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TanulmányokTanulmányok

LansTyák IsTván

akároli-biblia20.és21.századi
revízióinaknéhánykérdéséről

IsTván LansTyák
onsomequestionsofthe20thand21stcenturyrevisionsofthekároliBible

keywords:Bible translation,Bible revision, fidelity, readability, enjoyability, usability, normativity, language
ideologies,translationideologies.

Bevezetés

dolgozatomban1 akároligáspár-féle bibliafordítás újszövetségi részének20. és21.
századifordításváltozataivalfoglalkozomnyelvészetiésfordításelméletiszempontból.
Írásomazokonanemrégelkezdett,hosszútávúkutatásokonalapul,melyeksorána
károli-féleÚjszövetség20.és21.századirevízióinaknyelvimegoldásaitegykorábbi,
17.századikároli-revízióésszámos20.és21.századiújrafordítás,valamintrevideált
(nemkároli-féle)fordításmegoldásainakkontextusábanvizsgálom.akutatásközvetlen
céljaaz,hogyempirikusadatoksegítségévelhozzájáruljakannakakérdésnekameg-
válaszolásához,mennyiresikerültavizsgáltrevízióknakhozzáigazodniuknyelvhaszná-
latukbana20.és21.századimagyarnyelvinormához,mennyiretudtákarevideálást
végzőszakemberekkiküszöbölniakiindulásulszolgálófordításváltozatnyelvi,ill.fordí-
tási szempontból2 hibás vagy problematikusmegoldásait, egyáltalán: hogyan voltak
képesektolmácsolniazeredetigörögÚjszövetségmondanivalójáta20.és21.századi
magyarolvasószámára.Távolabbicélomaz,hogyatanulságokáltalánosításávalhoz-
zájáruljakanyelvilegelavulóklasszikusnemzetiirodalmialkotásokésfordításokmeg-
őrzéséneklehetőségeivelkapcsolatoskutatásokhoz.

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XV
. évfolyam

  2
0

1
3

/2
, S

om
orja

1 ezadolgozatagrammanyelviIrodamunkatervealapjánazmTahatárontúliszülőföldiés
magyarországiösztöndíjprogramjánaktámogatásávalkészült. Ittköszönömmeg lektorom-
nak,HeltaiPálnakértékesszakmaimegjegyzéseit,továbbákitleiIbolyajavításait.

2 nemlévénteológus,afordításimegoldásokexegetikaiszempontúértékelésévelkülönnem
foglalkozom,bárazelkerülhetetlen,hogyegyesszavak,szövegrészletekjelentésekapcsán
neérintsekolyankérdéseket,melyeknekteológiairelevanciájukisvan.



3 Legújabb kísérletként l. aKlasszikusok újramesélve c. könyvsorozatot (http://www.argep.
hu/trend/kLas/klasszikusok-ujrameselve.html; 2013. augusztus 12-i letöltés.), melyben
néhányklasszikusmagyarésvilágirodalmialkotás jelentmegerősen lerövidítettésátdol-
gozottformában,nagyvihartkavarva.

4 erreegytanulságoselemzésszijj2011.
5 a fordításokelavulásánaknemcsaknyelviokai vannak;elavulhatpéldáula fordításkon-

cepciója is vagy a fordított mű értelmezése (l. Paloposki–koskinen 2004, 28. p.; vö.
koskinen–Paloposki2010,295–296.p.;Paloposki–koskinen2010,29–35.p.;vö.robin
2012,100–101.p.).

4 lanstyák István

klasszikusainkeredetialkotásaiésfordításaiperszenemlétükbenvannakveszé-
lyeztetve,hiszenkiadásoksokaságaőrziőket.ámnyelvielavulásukkalpárhuzamosan
befogadásukamaiemberekszámáraegyrenagyobbnehézségetokoz.amegoldás-
kéntkínált„újramesélés”-nek,3 amelyolykorcsakacselekményvázáttartjameg,haez
azújramesélésigényes éselvszerű,deemellettazértihletett is,meglehetamagahelye
ésszerepeazifjúnemzedékolvasásikedvéneknövelésében,ámaklasszikusok„meg-
mentésére”sokkalalkalmasabblenneaszövegpusztamodernizálása,azazarégies,
elavultéskihaltnyelviformákmaiakkalvalóhelyettesítése,formaiéstartalmiváltoz-
tatások,csonkításoknélkül.eztaközvéleményiskönnyebbenelfogadná,hiszenhaaz
eredetilegnemmagyarul írtdickensmagyarfordításátelfogadjukdickensnek,meny-
nyivelinkábbelkellfogadnunkamaimagyarrafordítottjókait,mikszáthot,gárdonyit
jókainak,mikszáthnak,gárdonyinak.

a revideált fordítások kiadása nem korlátozódik a Bibliára: olykor szépirodalmi
művekkeliselőfordul,hogyfordításukatmodernizálják,„revideálják”.4 ezértazeredeti
magyarnyelvűklasszikusirodalmialkotásokonkívülkérdéseketvetfelazis,milegyen
a sorsuk a neves íróink, klasszikusaink által készített műfordításoknak. mikor ezek
nyelvilegelavulnak,készítsünkegyszerűenújfordításokat,saklasszikusfordításokat
dobjuk félre? vagy inkábbmodernizáljuk ezeket aműfordításokat?megőriz valamit
mondjukarany jános valamelydrámafordításaamodernizálásutánarany jánosból,
úgy, hogy persze az eredeti szerzőhöz is hűmarad? a kérdésre annál is sürgetőbb
választkeresni,mertaszakemberekfeltételezéseszerintafordításokgyorsabbanavul-
nakel,mintazeredetialkotások5 (Šimon2005,7.p.;errel.mégrobin2009).

mivelabibliafordításokterületénamodernizálásésjavítás–arevízió–évszázados
hagyományokkal rendelkezik, célszerűnek látszik először megvizsgálni, hogy a Biblia
modernizálásaésjavításamilyeneljárásokatkövetettéskövet,smilyeneredményekkel
járt.ehhezamunkáhozkívánokírásaimmal(Lanstyák2013a,2013b,2013c)hozzájá-
rulni,megtéveazelső lépéseketa fentvázoltkérdésekmegválaszolásáhozazoknaka
szempontoknak a bemutatásával,melyek segítségével vizsgálhatónak látom az egyes
károli-revíziókfordításimegoldásait,smelyekmagábólazeddigösszegyűjtöttempirikus
anyagbóladódnak(akutatásrégebbielőzményeirel.Lanstyák2006).atémávalkívülál-
lókéntfoglalkozomannyiban,hogynemvagyokteológus,ésfordítástudománytsemtanul-
tam intézményi keretek közt, annyiban viszontmégis „bennfentes”-ként nyúlok hozzá,
hogyjómagamisrésztvettemkét,egymagyarmegegyszlovákÚjszövetségfordításimun-
kálataiban:amagyarbanafőfeladatomamagyarszövegnyelvilektorálásavolt,aszlo-
vákbanpedigafordításösszehasonlításaagörögeredetivel,azesetlegesfordításihibák
feltárásaéslehetségesalternatívfordításimegoldásokfelvetése.
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6 az újrafordítások szükségességéről és szerepéről szépirodalmi vonatkozásban l. makkos
2011,Paloposki–koskinen2004,295.p.;koskinen–Paloposki2010,32.p.

7 robin (2012,102. p.) szerint ezzel ellentétes tendencia ismegfigyelhető:mivel „az újra-
szerkesztéshangsúlyozottanjavítócéllaltörténik”,aszakemberek–mintegymunkájuklét-
jogosultságátbizonyítandó–arraéreznekkésztetést, hogyne csaka valóbanszükséges
módosításokatvégezzékel,hanemottisváltoztassanak,aholarranemvolnaszükség.(L.
mégrobin2012,116.p.)vanazonbanolyanvéleményis,melyszerintazújrafordításésa
revízióköztcsakmennyiségikülönbségvan:hasokaváltoztatás,újrafordításrólvanszó,ha
kevesebb,revízióról(vö.desmidt2009,673.p.).

a károli-biblia 20. és 21. századi revízióinak néhány kérdéséről 5

Újrafordítás,revízió,átdolgozás,javítottkiadás

egyidegennyelvűműmásodik,harmadikéstöbbedikfordítása,azazazú j ra fo rd í tás
sokesetbennemcsakaforrásnyelviszöveghezkapcsolódik,hanemakorábbi,demég
használatbanlévőfordításokhozis:részbenépülisrájuk,követveegybizonyosfordítá-
sihagyományt,másrésztelishatárolódiktőlük,bizonyosvonatkozásokbanmásmeg-
oldásokatkövetve(vö.Tóth1994,33.p.;siponkoski2009,3.p.;afordításihagyomány
erejére l.siponkoski2009,2.p.éspassim).Haeztnem tenné,elveszítené létjogo-
sultságát, legalábbisazokbanazesetekben,amikoregyvagytöbbkortárs fordítás is
rendelkezésre áll (l. robin 2012, 101. p.). az újrafordítás kapcsán olyan kérdések
merülnekfelpéldául,hogymennyireésmibenkellkövetniafordításihagyományt,ill.
mennyireésmibenkellveleszembefordulni,továbbámilyenetikai(vagyakárszerzői
jogi?)kérdéseketvetfölameglévőfordításokjónakítéltnyelvimegoldásainakátvéte-
le.6 ezekakérdésekabibliafordítássoránakétvonal,aprotestánsésarómaikatoli-
kusmiattsajátosanvetődnekfel;ezakétvonalegymástólviszonylagfüggetlen,soká-
igmégazalapszövegismásvolt(aprotestánsfordításokalapszövegeahéber,ill.görög
eredetivolt,arómaikatolikusokviszontsokáigazeredetihelyettjeromoslatinnyelvű
fordítását,avulgatátfordítottákmagyarra).

arev í z ió soránhasonlóproblémákjelentkeznek,mintazújrafordítássorán:aket-
tőt nem is könnyű egymástól elválasztani (vö. Tóth 1994, 22–34. p.; koskinen–
Paloposki2010,294.p.;Paloposki–koskinen2010,44.p.éspassim;vö.mégrobin
2012,102.p.).afőkülönbséget–elvileg–abbanláthatjuk,hogyazújfordításondol-
gozófordítóelsősorbanazeredetiszövegetfigyeli,éscsakmásodsorbanmerítakoráb-
bifordításokbólésrevíziókból,mindenekelőttazokonapontokon,aholnemtudmás,
ill.jobbmegoldásttalálnielődeinél.ezzelszembenarevideálástvégzőszakemberelső-
sorbana revideálandó fordításszövegét figyeli,éscsakott térel tőle,aholaznincs
összhangbanegyrésztazeredetiszövegtartalmávalésstílusával,másrésztacélnyelv
jelenkorinyelviésstílusnormájával(vö.Tóth1994,33.p.).7 márkusmihály(2008,88.
p.)megfogalmazásában:

arevíziócéljaazeredetiszövegmesszemenőmegtartása.Figyelembekellvennietermé-
szetesenaszóhasználatnak,aszavakértelménekaváltozását.Tekintettelkelllenniea
nyelvfejlődésére(vagykorcsosulására).deacélújraésújra:amitcsaklehet,megkell
őrizniazeredetiszándékból.azújfordításazeddigmegjelentkiadványoktiszteletével,és
nyilvánvaló ezernyi helyen történő szó szerinti átvételével ettől a kötöttségtől szabad.
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6 lanstyák István

nemcéljaazeredetiformulánakmegtartása.nemcéljaakorábbiváltozatokkissémeg-
csiszolt továbbéltetése.céljaa jólmegértetteredeti (héber, illetvegörög)szövegneka
maimagyarnyelvhasználatnakmegfelelőlegpontosabbújrateremtése.

ugyanakkor a kétfélemegközelítés végeredményéből nemmindig lehet visszakövet-
keztetniafordítóáltalkövetetteljárásra,amiolykorbizonytalannáteszia„revízió”és
az„újrafordítás”köztikülönbséget.ráadásulvannakolyanfordítások,amelyekrevízi-
ókéntindultak,pl.azújmagyarprotestánsfordítás,amelyeredetilegkároli-revíziókra
épült(részletesebbenl.lentebb),ésmagaisrevíziókívántlenni,csakkésőbbdöntöt-
tekúgyafelelősmunkatársak,hogyújfordítássáalakítják.ezmagyarázzaakorábbi
fordítássalvalófolytonossághangsúlyozását:„egyújbibliafordításnemaztjelenti,hogy
mindenütt ésmindenáronmásmagyar szövegezést kell készíteni,mint a régi.meg
lehettartaniarégibőlisazt,amijófordítás,ésaminekanyelvezetenemelavult.”(Tóth
1994,33.p.)

arevíziómellettameglévőfordításratámaszkodókiadásokbanelőfordulazá tdo l -
gozot t kiadásmegnevezésis;ennektartalmanemegészenvilágos;intuitíveolyanvál-
toztatásokatnevezhetnénkátdolgozásnak,melyeknemannyiraszámosakésátfogóak,
hogy revíziónak lehessenőket tekinteni, viszont számosabbakés átfogóbbakannál,
mintsemegyszerűenjavításnaknevezzükőket,slehetséges,hogykoncepcionálismeg-
fontolások isvannakmögöttük.áma leírásokbólúgy tűnik,hogyazátdolgozás ésa
revideálás szinonimakéntishasználatosakbennük.

arevíziótól,ill.átdolgozástólmegkellkülönböztetniajav í tot t  k iadást ;ezutób-
bielsősorbanazegyértelműszedési,tördelési,tipográfiai,helyesírási,nyelviésfordí-
tásihibákkiküszöböléséreirányul,vagyissokkalkevesebbelemetérint,mintaszoká-
sosrevízió;azilyenjavításokmögöttnemállnakkoncepcionálismegfontolások:olyan
nyelvi formákkijavításáról van tehátalapvetőenszó,amelyekbármilyenkoncepciójú
fordításesetébenhibásnakminősülnek.(Természetesenazilyenjavításokatarevízió
sorániselkellvégezni.)

eddigitapogatózóvizsgálataimalapjánúgytűnik,hogyavizsolyiBibliávalindulóés
jelenlega2011.évi revíziónál tartó, többmintnégyszázévesmonumentálisszöveg-
változat-sorozategyesdarabjairólnemmindiglehetbiztonsággalmegállapítani,hogya
fenti kategóriákmelyikébesorolhatók:új, önálló fordításról van-e szó vagyavizsolyi
Biblia revíziójáról, illetve revízióról vagy inkább átdolgozott, netán csupán javított ki-
adásról.(aztakérdéstmárfölsevessük,hogyavizsolyiBibliahogyankapcsolódika
korábbi–részlegesvagylegalábbisrészlegesenfennmaradt–bibliafordításokhoz.)

egyneves17–18.századibibliafordítónak,komáromicsipkésgyörgynekamunká-
jánjóllehetillusztrálniazöná l ló fo rd í tás ésarev í z ió köztihatárelmosódottságát.
eztaz1675-benmárelkészült,decsak1718-banmegjelentésmagyarországracsak
1789-ben eljutottmunkát Bottyán (1982, 72–75. p.) új fordításként tartja számon,
amelyjólmegkülönböztethetőkárolifordításától.ugyanakkor–részbenmusnayLászló
nyomán–komáromicsipkésmunkájárólaztírja,hogyaz„azeredetiforrásokmellett,
nemcsakfigyelembevettekárolimunkáját,deaztannyirahasználta,hogyamagaszö-
vegétis»akároliBibliábaírtabeleéspedigolyanformán,hogyanemtetszőszavakat
kihúzta,vagyaszórendetmegváltoztattaodahúzottvonalakkalésszámokkal,samaga
javítottszövegétasorokközé írtabeott,aholaváltoztatáseztszükségessé tette«”.Fó
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8 székely (1957/1999, 31. p.) „gondos átdolgozásról” beszél, de arra nem tér ki, hogy ez
milyenterületeketfoglaltmagába.

