belép
a hadseregbe, hogy részt vehessen a csatákban.�15 És 1848. március 15-én Lukáè
szerint: �A népszerûség csúcsán van, Nemzeti dala akár a villám csap be a magyar-
ság széles rétegeibe.�16 S ha már az idõvel ellentétes irányban haladunk, jegyezzük
meg, hogy azokból az idõkbõl, amikor egzisztenciája szinte a mélypontra süllyedt,
sok olyan verse maradt ránk, mely �elnépiesedik, ami igazán a legmagasabb minõ-
sítés. [...] A nemes címû verse az elsõ kemény támadás, mint elkészített akkord
a késõbbi záporos forradalmi tombolásokra a régi világ ellen.�17 �Útjai során [Pozso-
nyi útjain is � P. A.] találkozik a néppel, a valódi néppel, a csallóközi kikötõmunkás-
okkal, a zöldségárusokkal, a kereset után utazó szolgalányokkal, meghallgatja õket,
hallgatja énekeiket.�18

Nem kisebb elismeréssel � és �etnikai� mellékíz nélkül � nyilatkozik Petõfi köl-
tészetérõl Ladislav Novomeský, aki Sziklay László szerint �egész életében hûen az
elveihez, a sok szenvedés árán is meg tudta tartani »a mesebeli kisfiú« ártatlan,
gyermeki tekintetét, akkor is, mikor »Galilei elvtárs« úgy viselkedett, ahogy.
Novomeský ezen álláspontja meghatározza a magyarokhoz való viszonyulását is.
A legnagyobb nacionalizmus idején is ragaszkodott az internacionalizmus elveihez.
Ennek bizonyítéka, hogy Ladislav Novomeský értékelte a nagy magyar költõ, Petõfi
Sándor életmûvét a Szlovák Nemzeti Színházban, amikor a februári gyõzelem után
megemlékeztek halálának 100. évfordulójáról. Ahhoz képest, amit az eddigi gazdag
Petõfi-irodalom idéz, nem nyújt semmi újat. De az, ahogy Novomeský összegyûjtöt-
te a jól ismert tényeket, ahogy megvilágította Petõfi forradalmi költõi szerepét, és
ahogy rámutatott, miért lehet a nagy magyar szabadságharcos példakép a szabad-
ságáért harcoló szlovák nép számára is, ahogy kapcsolatba hozta Janko Krá¾ 19.
századi népszerû költõvel, ez mind sajátságos, egyedi és jelentõs haladás nemcsak
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a szlovák Petõfi-irodalomban, hanem a szlovák�magyar kapcsolatok történetében
is. Példaként idézem Novomeský beszédjének utolsó mondatát: »És ha már létezik
Petõfi látnoki akarata által megálmodott Magyarország, ha létezik Magyarország,
mely politikai üzenetét azáltal vallja, hogy megszabadult a feudális latifundisták és
a mindenféle zsákmányolók hatalmától, számunkra ez nyomós okot jelent arra,
hogy tisztelettel meghajoljunk a nagy költõ és a nagy forradalmár Petõfi Sándor em-
léke elõtt.«�19

Ivan Kupec költõ a már említett terjedelmes, 1953-ban írt tanulmányában meg-
említi Petõfi recepciójának ellentmondásosságát, és ezzel kapcsolatban József At-
tila szavait idézi, melyeket a költõ százéves jubileumán mondott a Horthy-korszak-
ban (1923): �Ünneplik, és egyben temetik.�20 Ugyanolyan élesen hangzanak Móricz
Zsigmond szavai, melyet Kupec szintén idéz: �A Petõfi Társaságnak egy valódi Petõ-
fije van, akihez úgy ragaszkodik, mint a Bibliához. A teljes, egész Petõfihez mégsem
tud ragaszkodni, mert a valódi Petõfi ma is él, merész és fiatal lángjai ma is égnek
(égetnek). Tehát úgy tesz vele, mint Jókai öreganyója, aki ragasztja a Bibliát, hogy
a lánya ne olvasson ki belõle semmi istentagadót, és az összeragasztott lapjai kö-
zött pénzt dugdos. A Petõfi Társaság soha nem foglalkozott a költõ gondolatainak
terjesztésével, mert sokkal egyszerûbb õrizni a Petõfi-házban az ágyat, melyben szü-
letett, mint a tömeg elé lépni az Apostol gondolataival (üzenetével).�21 Egyre köze-
lebb jutunk e szavak által az irodalomtörténetben újra és újra felmerülõ probléma
lényegéhez: a költõ mûveinek jellegéhez, kétpólusosságához, s eközben egyértel-
mû, hogy míg személyes vagy természeti lírája általánosan elfogadott, a forradalmi
versei helyeslést, de elutasítást is keltenek. Mégis leginkább az igazságérzetéért,
a szabadságszeretetéért a legvonzóbb, azért, mert képes volt feloldani a mítoszo-
kat úgy, hogy közben nem fosztotta meg verseit a varázstól, ahogy azt a János vi-
tézben is láthatjuk. Ivan Kupec így folytatja: �János vitéz már valódi hõs, a magyar
nép mélyébõl. A költemény igazi magyar eposz, melyben a vitéz szûrt ölt.�22 Vitézrõl
és szûrrõl van szó, és az ezekbõl fakadó következményekrõl, melyek nem mindig és
nem mindenkinek voltak kedvére. Petõfi versei közel álltak a néphez, ezért több is
elnépiesedett. Nem véletlenül emeli ki ezt a tényt Pavol Bohu� is: �Hosszú életû Pe-
tõfi, ahogy hosszú életû a nép is, melyrõl és melynek írt. Hosszú távú a bor-mámor,
amit verseibõl érzünk annak ellenére, hogy nem volt iszákos. Bódulat a forró, a vö-
rös, az élénk színû bortól, ahogy élénk színû volt Petõfi szabadságért kiontott vére
is. Sok verse elnépiesedett. Sokuk még ma is él a cigányok hegedûjén, és belénk
hasít legérzékenyebb pontjainkon, vért és könnyet fakasztva. Nem szégyelljük, és
örömmel kitartunk e verseknél, visszatérünk hozzájuk.�23

A költõ Petõfi Sándor a szlovákiai magyar irodalomban is él. Szalatnai Rezsõ
1954-ben adta ki Petõfi Pozsonyban címû könyvét a költõ pozsonyi útjairól, Csanda
Sándor Gyõry Dezsõ költészetén elmélkedve említi, hogy a költõ egyik nagyapja ka-
tonaként Bem apónál szolgált: �Petõfirõl mesélt neki, és megfertõzte õt a nemzeti
romantizmussal.� Koncsol László a kortársa, Tõzsér Árpád költészetérõl írja, hogy a
�Petõfi, József Attila és Illyés Gyula által behatárolt forradalmi tradícióból�24 indul ki.
Karol Tomi� említi (és Turczel Lajos is megerõsíti), hogy Sas Andor is foglalkozott
Petõfi költészetével. Tomi� azt is megjegyzi, hogy Turczel a költõ életmûvét a szlo-
vákiai magyar irodalomra való befolyás szempontjából is vizsgálja, és hogy Szlová-
kiában sincs hiány összehasonlító tanulmányokból (Sas Andor, Fábry Zoltán).
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Milan Pi�út irodalomtörténész említi, hogy Petõfi költészetét nagyon szerette
Stanislav Kostka Neumann cseh költõ és Jaroslav Vlèek szlovák irodalomtörténész
is. (Mikulá� Bako� felhívja a figyelmet Pi�út megjegyzésére a Petõfivel kapcsolatos
ellentmondásosságról: �Az a Petõfi, akit a magyar iskolákban hivatalosan tanítottak
az osztrák�magyar kiegyezés után a terjedõ nacionalizmus szellemében, nem a for-
radalmi Petõfi volt a negyvenes évekbõl.�25) 

A szlovákiai magyar szerzõk közül Fábry Zoltán jelentõsen hozzájárult Petõfi szlo-
vákiai megjelenítéséhez, más nagy költõkkel együtt (Csokonai, Ady, Tóth Árpád, Jó-
zsef Attila). Igaz, Fábry Zoltán nemcsak a költõ mûveit említi, hanem emberi tulaj-
donságait is feltárja (bár nem annyira, mint a költõ feleségének életrajzírója, Szana
Tamás Petõfiné címû könyvében). Petõfi és Kisfaludy Károly negatív kapcsolatával
összefüggésben írja: �Petõfi a legnagyobb magyar költõ, de mint kritikus, gyakran
túlzott.�26 A költõ debreceni tartózkodása idejébõl maradt ránk egy szinte anekdoti-
kus megjegyzése: �Mennyi szalonna és hízó van itt � csodálkozott Petõfi �, a szel-
lem mégis annyira sovány, hogy csörömpölnek a bordái. Itt ha könyvet is vesznek,
talán csak azért, hogy szalonnát takargassanak vele.�27 (Egyébként ebbõl is érezhe-
tõ, hogy a költõ magyarsága emberi és természetes volt, nem �statisztikai� és na-
cionalista, hiszen sajátjaival szemben is tudott kritikus lenni.)