a károli-biblia 20. és 21. századi revízióinak néhány kérdéséről 7

Baranyijózsef(2011)pedigaztírjakomáromicsipkésmunkájáról,hogyezegy„biblia-
revízió,amitőkárolinaktitulált,ésígyadottki”,majdígyfolytatja:„ősokegyénivál-
toztatástvittbeleaszövegbe,úgyhogyezvitatható,hogyellehet-efogadnikárolyiver-
ziónak, vagy pedig ez már egy önálló fordításnak tekinthető.” mindenesetre ha
komáromicsipkéscsakugyankároliszövegébevittebeleaváltoztatásait,vagyisazt
változtatgatta,inkábbrevíziórólkellbeszélnünk(vö.mégTóth1994,23–24.p.).

akésőbbiszövegeknéliselőfordul,hogyegyesforrásokaztállítják,újfordításrólvan
szó,mígmásokkároli-revíziórólvagy-átdolgozásrólbeszélnek.PéldáulravaszLászló
munkájaholönállófordításként,holakároli-fordításátdolgozásakéntszerepelaforrá-
sokban.BárravaszLászlóÚjszövetségesokkal inkábbrevízió,mint fordítás,akettő
közöttihatáraz„igazi”fordításokfelőlsemátjárhatatlan.Példáulsenkisemvonjakét-
ségbeamagyarBibliatársulatfordításánakönállóvoltát,mégis,amintföntebbemlítet-
tük,ezafordításiseredetilegrevíziónakindult,de1970-benmárönállófordításként
jelentmeg,ugyanakkoraz1990-benkiadottelsőrevíziójasokmindenbenvisszatért
károlimegoldásaihoz(l.Tóth1994,96–97.p.;márkus2008,88.p.;vö.vladár2012,
9–10.,12.p.,vö.még22.p.).

egyfelőlarev í z ió/átdo lgozás ,másfelőlajav í tot t  k iadás köztihatárbizony-
talanságávalkapcsolatbankétolyan fordításváltozatrautalhatunk,melyet revíziónak
szoktaknevezni,kérdés,mennyireindokoltan.azegyikszencimolnáralbert1608.évi
kiadása,anémetföldiHanaubanmegjelentún.HanauiBiblia,amásikTótfalusi(vagy
misztótfalusi)kismiklósé,az1685-benamszterdambanmegjelentún.aranyasBiblia.
Bottyánszerint(1982,65.p.)szencimunkamódszereez:„összevetikárolifordítását
azeredetiszövegekkelésmásfordításokkal,sigyekszikkijavítaniasoksajtóhibát.”(l.
mégszékely1957/1999,25.p.;Tóth1994,22–23.p.;márkus2008,86.p.)maga
szenciishasonlóképpenvallmunkájáról:

azelőbbifordítástnagyigyekezettelmegtartottam.csakazszólásnakdísztelenmódját,
melyekazidegennemzetbőlvalókorrektormiattestenekvolt,azokattisztítottam.aziga-
zánvalóírást,mellyetelhattakésmeggyelítetteksokhelyekenazcanonicuskönyvekben
megemendáltam [...] és egyengettem.nyomtatási fogyatkozásokat számtalanokat pur-
gáltamki.egynehányhelyenegészverseket,amellyekaz íróknakvagybetűszedőknek
gondviseletlenségekből elhagyattak, másonnat megfordítván helyére hoztam. (Idézi
Bottyán1982,65.p.;l.mégP.vásárhelyi2008.)

amiTótfalusitilleti,Tóthkálmán(1994,25.p.)aztírjaróla,hogy„fordításiújításokra
nemtörekedett”,amielleneszólannak,hogymunkáját revíziónaktekintsük.a leírá-
sokbólúgytűnik,hogyTótfalusikismiklósfőcéljaisasajtóhibákjavítása,avéletlenül
kimaradtrészletekpótlásaésaszövegnyelvtanánakegységesítésevolt(l.pl.Bottyán
1982,70–71.p.;Tóth1994,25.p.;márkus2008,86.p.).8 ezenkívülTótfalusialapo-
sanmegreformáltaafordításhelyesírását,bevezetveazetimológiaielvet(pl.hallja a
korábbi hallya helyett) és egységesítve a helynevek írásmódját. ezek alapján mind
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9 nem vontam be a vizsgálatba a csak próbakiadásbanmegjelent revíziókat. Ilyen volt az
1938.évirevízió,czeglédysándorésraffaysándormunkája,amelykedvezőtlenfogadta-
tásbanrészesült,valamintaz1952.évirevízió,amelyczeglédysándornakegykésőbbirevi-
deáltszövegéretámaszkodott,samelyetazelőször1975-benmegjelentújfordításúprotes-
tánsBibliaiselőzményénekvall(l.Tóth1994,32–33.p.;vladár2012,10.p.),aminterre
föntebbmárutaltunk.

szencimolnár albert,mind Tótfalusi kismiklósmunkáját talán inkább javított vagy
esetlegátdolgozottkiadásnaktekinthetjük,mintsemrevíziónak.amikorBottyánszenci
molnáralbertetésTótfalusikismiklóstavizsolyiBibliakét„nagyigazítójá”-nakneve-
zi,ezenaz„igazító”-nleginkábbtehátkorrektortkellérteni.(mindezeketazonbancsu-
pán az érintett szerzőkmunkamódszerének leírása alapján állítom, nem az eredeti
károli-szöveggelvalóösszevetésalapján,mivelaháromközülcsakTótfalusikismiklós
munkájátismerem,azeredetikároli-szövegetésszencifordításátsajnosnem.)

akutatásbabevontjavítottkiadások,átdolgozások,revíziókésfordítások

dolgozatombanazokatamagyarnyelvűÚjszövetség-szövegeket tekintemrevíziónak,
melyeksajátmagukatkároligáspárrevíziójánakvagyátdolgozásánaktartják.a20.és
21.századiakközülezekrőlvanszó:

1. aszászkárolyvezetésévelkészültrevízió(Budapest,1908)–református;
2. kecskeméthyIstvánátdolgozása(Budapest,1931)–református;
3. ravaszLászlóátdolgozása(Ligonier,1971)–református;
4. akrisztusszereteteegyházkiadása(Budapest,2009)–karizmatikus;
5. averitaskiadórevíziója(Budapest,2011)–felekezetköziprotestáns.9

sajnos–amintföntebbjeleztem–azeredetivizsolyiBiblianemállrendelkezésemre
semelektronikus, semnyomtatott formában, ezért – ahol szükségesnek látszik– a
revíziókat Tótfalusi kismiklós aranyas Bibliájának 1685. évi kiadásával hasonlítom
össze.mivelazonban–amintföntebbláttuk–azaranyasBibliainkábbcsakjavított,
mintsemrevideáltkiadás,joggalfeltételezhetjük,hogynyelvilegnemsokbankülönbö-
zikazeredetikároli-fordítástól,avizsolyiBibliától,ill.annakkésőbbjavítottkiadásaitól.
azaranyasBiblianagyelőnye,hogyapróbbjavításokkalnagyonhosszúideig,egészen
a20.századelejéig,az1908.évirevízióighasználták.összesen70kiadástértmega
teljesBiblia,stovábbiakatazÚjszövetségkülön(Tóth1994,25.p.),tehátnemzedékek
hosszúsoraszámáravoltez„akároli”.

a fentimunkákösszehasonlítása során számos további20. és21. századi fordítást
veszekfigyelembe:

8 lanstyák István
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10 L.http://www.bibleworks.com(2013.augusztus6-iletöltés.)
11 L.http://www.theword.net(2013.augusztus6-iletöltés.)

1.káldigyörgyfordításánakrevíziója(Budapest,1907;elsőmegjelenése1626)
–rómaikatolikus(avulgatából);

2.soósIstvánfordítása(Budapest,1911)–rómaikatolikus(avulgatából);
3.masznyikendrefordítása(Pozsony,1917/1925)–evangélikus;
4.czeglédysándorfordítása(győr,1924)–református;
5.raffaysándorfordítása(Budapest,1929)–evangélikus;
6.Békésgellért–dalosPatrikfordítása(róma,1951)–rómaikatolikus(azere-

detinyelvekből);
7. Budaigergelyfordítása(Budapest,1967)–református;
8.vidasándorfordítása(Budapest,1971)–baptista;
9.csiaLajosfordítása(Budapest,1978/2005)–református;

10.amagyarBibliatársulatfordításának1.revíziója(Budapest,1990)–felekezet-
köziprotestáns;

11.aszentIstvánTársulatfordításánakrevíziója(Budapest,1973/2003)–római
katolikus(azeredetinyelvekből);

12.egyszerűfordítás(FortWorth,Texas,2003).

ezeknekafordításoknakatüzetesvizsgálatanemtartozikcéljaimközé,viszontfordí-
tásimegoldásaiknemegyszernagyoninspirálóak,éssokesetbenmegerősítésülszol-
gálnakazadottfordításimegoldáslehetséges,ill.helytállóvoltáranézve.ezérthanem
foglalkozom is velük részletesen, a ténylegesen vizsgált fordítások megoldásainak
összehasonlításakorfolyamatosantekintettelvagyokrájuk.

afentiekenkívülhanemisrendszeresen,dealkalmilagkitekintekmégaszentPál
akadémiánkészülőÚjszövetség-fordításeddigmegjelentkönyveinekmegoldásaira(az
evangéliumokkülönkötetbenláttaknapvilágot2001-ben,azapostolokcselekedeteiés
alevelekegyrészepedigazÚj Exodus címűteológiaiéshitéletifolyóirat2002és2008
köztiszámaiban).ezenkívülfigyelembeveszemazevangéliumokrevideáltfordításátis,
melyetkéziratbanvoltalkalmammegismerni.

afordításokösszehasonlításátéselemzésétkétbibliatanulmányozószoftversegít-
ségével végzem: az angol nyelvű, de számos magyar nyelvű modult is tartalmazó
BibleWorks8,10 valamintarészbenmagyarított,ésafentemlítettmodulokatkivételnél-
kültartalmazótheWord.11 mivelezekaszoftvereknemtartalmazzákazegyesmodulok
alapjául szolgáló fordítások és revíziók minden szükséges bibliográfiai adatát, nem
minden fordításról, ill. revíziórólderültkiszámomra,pontosanmelyikkiadásáthasz-
nálták amodul készítői. Továbbá felhívoma tisztelt olvasók figyelmét arra a tényre,
hogyaföntfelsoroltmoduloknemfeltétlenülbetűrepontosanazonosakazadottmun-
káknyomtatott kiadásával.némelymodulban olyan elírások vannak, amelyek legin-
kábbarravezethetőkvissza,hogyamodulkészítőjenemrendelkezettazadottBiblia

a károli-biblia 20. és 21. századi revízióinak néhány kérdéséről 9
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12 Ittfejezemkiköszönetemetamodulokkészítőinekhálátlan,derendkívülhasznosmunká-
jukért: Balogh csabának, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusának, aki a
BibleWorksprogramhozkészítetteelamagyarfordításokatésrevíziókattartalmazómodu-
lokat,valamintBaranyiLászlózsoltnak,aszadaiésveresegyházibaptistagyülekezeteklel-
kipásztorának,akia theWordésaz (általamnemhasznált)myswordprogramokszámára
tette meg ugyanezt. mindezek a modulok ingyenesen tölthetők le az internetről:
http://www.proteo.hu/?q=node/29(2013.augusztus12-iletöltés.),ill.http://baranyilaszlo-
zsolt.blogspot.sk(2013.augusztus12-iletöltés.).BaranyiLászlózsoltnakkülönköszönöm
személyessegítségétésjóindulatát.

elektronikusváltozatával,hanemanyomtatott változatotszkenneltebe,éskarakter-
felismerőprogramsegítségévelalakítottaátszövegfájllá.az így létrejövőhibákazon-
banritkánértelemzavaróak,sezértnincsokomfeltételezni,hogymunkámatbármiben
isnegatívanbefolyásolnák.12

avizsolyiBibliaÚjszövetségének20.és21.századirevíziói

ebbenafejezetbenrövidenbemutatomaföntebbemlítettötkároli-fordításváltozatot,
azokat, melyeknek a fordítási megoldásait rendszeresen és módszeresen elemzem
kutatásaimsorán.

1.az1908.évirevíziószászkárolyvezetésével
ezaprotestánsbibliaolvasókáltalmais„károli-biblia”-kéntolvasottrevízió(l.márkus
2008,88.p.),melynekmunkálatai1886-bankezdődtek;arevíziósmunkátvégzőmun-
kaközösségetszászkárolypüspökésműfordítóvezette,stagjaiköztvoltHunfalvyPál,
Ballagimór,sziládyáronésmégsokanmások,összesentöbbmint20tudóséslelkész.
avállalkozásösszesköltségétaBritéskülföldiBibliatársulatállta.arevízióhozkiindu-
lásulnemazeredetivizsolyiBibliát,nemisazőkorukbanhasznált,klasszikussávált
aranyas Bibliát, hanem a föntebb már említett Hanaui Bibliát használták (márkus
2008,74.p.),amely1608-banjelentmegakároli-bibliafordításmásodikkiadásaként.
a mintegy húsz évig tartó revíziós munkálatok eredménye meglehetősen felemás.
ennekfőoka,hogyarevízióegyikcéljaakároli-szöveg„ódonszerűségénekésbibliai
zamatának”megóvásavolt:aváltoztatásokatúgykellettvégezni, „hogyakegyeleta
lehetőségigsértetlenülmaradjon”(l.Bottyán1982,105.,106.p.; l.mégTóth1994,
25–26.p.).arevíziófontosszempontjavolt,hogy„ott,aholakorábbi,károlyi-féleszö-
vegmárbeépültanyelvhasználatba,megszokottávált,lehetőlegne,vagykevéssévál-
toztassanakrajta”(a.molnár2009,7.).sikerültviszontegyszerűsíteniamondatszer-
kesztéstésmegszabadulniszámosnehézkesenhatókifejezéstől(Tóth1994,26.p.).
arevíziókövetkezetlenségeitazaténymagyarázza,hogyarevideálástazegyesszak-
emberekegymástólfüggetlenülvégezték:„havoltisvégsőátsimítás,aszövegannak
ellenére sem lett egységes: egyes könyvek jobban,másokkevésbé ragaszkodtakaz
átdolgozandókároli-szöveghez”(Tóth1994,27.p.).ezaz1908.évirevíziószolgáltaz
összestöbbi20.és21.századikároli-revízióalapjául,ezértdolgozatombaneztafor-
dításváltozatotröviden„kiindulófordításváltozat”-naknevezem.
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13 http://infaustus.wordpress.com/2010/01/14/kecskemethy (2013. augusztus 13-i letöl-
tés.)

14 az ilyen szervetlen fordítás nem egyedülálló jelenség;máshol is előfordul, hogy egyetlen
műben keverednek új fordítású és újrafordított, ill. újraszerkesztett szövegrészek (l.
Paloposki–koskinen2012,39.p.).