Elfogadható � bár szokatlan � Käfer István szlovakista megállapítása, aki tudja
(lásd Petõfi és a szlovákok címû tanulmányát a Szlovák�magyar összefüggések cí-
mû könyvében [1984]), hogy �a mai összesítõ magyar�szlovák Petõfi-kép ugyanúgy
hordozza magában a múlt visszafojtott örökségét, mint a mai magyar�szlovák kap-
csolatok komplexumát�.28 Käfer gátlások nélkül és azzal a kockázattal, hogy meg
nem értéssel találkozik mind a magyar, mind a szlovák oldalon, azt írja: �Petõfi nem
azért része a szlovák történelemnek is, mert szlovák származású vagy több emlé-
ke fûzi Pozsonyhoz, Selmecbányához és más mai szlovák városokhoz. Petõfi a szlo-
vákoké is épp azáltal, ami által a magyaroké: költészetében a közös haza gondjait
fejezi ki, és ez a szlovákok közös hazája is volt. Ha megoldjuk a közös haza problé-
máját, többé nem okoz semmi gondot Petõfi szlovák származása sem. [...] A törté-
nelmi Magyarország [Uhorsko] objektív tényének tagadása (elutasítása) szlovák ol-
dalról ugyanolyan anakronizmus és nacionalizmus, mint az ország kisajátítása ma-
gyar nemzeti országként magyar oldalról. A magyaroknak le kell mondaniuk az ezer-
éves múlt hamis, nemzeti trikolórból öntött glóriájáról, a szlovákoknak pedig a ha-
sonlóan hamis bánatos megnyilvánulásokról az ezeréves magyar elnyomás miatt.
[...] Örülnünk kell, hogy van olyan költõnk, mint a szlovák származású Petõfi Sán-
dor, aki nem mint világirodalmi jelenség kapcsolódik a szlovák mûvelõdés áramgyû-
rûjébe, hanem mint saját jogú, testvérnemzeti, rokon hagyomány, hiszen Petõfi nem
külföldön járt Pozsonyban vagy Selmbecbányán, ahogy Janko Krá¾ sem Pesten vagy
Juraj Palkoviè az ország különbözõ tájain.�29 Emellett Käfer elismeri, hogy �a szlovák
irodalmi és kulturális élet szerényebb a nem nagy magyartól is, s fokozott nehézsé-
gekkel kellett megküzdenie�.30

Käfer azt az alapvetõ tényt is említi, melyet nem emleget (mert perel) sem a szlo-
vák, sem a magyar oldal: �A szlovák nacionalizmus ugyanúgy nem értette Janko Krá¾
költészetét, ahogy a magyar Petõfiét.�31

És azokkal az idõkkel kapcsolatban, amikor a szlovák és a magyar irodalomban
a klasszicizmus utózengéseit felváltják a romantikus tendenciák, és mindent megbé-
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lyegez a történelmbe való visszatérés, Käfer szimpatikusan ellentmond és megjegyzi:
�Ahogy Petõfi sem énekelt leopárdprémbe öltözott honfoglalókról, Krá¾nak szintén
nem volt szüksége hajdani patinával, román stílusban ábrázolt Svätoplukbeli Slávia fi-
gurákra... S a nemzeti gondolat nem elsõdleges Krá¾ költészetében, az összes nem-
zeti érzékenység és elnyomás ellenére sem, csak a forradalomhoz, a nemzet meg-
emeléséhez szükséges eszme részét képezi. De Krá¾ igazi szlovák � ahogy Petõfi ma-
gyar � nemzeti költõvé vált, éppen népiessége és származása miatt.�32

Arról, hogy Petõfi Sándor költészete a rosszakarók ellenére is pozitívan befolyá-
solta a szlovák kulturális és irodalmi életet, a ma már elfelejtett (1931-ben 26 éve-
sen elhunyt), de a két világháború közötti szlovák irodalomkritika különleges egyé-
nisége, Ján Igor Hamaliar is szól. Peter Kompi� Oslobodite¾ [Felszabadító] címû re-
génye recenziójában (egyébként a könyv a dél-szlovákiai magyarok életérõl szól
Csehszlovákia megalakulása után), bírálva az író prózáját, költészetérõl elismerés-
sel állítja, hogy �Kompi� költõi mûveiben könnyedség, népdalszeretetébõl áradó dal-
lamosság észlelhetõ, és bizonyos mértékben a szerzõre vitathatatlanul jótékonyan
ható Petõfi Sándor elsimított versformája is�.33

Petõfi Sándort tehát magukénak vallják az értelmes magyarok és az értelmes
szlovákok is, s választásuknál az érték a döntõ � a költõi és az az emberi érték.
A szlovák nacionalistát nemcsak az irodalmi értékek megbecsülése szabadíthatná
meg a költõ iránti gyûlölködéstõl, nemcsak a büszkeség, hogy szlovák szülõk adtak
a magyaroknak ilyen költõt, hanem az is, hogy a költõ szlovák származását nem cá-
folja a magyar irodalomtörténet sem, több helyen találunk megjegyzést Petõfi �örö-
költ szlovák misztikus hajlamai�-ról.34 Illyés Gyula a Petõfirõl szóló könyvében emlí-
ti, hogy az anyja (a gyengéd Hrúz Mária, aki bár tudott magyarul, de � Arany János
tanúsága szerint, aki Sándor barátja volt � a kiejtése hibás volt) a szülésnél �szlo-
vákul vajúdott�. Illyés könyvében találjuk azt a mondatot is, melynek értelmét
metaforikusan is felfoghatjuk: �Végre bentrõl gyermeksírás hangzott, a csecsemõk
nemzetközi panasza.�35 Emil Boleslav Lukáè az Apostol fordításának utószavában
egyértelmûbben fogalmaz: �Petõfi származása egyszerûen tény, sehogy sem titkolt
a magyar irodalomtörténetben.�36

A magyar költõ soha nem mondott le szlovák szüleirõl, apjáról például azt mond-
ta, hogy �azt a kis köpcös hentest minden becsületes ember szerette, mert a be-
csületes emberek szeretik egymást�.

Csakis szánalmasnak lehet nevezni azokat a minõsítéseket, hogy �méltatlan fiú�
vagy �ádáz statisztikai magyar�, ugyanez érvényes arra az állításra is, hogy a költõ
�rabszolga módon� megmagyarosította vezetéknevét. A költõ azonban teljesen ter-
mészetesen és jogosan cselekedett, verseit írói álnév alatt jelentette meg, ami
a szlovák irodalomban is megszokott volt: Žarnov polgári neve �ubík, Zvonický ne-
ve �ándor, Strmeò pedig nem más, mint Bekényi. (A tótmegyeri származású költõ
esetében nem a magyar vezetékneve szlovákosítása volt természetellenes és meg
nem értett, hanem az, hogy a Gardista címû újságban 1943. július 3-án tiltakozott
Lukáè és Szalatnai Fekete vizek partján [Na brehu èiernych vôd] címû magyar vers-
gyûjteménye kiadása ellen, nem értve, hogy ez a könyv egyaránt szolgálja a magyar
költészetet és a szlovák olvasót.)

Ha a Kultúrában megjelent cikk írója elolvasná Petõfi verseit, könnyen megérte-
né � például a híres Alföld által is � a költõ nemzetiségváltását, és talán rájönne,
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hogy a mélyen megéltet és átvészeltet megérteni sokkal nehezebb, mint lapos,
rossz, mûvelt közösségben rég elutasított demagógiát gyártani. És azok, akik Kis-
kõrössel és ennek akkori szlovák lakosságával argumentálnak, visszaemlékezhet-
nének �títnický Maïarské rapsódie címû írására [Magyar rapszódiák, 1956]: �Szil-
veszterrõl újévre virradó éjszakán Kiskõrösön a szlovák Mária Hrúzová, egykori szol-
galány, fiút hozott világra; gyengét, nyomorúságosat, ezért még a születése napján
megkereszteltette. Nem mindig helyesen ejti ki az anya a magyar szavakat, amikor
fia szájába adja õket, mégis a legnagyobb magyar költõ lesz belõle, a legnagyobb
magyar, aki mesterien bánik a magyar nyelvvel.�37 És ami a legfontosabb: �Nem Kis-
kõröst, de Félegyházát, ahova nem sokkal késõbb átköltöznek, tekinti Petõfi szülõ-
helyének: hiszen itt élnek a kunok, a legõsibb és a legtisztább magyarok leszárma-
zottai.�38 A költõ származását mint tényt teljesen természetesen említi a szlováko-
kat védõ Scotus Viator is, aki ismeri a magyar viszonyokat, és akinek álláspontja fo-
kozatos átalakuláson megy keresztül: eleinte a magyarokat védi a németekkel (oszt-
rákokkal) szemben, majd a szlovákokat a magyarokkal szemben, s végül a Cseh-
szlovák Köztársaság megalakulása után a szlovákiai magyarokat (lásd a Nové
Slovensko címû könyvét [Új Szlovenszkó, 1924]). A Národnostná otázka v Uhrách
[Nemzetiségi kérdés Magyarországon, 1913] címû könyvében ezt írja: �Petõfi Sán-
dor, a híres magyar forradalmi költõ, akit gyakran magyar Burnsként emlegettek, aki
nagy lírai tehetséggel egyesítette Theodor Körner harci lelkesedését � szintén szlo-
vák származású volt.�39 A mûvelt Jozef �kultéty, aki annak idején magyarul is írt,
magyar folyóiratokban közölte mûveit (szlovák irodalomról, természetesen), bizonyo-
san �túr és a forradalmi évek hatására elutasítja a magyarságot és a magyar iro-
dalmat mint a szlovákok számára szükségtelent. A nagy magyar költõt Petroviè-
Petõfiként említi, de végül is Petõfirõl szól (bizonyára az akkori legnagyobb irodalmi
tekintély � Hviezdoslav � hatására), és elismeri, hogy �a költõ az 1840-es évektõl
a magyar irodalom ékessége és rendkívüli magyar lélekébresztõ�40, s ezen mit sem
változtat, hogy szlovák szülõk gyermeke volt. Albert Pražák a Comenius Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Jozef �kultétyrõl szóló kötetében (1924) a magyaro-
sítási törekvéseknek az irodalomba való behatolásával kapcsolatban írja: �Mindez
ellen azonban csak a harc volt lehetséges. �kultéty nem kímélte a harctól sem
a kulturális környezetet, sem a magyar irodalmat. Szlovákok egyszerûen nem tanul-
mányozhatták, és nem is fordíthattak belõle. Amikor 1893-ban Fr. O. Matzenauer
Beòovský Petõfi lírai verseinek szlovák fordítását kiadta, �kultéty nyomatékosan til-
takozott ez ellen, azt hangsúlyozva, hogy a nemzetnek nincs ideje a magyar iroda-
lomra. »Bárki által fognak kényszeríteni a magyar kultúra elismerésére, csak a szük-
séges önvédelem jele, ha elfordulunk tõle. Az erõszakos magyarosítás idejében
csakis szükségletbõl fordulhatunk a magyar irodalomhoz � mindenki saját foglalko-
zása, szükségletei szerint. A harc az harc. Hogy a magyarok szintúgy fogják fel, azt
bizonyítja, hogy õk is ignorálják a szlovák irodalom mûveit!«�41

�kultéty nem épp ritkaságnak számító kettõs mércéjérõl Pražák rögtön meg is
jegyzi: �Ebben a harcban a magyarosítás ellen �kultéty elnézõ a nemzetileg langyos
vagy teljesen elhidegült szlovák nemességgel.�42 (Mint tudjuk, Petõfi a nemességet
elutasította.)

A �megszálló� elmélet szerzõjének szemével nézve a Petõfi-problémát, Ján Kol-
lár sem lehetett a legtisztább szlovák (a már említett Scotus Viator ezt írja róla: �Az
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erõ, amellyel pesti egyházközségének elmagyarosítása vagy elnémetesítése ellen
szegült, gyakori támadásokat idézett elõ személye ellen, melyeket készségesen vis-
szafizetett kamatostul. Kollárban semmi nem volt a híres szlovák alázatosságból,
és ha elszántsága és férfiassága gyakrabban fordult volna elõ honfitársai között,
a szlovákok helyzete Magyarországon bizony más lenne ma�43), hiszen a csehek is
igényt tartanak rá. Történelmi tény marad, hogy a pesti szlovák evangélikus temp-
lomban konfirmált a tizenkét éves Sándor (a Deák téri templomban). S ha már
a cikk írója nem is, de legalább a képzett költõ-fõszerkesztõ tudhatná azt is, hogy
Petrovics átalakulásáról Rudo Brtáò is ír, a költõ osztálytársait, a Szeberényi fivére-
ket említve, akik közül az egyik (Lajos) magyar lett, a másik (Ondrej) a szlovák iro-
dalomnak adta lelkét (Slováci a sloboda [Szlovákok és szabadság], Pravda a poeti-
ka [Igazság és költészet] címû regénye új kiadásban 1996-ban jelent meg a nagyla-
ki szlovákok jóvoltából; a Národné novinyban megjelent munkái közül: Sládkoviè a
Petõfi v Banskej �tiavnici [Sládkoviè és Petõfi Selmecbányán, 1876], Mária Hrúzová
[Hrúz Mária, 1873]), bár mindketten, akárcsak Petõfi, Daniel Lichard tanítványai vol-
tak Selmecbányán. A nemzetiségi hovatartozás szabad jogáról vall a közelmúltban
történt Pockody fivérek esete is, közülük az egyik � Bábi Tibor írói álnév alatt � ma-
gyar, a másik � Alexander Pockody � szlovák író lett, s a világ nem dõlt össze, sõt,
két világ lett gazdagabb (kulturálisan) � a magyar és a szlovák is, és egyben az em-
beri is.

A Kultúra szerkesztõjének és fõszerkesztõjének tudnia illene azt is, hogy Petõfi
szobrát (melyet Fadrusz János szeretett volna elkészíteni, tervérõl 1902-ben nyilat-
kozott) végül is Radnai Béla (Fadrusz tanítványa) készítette el: a szobrot 1911.
szeptember 8-án avatták fel ünnepélyesen. Az elsõ Csehszlovák Köztársaság meg-
alakulása óta a szobor helyén Hviezdoslav szobra áll, Petõfi szobra pedig valame-
lyik pozsonyi istállóban végezte, ahol a Sarló mozgalom tagjai 1931. szeptember
29-én koszorút helyeztek el rajta, valamint magyar, cseh, szlovák, szerb, horvát, uk-
rán, lengyel, román és bolgár nemzeti trikolórt, hogy így nyilvánítsák ki a költõ irán-
ti tiszteletüket és közép-európai hovatartozásukat. A szobor sokkal inkább való
a pozsonyi Medikuskertbe mint a Kultúra egyes cikkei a szlovák kultúrába. Arról is,
ami dühít, amivel nem értünk egyet, lehet mûvelten írni, nem bután, lekicsinylõen.
A Kultúra �megszálló� terméke meglehetõs szánalmasságról vall, és nemcsak Pe-
tõfi miatt, de azért is, mert a cikk írójának a szemét a Duna-parti �cseh oroszlán�
is szúrja, holott azokat az idõket idézi, mikor a szlovákok elõször nyilvánulhattak
meg államalapító nemzetként.

Úgy gondolom, hogy a világhírû költõ elleni agresszív diszkreditációs kísérletnek
semmi köze a kultúrához, semmi köze a korrekt szlovák gondolkodáshoz, amely
még szerencsére nem halt ki, holott ennek egyesek ördöngõsen ellenállnak, saját
nemzetük kárára.

Ebben az esetben is láthatjuk, hogy a �nemzeti� jelzõ nem mindig értékalkotó
kategóriát jelent. Igaz, Petõfi magyar költõ volt, de költészetének hatása nincs nem-
zetileg behatárolva, más nemzetek is magukénak tekintik (csak némely �szlovákok�
mondanak le róla, a fõváros �megszállóját� látva benne, árulót, renegátot), melyek
talán nem is tudják, kik a magyarok vagy a szlovákok. Multinacionalitásban, bizo-
nyos univerzalizmusban, nemzeti és nyelvi határok nélküli befolyásolásképesség-
ben rejlik a költészet nagysága. Bölcs az a nemzet, amely ki tudja használni költõ-
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je nemzetfelettiségét; bölcsességrõl nehéz ott beszélni, ahol a költõ egyirányúság-
ba vagy bizonyos fajta nemzeti hûségbe ütközik. Talán nem éppen tapintatosan
hangzik, de érdekes lenne figyelni Petõfi költõi sorsát, ha szlovákul írt volna... A vá-
laszt kereshetjük a szlovák Janko Krá¾, a nagy szlovák költõ sorsában. Miért van ez
így? Nehéz megválaszolni, talán lehetetlen.

Idézzük még egyszer Pavol Bohu�t, az alföldi szlovák költõt, onnan, ahol Petõfi
�szeretett síkságunknál is termékenyebb életével szinte mindenütt jelen volt ebben
a Pannóniánkban. [...] A nyelv, mellyel a szabadságot, a szerelmet és minden elnyo-
mási ellenszenvet ünnepelt, más, mint a miénk, de ez nem volt akadály, hogy ért-
sük, mirõl beszélt. Mondanivalója mintha érzelmek eszperantója által lenne közve-
títve, és össznépi megértéssé vált. A mûvészet legmagasabb piedesztáljára emelt
nép szava, amely századokban is ritkán születik.�44

S végezetül Alexander Matu�ka tollából: �Vannak költõk, akiket a nemzetek szí-
vükben õriznek; õrizzük szívünkben most, a pirkadó idõk hõsei napján: Petõfit,
Janko Krá¾t, Adyt, Hviezdoslavot.�45
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PETER ANDRU�KA

SÁNDOR PETÕFI IN THE SLOVAK LITERATURE

The study stems from the polemic reaction on non-qualified reflection of the
life of S. Petõfi in the magazine Culture. At the same time the study deals with
the extensive translation work of several Slovak poets and translators
(Hviezdoslav, Smrek, Lukáè and others), who have merit in the fact that the lit-
erary works of the Hungarian poet S. Petõfi are accessible even for all Slovak
persons interested in this poetry and thus it is unreasonable to be surprised
on the fact that despite the Slovak origin he became a world-known Hungarian
poet. In life - even in literal - not national belonging, but artistic and human val-
ues of the work is the contribution to cultural development. Sándor Petõfi has
in the Slovak cultural environment its honorary and unsubstitutable place,
because he was the creator of intimate lyrics that did not lack extents of uni-
versality from the point of view of multi-personality and multi-ethnics and its
creation served for thoughts of human equality, freedom, and love.
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OKTATÁSÜGY
(1989–2006)

M A G Y A R O K S Z L O V Á K I Á B A N  

Fórum Kisebbségkutató Intézet



TANULMÁNYOKDOKUMENTUMOK

1. dokumentum

A Közép-európai Tanulmányok Karán dolgozó oktatók és tudományos munkatársak
publikációs tevékenységének összefoglalása (2005�2006)

I. Tudományos és szakkönyvek 34

Tudományos monográfiák 10
(AAA, AAB, ABA, ABB)
Egyetemi tankönyvek, jegyzetek 4
(ACA, ACB, BCI)
Alap- és középiskolai tankönyvek 4
(BCB)
Szakkönyvek és egyéb könyvpublikációk 16

II. Tanulmányok tudományos folyóiratokban 103

Tudományos és szakcikkek karentált folyóiratokban 36
(ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD)
Tudományos és szakcikkek nem karentált folyóiratokban 67
(ADF, BEE, BDF)

III. További recenzált publikációk 316

Fejezetek tudományos monográfiákban, szakkönyvekben, 
tankönyvekben, egyetemi jegyzetekben 28
(ADC, ABD, BBA, BBB, ACC, ACD, BCK)
Tudományos cikkek recenzált tanulmánykötetekben, 
monográfiákban 152
(AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)
Egyéb publikációk 136

IV. Hivatkozások, idézetek 242

V. Recenziók szakfolyóiratokban 60

VI. Kiállítások, koncertek stb. 65

VII. Szerkesztõi, kiadói tevékenység 9

Összesen 829

FÓ
R

U
M

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, IX. évfolyam
  2

0
0

7
/4

, S
om

orja



2. dokumentum

A Közép-európai Tanulmányok Karának részesedése a Konstantin Egyetem tevé-
kenységébõl 2006-ban (%-ban)