2.kecskeméthyIstván1931.éviátdolgozása
askótnemzetiBibliatársulatkiadásábanmegjelentÚjszövetség-kötetbenfordítóként
károligáspárvanfeltüntetve;kecskeméthy(csapó)Istvánreformátuslelkészésteo-
lógiaprofesszor szerepére így történik utalás: „a bevett hellén szöveggel (Textus
receptus)egybevetetteésátdolgoztakecskeméthyIstván”(idéziBottyán1982,124.
p.).ugyanakkormegkellemlíteni,hogykecskeméthyátdolgozásonkívülújrafordítással
isfoglalkozott,ezazonbanteljesennemkészültel,éscsakhalálautánhetvenévvel
jelentmegkolozsváron2003-ban,azátdolgozottkároli-szöveggelpótolvaazelnem
készültrészeket.mindaBibleWorks,mindatheWordkecskeméthy-moduljaolyanszö-
vegettartalmaz,melybenazelsőötújszövetségikönyvbenapneuma megfelelőjeként
aszellem szerepel,a többikönyvbenviszontmárcsakszórványosantalálunkszelle-
met.ezarraengedkövetkeztetni,hogyazelsőötkönyvkecskeméthysajátfordítása,a
többipedigkároli-revízió,amiegybevágazzalaténnyel,hogykecskeméthyasajátfor-
dításábancsakaróma1:9-ig jutottel.13 kecskeméthyegyébkéntaz1908-asrevízió
munkálataiban is részt vett. székely (1957/1999) szerint kecskeméthy a czeglédy
sándorteljesenúj,önállófordításávalmegszabottiránykövetőjevolt,amiarrautalhat-
na,hogykecskeméthyakárradikálisabbaniselmertvolnaszakadniakároli-szöveg-
től,haahelyzetaztlehetővétettevolna.14

3.ravaszLászló1971.éviátdolgozása
ravaszLászló teológusés reformátuspüspökÚjszövetségévelkapcsolatbanBottyán
jános(1982,135.p.)úgyfogalmaz,hogyaztravasz„fordította”,ugyanakkoraztisírja,
hogyaz„károli1908-asrevíziójaésaz1954-benkiadottújfordításpróbafüzetenyo-
mánkészült”.anemzetközigedeonTársaságáltalterjesztettÚjszövetségviszontfor-
dítókéntkároligáspárttüntetifel,ravaszLászlószerepétpedigazeredetiszöveggel
valóegybevetésbenésátdolgozásbanhatározzameg(agedeonitákkötetébentalálha-
tó zsoltárok és Példabeszédek címlapjain ravasz László neve már nem szerepel,
ugyanakkorazokról isközlik,hogyazeredetiszöveggelegybevetettésátdolgozottki-
adások,csaképpennemtudjukmeg,kikvégeztékazegybevetéstésazátdolgozást).
afordításelőszörapennsylvaniai(usa)Ligonierbenjelentmeg.

4.akrisztusszereteteegyház2009.éviátdolgozottkiadása
akrisztusszereteteegyházkiadásánaklegfőbbjellegzetessége–segyszersmindleg-
nagyobbérdeme–,hogyagörögpneuma szót‘szellem’jelentésbennemakétértelmű
lélek,hanemazegyértelműszellem szóvaladjavissza.eddigi tapasztalataimszerint
egyébváltoztatásainemjelentősek,snéhol inkábbazangolbibliafordításokhatását
mutatják,mintsemazeredetiét.amintakiadásajánlásábanolvashatjuk,főlegaking
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15 http://www.karolibiblia.hu(2013.augusztus12-iletöltés.)

james-félemegújítottangol fordításthívtáksegítségül „anyelvilegésgondolatilag is
nehezengördülő”helyeken.aváltoztatásokcéljaazajánlásszerzőiszerintaz,hogya
vizsolyiBibliátszellemiésnyelviértelemben„kényelmesenolvashatóvá”tegyékanél-
kül,hogymegsértenék„azeredetinekihletettségétésszépségét”.eztacéltazonban
messzenemteljesítették,mivelaz1908-askiadáslegtöbbarchaizmusátmegőrizték.
aszövegegészébenvalókönnyebbeligazodástszolgáljaviszontazÚjszövetségmeg-
újítottutalásrendszere.

5.averitaskiadóáltal2011-benmegjelentetettrevízió
aProtestánsmédiaalapítványáltalszervezett,többminttízévigtartórevíziósmunká-
latokategytíztagúó-ésújszövetségiteológiai,nyelviésirodalmiszakbizottságvégezte
továbbitízmunkatárssegítségével,aszakbizottságelnökekozmazsoltreformátuslel-
készésteológiaprofesszorvolt.amintakároli-bibliahonlapjáról15 megtudhatjuk,aszö-
veghűségmegőrzésemellettalapvetőcéljukvolta fordításnyelvimodernizálása,ezt
viszontolymódonkívántákaszakemberekelérni,hogyközbenmegőrizzékazta„jel-
legzetes ízt”, amely „veretessé tette” károli gáspár fordítását. kiindulási alapul az
1908.évirevideáltfordításszolgált,defigyelembevettékakorábbikiadásokatéppúgy,
mint a későbbimagyar fordításokat és fordításváltozatokat, összességébenmintegy
húszmagyarfordítást,továbbánagyjábólugyanannyiidegen,főlegnémetésangolnyel-
vűfordítást.arevíziófelekezetközi,amunkábanreformátus,evangélikusésbaptista
vallásúmunkatársakvettek részt,smagaaProtestánsmédiaalapítvány isehárom
felekezetheztartozószakemberekbevonásávaljöttlétre.ugyanakkortudnikell,hogya
magyarreformátusegyházelhatárolódottmindaProtestánsmédiaalapítványtólésa
veritaskiadótól,mindpedigmagátólarevideáltfordítástól.

abemutatottfordításváltozatokrólösszefoglalóanelkellmondani,hogynemegyforma
jelentőségűek.az1908.évi revízióa legelterjedtebb,széleskörökbenolvasott fordí-
tásváltozat,ehhezképestatöbbicsekélyjelentőségű.amásodiklegelterjedtebbfordí-
tásváltozatalighanemaravaszLászló-féleátdolgozás,hálaamagyargedeonitáktevé-
kenységének;máskérdés,hogymekkoraazabibliaolvasólakosságiréteg,amelyrend-
szeresen ezt a fordításváltozatot használja. kecskeméthy István átdolgozása inkább
fordítástörténetiszempontbólérdekes,bár–amintláttuk–egyrészénekvanegyújabb
kiadásais:aszerzősajátfordításábólhiányzószövegrészeka2003.évikolozsváriki-
adásbanaz1931.éviátdolgozásbólpótlódtak.akrisztusszereteteegyházáltalkészí-
tett fordításváltozat – tapasztalataim szerint – elsősorban pünkösdi-karizmatikus
körökbennépszerű(akrisztusszereteteegyházánkívülis),mivelezazegyedüliforga-
lomban lévőkároli-fordításváltozat,amelynyelvilegmegkülönböztetia ’szellem’ésa
’lélek’ fogalmát.averitaskiadó2011.évikároli-bibliájaaz1908utáni időszakelső
„igazi”revíziója,amelyatöbbinélösszehasonlíthatatlanulradikálisabbváltoztatásokat
eszközöltaz1908.évirevíziószövegén,sbárszámosrégiességmaradtbenne,nyelv-
használatamégisközelállamodern(denemaposztmodern!)magyarszépprózáéhoz.

12 lanstyák István
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16 nagyon inspirálóaza12torzító tényező,melyeketa fordítások„negatívelemzése”során
antoineBerman(1985/2000)mutatottki(l.mégmunday2001,147–148.p.).

emiattnagyazesélye,hogyrövididőnbelülfelváltjaaz1908.évirevíziót, legalábbis
azonbibliaolvasókkörében,akiknemvallási-liturgikusindíttatásból,hanemnapiszel-
lemitáplálékkéntnyúlnakhozzá.

afordítássalszembentámasztottbefogadóielvárások

azelemzésszempontjainakkijelölésébenabbólazáltalánosténybőlindultamki,hogy
afordítássalszembenkétfő,sokszoregymássalellentétbenállóelvárásttámasztanak
abefogadók:(1)apontosságot (szöveghűséget)és(2)azo l vashatóságot ;bizo-
nyosszövegtípusoknál–ígyaBibliábantalálhatószövegtípusoktöbbségénélis–ide
tartozikmég (3) az é l vezhetőség ,más szövegtípusoknál pedig (4) a gyakor la t i
haszná lhatóság is. ahhoz, hogy egy célnyelvi szöveg ekvivalens legyen a forrás-
nyelviszöveggel,elvileghozzátartozna,hogymindezekbenavonatkozásokbanfennáll-
jonazekvivalencia(vö.munday2001,47–48.p.;vladár2012,11.p.),azazacélnyel-
vi szöveg ugyanazt mondja, mint a forrásnyelvi, ugyanolyan könnyen vagy nehezen
legyenolvasható,ugyanúgygyönyörködtesseazolvasóját,mintazeredeti,éshavala-
milyencselekvésre irányul,ugyanúgy legyenagyakorlatbanhasznosíthatóa fordított
szöveg,mintazeredeti.

az,hogyafordításmindanégytekintetbenteljesenekvivalenslegyenazeredetivel,
szigorúanvévelehetetlen,afordítónakszámosvonatkozásbanmegkellalkudnia;afor-
dításbizonyosértelembenamegalkuvásművészete.16 smegkellmégmindezen túl
említeni, hogy a fordítás nemcsakmást jelenthet,mint az eredeti, hanem bizonyos
jelentésmozzanatoknyomtalanulelistűnhetnekbelőle(sőtszükségszerűeneltűnnek);
erre utal a közismert fordításelméleti fogalom, a fo rd í tás i  vesz teség  (sharkas
2009,44.p.éspassim;vö.metzger1993,140.p.),sidekapcsolódikafo rd í tható -
ság–ford í thata t lanság problémája is (l. pl. catford 1965, 93–103. p.; Lendvai
1996;klaudy1999a,35–37.p.;albert2003a,37–38.,43–68.p.).

1.amintafentiekbőlkövetkezik,pontosságon (szöveghűségen)afordításmeg-
rendelőjének,ill.acélközönségnekaztazelvárásátértjük,hogyafordításfogalmi,for-
maiésstilisztikaiszempontbólminélkevésbétérjenelazeredetitől(„formán”anyelvi
formát,atartalomnyelvikódolásánakmikéntjétértve).Ígykülönböztethetjükmegegy-
mástól az elemzés során a formai, a fogalmi és a stilisztikai pontosságot. köztudo-
mású,hogyeháromalegtöbbszörszembenállegymással,mivelazegyikrendszerint
csakamásikkettő rovásáranövelhető (vö.newmark1988,42.p.;ruzsiczky2003,
11–15.p.;l.mégalbert2003a,58–64.p.;vö.mégnida1978,135–136.p.).apon-
tosságtovábbánemegyszerfordítottanarányosazolvashatósággal:minélpontosabba
fordítás, annálnehezebbenolvasható;minél könnyebbenolvasható fordításra törek-
szikafordító,annálgyakrabbankellfogalmilag,formailagvagystilisztikailagkevésbé
pontosmegoldástválasztania.

arevíziótvégzőszakemberekcéljaapontossággalkapcsolatbanaz,hogyazerede-
ti fordítás, ill. a későbbi fordításváltozatok pontatlanságait és következetlenségeit –
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17 megkelljegyezni,hogyakönnyűdekódolhatóságnaknemcsakszorosabbértelembenvett
nyelvitényezőivannak,azérthetőségetaforrásnyelviésacélnyelvibeszélőközösségkultu-
rálisközelsége,ill.távolságaisbefolyásolja(vö.krupa2005;l.mégnewmark1988,48.p.;
vanderWatt–kruger2002,131–135.p.).abibliafordításesetébenakétkultúra,azókori
zsidóésamodernkorimagyarkultúraköztatávolságjelentős,ésezerőteljesenkihataszö-
vegérthetőségére.atársadalmi-történetikontextusismereténekfontosságátafordítás,ill.
afordításbefogadásaszempontjából(azún.kognitívkörnyezet,vagyisazösszesháttértu-
dásrészeként)különösenkiemeliarelevanciaelmélet,melynekalkalmazásaabibliafordí-
tásbannagylehetőségeketrejtmagában(gutt2004).

18 akétnyelvűbeszédmódral.grosjean2001.
19 azesetiéshelyzetikontaktusjelenségekfogalmáral.Lanstyák2002,83–85.p.
20 ezekösszességéremintfordításnyelvreisszoktakutalni(szabatosabbanfordításinyelvvál-

tozatrólkellenebeszélnünk),aztsugallva,hogyezekmegjelenéserendszer-ésszükségsze-
rű(vö.rabin1958,133–134.p.;santos1995;Tirkkonen-condit2002;Baroni–Bernardini
2006; koppel–ordan 2011; vö. még klaudy 1994/2007, 57. p.; 1999a, 66–67. p.;
szabados2011).

14 lanstyák István

amennyire lehet – kiküszöböljék, pontosabb megoldásokkal helyettesítsék.
ugyanakkorarra is figyelniükkell, hogya szövegmáscélú változtatásai (pl. anyelvi
modernizálás) során lehetőleg ne jöjjenek létre újabb, a korábbi fordításváltozatban
megnemlévőpontatlanságokéskövetkezetlenségek.ezaveszélyamagyarnyelvre
történőbibliafordításban is fennáll,mivelazelmúltévszázadokban többolyannyelvi
forma iskipusztultamagyarbólvagyváltahasználataritkává,melyközelebbálltaz
ógöröghöz,mintamainyelvinormánakmegfelelőforma(pl.aszintetikus jövő idő,a
szenvedő igemód, a határozói igenévnek előidejűséget vagy okot kifejező formája).
ebből következően a szöveghűség vonatkozásában nemcsak arra kellett figyelnem,
hogyakorábbifordításváltozatokpontatlanságaitmennyiresikerültakésőbbirevíziók-
nakkiküszöbölniük,hanemarrais,hogyanyelvimodernizálássoránnemkeletkeztek-e
újabbpontatlanságok(egyébként:keletkeztek,ésnemiskevés).

2.o lvashatóságon aztazelvárástértjük,hogyafordításbefogadása(megérté-
se) lehetőlegneokozzonnagyobbnehézségetacélnyelviolvasónak,mintazeredeti
olvasásaokoz(ott)aforrásnyelviolvasónak.azolvashatóságkétfőösszetevőjeazért-
hetőségésatermészetesség.azérthetőségkönnyűdekódolhatóságotjelent,melynek
alapvetőfeltételeazadottnyelvváltozatnormájánakvalómegfelelés;17 atermészetes-
ségnek szinténanormativitása feltétele, de itt jobbankell hangsúlyozni, hogyeza
normanemegyelvontnyelvváltozatelőírónormája,hanemsokkal inkábbahasonló
műfajúszövegekbenténylegesenérvényesülőnyelvinormának és stílusnormának,az
olvasó (szűkebben vett) nyelvi és stilisztikai elvárásainak valómegfelelés. (ezekre a
kérdésekre vö. klaudy 1994/2007; Horváth 2002, 38–41. p.; Heltai 2004–2005;
Xianbin2007;Pecsuk2008,98.p.)atermészetességelérésétfordításihelyzetben–
akárcsakazún.kétnyelvűbeszédmód18 másválfajaiban–akontaktushatásnehezíti,
melynekkövetkeztébenafordításbankülönféleesetiéshelyzetikontaktusjelenségek19

jelenhetnek meg, valamint a fordítás tényéből következő egyéb sajátosságok.20 az
olvashatósághozkapcsolhatjuka felolvashatóságot, jóhangzást is:aBibliaszövegé-
nekfelolvasvaisérthetőnekéstermészetesnekkelllennie,egyrésztazIgehallásaés
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21 megkelljegyezni,hogyazélvezhetőségnemabszolútmódonfüggazolvashatóságtól,mert
ahogyarejtvénymegfejtéseörömötokoz,úgyegynehezebbenolvashatószöveg„megfejté-
se” is járhat esztétikai gyönyörérzettel. könnyebb élvezhetővé tenni a szöveget, ha nem
követelményatúlnagypontosság.