1. A nappali tagozatos hallgatók aránya 9,06
2. Az oktatók aránya 9,03
�������������������������������������������������������������
3. Könyvpublikációk 9,16
4. Tudományos cikkek 14,95
5. Egyéb recenzált publikációk 6,53
6. Hivatkozások, idézetek 10,45
7. Publikációk összesen 8,75
�������������������������������������������������������������
8. Konferenciák, tudományos szemináriumok, kiállítások,

koncertek szervezése 14,93

3. dokumentum

A nyitrai magyar pedagógusképzésben végzett hallgatók összesítése (1962�2007)
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4. dokumentum

A végzett hallgatók tantárgyak szerinti összesítése (1962�2007)

5. dokumentum

A nyitrai magyar pedagógusképzésben magyar nyelven oktatók névsora 1960�2007

Ág Tibor (1971�1974) � zenei nevelés 
Doc. PhDr. Alabán Ferenc, CSc. (1974�1998) � magyar nyelv és irodalom (tanszék-

vezetõ [1990�1992], dékánhelyettes [1994�1996])
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PhDr. Alabán Mária, PhD. (1990�) � szlovák nyelv és irodalom
JUDr. Andrássi Tivadar (1960�1963) � pedagógia
Doc. PaedDr. Andru�ka Peter, PhD. (2004�) � szlovák nyelv és irodalom, hungaro-

lógia (dékánhelyettes [2004�2006])
RNDr. Árki Zsuzsa, PhD. (1998�2005) � matematika
B. Kovács István (1995�1999) � kulturológia
PhDr. Babróczkyné Fazekas Ilona (1992�1997) � magyar nyelv és irodalom
Doc. PhDr. Balázs Géza (lektor, Magyarország, 1998�1999) � magyar nyelv és iro-

dalom
PhDr. Bálint Lajos, CSc. (1962�1980) � matematika
PaedDr. Balkó Albert (1982�2007) � testnevelés
Doc. PhDr. Balkó Irén, CSc. (1988�) � filozófia, magyar nyelv és irodalom 
RNDr. Balla István, PhD. (2004�) � biológia (tanszékvezetõ [2005�2007], az Akadé-

miai Szenátus elnöke [2005�])
Ing. Bányi Tibor, CSc. (1990�1994) � technika és információs technológia
Prof. Ing. Mgr. Baráth András, CSc. (1965�) � növénytermesztés, kémia, technológia
Doc. PhDr. Baráth Ernõ, CSc. (1960�1993) � pedagógia (tanszékvezetõ

[1971�1975]), pszichológia (tanszékvezetõ [1977�1984])
PaedDr. Baráth László (1994�) � testnevelés (tanszékvezetõ [2005�])
PaedDr. Bárczi Zsófia (1996�) � magyar nyelv és irodalom
Bartha Tibor (1960�1974) � magyar nyelv és irodalom
PaedDr. Baukó János (1996�) � magyar nyelv és irodalom
PaedDr. Benyovszky Krisztián (1998�) � magyar nyelv és irodalom
PhDr. Bertók Imre (1972�1974) � magyar nyelv és irodalom
Beutl Rudolf (1962�1965) � történelem
Prof. Ing. Bohony Pál, CSc. (1965�) � növénytermesztés, oktatástechnológia
RNDr. Ing. Brabec Ferenc, CSc. (1963�1981) � földrajz
Ing. Brigán Dezsõ (2004�) � informatika
PaedDr. Bujna Eleonóra, PhD. (1996�) � pedagógia
RNDr. Bukor József (1990�2001) � matematika
Mgr. Czafrangó Sylvia (2006�) � képzõmûvészet
Cs. Nagy Lajos (lektor, Magyarország, 1991�1996) � magyar nyelv és irodalom
PhDr. Csanda Gábor (1994�1996) � magyar nyelv és irodalom
Prof. Csanda Sándor, DrSc. (1960�1968) � magyar nyelv és irodalom (tanszékveze-

tõ [1960�1968])
Doc. Dr. Univ. Csehi Ágota, PhD. (1990�) � zenei nevelés
Mgr. Csehy Zoltán, PhD. (2006�2007) � magyar nyelv és irodalom
Cselényi László (1991�1998) � magyar nyelv és irodalom
Mgr. Csillag András (2004�) � képzõmûvészeti nevelés
PhDr. Csizmadia Dezsõ, CSc. (1962�1978) � filozófia
Doc. Ing. Czajlik Miklós, PhD. (2001�) � intézetigazgató (2001�2007)
PhDr. Duka-Zólyomi Emese (1990�1995) � zenei nevelés
Ïurianné Kobza Mária (1974�) � magyar nyelv és irodalom
Erdõs Dezsõ (1960�1976) � zenei nevelés
Doc. PhDr. Fehér Katalin, CSc. (2004�) � pedagógia
RNDr. Fehér Zoltán, PhD. (1998�2006) � matematika (tanszékvezetõ [2004�2005])
Doc. PhDr. Félix Olga, CSc. (1961�) � képzõmûvészeti nevelés
Fieles Henrik (1960�1976) � képzõmûvészeti nevelés
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Fóthy János (1960�1964) � filozófia
Frunyó Csilla (1997�1998) � magyar nyelv és irodalom
Doc. RNDr. Gál Tibor, CSc. (1963�2007) � fizika (dékánhelyettes [1978�1989,

2004�2007])
Galambos László (1963�1964) � kémia
PaedDr. Gilányi Sándor (1976�1988) � magyar nyelv és irodalom
Ing. Göbõ András, CSc. (1962�1965) � biológia
PhDr. Goga Erzsébet, CSc. (1973�) � pedagógia
Halla Mária (1994�2000) � zenei nevelés
PhDr. Hamar Kálmán (1960�1963) � filozófia
PaedDr. Héder Ágnes (1996�2003) � magyar nyelv és irodalom
Doc. RNDr. Hegedûs Erzsébet, PhD. (1990�) � kémia (tanszékvezetõ [2004�])
H. Nagy Péter (2006�) � magyar nyelv és irodalom
PhDr. Hoffer Lajos (1961�1964, 1967�1975) � történelem
Hornyák Pál (1961�1964) � matematika
RNDr. Horváth Júlia, CSc. (1961�1978) � biológia
Mgr. Hushegyi Gábor (1990�1994) � képzõmûvészeti nevelés
Izsóf Klára (1971�1984) � kémia
PhDr. Jalecz Ede (1963�2002) � testnevelés
PhDr. Jalecz Mária, CSc. (1962�) � filozófia
Mgr. art. Józsa Mónika (1992�) � zenei nevelés
PaedDr. Juhász Aladár (1995�1999) � magyar nyelv és irodalom
PaedDr. Juhász György, PhD. (1992�) � kémia
PhDr. Kardos István (1962�1970, 1989�1991) � filozófia
Kazimírné Pesthy Mária (1960�1964) � magyar nyelv és irodalom
Kárász Gyula (1963�1965) � kémia
Prof. PhDr. Kárpáti Andrea, DrSc. (2004�) � pedagógia
PhDr. Käfer István (2005�) � kulturológia
Ing. Kecskeméti Fábián, CSc. (1968�2001) � biológia
Prof. RNDr. Kecskés Árpád, CSc. (1961�) � fizika (tanszékvezetõ [1989�1998,

2002], dékánhelyettes [1998�2001])
Doc. PhDr. Kis Gy. Csaba, CSc. (2004�) � kulturológia
PaedDr. Kiss Aladár, CSc. (1976�1999) � filozófia
PhDr. Kiszling Nóra (1960�1977) � történelem
Doc. RNDr. KmeE Mária, PhD. (1992�) � matematika
Doc. RNDr. KmeE Tibor, CSc. (1992�2006) � informatika (dékánhelyettes [1993�

1999], rektorhelyettes [1999�2006])
PaedDr. Kocsis Ernõ, CSc. (1977�2007) � képzõmûvészeti nevelés
RNDr. Komzsík Attila (1997�) � matematika (tanszékvezetõ [2005], dékánhelyettes

[2006�])
Konczer József (1961�1966, 1969�1973) � kémia
Kopasz Elemér (1960�1970) � zenei nevelés
PhDr. Kopócs Tibor (1987�1988) � képzõmûvészeti nevelés
RNDr. Ko�ík Gábor (2001�) � kémia
Dr. Kovács Gyõzõ, CSc. (lektor, Magyarország, 1972�1974) � magyar nyelv és iro-

dalom
Kovács László (1969�1975) � magyar nyelv és irodalom
PhDr. Kovács Zoltán, CSc. (1959�1972) � pszichológia
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Doc. Dr. Kozmács István, PhD. (lektor, Magyarország, 2005�) � magyar nyelv és iro-
dalom

Doc. PhDr. Kulacs Dezsõ, CSc. (1962�2002) � pedagógia
RNDr. Kurcz Roland (2001�) � matematika
Doc. PhDr. Laczkóné Erdélyi Margit, CSc. (1987�1998) � magyar nyelv és irodalom

(tanszékvezetõ [1994�1996])
Lánczosné Krúg Valéria (1974�) � magyar nyelv és irodalom
Láng Éva (1972�1975) � zenei nevelés
Prof. RNDr. László Béla, CSc. (1963�) � matematika (dékánhelyettes [1990�1993],

tanszékvezetõ [1999�2003], a Magyar Szekció Egyetemi Tanácsának Elnöke
[2000�2003], dékán [2003�])

PhDr. László Márta (1961�2004) � matematika
Mgr. László Tamás (2004�2007) � földrajz
PhDr. Lély József  (1962�2004) � testnevelés
PhDr. Liszka József, PhD. (2004�2006) � etnológia
RNDr. Lovász Gabriella (1991�) � informatika
RNDr. Lovász Tibor (1991�1995) � informatika
Machala József (1960�1966) � képzõmûvészeti nevelés
PhDr. Mag Ottó (1960�1989) � testnevelés
Doc. RNDr. Marcinkó Darina, CSc. (1961�) � biológia (rektorhelyettes

[1993�1995])
Mázik Mária (1961�1964) � kémia
PaedDr. Menyhárt József,  PhD. (2004�) � magyar nyelv és irodalom
Doc. Dr. Mezõ András, CSc. (lektor, Magyarország, 1974�1976) � magyar nyelv és

irodalom
Prof. PhDr. Mészáros András, PhD. (2004�) � filozófia
PhDr. Mészáros Zsuzsanna (2006�) � szociológia
Ing. Molnár József (1997�) � informatika
Doc. RNDr. Morvay László, CSc. (1962�) � fizika
Doc. PhDr. Mózsi Ferenc, CSc. (1974�1975) � magyar nyelv és irodalom
Nagy András (1960�1967) � földrajz
Nagy János (1963�1968) � képzõmûvészeti nevelés
PaedDr. Nagy Lehoczky Zsuzsa (2001�) � matematika, pszichológia
PaedDr. Németh István, PhD. (2004�) � filozófia, társadalomismeret
Németh Margit (1971�1980) � pszichológia
Mgr. N. Tóth Anikó, PhD. (2006�) � magyar nyelv és irodalom
Oláh György (1970�1978) � matematika
Doc. RNDr. Olasz Géza, CSc. (1962�2000) � földrajz (tanszékvezetõ [1970�1973])
Olexo Anna (1971�1973) � magyar nyelv és irodalom
Mgr. Öllös László, PhD. (1990�) � filozófia, politológia
RNDr. Öllös Árpád (1961�1965) � biológia
Doc. PhDr. Onódi János (1959�1973) � filozófia (dékánhelyettes [1959�1968])
PhDr. Orosz Béla (lektor, Magyarország, 1976�1978) � magyar nyelv és irodalom
Mgr. Orsivics Yvette (2004�) � zenei nevelés
Doc. RNDr. Par t Edit, CSc. (2005�2006) � matematika (tanszékvezetõ

[2005�2006])
Paszmár János (1990�1994) � zenei nevelés
PaedDr. Patai Ilona (2002�) � pedagógia (tanszékvezetõ [2003�2005])
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Prof. PhDr. PaedDr. Perhács János, Dr. h. c. (1962�1973, 2003�) � pedagógia (tan-
székvezetõ (1970�1973])

PhDr. Pileczky Marcell (1990�1995) � magyar nyelv és irodalom
PaedDr. Pintes Gábor (1997�) � pedagógia
Mgr. Pokorni Tünde (2000�) � biológia
Polaèková Elena (1960�1964) � matematika
Mgr. Polgár Anikó, PhD. (2004�) � magyar nyelv és irodalom
Doc. PhDr. Pomsár Zoltán, PhD. (1983�) � technológia
PaedDr. Presinszky Károly (2003�) � magyar nyelv és irodalom
Ing. P�enák Ildikó, PhD. (1995�2001, 2005�) � informatika (tanszékvezetõ [2006�])
PaedDr. Pukkai László (1963�1965) � filozófia
PhDr. Réczka Adrienn (1990�) � képzõmûvészeti nevelés
Doc. PhDr. Révész Bertalan, CSc. (1960�2004) � magyar nyelv és irodalom (tan-

székvezetõ [1974�1980, 1985�1989, 1992�1994])
PhDr. Sailer Eszter (1961�2004) � testnevelés
Prof. Sálfalvi Gyula (1960�1969) � kémia
PhDr. Sándor Anna, PhD. (1990�) � magyar nyelv és irodalom (tanszékvezetõ [2003�])
PaedDr. �enkár Patrik, PhD. (2006�) � szlovák nyelv és irodalom
Mgr. Seres Krisztína (2004�2007) � biológia 
PhDr. Schlosser Klára (2004�) � zenei nevelés
PaedDr. Simek Viktor (1974�1977, 1990�1992) � zenei nevelés
Doc. PhDr. Simon László, CSc. (1963�1987) � kémia
Simonyi Lajos (1963�1967) � képzõmûvészeti nevelés
PhDr. Stifter Lajos (1960�1962) � filozófia
Prof. Ing. Stoffa Veronika, CSc. (1987�2005) � informatika
Prof. RNDr. Stollár István, CSc. (1960�2003) � biológia (tanszékvezetõ

[1980�1985, 1996�2003])
Doc. Ing. Stollár Vera, CSc. (1961�2007) � biológia (tanszékvezetõ [2005])
Doc. RNDr. Szabadi János (1959�1970) � földrajz (tanszékvezetõ [1961�1970])
Doc. PhDr. Szabó Iván, CSc. (1972�) � pszichológia (tanszékvezetõ [1991�1996],

dékán [1996�2001])
Mgr. Szabó Tibor (2006�) � informatika
Mgr. Szabó Zsuzsa (2004�) � hungarológia
Mgr. Szakall Katalin, CSc. (1965�2007) � zenei nevelés (tanszékvezetõ

[1989�1990]) 
PhDr. Szeberényi Judit, CSc. (1963�1997) � pedagógia
Doc. PhDr. Szeberényi Zoltán, CSc. (1960�1998) � magyar nyelv és irodalom (tan-

székvezetõ [1968�1974, 1981�1985])            
RNDr. Szekeres László (2004�) � biológia
Mgr. Szentandrási Tibor, PhD. (1990�) � filozófia, politológia
Prof. Dr. Szigeti Lajos Sándor, DrSc. (2004�) � hungarológia
Szíjjártó Jenõ (1971�1972) � zenei nevelés
Szûcs István (1965�1966) � földrajz
Szûcs István (1963�1968) � biológia
PhDr. �uba László (1960�1997) � testnevelés
Tatár György (1961�1965) � fizika
Teleki Tibor (1961�1971) � magyar nyelv és irodalom
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Doc. PhDr. Telekiné Nagy Ilona, CSc. (1968�2001) � magyar nyelv és irodalom (tan-
székvezetõ [1994, 1996�2001])

RNDr. Teleki Aba (1999�) � fizika
Török Elena (1960�1965) � testnevelés
Török János (1960�1965) � testnevelés
Doc. RNDr. Tóth János, PhD. (1989�2001) � matematika
Doc. Dr. Ing. Tóth József, CSc. (1962�1984) � filozófia
PhDr. Tõzsér Árpád (1972�1976) � magyar nyelv és irodalom
Tungli Gyula (lektor, Magyarország, 1970�1972) � magyar nyelv és irodalom
Vágai András (1959�1962) � zenei nevelés
Mgr. Vanèo Ildikó, PhD. (2003�) � magyar nyelv és irodalom (dékánhelyettes

[2006�])
Vass János (1962�1976) � földrajz
PhDr. Végh Dezsõ (1972�1984) � filozófia
Mgr. Viczay Ildikó (2004�) � testnevelés
PhDr. Vitéz Gábor (1990�2005) � történelem
Doc. Dr. Vörös Ferenc, PhD. (lektor, Magyarország, 1996�1998, 1999�2005) � ma-

gyar nyelv és irodalom
PhDr. Vörös Júlia (1968�1989) � magyar nyelv és irodalom
Doc. PhDr. Vörös Ottó, PhD. (lektor, Magyarország, 1986�1991) � magyar nyelv és

irodalom
Vörös Vince (1960�1981) � technológia, fizika
Doc. RNDr. Zalabai Zoltán, CSc. (1960�1978) � matematika (dékánhelyettes

[1968�1978])
Prof. PhDr. Zelenka Milo�, DrSc. (2006�) � szlovák nyelv és irodalom
Zsakay Erzsébet (1960�1985) � zenei nevelés
PhDr. et JUDr. Žibrita Lajos (1960�1964) pedagógia
Prof. Doc. PhDr. Zsilka Tibor, CSc. (1961�1968) � magyar nyelv és irodalom
Ing. Žilla Magdolna (1962�1967) � biológia
Ing. Žilla Tihamér (1962�1964) � biológia

6. dokumentum

A Közép-európai Tanulmányok Karának szerkezeti  felépítése (2007. szeptember)

1. A Közép-európai Tanulmányok Kara vezetõsége

Dékán Prof. RNDr. László Béla, CSc.
e-mail: blaszlo@ukf.sk

Dékánhelyettesek RNDr. Komzsík Attila, PhD., tanulmányi dékánhelyettes 
e-mail: akomzsik@ukf.sk

Mgr. Vanèo Ildikó, PhD., tudományos kutatásokért
és nemzetközi kapcsolatokért felelõs dékánhelyettes 
e-mail: ivancova@ukf.sk
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2. A Közép-európai Tanulmányok Kara Dékáni Hivatala

Dékáni Hivatal 949 74 Nitra
Dražovská 4
tel./fax: 037/6408 853
mobil: 0907 670223 
e-mail: dfss@ukf.sk

Dékáni Titkárság Budinszky Hajnalka
Gazdasági titkár Ing. Jozefína Polláková
Gazdasági referens Bc. Balkó Marietta
Tanulmányi Osztály �ándor Veronika

tel./fax: 037/6408 860
mobil: 0907 670221
e-mail: vsandorova@ukf.sk

Brath Judit
tel./fax: 037/6408 860
mobil: 0907 670221
e-mail: jbrathova@ukf.sk

3. A Közép-európai Tanulmányok Kara akadémiai szervei

3.1. A Közép-európai Tanulmányok Kara Tudományos Tanácsa

Elnök Prof. RNDr. László Béla, CSc.
Tagok Doc. PaedDr. Andru�ka Peter, PhD.

Prof. Ing. Mgr. Baráth András, CSc.
Doc. Ing. Czajlik Miklós, PhD.
Doc. RNDr. Gál Tibor, CSc.
Prof. RNDr. Ing. Kluvanec Daniel, CSc.
RNDr. Komzsík Attila, PhD.
Prof. PhDr. Mészáros András, PhD.
Doc. PhDr. Mi��íková Gabriela, CSc.
Prof. PhDr. PaedDr. Perhács János, CSc., Dr.h.c.
Doc. PhDr. Sándor Anna, PhD.
Doc. RNDr. Stollár Vera, CSc.
JCDr. Szlávik Antal, PhD.
Mgr. Vanèo Ildikó, PhD.
Prof. PhDr. Žemberová Viera, CSc.