22 a.molnár Ferenc (2009, 5. p.) szerint aBiblia „az egyetlen olyan folyamatosan használt
könyv,amelymodernizáltváltozataibanismegőrizteastílusbizonyosrégiségét”.

a károli-biblia 20. és 21. századi revízióinak néhány kérdéséről 15

abibliaihitlétrejötteköztisajátosok-okozativiszony,másrésztaBibliaszövegrészlete-
inekliturgikushasználatamiatt.

azérthetőségésatermészetességszorosanösszefüggegymással:akönnyűdekó-
dolhatósághoz,vagyisazérthetőséghezatermészetességishozzájárul,deazértsok
esetvan,amikorakönnyebbenérthetőmegoldás–pl.stilisztikaiokokból–kevésbé
természetes, s így itt is előfordul, hogyaz egyik csakamásik rovására javítható. az
olvashatóságszorosanösszefüggazalábbrészletezettharmadikelvárással,azélvez-
hetőséggel: ha a fordítás nehezebben olvasható az eredetinél, akkor biztos, hogy
kevésbéélvezhetőis,mint(volt)azeredetiazeredetiolvasóiszámára.arevíziókegyik
főcéljavalójábanéppaz,hogyanyelvinormafolyamatosváltozásamiattösszhangba
hozzák a korábbi nyelvi normának megfelelő szöveget a jelenkori nyelvi normával,
vagyisanyelvimodernizálás.anyelvimodernizálásönmagában is sokat javít a szö-
vegneknemcsakatermészetességén,hanemazérthetőségénis,deezenkívülareví-
ziókülöniscéljánakszoktatekintenianehezebbenérthetőrészletekátfogalmazását.
megállapíthatjuktehát,hogyarevíziófőcéljaéppazolvashatóságjavítása.

3.é l vezhetőségen aztértjük,hogyafordításlehetőlegugyanolyanmértékben
gyönyörködtesseolvasóját,mintazeredeti,ugyanolyan„élvezetet”okozzonneki,azaz
személyiségéneknecsakazértelmi részétérintse,hanemazérzelmi–ésvégered-
ménybenakarati–részétis.azélvezhetőségösszefüggapontossággalis,demégsok-
kalinkábbazolvashatósággal,annakmindkétaspektusával,azérthetőséggelisésa
természetességgelis,ugyanakkortúlismutatrajtuk,mivelaszövegesztétikaiértéke
iskifejeződikbenne.az„élvezetért”elsősorbanazeredetiszövegírójaafelelős,afor-
dítócsakannyiban,hogyezeketaz„élvezetielemeket”–amennyirelehet–átvigyea
fordításba.21 azélvezhetőségnöveléseminttudatosanvállaltcélarevíziókbanvalószí-
nűlegkevésbéjelenikmeg,inkábbcsakazegyébcélúváltoztatásokörvendetesmel-
lékhatásakéntjönlétre,jóesetben.Pedigazélvezhetőségnyelvieszközeinagymérték-
benátfedődnekazértelmünkkelteljesenfelnemfoghatószellemivalóságokkifejezé-
séreszolgálónyelvieszközökkel(alegfontosabbszerepetametaforákjátsszák),sígy
nézvesokkalnagyobbaszerepükaBibliamondanivalójánakmegértésébenéselfoga-
dásában,mintgondolnánk.

sajátos problémát jelent a bibliafordításban, hogy a különféle klasszikussá vált,
„kanonizálódott”fordításokfordításnyelvimegoldásaiésarchaizmusais t í lus jegyek -
ké  a laku l tak , melyeket sok olvasó a „biblikus stílus” elválaszthatatlan jegyének
érez, s esztétikai értéket is tulajdonít nekik (vö. rabin 1958, 134. p.; vö. még
nida–Taber1969,100.p.;akároli-bibliáranézvel.Tóth1994,17.p.;Hegedüs2013,
185.p.;afordításokkanonizálódásáraésnormaképzőszerepérel.siponkoski2009,
4., 11. p.).22 Ha pedig esztétikai értéket tulajdonítanak valaminek az olvasók, akkor
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23 arra,hogyazarchaikusnyelvhasználatirántiigénymilyenerős,érdemesmegemlíteni,hogy
azúj fordítású Bibliamostkészülőrevíziójánakószövetségirészéhezbeérkezettjavítási,vál-
toztatásijavaslatok5–10%-a„kifejezettenarchaizálójellegű,ésakároli-Bibliarégieskifeje-
zéseitszeretnébelecsempészniaszövegbe”(kustár2012,92.p.).érdemesmégmegemlí-
teni,hogycsűryBálinta20.századelső felébenmegállapította,hogyazarchaikusstílus
nyomaiazőkoránakeredetifogalmazású,(református)vallásitémájú,eredetimagyarszö-
vegeibenisföllelhetők(1940,238.p.).mindezekmiattarevíziótvégzőszakembereknin-
csenekkönnyűhelyzetben,amikorszövegüketazarchaizmusoktólmegakarjáktisztítani.

16 lanstyák István

annakesztétikaiértékevan. azilyenesztétikaiélménypedigellensúlyozhatjaafordítás
nehézkességébőladódóhátrányokat.ezatényaztánarevíziókkészítőinekokozgon-
dot:nemkönnyenmegválaszolhatókérdés,hogymennyirecélszerűarevíziókból (és
perszeazújfordításokból)kigyomlálniazokatakontaktusjelenségeketésarchaizmu-
sokat,amelyeketabeszélők tökéletesenadekvátnakéreznekegybibliai szövegben,
mert–Tóthkálmánszavaivalélve–„bizonyosszenttiszteletreméltóságot”kölcsönöz-
nekneki(i.h.).23

4.Léteznekolyanszövegtípusok,amelyekbenazélvezetességhelyettinkábbajól
haszná lhatóság ,  gyakor la t i  hasznos í thatóság kerül előtérbe. Ilyenekpl. a
tankönyvek,amelyeknekelsősorban jól tanulhatóknakkell lenniükvagyahasználati
utasítások,amelyeknekalkalmasaknakkelllenniükarra,hogysegítségükkelabefoga-
dóksikeresenfolytassanakbizonyosgyakorlatitevékenységeket.aBibliaegyesköny-
veitőlezekaszövegtípusoksemidegenek.különösenigazezazószövetségre,amely
számtalan törvényt, rendelkezést tartalmaz,melyekneknagy jelentőségükvolt Izrael
népénekgyakorlatiéletviteleszempontjából,ámkisebbmértékbenazÚjszövetségis
tartalmazolyanszövegrészleteket(különösenalevelekben),melyekacímzettekéletvi-
teléheznyújtanakrészbengyakorlatieligazítástis.ezenkívülabibliaiszövegnekalitur-
gikuséskatechetikaihasználatravalóalkalmasságaisagyakorlatihasznosíthatóság
kérdéskörébetartozik,sígyezeketazigényeketsemhagyhatjákfigyelmenkívülareví-
ziótvégzőszakemberekalegjobblehetségesnyelvimegoldásokkeresésénél.

afordításokmegítélhetőségeazelvárásokszempontjából

az,hogyegyfordításmennyirefelelmegenégykövetelménynek,más-másmódonítél-
hetőmegazegyeskövetelményekvonatkozásában.apontosság viszonylagkönnyen
ésobjektívenmegállapíthatóazeredetiésafordításösszevetésével,azo l vasható -
ság viszontazolvasóközönségigényeitőlésafordításcéljainakhierarchiájátólfügg,s
ígyazolvasóközönségismereteésacélokhierarchiájánakismeretenélkülnemítélhe-
tőmeg.Bár a pontosság „objektív”, annakmegítéléséhez, hogy a fordítónakmilyen
mértékbenkellpontosságra törekednie,ésmikorkella jobbolvashatóságotvagyaz
élvezhetőségetelőnybenrészesítenieapontossággalszemben,ismétismernünkkella
célközönséget és a célrendszert. a legnehezebbdolgunkaz é l vezhetőségge l , ill.
g yakor la t i  haszná lhatóságga l van. az élvezhetőség nem ragadhatómeg szó,
szószerkezetvagymondatszintjén,hanemrendszerintegyegészszövegrészletvagyaz
egész szöveg ismerete szükséges hozzá (egyrészt az „élvezeti elemek” nemmindig
helyezhetők el ugyanott,mint ahol az eredetiben vannak,másrészt az élvezhetőség
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a károli-biblia 20. és 21. századi revízióinak néhány kérdéséről 17

komplexjelenség,függajelentéstől,szerkezetitényezőktől,stílustólstb.,sezértálta-
lábansemlehetegy-egynyelvielemhezkötni).Hasonlókmondhatókelagyakor la t i
hasznos í thatóságró l isazzalakülönbséggel,hogyafogalmipontosságésagya-
korlatihasznosíthatóságritkánkerülnekellentétbeegymással.24

arevízióminőségénekmegítéléséhezelvilegszükséglenneismernünkacélközön-
ségetésacélrendszert, ilyenkérdésekrőlazonbansemakorábbifordításváltozatok-
ban,sema2011-esrevízióbannemolvastunk(lehet,hogynémelyrevíziókitérterre
bevezetőjébenvagymáshol,deilyenszövegekrőljelenlegnekemnincstudomásom,és
nemismindegyikrevíziótsikerültmegszereznemnyomtatottkönyvformájában).ezért
azonfeltételezésalapjánítélemmegarevízióminőségét,hogyafordításalehetőleg-
szélesebb olvasóközönségnek – minden társadalmi és műveltségi rétegnek – szól
(mertazeredetiisilyentágkörnekszólt),ésafőcéljaaz,hogyazolvasómegértseIsten
akaratátazőéletérevonatkozóan,seztmegértverendeljeismagátaláIstenakaratá-
nak.aBibliaugyanisolyanüzenetettartalmaz,amelyújolvasójátólnagyonhatározott,
azegészéletvitelére,valamintszemélyiségemindenterületérekiterjedőválasztigényel
(vö.nida1964,166–167.p.;nida–Taber1969,1.,22.p.;munday2001,42.,44.p.).
eztazátfogó,globálisválaszt,amelya„megtérés”szóbanfoglalhatóössze,arégi,már
megtértolvasókésőbbújraésújramegismétli„lokálisan”,életénekegyesrészleteire
kiterjedően.

azelemzésfőszempontjai

dolgozatomnakebbenafejezetébenazeddigivizsgálataimsoránkialakítottelemzési
keretalapjaitmutatombe.Lévénszófolyamatbanlévőkutatásról,ezakeretkésőbb
mégmódosulhat,kiegészülhetújszempontokkal.

avizsgálatdimenziói

arevízióksajátossága,hogykészítőiktöbb,nemegyszeregymástóleltérőfordításimeg-
oldásokatdiktálókövetelménynekkívánnakmegfelelni: (1)miközbenhűekszeretné-
nekmaradniazeredetihez,sőtarevideálásalapjáulszolgálófordításváltozatpontatlan
vagyhibásfordításimegoldásainakkiküszöbölésévelaztszeretnékelérni,hogyareví-
ziószöveghűségszempontjábólmég jobb is legyenakiinduló fordításváltozatnál, (2)
megszeretnékőriznia revideálásalapjáulszolgáló fordításbizonyosértékeit is,ami
gyakorlatilagbizonyosnyelvimegoldásokmegtartásátjelentiváltozatlanvagymódosí-
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24 Tekintsünkmostelattólaproblémától,hogymindazeredetiszövegben,mindafordításban
számosolyanhelylehet,amittöbbféleképpenértelmezhetnekmégazazonosnyelvűéskul-
turális hátterű olvasók is, különféle kognitív, társas és más jegyeiknek megfelelően.
Hasonlóképpeneltérhetnekegyazonszövegbefogadóiabbanis,milyennehézségeketokoz
nekikaszövegbefogadása,ésperszeabbaniskülönbözhetnek,milyenesztétikaiélményt
nyújtnekikaműegészevagyvalamelyrészlete.



25 a„fordításivariáns”mikroszintűkategória,aszövegegy-egypontjánalkalmazottkonkrétfor-
dításimegoldástjelenti.eznemkeverendőösszea„fordításváltozat”-tal,amelymakroszin-
tű kategória: az eredeti Bibliának egy-egy magyar fordítása egy-egy fordításváltozat.
dolgozatombana„fordításváltozat”műszóleginkábbakároli-félefordításegyesváltozatai-
ra(aranyasBiblia,1908.évirevízió,2011.évirevízióstb.)vonatkozik,a„kiindulófordítás-
változat”pedig–amintaztmárjeleztem–az1908.évirevízióra.

18 lanstyák István

tott formában,éspersze(3)eviszonyításipontoktól függetlenül,önmagábanvéve is
szépés jólhasználhatószövegetszeretnének létrehozni.mindezeknekalapfeltétele-
kéntarevíziókkészítőinekvigyázótekintetüket(4)acélközönségnyelvinormájáraés
stílusnormájárakellvetniük,mivelattólcsak„indokolt”esetbentérhetnekel,aztsem
„túlgyakran”.

ebbőlasajátságbólkövetkezik,hogyhaegyrevízióminőségétmegakarjukítélni,
szükségünkvanarra,hogyaztegyrésztösszevessük(1)afo r rásnye lv i  szövegge l
és(2)ak i indu ló  fo rd í tásvá l tozat ta l ,másrészt(3)megvizsgáljukmintönmagá-
ban vet t  szöveget , pl. stílusa vagybelsőkoherenciája szempontjából, ill. abból a
szempontból,mennyirefelelmegacélközönségszükségeinek.mindeközbenavizsgált
nyelviésstilisztikaimegoldásokat folyamatosanszembesítjük (4)azolvasóközönség
nyelvi normájával és stílusnormájával, hiszen az attól „nagyon” eltérő megoldás
viszonylagritkántekinthetőalegjobbfordításimegoldásnak.

agörögeredetivelkapcsolatbanelkellmondani,hogyaz1908.évi fordításváltozat
ugyanarraagörögszövegváltozatraépült,mintaz1590.évivizsolyiBibliaÚjszövetsége,
a Textus receptusra; ezzel szemben a 2011. évi károlinak a görög alapszövegévé a
nestle-aland-félekritikaikiadásvált.mivelteháta2011-benmegjelentfordításváltozatot
arevíziótvégzőszakemberekanestle-aland-félekritikaikiadásszövegéhez igazították
hozzá,azösszehasonlításbannekemiseztagörögszövegváltozatotkellhasználnom,és
szemelőttkelltartanom,hogynémelyváltoztatásokranemazértvoltszükség,mertaz
1908.évikárolipontatlanvagyrégieslettvolna,netánkároliolyatírtvolnabeleafordí-
tásába,amibennesemvolt„az”eredetiben,hanemazért,mertanestle-aland-félegörög
szöveglegújabbkiadásábannemugyanazáll,mintaTextusreceptusban.

amiavizsgálatmásodikdimenzióját illeti,amintarról föntebbmárvoltszó,azúj
revíziómegoldásaitazösszes,revíziónaktekinthetőésszámomraelérhető20.és21.
századiszövegváltozattalösszehasonlítom,sőtszámosesetbenvisszanyúlokegészen
az1685-benmegjelentaranyasBibliáig.mivelakecskeméthy-féle,aravasz-féleésa
krisztusszereteteegyház-féleátdolgozásnyelvilegközelállegymáshozésakiinduló-
pontjukulszolgáló1908.évirevízióhoz(egyikátdolgozássemvoltradikális),afordítá-
sivariánsokszámanemolyannagy,mintgondolhatnánk.25 ezenkívülannakmegítélé-
seérdekében,hogyegy-egykritikushelyenmilyentovábbifordításivariánsokképzel-
hetőkel,azösszesszámomraelérhető20.és21.századimagyarÚjszövetség-fordítást
felhasználom, beleértve a károlitól (többé-kevésbé) független protestáns és római
katolikusfordításokat is.azösszehasonlításcéljaakutatásnakebbenakezdeti fázi-
sában egyelőre nem annyira a hagyománykövetés eseteinek feltárása és elemzése,
hanemanormakövetésvizsgálata.

avizsgálatharmadikdimenziója tekintetébenelkellmondani,hogyegyelőrenin-
csenekterveimazegyesfordításváltozatok–vagyvalamelyikük–önelvűvizsgálatára,
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nohaahhoz,hogyavizsgáltfordításváltozatokrólteljeslegyenaképünk,egyilyenmeg-
közelítésalkalmazásaishasznosvolna.

anormakövetéskérdései,bárföntebbanormativitástönálló„dimenzióként”mutat-
tambe,amintláttuk,annyiraalapvetőek,hogyacélnyelviközönségfeltételezettnyelvi
normájától,elvárásaitólsem(1)azeredetivelvalóösszevetésben,sem(2)akiinduló
fordításváltozattal valóösszehasonlításban, sem (3)egy-egy revízióönmagábanvaló
vizsgálatában nem tekinthetünk el. Bármennyire pontosan tükrözné is például vala-
melyfordításimegoldásagörögeredetit,bármennyireindokoltanhagyománykövető–
vagyéppenhagyománytörő–volnaisvalamelyikrevíziómegoldásaakiindulófordítás-
változathoz képest, bármennyire példamutatóan koherens volna is valamely revízió
szövege önmagában, ha a fordító megoldásai nincsenek összhangban a célnyelvi
közönség(feltételezett)normájával,amegoldásokritkántekinthetőkelfogadhatónak.

afentieknekmegfelelőenakutatásjelenlegifázisábankétkulcsszóköréépítemföl
avizsgálathozszükségesszempontrendszert:azegyika„pontosság”(szöveghűség),a
másikpediga„normativitás”.

Pontosság

azeredetiszöveggelvalóösszehasonlításkulcsfogalmaa„pontosság”vagy„szöveg-
hűség”.afordítócéljaaz,hogyazadottforrásnyelviszövegrészletnekmegtaláljaatar-
talmi,formaiésstilisztikaiszempontbólminélpontosabbcélnyelvimegfelelőjét.

Lokális és globális pontosság
egy-egyfordításimegoldáspontosságamegítélhetőloká l i san ,aszövegegy-egyhe-
lyérenézve,amikorakérdésaz,hogyott,azadottmikrokontextusbanmennyirevana
fordításösszhangbanazeredetiszövegfogalmitartalmával.ugyanakkoraszövegszint-
jén,azazg lobá l i san isszükségesvizsgálniapontosságot.26 szövegszintenafordítás
annál pontosabb, minél nagyobb mértékű benne a konkordat i v i tás , azaz minél
nagyobbmértékbensikerültafordítónak,ill.arevíziótvégzőszakembernekelérnieazt,
hogyegy-egyforrásnyelviszónakamikorcsaklehet,ugyanazlegyenacélnyelvimegfe-
lelője, ill. egy-egy célnyelvi szó lehetőleg mindig ugyanannak a forrásnyelvi szónak
legyena fordításbanamegfelelője, vagyáltalában, vagy legalábbbizonyoskontextu-
sokban.Úgyismondhatnánk:akonkordativitásbanazfejeződikki,hogyazadottfordí-
tásban mennyire következetes a szóhasználat (és részben a toldalékhasználat is)
olyankor,amikorkétvagytöbb,egyarántmegfelelőalternatívaállrendelkezésre;akon-
kordativitásanyelvikoherenciaegyikmegnyilvánulása(vö.munday2001,148.p.).27 a
konkordativitáshiányaszövegszintenokozjelentéseltolódást.
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26 HeltaiPál (2012)azekvivalenciakülönböző típusaitbemutató tanulmányábanszavakés
szövegekekvivalenciájánakmegkülönböztetésévelutalerreakettősségre.

27 akonkordánsmódszerrel.knoch1968,1975.egyilyenbibliafordításittférhetőhozzáon-
line:http://www.concordant.org/version/cLnT_Intro.htm.Ittpedigegymagyarkonkordáns
fordításból olvasható egy részlet: http://www.konkordans.net/ismertetoforditas.html.
(2013.augusztus15-iletöltések.)
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azelőzőekbőlkövetkezik,hogyajelentéseltolódásokatkétfélekontextusbanszük-
ségesvizsgálni:l oká l i san ,azazaszövegegy-egypontján,ésg lobá l i san ,vagyisaz
egész szöveg viszonylatában. maga a konkordativitás is vizsgálható és vizsgálandó
mind loká l i s szinten (mennyire következetes egy-egy vers, ill. még inkább egy-egy
perikópaszóhasználata),mindpedigg lobá l i s szinten(mennyirekövetkezetesaszó-
használatafordításegészében).mindalokális,mindaglobáliskonkordativitásnakaz
szabhatárt,hogyafordításnem,vagycsakegészenkivételesenválhatlokálisanpon-
tatlanná, nehezen érthetővé vagy természetellenessé (vö. nida 1964, 23., 56.,
164–166.p.).

aglobálispontossághozhozzátartozikaforrásnyelviregiszterek,szövegtípusokés
műfajokcélnyelvimegőrzésénekproblémájais(newmark1988,39–44.p.);acélnyel-
viszövegregiszterbeli,szövegtípusbeliésműfajikötöttségeinekmellőzésegyakorifor-
dítói hiba (Hatim2009,46–52.p.; vö.mégvanderWatt–kruger2002,121–122.,
126–127.p.).különösenfontosaregiszterbeli,szövegtípusbeliésműfajiérzékenység
abibliafordításban,mivelaBibliaegyeskönyveinagyonsokfélenyelviregisztert,szö-
vegtípustésműfajtképviselnek,sezzelegyüttastílusváltozatokszélesskálájátvonul-
tatjákfölafennköltenválasztékostólaviszonylaghétköznapiig.aszövegműfajaaszö-
vegértelmezésétisbefolyásolja(vanderWatt–kruger2002,127.p.).

Báralokálisvs.globálismegkülönböztetésapontosságesetébenkülönösenfon-
tos,megkellemlíteni,hogyezamegkülönböztetésazolvashatóság,azélvezhetőség
ésagyakorlatihasználhatóságmegítélésénélishasznoslehet.aBibliábanpl.vannak
olyanigehelyek,aholapontosságkedvéértérdemesvállalniméganehezebbolvasha-
tóságot is, csak hogy amondanivaló az adott ponton egyértelműen „átmenjen” (pl.
némelypálilevélérvelőrészében).ugyanakkorazilyennehézségekértjó,haafordító
azolvasótaszövegegymásikhelyénmintegykárpótolja,olyanhelyen,aholapontos-
ságnaknincsolyannagyjelentősége.Példáulaszövegetélénkítőolyaneszközök,mint
ametaforák,akülönfélestílusalakzatokvagyaszójátékoksokesetbennemalkalmaz-
hatókaszövegnekazonahelyén,aminazeredetibenszerepelnek,elhelyezhetőkazon-
banaszövegmáspontján.vagyisaminemoldhatómeglokálisan,arralehet,hogyvan
megoldásglobálisan(l.pl.recker1985,235–239.p.;klaudy1999b,155.,162–171.
p.; simigné 2006, 49–51. p.).28 a párbeszédek idézésének változatosabb módja is
lehetolyanstílusélénkítőeszköz,amelykárpótolhatjaazolvasótaszövegmáshelyei-
neknehezebbolvashatóságáért.

Jelentésbeli és szerkezeti eltolódások
minden fordítás azért okoz „problémákat”mind a fordítónak, mind a befogadónak,
mertanyelvekközöttiegybevágósághiányamiattnemlehetelkerülniaje lentésbe -
l i  és  szerkezet i  e l to lódásokat ,vagyisaz„ideálisanpontos”fordítóimegoldástól
valóeltérést.(kivételtlegfeljebbanagyonrövid,pl.egymondatosvagyannálrövidebbszö-
vegekképezhetnek,főlegviszonylagközelirokonnyelvekközt;ottolykor„ideálispontos-
ság”-galistalálkozhatunk,ajelentésbeliésszerkezetieltolódásokteljeshiányával.)
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28 a fordítási veszteség ilyenkompenzálásárólmint fordítási nyereségről is lehetbeszélni (l.
simigné2006,50.p.;melkumyan–dabaghi2011).



29 a nyelvi ideológiák általános kérdéseire l. Woolard–schieffelin 1994, 58. p. és passim;
kroskrity2000,5–6.p.éspassim;gal2006a,163.p.;2006b,178.p.;Laihonen2009a,
25–27. p.; magyarul Laihonen 2004, 87. p.; 2006, 49. p.; 2009b, 48–49. p.; 2009c,
323–324.p.;maitz2006,309–310.p.;Lanstyák2009a,2011b;sebők2012a,2112b.
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aminttudjuk,afordítószámáranemegyszertöbbmegoldásilehetőségiskínálkozik,
melyek rendszerintmind „tökéletlenek”,mivel az eltérő fordítási variánsok, ha csak
szikrányimértékbenis,deeltérőmódonbefolyásoljákaszövegegészjelentését.ezért
azt, hogy a fordítás mennyire megfelelő, azaz mennyire felel meg a vele szemben
támasztottelvárásoknak,apontosság,azolvashatóság,azélvezhetőségésagyakor-
latihasználhatóságkövetelményének,leginkábbannakazelemzésévellehetmegálla-
pítani,hogyazegyesfordításivariánsokmilyenjelentésbeliésszerkezetieltolódásokat
eredményeznekaforrásnyelviszövegmegoldásáhozképest.azazaszövegegészjelen-
tésemennyiretükröziafordításcéljafüggvényébenazeredetiszövegjelentéséneképp
azokatatartományait,amelyekazolvasószempontjábóllényegesekahhoz,hogyacél
teljesüljön.Haaszövegvégsőcéljaamegértésenésgyönyörködtetésentúlvalamilyen
nagyonkonkrétcselekvésvégrehajtása,akkora fordítássikerességénekmegítélésé-
benbizonyosmértékigazt isérdemes figyelembevenni,hogyezacselekvésvégbe-
ment-e,ill.úgy,olyanmértékbenment-evégbe,mintaforrásnyelviközösségben;eza
gyakorlatihasznosíthatóságfőmércéje.

A formális és a funkcionális ekvivalenciával kapcsolatos nyelvi ideológiák
az,hogyafordítóakétféleekvivalencia–afo rmál i s  és  a  funkc ioná l i s  (d ina -
mikus ) – közül melyiket részesíti előnyben (l. pl. nida 1964, 159. p.; 1978;
nida–Taber 1969; de Waard–nida 1986/2002, 48–61. p.; ryken 2004, Pecsuk
2012),egyrésztattólfügg,hogyapontosságelvárásáthogyanértelmezi:aformaivagy
afogalmipontosságottartja-efontosabbnak,smennyiretartjalényegesnekastiliszti-
kai„pontosságot”,másrésztpedigattól,hogyszámáramennyirefontosajobbérthető-
ségésanagyobb természetességelérése.akétfélemegközelítésazókortólkezdve
megvanafordítókkörében,skorszakonkéntváltozott,hogymelyikdominált (Pecsuk
2008,96–98.p.).

a fordítókmagatartását lényegében két ellentétes nyelvi ideológia befolyásolja, a
nye lv i  fo rmal i zmus ésanyelvikogitizmus.anyelviformalizmusazameggyőződés,
hogyalegpontosabbfordításaz,amelyalehetőleghűbbenkövetiaforrásnyelviszöveg
nyelvielemeinekszerkezetét;ezameggyőződésállaformálisekvivalenciánalapulófor-
dításistratégiákhátterében.ezzelszembenanye lv i  kog i t i zmus azameggyőződés,
hogyaszövegben,szövegrészletbenmegfogalmazódógondolatelvonatkoztathatóanyelvi
formától,ésegymásiknyelveneltérőnyelviformábanishiánytalanulvisszaadható;eza
meggyőződésállazún.dinamikusvagyfunkcionálisekvivalenciánalapulófordításistraté-
giákhátterében(vö.ryken2004,20–22.p.;Pecsuk2012;vladár2012,11.p.).29

Fordítási, fogalmazási és helyesírási hibák
afordításhozszervesenhozzátartoznakafigyelmetlenségbőlvagyhiányosnyelvtudás-
bólfakadófo rd í tás i  h ibák is,pl.félrefordítás,kihagyás,szándékolatlantöbbértel-
műség,nyelvtanihiba,stílustörésstb. (l.pl.Pym1992;albert2003b;aveling2003;
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30 afélrefordításraésamelléfordításral.részletesebbenLanstyák2013b.
31 azátváltásiműveletekrel.klaudy1999b,17.p.éspassim.

Heltai2004–2005II,46–53.p.;vö.mégHeltai2004–2005I,419–422.p.).ezekis
jelentéseltolódástokoznak,ezértafordításihibákjelentősrészeapontosságkapcsán
vizsgálható.(olyanhibavalószínűlegritkánfordulelő,amelyértelmetlennétennéaszö-
veget, hamégis, a következő javított kiadásban gyorsan kiküszöbölődik.) szintén itt
említhetőkmegazé r te lemzavaró  he l yes í rás i  h ibák (anemértelemzavaróak
viszontinkábbanyelvinormához,anyelvhelyességikérdésekhezillenek).

a hibás fordítások („félrefordítás”) és a szokatlan, de még elfogadható fordítási
megoldások(„melléfordítás”)30 köztnincséleshatár,hiszenakülönféleún.á tvá l tás i
műve letek 31 alkalmazásasorániskövetkezikbejelentéseltolódás.a jelentéseltoló-
dásmértékesemlehetönmagábanelegendőkritériumahibásésaszokatlan,demég
elfogadható fordítási megoldás megkülönböztetésére, egyrészt azért, mert ennek a
„mértéknek” a megállapítása elég nehezen helyezhető objektív alapokra, másrészt
azért,mertazisszámít,hogyazadotthelyennyelviésstilisztikaiszempontbóllehet-
séges-emás,ill.jobbmegoldás.

nemcsaka„hibás”ésa„szokatlan,demégelfogadható”fordításimegoldásokközt
nincséleshatár,hanemméga„hibás”ésa„hibátlan”megoldásokközöttsem,mivel
az,hogymittekintsenafordítóhibásvagyhibátlanmegoldásnak,erősenfüggafordí-
táselveitől.amipl.egy,aformálisekvivalenciánalapulófordításbanfordításihibának
minősül, az egy, a dinamikus ekvivalencián alapuló fordításban hibátlan megoldás
lehetésfordítva(konkrétpéldáral.kustár2012,104.p.).

normativitás

afordításvizsgálatmásikkulcsfogalmaa„normativitás”.amintaztföntebbmárjelez-
tük is, amikor a revíziót végző szakember a legpontosabbmegoldást keresi, amikor
mérlegeli,hogymitésmennyitőrizzenmegakorábbifordításváltozatokból,amikoraz
adott fordításváltozat jellegénekfüggvényébensajátosarculatotkívánadni fordításá-
nakstb.,állandóantekintettelkelllennieacélnyelvibefogadók(feltételezett)nyelvinor-
májára.Újrahangsúlyozniszeretném:nemvalamiféleabsztrakt„standardmagyarnyel-
vinormára”kell ittgondolni,méghaacélnyelvibefogadókegyrészénekelvárásaia
standardnyelvinormáraépülnekis.(vö.mégvladár2012,24.p.)

Perszenemcsaka„standardmagyarnyelvinorma”problematikusfogalom,a„cél-
közönség nyelvi normája” sem problémamentes. Fontos például, hogy ez a norma
rétegzett, ésmás-más szövegtípusokkal szembenmás-más elvárásokat támaszthat.
sokbibliaolvasószámáraazelváráséppaz,hogyabibliaiszövegünnepélyes,emelke-
dett,„veretes”legyen(akkoris,haazeredetinemaz),ezért–úgymond–természe-
tesnektartjákatermészetellenes,azazaz„általános”,alegtöbbszövegtípusbanérvé-
nyesülőnormátóleltérőnyelvhasználatot,stílust.azilyenolvasókszámáraa„veretes-
ség”mégazérthetőségnélisnagyobbértéklehet;acélnemisfeltétlenülIstenüzene-
ténekamegértése,hanemlehetazegyolyanvallásicselekedet(bibliaolvasás)végre-
hajtásais,amelyrőlúgygondolják,hogyazkedvesIstenelőtt.
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azilyenelvárásokellenérenemtűnikszerencsésnekafordításstílusátavallásos
emberekvallásiirodalomirántinyelvielvárásairaalapozni,hanemérdemestekintettel
lenniarokonszövegtípusokra;azújabbrevíziókésfordításokáltalábaneztagyakorla-
totkövetik,bárkétségtelen,hogya2011.évikároli-revíziószámosengedményttesza
nyelviszakralizmusideológiájábanhívővallásosolvasókjavára(a„nyelviszakralizmus”
fogalmát l.alább),elsősorbanazarchaizmusokésredundánsnévmásokhasználatá-
nakterületén(l.Lanstyák2013c),bárazilyenformákhasználataakiindulófordítás-
változathagyományosmegfogalmazásaihozvalóragaszkodással,azazhagyománykö-
vetésselismagyarázható.