3.2. A Közép-európai Tanulmányok Kara Akadémiai Szenátusa

Elnök RNDr. Balla István, PhD.
Alelnök PaedDr. Patai Ilona
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Tagok Brath Judit
Ing. P�enák Ildikó, PhD.
Doc. PhDr. Sándor Anna, PhD.
PhDr. Vargová Zuzana, PhD.
Ing. Žitný Rastislav
Ižák Ádám 
Laboda Robert  
Szaxon Tamás 
Žitòanská Veronika

4. A Közép-európai Tanulmányok Kara intézményei

4.1. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Dražovská 4, 949 74 Nitra)

Tanszékvezetõ Doc. PhDr. Sándor Anna, PhD.
e-mail: asandorova@ukf.sk

Tanárok PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD (tanszékvezetõ-helyettes)
PaedDr. Bauko János
PaedDr. Benyovszky Krisztián, PhD. 
PaedDr. Menyhárt József, PhD. 
Mgr. Polgár Anikó, PhD.
PaedDr. Presinszky Károly 
Mgr. N. Tóth Anikó, PhD.
Mgr. Vanèo Ildikó, PhD.
Doc. Dr. Kozmács István, PhD., vendégtanár

Titkárság Nagy Denisza
tel.: 037/6408 862
e-mail: dnagyova@ukf.sk

4.2. Természettudományi és Informatikai Intézet (Dražovská 4, 949 74 Nitra) 

Intézetigazgató Ing. P�enák Ildikó, PhD.
e-mail: ipsenakova@ukf.sk

Tanárok PaedDr. Nagy Lehocky Zsuzsa, PhD. (igazgatóhelyettes)
RNDr. Balla István, PhD.
Ing. Brigán Dezsõ
Doc. Ing. Czajlik Miklós, PhD. 
RNDr. Juríková Tünde, PhD.
RNDr. Komzsík Attila, PhD. 
RNDr. Kurcz Roland 
Prof. RNDr. László Béla, CSc.
Ing. Molnár József 
Mgr. Szabó Tibor 
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RNDr. Szekeres László
Ing. Rastislav Žitný

Titkárság Zorvan Zsanett
tel.: 037/6408 871
e-mail: zzorvanova@ukf.sk

4.3. Elementarisztika Tanszék (Dražovská 4, 949 74 Nitra)

Tanszékvezetõ PaedDr. Baráth László
e-mail: lbarath@ukf.sk

Tanárok PaedDr. Patai Ilona (tanszékvezetõ-helyettes) 
Mgr. Czafrangó Sylvia
Mgr. Csillag András
Doc. Dr. Fehér Katalin, PhD.
Mgr. Józsa Mónika
Prof. Dr. Kárpáti Andrea, DrSc.
PaedDr. Molnár Andrea
Mgr. Orsovics Yvette 
Mgr. Viczay Ildikó

Titkárság Czanik Melinda
tel.: 037/6408 856
e-mail: mczanikova@ukf.sk 

4.4. Areális Kultúrák Tanszéke (Dražovská 4, 949 74 Nitra)

Tanszékvezetõ PhDr. Vargová Zuzana, PhD.
e-mail: zvargova@ukf.sk

Tanárok PaedDr. Szabó Zsuzsa (tanszékvezetõ-helyettes)
Doc. PaedDr. Andru�ka Peter, PhD.
PhDr. Havlíková Renáta
Prof. Dr. Szigeti Lajos Sándor, DrSc.
PaedDr. �enkár Patrik, PhD. 
Prof. PhDr. Zelenka Milo�, DrSc.

Titkárság Alabán Krisztina
tel.: 037/6408 868
e-mail: kalabanova@ukf.sk 

4.5. Nemzeti és Nemzetiségi Kultúrák Intézete (Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra)

Intézetigazgató Prof. PhDr. Mészáros András, PhD.
e-mail: omeszaros@ukf.sk
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Kutatók PhDr. Mészáros Zsuzsa (igazgatóhelyettes)
H. Nagy Péter 
PhDr. Németh István, CSc. 

Titkárság Alabán Krisztina
tel.: 037/6408 868
e-mail: kalabanova@ukf.sk 

7. dokumentum

A nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának alapítólevele
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8. dokumentum

A nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara alapítólevelének ma-
gyar fordítása

Alapítólevél

A Nyitrai Konstantin Egyetem rektora a 131/2002-es számú fõiskolákról szóló tör-
vény 10. §-ának 4. bek. és 22. §-ának 4. bek. és néhány törvény módosításáról, ki-
egészítésérõl szóló késõbbi elõírások értelmében (tovább csak a 131/2002-es szá-
mú törvény és késõbbi elõírások) a Nyitrai Konstantin Egyetem Akadémiai Szenátu-
sának beleegyezése alapján, a 131/2002-es számú törvény és késõbbi elõírások
9. §-ának 1. bek. a) pontja értelmében (a Nyitrai Konstantin Egyetem Akadémiai
Szenátusának 10/11/2003-2 számú határozata, 2003. november 10.) és az Akkre-
ditációs Bizottság elõzetes véleményezése alapján, a 131/2002-es számú törvény
és késõbbi elõírások 82. §-ának 2. bek. d) pontja értelmében (az Akkreditációs Bi-
zottság 2003. október 1�2-án tartott ülésének 7.4.2.1 határozata)

m e g a l a p í t j a

a Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karát,
melynek székhelye Tr. A. Hlinku è. 1, 949 74 Nitra.

A megalapítás idõpontja: 2003. november 11.

A Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának tanulmányi prog-
ramjai:

Bakkalaureátusi tanulmányi program:
� hungarológia

Magiszteri tanulmányi programok:
� tanítóképzés a magyar tannyelvû alapiskolák alsó tagozata részére
� tanárképzés közismereti tantárgyak oktatására

a rektor aláírása

9. dokumentum

A Közép-európai Tanulmányok Karának akkreditált tanulmányi programjai

1. Akkreditált bakkalaureátusi tanulmányi programok

A tanulmányi program megnevezése T V K
Tanári szak N Bc. 3
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Magyar nyelv és irodalom az alábbi szakokkal párosítva:
Szlovák nyelv és irodalom 
Angol nyelv és irodalom
Német nyelv és irodalom
Történelem
Társadalomismeret
Matematika
Földrajz
Biológia
Zenei nevelés
Képzõmûvészeti nevelés
Testnevelés
Technika
Olasz nyelv és irodalom
Orosz nyelv és irodalom
Pszichológia
Számítástechnika
Pedagógia
Hitoktatás
Kémia
Fizika
Francia nyelv és irodalom 
Etika
Esztétika
Ökológia

Tanári szak L Bc. 3

Magyar nyelv és irodalom az alábbi szakokkal párosítva:
Szlovák nyelv és irodalom 
Német nyelv és irodalom
Történelem
Társadalomismeret
Etika
Hitoktatás

Hungarológia N/L Bc. 3
Kultúrális és szociális antropológia N/L Bc. 3
Óvóképzés és alsó tagozatos tanítóképzés N/L Bc. 3

Tolmács- és fordítóképzés: 
magyar nyelv és kultúra N Bc. 3

2. Akkreditált magiszteri tanulmányi programok

A tanulmányi program megnevezése T V K
Tanári szak N Mgr.   2
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Magyar nyelv és irodalom az alábbi szakokkal párosítva:
Szlovák nyelv és irodalom 
Angol nyelv és irodalom
Német nyelv és irodalom
Történelem
Társadalomismeret
Matematika
Földrajz
Biológia
Zenei nevelés
Képzõmûvészeti nevelés
Testnevelés
Technika
Olasz nyelv és irodalom
Orosz nyelv és irodalom
Pszichológia
Számítástechnika
Pedagógia
Hitoktatás
Kémia
Fizika
Francia nyelv és irodalom 
Etika
Esztétika
Ökológia

Alsó tagozatos tanítóképzés N/L Mgr. 2
Hungarológia N/L Mgr. 2
Közép-európai Areális Kultúra N/L Mgr. 2

Szakbõvítés:
Tanári szak L Mgr.   2
Magyar nyelv és irodalom

3. Akkreditált doktori tanulmányi program

Hungarológia N/L PhD. 3/5

Magyarázat: 
T � tagozat
V � végzettségi szint
K � képzés idõtartama
N � nappali
L � levelezõ
Bc. � bakkalaureátusi végzettség
Mgr. � magiszteri végzettség
PhD. � doktori végzettség
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10. dokumentum

1. A Közép-európai Tanulmányok Karán akkreditáció alatt lévõ tanulmányi program

Magyar nyelv és irodalom � szakmódszertan, doktori program N/L 3/5

2. A Közép-európai Tanulmányok Karán kidolgozás alatt lévõ tanulmányi programok

Közép-európai tanulmányok N/L Bc., Mgr.
Ügyvitelszervezõ N/L Bc., Mgr.
Médiapedagógia N/L Bc., Mgr.

11. dokumentum

A Közép-európai Tanulmányok Karának egyetemi doktori (kisdoktori) programjai

1. Pedagógiai doktori programok (PaedDr.)

Tanári szakok:
� Biológia 
� Informatika 
� Magyar nyelv és irodalom 
� Matematika 

Tanító szak az alábbi szakirányokkal: 
� Pedagógia
� Pszichológia
� Biológia
� Magyar nyelv és irodalom
� Matematika
� Szlovák nyelv és irodalom
� Zenei nevelés
� Testnevelés
� Képzõmûvészet

2. Filozófia doktori program (PhDr.)
� Hungarológia

3. Minõsítési szakvizsgák pedagógusok részére
� az egyetemi doktori programokban meghirdetett szakokból
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12. dokumentum

A 2004�2007 közötti idõszakban elnyert állami kutatási projektek
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Skultéty Csaba: Vasfüggönyön át. A Szabad
Európa mikrofonjánál � elõtte és utána. Po-
zsony, Madách-Posonium, 2006, 209 p. 