Úgygondolom,hogyaBibliahatásaszempontjábólazajó,haaszövegelehetőlega
„világi”szóhasználatotésmondatfűzéstköveti.a„veretesség”,„ünnepélyesség”ugyanis
aztsugallja,amibenalegtöbbvallásosembermélyenhisz:hogyaBibliamegakeresz-
ténység„vasárnapraszól”,ünnepivalami,aminekahétköznapiéletheznemsokköze
van.ésennél jobbannem lehet tévedni!ezért fontos,hogyaBibliaalapvetőenamai
ember„világi”nyelvénszólaljonmeg,éshanemisahétköznapibeszédnyelvinormáját
tükrözi(bárbizonyosszövegrészletekbenezisjólehet),delegalábbamaimodernszép-
prózamértékadóirányzatainakszóhasználatához,ill.általábannyelvimegformálásához
igazodjon.nemelsősorbanazért,mertígyegyszersmindérthetőbbis,hanemfőlegazért,
hogyasugalmazásaezlegyen:aBibliaüzeneteahétköznapokraisszól,sőtazokraszól
leginkább,aBibliánaknemcsak,sőtnemiselsősorbanünnepnapokonvanolvasójaszá-
máramondanivalója,hanemahétköznapiélethelyzetekben is,sőt leginkábbezekben.
mertigazugyan,hogyaBibliátsokansokféleképpenértelmezik,deabbantalánmindenki
megegyezik,akivégigolvastaéselgondolkodottrajta,hogyafőüzeneteez:Istenazember
egészéletefölöttÚrakarlenni,nemcsakavasárnapjaifölött.

A normativitás négy aspektusa
a normativitásnak négy fő aspektusát érdemes elkülöníteni: (1) az egyik az, hogy
milyenmértékbenérvényesülafordításváltozatbanazún.fo rd í tásnye lv,azazmeny-
nyiolyannyelvisajátosságottalálunkafordításban,amelyekafordítástényébőlkövet-
keznek(kontaktusjelenségetésfordításnyelvijelenségeket),snincsenekösszhangban
avonatkozásipontotjelentőeredetimagyarszövegekbenérvényesülőnyelvinormával;
(2)amásikaz,hogymennyiretörekszikazújfordításváltozatazún.nye lvhe l yessé -
g i  szabá lyok követésére,akáracélnyelviközönségnormája,atermészetességvagy
azérthetőségellenébenis;(3)aharmadikaz,hogyafordításváltozatstílusamennyire
követiaBibliáhozlegközelebbállóvilágiszépirodalmialkotásokbanmegnyilvánulós t í -
lusnormát ;ezenbelülkülönösen fontoskérdésaz,hogyaszövegmennyire tudott
elszakadni a nyelvi változásokmiattmamár a rcha ikusnak érzett (régies, elavult
vagykihalt)nyelvi formáktól; (4)anegyedikaz,hogymennyiresikerültazúj fordítás-
változatból kiküszöbölni a nye lv i  bot lásokat ; nemcsak a szó szoros értelmében
vettnyelvbotlásokatvesszükide,hanemafogalmazásihibákat,pl.azegyeztetésihibá-
katésmáspongyolaságokat is,amelyeknemteszikérthetetlennéaszöveget, legfel-
jebbfélreérthetővé,többértelművé,vagyaziselőfordul,hogyabotlásoknemokoznak
semmiféleértelmezésizavart,csaképpennormasértőek.

afordításnyelvijelenségekközülsokvalószínűlegafordításkeletkezésekorsemvolt
normatív, smasemaz, legalábbisaBibliánkívüli, világi tárgyúszövegtípusokban.a
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nyelvhelyességi szabályoknaknemmegfelelő formáknagyobbik részeamaimagyar
nyelvközösségbenteljesennormatív,deakadnakanyelvhelyességiszabályokköztolya-
nokis,amelyekazúzusonalapulnak,ígymegszegésükténylegesensérthetiazadott
szövegtípusban érvényesülő nyelvi normát (Lanstyák 2007). ezzel szemben a ma
archaikus,ésemiattnormánkívülálló jelenségekazeredeti fordításkeletkezésének
idejébennormatívakvoltak,csakazévszázadoksorán,anormaváltozásakövetkezté-
bennormánkívülrekerültek,akárcsakazegyéb,mahagyománykéntnémelyfordítás-
ban továbbélő formák.amianyelvibotlásokat illeti,ezek jelentős része feltehetőleg
korábbanisbotlásnakminősült,csakazeredetifordítók,ill.akésőbbikorrektorokés
átdolgozókfigyelmételkerülték,ill.gyaníthatólagsokközülüképpakésőbbikorrekto-
rokésátdolgozókmunkájánakkövetkezménye.

afordítástbefolyásolóáltalánosabbnyelviideológiák

mintmindenszövegalkotástés-befogadást,afordításlétrehozásátésbefogadásátis
befolyásoljákafordítóésabefogadóáltalánosnyelviideo lóg iá i is.akövetkezőkben
azokatemlítjükmeg,amelyekfeltételezésünkszerintkülönösenfontosszerepetkap-
nakafordításoknyelviarculatánakalakításában.

afordítottszövegeknyelvimegformálásátbefolyásolóideológiákközülelsőhelyen
anye lv i konzer vat i v i zmust érdemesemlíteni,amelymintáltalánosabbnyelviide-
ológiaazameggyőződés,hogyanyelvhagyományosformáikülönlegesértéketképvi-
selnek,megőrzésüktársadalmi,sőtkulturálisésnemzetiérdek.Híveinemriadnakvisz-
szaazolyannyelvalakítótevékenységtőlsem,melynekcéljaanyelviváltozásokféke-
zésevagyakárvisszafordítása.anyelvikonzervativizmusmintnyelvhelyességiideoló-
giamakroszinten azameggyőződés,hogyazarchaikusabb,többrégiesformáttartal-
mazó nyelvek vagy nyelvváltozatok (pl. nyelvcsaládok elszigetelődött, peremhelyzetű
nyelvei; peremnyelvjárások) értékesebbek a nagyobb változáson átment nyelveknél,
nyelvváltozatoknál;mikroszinten azameggyőződés,hogyahagyományos,anyelvben
régebbótameglévőnyelviformákeredendőenhelyesebbek,mintazújabbanlétrejöt-
tekvagybekerültek.akonzervativistanyelviideológiakülönösenabibliafordításokban
érvényesülerősen.

akonzervativizmushozkapcsolódótovábbi,afordításokbanalapvetőenfontossze-
repet játszó ideológiaanye lv i  pur i zmus ,amelymakroszinten azameggyőződés,
hogyahagyományos,nemidegeneredetűnyelviformákatelőnybenrészesítőbeszéd-
módértékesebb,mintaz,amelynagyobbszámbantartalmazidegeneredetűnyelvifor-
mákat;mikroszinten azameggyőződés,hogyahagyományos,nemidegeneredetűnyel-
viformákeredendőenhelyesebbek,mintazidegeneredetűnyelviformák(közvetlenköl-
csönzéstermékek);hasonlóképpenazidegenmintanélküli,belsőkeletkezésűnyelvifor-
mákeredendőenhelyesebbek,mintazok,melyeketidegenmintáraalkottak(közvetett
kölcsönzéstermékek).amagyarbibliafordítóihagyományinkábbcsakazún.közvetlen
kölcsönszavakvonatkozásábanpurista,aközvetettkölcsönzéstermékek32 vonatkozásá-
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banjóvalkevésbé.aközvetlenkölcsönszavakkerüléséremáravizsolyiBibliaszerzőiis
törekedtek,ahogyezkiderülaBibliaelőszavából (l.Tóth1994,17.p.); talánenneka
következménye,hogyamaimagyarnyelvbeniskevésolyanidegenszóvan,amely„jól
érzimagát”aBibliában:azidegenszavakdöntőtöbbségestilisztikailagkiríaBibliaszö-
vegéből(l.Lanstyák2013b).Pontosabban–kirínának,hahasználnákőket,deafordí-
tóknyilvánérzikezt,ésritkánvezetnekbeújidegenszavakatazújabbfordításokba.

amikorafordítókacélnyelviolvasóközönségnyelvinormájahelyettinkábbastan-
dardnyelvváltozatnyelvinormájánakakarnakmegfelelni,eztanye lv i  s tandard i z -
mus ideológiájánakhatásárateszik.anyelvistandardizmusmintáltalánosabbnyelvi
ideológia az a meggyőződés, hogy a standard nyelvváltozat kiemelkedő szerepű, a
műveltségmegszerzésénekelengedhetetlenfeltétele,anyelvlegfontosabbváltozata,a
helyesség zsinórmértéke, a társadalmi előrehaladás pótolhatatlan eszköze, s ezért
mindenembernekelemiérdeke,hogyaztelsajátítsaéshasználja.anyelvistandardiz-
musmintnyelvhelyességiideológiamakroszinten azameggyőződés,hogyastandard
nyelvváltozateredendőenértékesebb,magasabbrendű, fejlettebb, jobb,sőtszebba
többinél;mikroszinten azameggyőződés,hogyastandardnyelviformákeredendően
helyesebbek, mint a más nyelvváltozatokhoz tartozó formák. képviselői a standard
nyelvváltozatnormáját„anormá”-naknevezik,sazösszestöbbiföléhelyezik.

a nyelvi standardizmushoz szorosan kapcsolódik a nyelvi kod i f i kac ion i zmus ,
amelymikroszinten azameggyőződés,hogyakodifikációscélzatúszótárakban,nyelv-
tanokban,nyelvhelyességikiadványokban(helyesként)szereplőnyelviformákereden-
dőenhelyesebbek,mintazok,amelyeknemszerepelnekezekbenakiadványokban,ill.
haszerepelnek,akkorkevésbéhelyesként,helytelenként,nemstandardkéntstb.van-
nak feltüntetve. mivel a fordító nagymértékben támaszkodik a kodifikációs kiadvá-
nyokra,könnyenválhatmeggyőződésévé,hogyazazokbantalálhatóformákhelyeseb-
bekazazokbólhiányzóknál.

mivelakodifikáció– legalábbisamagyarnyelvközösségben–aránytalanulnagy
mértékben támaszkodika (klasszikus)szépirodalmialkotásokbanérvényesülőnyelvi
normára,anyelvistandardizmusszinte„magávalhozza”anye lv i be l le t r i zmus ide-
ológiájátis,amelymakroszinten azameggyőződés,hogyaszépírókáltalhasználtnyel-
viregiszterek,ill.aszépírókáltal létrehozottszövegeknyelviszempontbólkülönleges
értékűekésjelentőségűek;mikroszinten azameggyőződés,hogyaszépírókáltalhasz-
nált nyelvi formákeredendőenhelyesebbek,mintamás foglalkozásúemberekáltal
használtnyelviformák.

akodifikációhagyományosanaz írottnyelvre támaszkodik;ezazalapjaanye lv i
szkr ip tur i zmus ideológiájának,amelymakroszinten nemmás,mintazameggyőző-
dés,hogyazírottnyelvitermékekjobbak,értékesebbek,helyesebbekabeszéltnyelvi-
eknél;azatörekvés,hogyabeszéltnyelvbenisazírottnyelvnormájaérvényesüljön;
mikroszinten arrólameggyőződésrőlvanszó,hogyazírottnyelviformákeredendően
helyesebbekabeszéltnyelviformáknál.ezazideológiaalighanemerőteljesenbefolyá-
soljaabibliafordítókatis,aminekegyikmegnyilvánulásakéntanarratívbibliaiműfajok
párbeszédeiisinkábbazírott,mintabeszéltnyelvjellegzetességeittükrözik.

anyelvistandardizmusbólfakadó,abelletrizmussalrokontovábbifontos,afordítá-
sokat isbefolyásolónyelvi ideológiaanye lv i  e l i t i zmus ,amelymakroszinten aza
meggyőződés,hogyaz iskolázottabbtársadalmirétegeknyelvhasználataeredendően
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26 lanstyák István

értékesebb,jobb,helyesebbakevésbéiskolázotttársadalmirétegekénél;mikroszinten
azameggyőződés,hogyaziskolázottabbtársadalmirétegekáltalhasználtnyelvifor-
mákeredendőenhelyesebbek,mintakevésbéiskolázotttársadalmirétegekáltalhasz-
nált nyelvi formák. Bár némely nyelvközösségekben léteznek a kevésbé iskolázott
lakosságirétegeknyelvhasználatát tükrözőbibliafordítások,amagyarnyelvközösség-
benegyilyenfordításvalószínűlegbotrányosvállalkozásnakminősülne.

afordítókatbefolyásolónyelviideológiákközétartozikanye lv i  id iomizmus is,
amelymakroszinten azameggyőződés,hogyazolyannyelv,nyelvváltozatvagydiskur-
zus,amelynagymértékben„őrzi”, ill. tartalmazzaazadottnyelvresajátosanjellemző
nyelviformákat,eredendőenértékesebbannál,amelyilyeneketcsakkisebbszámban
tartalmaz;mikroszinten azameggyőződés,hogyazadottnyelvresajátosan jellemző
nyelviformákeredendőenhelyesebbekazoknálaformáknál,amelyeksokmásnyelv-
benismegvannak,különösenpedigazoknál,amelyekidegennyelvekhatásárajöttek
létre,mert„magyargondolkodásmódot”,„magyarszemléletet”tükröznek.afordítókaz
ilyen „magyaros” formákat kompenzációs stratégiaként is használják, mivel tudják,
hogyafordításrévénóhatatlanulkerülnekbeacélnyelviszövegbe„idegenszerűségek”.

afordítókáltalábannagysúlytfektetnekarra,hogyacélnyelviszövegtermészetes
(l.föntebb)éstömörlegyen.azelőbbihezkapcsolódikanye lv i  na tur i zmus ideoló-
giája,amelymakroszinten azameggyőződés,hogyaközléstermészetességeabszolút
érték,a természetesebbnek tartottnyelvhasználat, ill. nyelvváltozatokértékesebbek,
mintakevésbétermészetesnekérzettnyelvhasználat,ill.nyelvváltozatok;mikroszinten
azameggyőződés,hogyabeszélőkáltaltermészetesebbnekérzettnyelviformákere-
dendőenhelyesebbek,mintazok,amelyeketabeszélőkneméreznekannyiratermé-
szetesnek.afordítástermészetességekülönösenadinamikus,ill.funkcionálisekviva-
lenciahíveinekkörébennagyérték(Pecsuk2008,98.p.).atömörséggelkapcsolatos
anye lv i  sz in tet i zmus ideológiája,amelyetmakroszinten olyanmeggyőződésként
határozhatunk meg, mely szerint a közlés tömörsége (tartalmi azonosság mellett)
abszolútérték;mikroszinten olyanmeggyőződésrőlvanszó,melyszerintaszintetikus,
tömörnyelviformákeredendőenhelyesebbekazanalitikusaknál,széttagolóaknál.

végül említsünkmégmegkét olyan ideológiát, amelya közlés „igényességéhez”
kapcsolódik,safordítókranagyhatássalvan,általánosbeállítódásukbóliskövetkező-
en.azegyikanye lv i  per fekc ion i zmus ,amelymintáltalánosabbnyelviideológia
azameggyőződés,hogyazigényesszóválasztás,gondos,pallérozottfogalmazás,vala-
mintanyelvhelyességiszabályokérvényesítése(aközléshelyzetjellegétőlfüggetlenül)
anyelvhasználattermészetesalapkövetelménye.nyelvhelyességiideológiakéntanyel-
vi perfekcionizmus makroszinten olyanmeggyőződésként határozhatómeg, hogy az
„igényes”,azaznagyobbodafigyeléssel,nagyobbgonddalmegformált(pl.következete-
sen valamely nyelvváltozathoz sorolható, kevés közveleges nyelvi formát tartalmazó
vagyválasztékosvagyszaknyelviszempontbólszabatosstb.)diskurzusoknakereden-
dően nagyobb az értéke, mint az „igénytelen” diskurzusoknak, melyek létrehozása
kevesebbmentáliserőfeszítéstigényel;mikroszinten arrólameggyőződésrőlvanszó,
hogy az „igényes” közlésre jellemző nyelvi formák eredendően helyesebbek,mint a
kevésbé„igényes”közlésrejellemzőformák.

amásik,aközlésigényességéhezkapcsolódófontosnyelviideológiaanye lv i e le -
gant i zmus ,amelymakroszinten azameggyőződés,hogyaválasztékosságabszolútFó
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33 enyhébb formában mégis jelentkezik a szakralizmus a fönt említett komáromi csipkés
györgynél, aki „az eredeti szöveg nyelvtani szerkezeteit is ihletettnek tartotta” (márkus
2008,86.p.);azőkároli-revíziójaerősenaformálisekvivalenciairányábanmódosítottaa
vizsolyiBibliaszövegét.márkusszerint„akinagyszerűentudhéberülésgörögül,komáromi
csipkésgyörgyalapjánkönnyenvisszafordíthatnáazeredetinyelvekreamagyarváltozatot”
(i.h.).