Regionális irodalmi közéletünknek (enyhén
szólva) nem a legerõsebb oldala a memoár-
és tényirodalom; ennélfogva igen örvende-
tes minden ilyen kezdeményezés: visszaem-
lékezés, bizalmas irat vagy ismert személyi-
ség véleményének könyvbeli publikálása.
Hatványozottan indokolt az érdeklõdés, ha a
könyv szerzõje, egyben témája a Szabad Eu-
rópa Rádió egyik bizalmas, hosszú évekig
nemzetközi politikai kommentátori beosztás-
ban dolgozó munkatársa.

A könyv legtartalmasabb része egyértel-
mûen az a Balla Gyula által készített nagyin-
terjú, amely a kezdetektõl, a nagykaposi
gyermekévektõl kíséri végig Skultéty Csaba
életútját. Ebben bõven esik szó az elsõ
Csehszlovák Köztársaság viszonyairól, majd
a második világháborús hányattatásokról,
fõleg pedig a málenkij robotról a romániai
Foksánban. A háborút követõen érdekes
részletek derülnek ki a magyarországi koalí-
ciós idõkrõl, s még inkább arról a tevékeny-
ségérõl, amely Wágner Ferenc kormánymeg-
bízott idején zajlott a pozsonyi magyar kül-
képviseleten 1946�1947-ben. Skultétynak
Wágner beosztottjaként a kitelepítésre, ill. a
csehországi deportációra ítélt szlovákiai ma-
gyarok ügyeinek intézése, érdekvédelme volt
a feladata, és ebben a minõségében viszony-
lag sok és fájdalmas részletet oszt meg az
események magyar kormányoldaláról: �A
(szlovákiai) magyarok az exlex, azaz a teljes
törvényen kívüliség állapotában éltek. Po-
zsonyba érkezésem elsõ napján Farkas Le-
hel elém tett egy köteg aktát: Olvasd át, eb-
bõl látni fogod a valóságot. A vezetõ téma
akkor a deportálás borzalma volt� (73. p.).

A könyv alcíme alapján (A Szabad Európa
Rádió mikrofonjánál) az olvasókat minden bi-
zonnyal legalább annyira érdekli Skultéty be-
számolója a rádióról, mint személyes életé-
nek egyébként valóban izgalmas és fordula-
tokkal teli története (Brugge-ben 1947-ben

éppúgy majdnem éhen lehetett halni, mint
1945-ben Foksánban�). Az a 33 év, ame-
lyet Skultéty alias Ambrus Márton a Mün-
chenbõl sugárzó Szabad Európa Rádió belsõ
munkatársaként 1951-tõl 1983-ig végigélt,
és amelyrõl ebben a könyvben számot ad,
egyértelmûen pótolhatatlan emléket jelent a
rádió kulisszatitkairól, belsõ szerkezeti éle-
térõl, vezetõirõl és operatív mindennapi
munkájáról. A témán belül különösen érzé-
keny kérdés (s ezt mind a közbeszéd, mind
a szakirodalom bõséggel elemezte az 50. év-
forduló kapcsán is) a Szabad Európa Rádió-
nak az 1956-os forradalomban betöltött sze-
repe. Nem véletlen, hogy az interjú készítõje
többször visszakanyarodik ehhez a kérdés-
hez. Skultéty igyekszik mindenre becsülettel
válaszolni, de valahogy homályosan fogal-
maz: inkább csak arra korlátozza szavait,
amit a rádió 1956-ban betöltött szerepérõl
feltétlenül el akar mondani. Holott a szemér-
messég rég nem indokolt: mások mellett
Jonh Ranelagh amerikai tör ténész már
1986-ban kimutatta a CIA és a Szabad Euró-
pa Rádió mûködési kapcsolatrendszerét, vi-
szonyuk jellegét, mindkettõjük súlyos téve-
déseit s az utóbbi kiszolgáltatottságát 1956
õszén.

Összességében az a nagyinterjú, amely-
lyel Skultéty könyve kezdõdik, nemcsak terje-
delme miatt meghatározó (gyakorlatilag a
könyv elsõ egyharmadát teszi ki), hanem mi-
nõsége révén is: érdekessége és részletes-
sége alapján méltán került az Országos Szé-
chényi Könyvtár történelmi interjúinak tárhá-
zába. A könyv ezen részei alapján határozot-
tan kijelenthetjük, hogy tényirodalom kategó-
riában az utóbbi években a Madách-
Posonium mûhelyébõl kikerülõ legolvasmá-
nyosabb könyvet tartjuk a kezünkben.  

Az utóbbi idõben a nyugati magyar emig-
ráció témájában számos kiadvány jelent meg
(pl. Simándi Irén: Magyarország a SZER hul-
lámhosszán 1951�1956. Budapest, Gondo-
lat, 2005; Atkáry Arisztid: Kém voltam, le-
buktam, megszöktem. Budapest, Auktor
Könyvkiadó, 2006; Charles Gáti: Failed Illu-
sions. Washington, Cold War International
History Project, 2006), és mérget lehet rá
venni, hogy minden könyvet, amely a ráko-
sista, majd a kádárista idõszakot a nyugati
oldalról (esetünkben a Szabad Európa Rádió

KÖNYVEK
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oldaláról) láttatja, nagy érdeklõdés fog övez-
ni. Talán épp emiatt a várakozás miatt ke-
veslem a könyv további részeiben a részlete-
ket. A helyzet az, hogy a szerzõ ugyan meg-
oszt velünk egy-két adalékot a kassai évek-
rõl, Mécs Lászlóról, Szüllõ Gézáról, a
Grossschmidt családról, a két háború közti
német nyelvû késmárki iskolájáról, Ullein-
Reviczkyrõl (a magyar kormány háború alatti
sajtófõnökérõl), Szabó Zoltánról (Károlyi Mi-
hály vejérõl) stb., de csak felületesen, mint-
egy mellékesen, anélkül, hogy mélyebb ér-
deklõdésünket kielégítené. Különösen
visszásan hat (és felveti egy gondosabb
szerkesztés kérdését) az a Márai-részlet,
amelynek rosszmájúan a Hogyan nem ismer-
kedtem össze Máraival? címet adhatnánk.
Ennek kínosságát még a remek kivétel, a
Térdig jártunk a kérelmekben címû fejezet
sem tudja ellensúlyozni, pedig azok a tapasz-
talatok, amelyeket Skultéty mint Gácser Im-
re munkatársa szerzett a Párizsból Argentí-
nába tartó, 1945 utáni kivándorlás tanúja-
ként, konkrét résztvevõjeként-intézõjeként,
valóban nem mindennapiak. 

A Vasfüggönyön át utolsó kétharmada te-
hát csalódás. Már az is sérelmezhetõ, hogy
a kötet túlnyomó része korábban megjelent
írások gyûjteménye; a befejezés pedig egye-
nesen méltatlan ehhez az összességében jó
könyvhöz. Olyan bagatell, mint Az olasz kávé
címû írás nemcsak kötetzárónak nem illik,
hanem egyáltalán nem való efféle visszem-
lékezéskötetbe. Egy összegzés elviseli, sõt
kívánja a mérlegvonás nyugalmával megosz-
tott apróságokat, naplótördékeket, eddig el
nem mondott részleteket, és kívánja, szinte
követeli a frappáns, a személyes és a bensõ-
séges lezárást.  

Vajda Barnabás

Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a li-
beralizmus között. Budapest, Lucidus Ki-
adó, 2007, 129 p.; Miskolczy Ambrus: Kos-
suth Eperjesen. Budapest, ELTE Állam- és
Jogtudományi Kar, 2007, 82 p.

A metafizikában érvényes az a tétel, hogy
mindenfajta entitás csak akkor jut el a léte-
zés szintjére, ha idõbeli és idõbeni kontinui-
tást tud felmutatni. Az idõbeni itt azt jelenti,

hogy a kronológiailag tekintett kezdõpont és
végpont között nincs szakadás, az idõbeli
pedig azt, hogy a ruptúra nélküli külsõ idõfo-
lyamaton belül immanens fejlõdési mecha-
nizmusok mûködnek. Egyszerûbben fogal-
mazva: ha a múltban beinduló változások
nem szakadnak meg, hanem belsõ átalaku-
lásokat eredményeznek. Vagyis a bekövetke-
zõ jövõ visszautal a maga múltbeni elõfelté-
teleire.

Ez a tétel a metafizikában csak logikai el-
lenõrzés alatt áll, tehát � elvben � felépíthe-
tõ egy ellentmondásmentes elmélet. Más-
képpen áll ez fenn a történettudományban,
ahol nemcsak az intencionalista és a
funkcionalista szemlélet ütköztetése nyo-
mán megfogalmazódó interpretációs eltéré-
sek, hanem a mindenkori hatalmi viszonyok-
ból és azok ideológiai megindokolásából fa-
kadó presztízsvédelmek is belejátszanak ab-
ba, hogy ugyanazt az eseménysort folyama-
tos történésnek, avagy megszakításokkal
terhelt újrakezdéseknek tekintjük. És most
nem is beszélünk az olyan elméleti kérdé-
sekrõl, amelyek a Braudel-féle rövid vagy
hosszú tartam kapcsolatáról vagy pedig a
Ricoeur értelmezte történelmi narrációkról
szólnak. Vagyis megismételhetjük a történé-
szi közhelyet: nincs önmagában vett múlt. A
múlt abban a helyzetben van, mint a Kant ál-
tal problematizált szubsztancia: csak a jelen-
ségek útján juthatunk el a közelébe, de so-
hasem hozzá. A jelenségek pedig lehetnek
kordokumentumok vagy pedig � ha szeretjük
a polémiákat � az egyes értelmezések közti
ellentmondások. Miskolczy Ambrusnak, az
ELTE BTK Román Tanszéke egyetemi tanárá-
nak itt bemutatott két könyve egyik és másik
jelenségformával is foglalkozik. Vagyis feltá-
rás és vita is egyben.

A történelmi folytonosság vagy megszakí-
tottság esetére bõven találhatunk példát a
magyar történetírásban. Elég, ha csak a re-
formkorra gondolunk, amelyiknek nem ada-
tott meg, hogy szerves fejlõdésen át tetõzõd-
jön, hiszen a forradalom megszakított sok
olyan folyamatot, amelyek � éppen befejezet-
lenségük és megoldatlanságuk miatt � ké-
sõbb tértek vissza. De mivel közben megvál-
toztak a történelmi körülmények, ez a visz-
szatérés anakronisztikus reprodukciókat
eredményezett. És a reformkor viszonya sa-
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ját történelmi elõzményeihez, fõként a 18.
század végi modernizációs kísérletekhez is
magában hordozza ennek az idõbeli eltoló-
dásnak a következményeit.

Miskolczy két könyve a recenzió címében
is jelzett problémákat veti fel. Az elsõ azt a
magyar történészvitát elemzi, melynek a hát-
terében az a kérdés feszül, hogy �van-e fo-
lyamatosság a két magyar reformkor kö-
zött�, más szóval: �miként lehet érzékeltetni
az 1790-tõl az 1830-as évekig húzódó folya-
matok és események dinamikáját?� Ehhez
kapcsolódik Kossuth szerepének a megítélé-
se, ami azért érdekes, mert Miskolczy fon-
tos adalékokat szolgáltat a Kossuth�Szé-
chenyi-kontrapozíció értékeléséhez. Azaz ah-
hoz a mítoszhoz, amelyik ennek a szem-
benállításnak a hátterében meghúzódik.
Roppant érdekfeszítõ az, ahogyan Miskolczy
a történészi állásfoglalásokat sorra veszi,
megkeresi gyökereiket és ütközteti õket. Né-
mi malíciával azt mondhatnánk, hogy egy
kérdésben csaknem végsõ választ is ka-
punk: abban, hogy a mítoszok gyártásában
biztosan nincs megszakítottság a magyar
történelemben. És abban, hogy az adott kér-
dést illetõen megtudhatjuk, hol gyökereznek
ezek a mítoszok. És ez nemcsak történészi,
hanem mûvelõdéstörténeti szempontból is
nagyon tanulságos eredmény. A recenzióíró
pedig hozzáfûzheti, hogy még a magyarorszá-
gi filozófia történetírása is alkalmazhatja né-
mely megállapítását, hiszen � mint az a má-
sik könyvbõl is kiderül � eszmetörténeti as-
pektusból bizonyos kanti gondolatok sorsá-
ra, valamint az elhíresült Kant-vita összefüg-
géseire is vetül egy kis fénycsóva.

A másik könyv ugyanis � Kossuth Eperje-
sen � lényegében ezt a kérdést járja körül.
Választ adva egyrészt mûvelõdéstörténeti
szempontból a megelõzõ könyvben felvetett
folytonosság-megszakítottság dilemmára,
másrészt historiográfiai aspektusból arra,
hogy �mûveletlen volt-e Kossuth, és mennyi-
re kötõdött a rendiséghez?� Miskolczy azzal,
hogy bemutatja a korabeli eperjesi kollégium
szellemiségét és azokat a tanárokat � Car-
lowszky Zsigmond, Greguss Mihály �, akik-
nek a személyisége, mûveik, esetleg szemé-
lyes befolyásuk hatottak Kossuth eszmélke-
désére és mûveltségére, követendõ példáját
nyújtja annak, hogyan lehet a forrásokhoz

visszanyúlva rekonstruálni a gondolatok út-
ját. Miskolczy, aki nem filozófiatörténész, a
filozófiatörténészeket is megszégyenítõ is-
meretekkel és alapossággal vázolja fel Gre-
guss gondolkodói habitusát, amelyik való-
ban kivételes volt ebben a korban, és talán
azoknak a korabeli államhatalmi, egyházi, is-
kolai és akadémiai �környülállásoknak� a
hatására nem tudott kiteljesedni, amelyek-
nek egy részét magam is jeleztem A margi-
nalitás szelíd bája címû könyvemben. Gre-
gussról kortársai � néhai pozsonyi szlovák
diákjai, a �túr-nemzedék legjelesebbjei is �
feljegyezték, hogy rendkívül mûvelt koponya
és toleráns ember volt. Miskolczy mindehhez
hozzáfûzi, hogy ennek ismeretében bizton
feltételezhetjük, hogy Kossuth, aki Gregus-
sal közelebbi személyes kapcsolatba is ke-
rült, korszerû filozófiai (és egyéb) mûveltség-
gel felvértezve hagyta el Eperjest. Ami
Miskolczy könyvének további súlyt ad, az a
függelékben közölt, eddig publikálatlan há-
rom Greguss-kézirat. Sajnálni lehet csak,
hogy nem fakszimile jelent meg legalább a
Lutzenbachernek címzett levél, mert akkor
nemcsak Greguss stílusából, hanem betûve-
tésébõl is következtethetnénk eleganciájára,
amelyik az arcképébõl is sugárzik.

Miskolczy Ambrus itt bemutatott két
könyvére ugyancsak jellemzõ a gondolati ele-
genacia. Nem utolsósorban pedig a rendkí-
vül precíz adatolás, hiszen az elsõ könyv
129 oldalán 470, a másik könyv 82 oldalán
pedig 278 bibliográfiai tétel jelenik meg. Az-
az: Miskolczy nem konstruálja, hanem re-
konstruálja azt, amit történelemnek szok-
tunk nevezni. Akarhatunk ennél többet?

Mészáros András
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Turczel Lajos
(1917. szeptember 2�2007. szeptember 26.)

Mély megdöbbenéssel vettük a hírt, hogy Turczel Lajos irodalomtörténész, nyugal-
mazott egyetemi docens alig három héttel kilencvenedik születésnapja után, 2007.
szeptember 26-án, Érsekújvárott elhunyt. 

Születésének kerek évfordulóján lapunk, a Fórum Társadalomtudományi Szemle
a munkásságának szentelt számmal köszöntötte. S bár a dunaszerdahelyi Vámbéry
Irodalmi Kávéházban szeptember 13-án megtartott köszöntésén betegsége miatt
személyesen nem lehetett jelen, szeptember 18-án � mint utóbb kiderült: mintegy
búcsúzásképp � mégis fogadott bennünket. 

Turczel Lajos 1917. szeptember 2-án született Ipolyszalkán. Érsekújvárott érett-
ségizett 1938-ban, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett
jogi diplomát 1942-ben. 1947-tõl a kiskeszi állami gazdaság alkalmazottja, 1951�
1954 között a komáromi magyar gimnázium tanára, majd igazgatója, ugyanebben az
idõben a pozsonyi Pedagógiai Fõiskola levelezõ tagozatán magyar szakos diplomát
szerez. 1954-tõl a Pedagógiai Fõiskola Magyar Tanszékén, majd 1959-tõl a pozsonyi
Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszé-
kén oktatott � 1962�1975 között tanszékvezetõként � nyugdíjazásáig, 1982-ig.



Turczel Lajos kritikusként kezdte pályafutását az ötvenes évek közepén, és a má-
sodik világháború után újrainduló szlovákiai magyar irodalom legjelentõsebb kritiku-
sa volt Fábry Zoltánnal együtt, s nagy szerepet játszott a szlovákiai magyar irodalmi
tudat kialakításában, formálásában. Irodalmi antológiákat állít össze, szervezi az
irodalmi és tudományos életet. A hatvanas évek közepétõl munkásságának közép-
pontjába a (cseh)szlovákiai magyar irodalom kutatása kerül. 1967-ben jelenteti meg
a Két kor mezsgyéjén címû kötetét, melyben a csehszlovákiai magyarság két világ-
háború közötti tudományos, irodalmi és kulturális életét dolgozza fel. Ezt követõen
folyamatosan adja ki tanulmányait tartalmazó köteteit kisebbségi irodalmunk egyes
korszakairól, kapcsolatairól, alkotóiról. Egyetemi oktatóként egyetemi tankönyveket
és jegyzeteket ír, s tanárnemzedékek egész sora kerül ki keze alól.

Immár lezárult életmûvének kutatása, feldolgozása, szellemi örökségének meg-
õrzése nagy kihívást jelent az emlékét õrzõ hálás utókornak.

Fazekas József
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Számunk szerzõi

Andru�ka, Peter (1943)
irodalomtörténész (Konstantin
Egyetem, Nyitra, Szlovákia)

Bárczi Zsófia (1973)
irodalomtörténész (Konstantin
Egyetem, Nyitra, Szlovákia)

Benyovszky Krisztián (1975)
irodalomtörténész (Konstantin
Egyetem, Nyitra, Szlovákia)

Fazekas József (1953)
esztéta (Fórum Kisebbségkutató
Intézet, Somorja, Szlovákia)

H. Nagy Péter (1967)
irodalomkritikus (Konstantin Egyetem,
Nyitra, Szlovákia)

László Béla (1940) 
matematikus (Konstantin Egyetem,
Nyitra, Szlovákia)

Menyhárt József (1976)
nyelvész (Konstantin Egyetem, Nyitra,
Szlovákia)

Mészáros András (1949)
filozófus (Comenius Egyetem, Pozsony,
Szlovákia)

Polgár Anikó (1975)
irodalomtörténész (Konstantin
Egyetem, Nyitra, Szlovákia)

Presinszky Károly (1977)
nyelvész (Konstantin Egyetem, Nyitra,
Szlovákia)

Sándor Anna (1951)
nyelvész (Konstantin Egyetem, Nyitra,
Szlovákia)

Szabó Zsuzsanna (1981)
nyelvész (Konstantin Egyetem, Nyitra,
Szlovákia)

Vajda Barnabás (1970)
történész (Selye János Egyetem,
Komárom, Szlovákia)

Vanèoné Kremmer Ildikó (1961)
nyelvész (Konstantin Egyetem, Nyitra,
Szlovákia)
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