34 anyelviideológiákkalkapcsolatostovábbikérdésekrel.pl.Lanstyák2010b,2010c,2011a.
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érték; a nagyobbműgonddalmegformált, választékos stílusértékű szövegek értéke-
sebbekegyéb(pl.mindennapibeszéltnyelvi,közömbösvagyformálisstílusértékű)szö-
vegeknél;mikroszinten azameggyőződés,hogyanagyobbműgonddalmegformáltszö-
vegekre jellemző, választékos stílusértékű nyelvi formák eredendően helyesebbek a
bizalmas,közömbösvagyformálisstílusértékűnyelviformáknál.afordítókaBibliaszö-
vegéhezillőnekérzikaválasztékosságot,shajlamosakolyankorisválasztékosformá-
kathasználni,amikorazeredetiszöveginkábbahétköznapinyelvhasználatottükrözi.

afordítástbefolyásolóáltalánosabbnyelviideológiákköztvanegy,melynekkoráb-
bannagyszerepevoltabibliafordításban,különöstekintettelaformálisekvivalencián
alapulóbibliafordításokra–anye lv i  szakra l i zmus .általánosabb ideológiakénta
nyelvi szakralizmust olyan meggyőződésként jellemezhetjük, melynek hívei szerint
némelynyelvekésnyelvváltozatok,ill.nyelviformákvalamelyistenségésannakköve-
tőiszemébenkülönlegesvallásiértékkelvagyakáristenitulajdonságokkalbírnak,sígy
enyelvek,nyelvváltozatok, ill. nyelvi formákhasználataegyszersmindazadott isten-
ségnektetszővallásicselekedet.nyelvhelyességi ideológiakéntanyelviszakralizmus
makroszinten azameggyőződés,hogyaszentnektekintettnyelvekésnyelvváltozatok
nyelviszempontbóliskülönlegesértéketképviselnek,shasználatuk–legalábbisval-
lásikontextusban–helyénvalóbb,mintmásnyelvekéésnyelvváltozatoké;mikroszinten
azameggyőződés,hogyaszentnektekintettnyelvekben,nyelvváltozatokbantalálható
sajátosnyelviformák–legalábbisvallásikontextusban–helyesebbek,mintmás,szak-
rálisértékkelnembírónyelviformák.szembenpl.aziszlámmalvagyarómaikatoliciz-
mussalaprotestánskereszténységrenemvoltjellemzőanyelviszakralizmusideológi-
ája(vö.Pecsuk2012,39.p.):ennekköszönhetőenjelentekmegakülönfélenemzeti
nyelvűbibliafordítások.33 (arómaikatolikusvallássajátossága,hogyotta„szentnyelv”,
ill.„szentszöveg”szerepétnemazeredetihéber-arámi,ill.görögszöveg,hanemalatin
nyelv,ill.aBiblialatinnyelvűfordításatöltöttebe.)34

azemlítettnyelviideológiáknakmegfelelőnyelvimegoldásokalkalmazásasorána
fordításnakmindanégyaspektusasérülhet:apontosság,azolvashatóságésazélvez-
hetőség,ill.gyakorlatihasználhatóságis.

összegzés

annakakutatásnak,melyenírásomalapul,közvetlencéljaavizsolyiBiblia20.és21.
századirevízióiban,ill.átdolgozásaibantalálhatófordításimegoldásokösszehasonlító
elemzésekülönösenapontosság(szöveghűség)ésanormakövetésszempontjából(a
normarészénektekintveastílusnormátis,sőtenneknagyjelentőségettulajdonítva),
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deafő„alkalmazottnyelvészeti”kérdés,amelyfoglalkoztat,az,hogyhogyanlehetsike-
resenmodernizálniaBibliátésmás,egy-egynyelvközösségáltalnagybecsbentartott
irodalmialkotásokatésfordításokat.

dolgozatomennekakutatásnaknemazeredményeitadtaközre,hanemnéhány
általánosabbtanulságát,sfelvázoltaannakafogalmikeretnekazalapjait,melybenaz
eddigösszegyűltempirikusanyagkényelmesenelemezhetőésbemutatható.azempi-
rikusanyagelemzéséreésbemutatásáraaterjedelmikorlátokmiattnemvoltmód,ezt
későbbipublikációimbanszeretnémmegtenni(ezekkéziratosváltozatára l.Lanstyák
2013b,2013c).

abevezetéstkövetőháromrövidfejezetbizonyosértelembenadolgozatcíméneka
magyarázata:azegyikbenmegpróbáltamkörbejárnia„revízió”éstöbbehhezkapcso-
lódórokonfogalom(újrafordítás,átdolgozás,javítottkiadás)tartalmát,amásikkettő-
benrövidenbemutattamavizsgálatbabevontfordításokat,ill.revíziókat.

dolgozatomérdemirészénekelsőfejezete,melybenafordítássalszembentámasz-
tottbefogadóielvárásokrólbeszélek,mintegymegalapozásulszolgálazösszehasonlí-
tó vizsgálat során kialakított szempontrendszer bemutatásához. Felhívom benne a
figyelmetarraatényre,hogyafordításrevíziókvizsgálataalapvetőenabbankülönbözik
a fordításokvizsgálatától,hogyakutatónemcsaka fordításalapjáulszolgáló forrás-
nyelviszöveggelvetiösszeacélnyelviszöveget,hanemegyvagytöbbkorábbifordítás-
változattalis.ezvalójábanarevideálástvégzőszakemberekmunkájánakkettősségé-
bőlkövetkezik,akikújszövegükmegfogalmazásakorszinténtekintettelvannakminda
forrásnyelvieredetire,mindpedigegyvagytöbbkorábbifordításváltozatra.

azelemzésszempontjainakkijelöléséhezabefogadók,acélnyelviolvasóközönség
igényeiből indultam ki. a befogadók alapvetően azt várják el a fordítástól, hogy az
„ugyanazt mondja”, mint az eredeti, és amennyire lehet, „ugyanúgy”, azaz pontos
legyen;továbbáafordításolvasásaközelakkoraértelmierőfeszítéstigényeljen,mintaz
eredetié,ne(sokkal)nagyobbat;végülafordításnyújtsonnagyjábólugyanolyaneszté-
tikaiélményt,mintazeredeti,ill.haaszöveggyakorlaticélú,akkoregyakorlaticélmeg-
valósításánakugyanannyiralegyenalkalmaseszköze,mintazeredeti.ezekazelvárá-
sok annyira természetesek, hogy a legtöbb olvasó nem is annyira „elvárásokat”
támaszt,haneminkábbjóhiszeműen(csúnyább,detalálóbbszóval:naivan)feltételezi,
hogyafordításilyen.

enégyelvárás, ill. feltételezésközülaBibliaesetébenafogalmipontosságaleg-
fontosabb,hiszenazolvasóáltalábannemcsupánúgyáltalában„olvasni”vagy„gyö-
nyörködni”akar,hanemaBibliánakelsősorbanamondanivalójárakíváncsi;amennyi-
benmegértiaBibliamondanivalójátésIstenakaratátéletérenézve,fontossáválikaz
is,hogykövetnitudjaabennemegfogalmazottgyakorlatiútmutatásokat.Izgalmaskér-
dés,mitőlfüggaz,hogyabibliafordítómikorrészesítimégiselőnybenazolvashatósá-
got vagy az élvezhetőséget a fogalmi pontosság vagy a gyakorlati hasznosíthatóság
rovására. Ha a tudattalanul elkövetett fordítási hibáktól eltekintünk, a pontatlanabb
megoldásokatvégeredménybenajobbolvashatóságés/vagyajobbélvezhetőségvagy
anormakövetéskívánalmamotiválja.

amintazelőzőekisimplikálják,afordításpontatlanságaialapvetőenkéttényezőre
vezethetőkvissza:egyfelőlazemlítettnégyelvárás,ill.feltételezésütközésére(ugyan-
azamegoldásnem alegpontosabbéslegkönnyebbenolvashatóéslegjobbanélvez-Fó
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hetőésgyakorlatilag legjobbanhasznosíthatóegyszerre),másfelőlarraatörekvésre,
hogyaszövegösszhangbanlegyenacélközönségnyelvinormájával.emellettelőfordul,
hogyfordításihibákmiattsérülapontosság,amelyekafordítófigyelmetlenségevagy
tudatlanságamiattkerülnekbeleaszövegbe.

ahhoz,hogya„pontosság”fogalmatoperacionalizálnilehessen,bekellettvezetnia
jelentésbeliésszerkezeti„eltolódások”kategóriáját.ajelentésésaszerkezetkettős-
ségeújabbelemzésiszempontlehetne,ámakutatásjelenlegifázisábanakomplexebb
rálátásérdekébencélszerűneklátszottakettőtegyüttkezelni.afordítókésafordítás-
kutatók számára egyaránt alapvető kérdés, mi a kisebbik rossz olyankor, amikor a
fogalmiésaszerkezetipontosság(egybevágóság)konfliktusbakerülegymással:haa
fogalmipontosságsérülapontosabbszerkezetimegfelelésérdekében,vagyhaaszer-
kezetimegfeleléssérülanagyobbfogalmipontosságérdekében.afordítóidöntéseket
kétnyelvi(fordítási)ideológiaszoktabefolyásolni,anyelviformalizmusésanyelvikogi-
tizmus. a nyelvi formalizmus inkább a laikus fordító intuitív fordítási megoldásaiból
indulki,saformátrészesítielőnybenatartalommalszemben,míganyelvikogitizmus
inkábbahivatásosfordítókeljárásairaépít,azok„formabontó”megoldásainakindoká-
ulszolgál.

a pontosság (szöveghűség) vizsgálatát nehezíti, hogy az nem ítélhetőmeg teljes
mértékbenegy-egyszövegrészletszemügyrevételével,hanemtekintettelkell lennia
szövegegészére is, amiegyenesenkövetkezikabbóla tényből, hogya szövegolyan
szervesegész,melynekegyes részei szoroskapcsolatbanvannakegymással.errea
tényreutala„lokálispontosság”vs.„globálispontosság”kettőssége.alokálisanpon-
tosésaglobálisanpontos,konkordánsmegoldásszinténellentétbekerülegymással,
smérlegeléstárgya,melyiketrészesítseafordítóelőnyben.

azelemzésikeretalapjainakbemutatásátanormativitásazonaspektusainakfel-
sorolásávalzártam,melyekszerepetkapnakazempirikusvizsgálatban:akontaktusje-
lenségekésegyébfordításnyelvi jelenségekelőfordulása;azún.nyelvhelyességisza-
bályokkövetése vagymellőzése; a rokon szövegtípusokbanérvényesülő stílusnorma
követése;avéletlenülelkövetettbotlásokelőfordulása.

dolgozatomutolsórészébenafordítómunkájátbefolyásolónéhányfontosideológi-
átmutattambe.Ittmostehhezcsakennyitteszekhozzá:mivelideológiamentesmeta-
nyelvi diskurzusnem létezik, fontos, hogyakutatómaga isa közvéleményelé tárja
saját nyelvi ideológiáit. ami engem illet, a felsorolt és röviden jellemzett ideológiák
közül saját gondolkodásomat és a különféle fordítási megoldásokkal kapcsolatos
értékítéleteimetleginkábbanyelvistandardizmus,anyelvikonzervativizmus,anyelvi
idiomizmus,anyelvinaturizmusésanyelviszintetizmusbefolyásolja,ezeknekegyeny-
hébb,azadottszempontotnemabszolutizálóválfaja.anyelviszakralizmusideológiá-
játnemfogadomugyanel,dehiszekazeredetibibliaiszövegihletettségébenalegna-
gyobbnyelviegységtőlkezdveegészena legkisebbnyelviegységig,sezértafordítás
azonszakaszaiban,amelyekerősszellemitöltetűek(pl.jézusszámostanítása,aleve-
lekjelentősrésze),anyelviformalizmusideológiájánakmegfelelőmegoldásokatrésze-
sítemelőnyben,máshelyeken(pl.azelbeszélőszövegrészletekben)viszontinkábba
nyelvikogitizmusideológiájávalösszhangbanlévőmegoldásokat.
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IsTván LansTyák
on some QuesTIons oF THe 20TH and 21sT cenTury revIsIons oF THe károLI BIBLe

Thepaperdealswiththe20thand21stcenturyrevisionsofkároligáspár’snew
Testament,fromthepointofviewoflinguisticsandtranslation.Itisbasedona
long-termresearchprogram,inwhichthelinguisticformsfoundinthe20thand
21stcenturyrevisionsofkároligáspár’snewTestamentarecomparedwithan
olderkárolirevisionfromthe17thcenturyandanumberofnewtranslationsand
(non-károli)revisionsfromthe20thand21stcentury.Theshort-termaimofthe
researchistofindouthowthereviserschangedthetextstomakeitfittothe20th
and21stcenturyHungarianlanguagenorms,howtheysucceededineliminating
those features of the revised text, which were or became erroneous or
problematicfromthepointofviewoflinguisticsortranslation,actually:howthey
wereabletorenderthemessageoftheoriginalgreeknewTestamenttothe20th
and21stcenturyHungarianreader.Thelong-termaimoftheresearchistomake
a contribution to the research on how classic literary works and translations,
whicharebecomingarchaic,canbe“saved”byadjusting their languageto the
contemporarylanguagenorm.
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vörös Ferenc

Térinformatikaésnévföldrajziparadigmaváltás

Ferenc vörös 81`373.232
ParadigmshiftinspatialInformationsciencesandnamegeography 81`373.21

811.511.141`373.2

keywords:Languagegeography,geographyoffamilynames.distributionoftheHungarianfamilynamesport-
folio fromland/locationperspective.distributionof familynamesandtheirvariantsaccordingtocounties
andsettlementsontheHungarian-speakingareasinthecarpathianBasin.collationofthefamilynamere-
gisterof1720and2009.

0. anyelviadatok térbeli leképezésének immár többévszázadoshagyományavana
nyelvészetben. ennek hozadékai alig kaptak helyet a közoktatásban, hiszen azokat
jórészta felsőoktatásegyesnyelvészetikurzusaikamatoztatják.Haazutcaemberét
kérdeznénkarról,mijuteszébeanévföldrajzkapcsán,bizonyárasokakbanfelidéződ-
nénekazokazábrák,amelyekamagyarnyelvjárásokterületielrendeződésétkartogra-
fikusanigyekeznekbemutatni.másodjárabizonyáraaszókészletbeliéshangtanielté-
résekiskolapéldáitsorolnák.Talánaszakemberekközüliscsakkevesengondolnának
arra,hogyajelenkoriésatörténeticsaládneveinkissajátostájielrendeződéstmutat-
nak.gyanítom,azegyetemikatedránállvaiscsakkevesennyúlnánakacsaládnévállo-
mánykínáltahangtani,morfológiai,lexikológiaipéldákhoz,amikoranyelvterületivál-
tozatairól kívánnak szólni. Ha ez utóbbi távolságtartásnak az okait boncolgatnánk,
hamareljutnánkafelismerésig:dialektológusok jónéhánynemzedékenőtt felúgya
szakmában, hogy a magyar nyelv táji változatainak vizsgálatakor figyelmen kívül
hagyott egy nagyon fontos szeletet – a családnevek téri tagolódását. azt gondolom,
ebbenazügybenazutóbbiévtizedbensemtörténtlényegesváltozás.eztazűrtkíván-
jákbetölteniazokakezdeményezések,amelyekazezredfordulóutániévtizedvégén
kezdtekintenzívenfoglalkozniatémával.nohamagamistöbbmonografikusmunká-
ban,illetőlegjónéhánytanulmánybanközzétettemazeredményeket,ezekaszakmá-
banjórésztvisszhangtalanokmaradtak.Habáracsaládnévföldrajzáltalszámos,mind
ezideigrejtetttörténeti,művelődés-,népiség-ésnyelvtörténetistb.összefüggésresike-
rültmagyarázatottalálni,azeredményekízlelgetésnélanévtudományberkeibensem
sikerült messzebbre jutni a szakembereknek. a rokon diszciplínák képviselői pedig
mindezideigsemmiféleérdeklődéstsemmutattakatémairánt.éppenezértörültem
annak,hogyhelyetkaptamamostanitematikusszámban,aholegyebekentúlnéhány
példa segítségével felvillanthatom,milyen gazdagnyelvészeti és extralingvális szem-
pontrendszerszerintlehetvallatórafogniacsaládnevesadatbázisokat.

kellőtérhiányábanehelyüttnemkívánokszólnianévföldrajzielőzményekről,mint
ahogyacsaládnévatlaszeddigimunkálataiügyében isakorábbiközleményekrekell
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36 Vörös Ferenc

hagyatkoznom.ehelyüttcsupánakészülőmagyarcsaládnévatlasszalkapcsolatosleg-
lényegesebbinformációkfelvillantásáraszorítkozom.

kétidőszeletkorpuszáratámaszkodhatunk.azegyika18.századelejérőlszárma-
zik,amelyaz1720-asországosösszeírásanyagánaksajátos,általamstrukturáltéselő-
kódoltadatbázisa.azadatbázis-építéséselőkódolássorán figyelnikellettarra,hogy
speciális kereséseket is lehessen végezni, illetőleg olyanadattáblákat készíthessek,
amelyeketakartografálássoránatérinformatikaiszoftverekiskezelnitudnak.

az1720-asösszeírásakorabelimagyarkirályságterületérőlmintegy179ezerkora-
beliadókötelesszemélycsalád-éskeresztnevéttartalmazza,éspediglokalizálhatófor-
mában.a keresztnevek latinul (latinosan) lettek feljegyezve, a családnevekazonban
abbanaformábanmaradtakazutókorra,ahogyaconscriptorokazadatközlőktőlhall-
hattákőket.éppenezértakorpusznakerrearétegéreúgytekinthetünk,mintvalami-
féleélőnyelvigyűjtésre,hiszenszámtalankorabelitájisajátosságothagytakazutókor-
ra: jelesül hangtani, morfológiai, lexikológiai, szemantikai és morfoszemantikai stb.
vizsgálatokhoznyújtanakkellőalapot.Haazadatokattérképrevetítjük,akkoráltaluk
nyelvföldrajzimegfigyelésekrenyíliklehetőségünk.

amásikidőszeleta2009-esmagyarországilakónépességtöbbminttízmillióalap-
adatottartalmazócsaládnévállományánalapul.ennekadataiabbanaformábanállnak
rendelkezésre,ahogyahatóságokanépesség-nyilvántartásbanelektronikusadathor-
dozóna2009.január1-jeieszmeiállapotszerinttároltákőket.értelemszerűeneztis
strukturáltaméselőkódoltam,hogybenneakereséstminélhatékonyabbanlehessen
elvégezni.

mindkét fentebb említett adatbázis egyfajta szinkrón metszetnek tekinthető.
közöttükmintegyháromszázévnyi„szakadék”tátong,ámdacáraennekúgygondolom,
hogyakétmetszetösszevetésekiválólehetőségetkínálnemcsakazállapotok,hanem
bizonyos,azidőksoránvégbementváltozásokmegragadásárais.Bizonyáraelsőhal-
lásrafurcsánhangzik,hogymostanáigegyebekentúlgyakortamégisarrakoncentrál-
tam,miaz,amiamagyar(országi)családnévállománybantájiszempontbólisállandó-
ságotmutat,nohaidőközbenjelentősenfelgyorsultakabelsőéskülsőmigrációsfolya-
matok.ezutóbbitényezővelkapcsolatbanazvoltakiindulásialap,hogyalapvetőena
népességmozgásoksemképesekteljesenfelülírniegyesjelenségekkorábbitéritago-
lódását,különösenakkornem,hanagytömegűadattaldolgozhatunk.ezutóbbitazért
iskellhangsúlyoznunk,mertanévföldrajzielőzményekegyikesemrendelkezettafen-
tebbemlített adatbázisokhozhasonlónagyságrendűalapadattal, ráadásula többsé-
güknekaforrásaicsakkisebbterületetfedtekle.azok,amelyekországoshatókörűek
voltak,areprezentativitáselvéthangsúlyozvatöbbnyireanyelvterületkülönbözőrésze-
irőlszármazókutatópontokkaldolgoztak.ennekazállatásnakazigazolásáraálljonitt
Hajdúmihálykutatópontjainak (Hajdú1994,2003) térképe!Hajdúranemoknélkül
hivatkozom,hiszenőtmegelőzőenegyetlenszakemberneksemsikerültanyelvterület-
nekekkorarészétlefedni.atérképenszereplőlokuszoknévállományaaközépmagyar
kor végétől lényegilegnapjainkig teszi lehetővéazegyes jelenségekvizsgálatátésa
különféle folyamatok nyomon követését. megjegyzem, Hajdú korpusza mennyiség
tekintetébenismindenkorábbikutatástfölülmúl,demegsemközelítiaz1720-asés
2009-esadatbázisnagyságrendjét.
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1. ábra. Hajdúmihályúj-éslegújabbmagyarkorimagyarországikutatópontjai(18.szá-
zad;1772–2003között)

a kartogram alapján egyértelműenmegállapítható:a) hatalmas térségekmaradnak
látókörünkönkívül;b) akutatópontok jelentős részeanyelvterületpereméhezközel
helyezkedikel;c) egyetlentörténetiadatsemlépiátaTrianonbanmeghúzottpolitikai
határokat, kivéve az az öt bukovinai falu – andrásfalva, Hadikfalva, Istensegíts,
Fogadjistenésjózseffalva–,amelyeketaz1.ábraugyannemtartalmaz,deamelyek-
rőlköztudott,hogymindigiskívülestekatörténelmimagyarországhatárain.

1.atulajdonnevekanyelvtörténetkutatóinakmegkerülhetetlenfogódzókatjelente-
nek az ómagyar kor egyes időszakai nyelvállapotának és folyamatainak leírásához.
ezzelkapcsolatbanérdemeshosszasabbanidéznikázmérmiklóst(kázmér1970,60.
p.),akiígyfogalmaz:„amagyarnye lv tö r ténet számáraa11–12.,sőtbizonyosmér-
tékiga13–14.  század i  tu la jdonnevek  i s  né lkü lözhetet lenek .Igenjelen-
tősmértékbenezek  e lemzéséve l  derü l t  fény  nye lvünk  tö r ténet i  korsza -
kábó l  három-négy  évszázad  nye lv i  eseménye i re .akésőbbikorokra,ame-
lyekbőlszövegekmárnagyobbmértékbenmaradtakfenn,atulajdonneveknyelvtörté-
neti forrásértéke kétségtelenül csökken (névé let tan i szempontból természetesen
változatlan),úgyvélemmégis,hogy ilyenszempontból isérdemesmegvallatnia14.
század utáni neveket. kétségtelen, hogy ez a vizsgálat a múlt nyelvének csak egy
kisebbszektorára,elsősorbanahangtanra ,szerényebbmértékbenaza lak tanra
ésaszó tör ténet re terjedhetki,viszont–úgylátszik–ezaforrástípusazemlített
korlátokonbelülolykortalántöbbetistudnyújtaniaszövegekvallomásánál.kétvonat-
kozásragondolok:anye lv fö ld ra j z ra ésak rono lóg iá ra”(akiemelésektőlem–
v.F.).Tulajdonképpentöbbekközöttazősmagyarkormodellálását is részbenezeka
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munkálatokteszik lehetővé,éspedigolymódon,hogyaprotougoréskoraómagyarkori
állapotokközöttiidőszakotazelőzményekéskövetkezményekismeretébenrekonstruál-
juk.mivelenneksoránamintegykétezerévetkitevőköztesállapotranemállnakrendel-
kezésünkrenyelviforrások,ezértazősmagyarkorravonatkozónyelvföldrajzimegállapítá-
sokatiskénytelenekvagyunkmellőzni.Igaz,akoraómagyarkorravonatkozónyelvföldraj-
zi megfigyelések is többnyire kellően bizonytalan lábakon állnak, hiszen a rendelkezé-
sünkreállóadatokmeglehetősenszórványosak.Felbukkanásukhelyekorántsemadmin-
digmegfelelőalapotahajdaninyelvváltozatoktéritagozódásánakbehatárolására,jóllehet
azómagyarkorrólúgygondolkodunk,hogyakkorkövetkezettbeazaváltás,amelynek
soránatörzsinyelvjárásokegyidőutánfokozatosanterületiváltozatokkáváltak.ugyan-
akkor jószerivel vajmi keveset tudunk az akkortájt kizárólag területi változatokban élő
magyarnyelvnyelvjárásainakterületielrendeződéséről.Talánkorántsemvéletlen,hogya
régebbiésazújabbnyelvtörténetikézikönyvekazadatokhelyhezkötésénekkérdésében
egyarántmeglehetősenszűkszavúak,holottazegyesjelenségekgócánakmeghatározása
aterjedésirányánakésmódjánakbehatárolásábanisnagybansegíthetnéanyelvtörténé-
szeket.Igaz,atörténeti-földrajzitényezőkettöbbnyireanyelviváltozásokmásodlagosoka-
ikéntszokásszámontartani,amelyekatágabbanértelmezetttársadalomtörténetikérdé-
sekhez vezetnek el bennünket. a történeti vizsgálatoknak tehát elengedhetetlen része
annakmegválaszolása,hogymikor,kikéshol,anyelvterületmekkoraszeleténhasználták
azadottnyelvielemetvagyjelenséget.aholkérdésérenyelvföldrajzivizsgálatoksegítsé-
géveltudunkmegnyugtatóválaszokatadni.ahhozazonban,hogymegfelelőeredményre
jussunk,kellőennagymennyiségű,anyelvterületegészétvagyannakjelentősebbszeletét
lefedőadatokravanszükségünk.minélmesszebbremegyünkvisszaidőben,annálkisebb
azesélyeannak,hogyafentebbemlítettfeltételnekmaradéktalanulelegettudjunktenni,
hiszenakoraiómagyarkorbólmeglehetősengyérenállnakrendelkezésünkreaforrások,
ésamintmárjeleztük,anyelvemlékeklokalizálásaisszámosnehézségbeütközik.

joggal vetődik fel a kérdés, létezik-e áthidalómegoldás. a válaszom egyértelmű
igenlőlehet,nohatudatábanvagyokannak,hogyazutóbbiidőbenatérinformatikával
megtámogatottcsaládnévföldrajzsemtudmindentekintetbenüdvözítőmegoldásokat
kínálni.amódszermegnevezésérejobbhíjánavisszakövetkeztetésterminusthaszná-
lom.Tartalmilagezennyittakar,hogyegykésőbbiidőszaknyelvikorpuszánaktérielosz-
lásábólpróbálokkövetkeztetéseketlevonniarra,hollehetettegy-egyneológjelenség-
nekagóca,illetőlegmikéntmodellálhatóazújításföldrajziterjedése.munkámatnagy-
bankönnyíti,hogykét,egymástólmintegyháromszázévnyireesőidőszeletösszeveté-
sérenyíliklehetőségünk.ehheztermészetesenaztkellfeltételeznünk,hogyaviharos
történelmi,valamintafelgyorsultbelsőéskülsőmigrációsváltozásokidőszakátleszá-
mítvaanyelvtörténetébenáltalábannemkövetkeznekbehirtelen,robbanásszerű,az
egésznyelvterületetérintőmozgások,átrendeződések.ebbőlkövetkezőleganyelvföld-
rajzbanisegyfajtaállandóságotfeltételezhetünk.különösenakkor,hanagymennyisé-
gűadatállrendelkezésünkre.

az alább bemutatandó két családneves korpusznak az a nagy előnye, hogy egy
adott időmetszetben az egész nyelvterületről / országból (mutatis mutandis) nagy
mennyiségű,lokalizálhatóadatvizsgálatáranyíliklehetőségünk,szembenazegyébfor-
rásokkal,amelyeketvagyaterületihatárokkorlátozottvoltával,vagyareprezentativi-
táshiányával,avagymindkettővelminősíthetünk.
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azállandóságotazidőelőrehaladtávalajelenségekterjedéseésanépességmoz-
gás fogják némileg átrendezni. a továbbiakban az elmondottak igazolására fogunk
néhányolyanpéldátmegszemlélni,amelyekalapjánállapotokattudunkmegszemlélni,
illetőlegfolyamatokatmodellálni.mielőtterresorkerülne,elöljáróbanrövidenszólnunk
kellazadatbázisokról.

2. amintfentebbjeleztem,anévföldrajzivizsgálatokhozkétidőszeletcsaládneveskor-
puszátfoghatjukvallatóra.azegyiknekazadataiamagyarkirályságterületénelvégzett
1720-as országos összeírásból, a másikét a közigazgatási és elektronikus
közszolgáltatások központi Hivatalának 2009-es népesség-nyilvántartásából származ-
nak.mindkétadatbáziskorpuszastrukturálvaéselőkódolvateszilehetővéazegymással
összetartozó adathalmazok lekérdezését. az 1720-as összeírásból (orszösszír.
1720/2012)mintegy179adókötelesszemélycsaládneveáll rendelkezésünkre.döntő
többségükférfinév(lásdrészletesebbenvörös2013,34.,57–58.p.).aztperszeegyéb
támpontokhíjánközelebbrőlnemlehetmeghatározni,hogymennyiebbőlaszületésinév.
aztsemtudnipontosan,hogyakorabelimigránsnépességújközösségbenkapottragad-
ványneveimennyibentekinthetőkegyenértékűeknekacsaládnevekkel(vö.vörös2013,
130–131.p.).ugyanakkoraconscriptiomindenadatahelyhezköthető,ígyazadattáblák
megfelelőelőkészítéseutánamagyarkirálysághárommilliósrabecsülthajdaninépessé-
ge (vö. acsády 1896, dávid 1957) hozzávetőlegesen 5,95%-nyi névállományának téri
eloszlásáralátunkrá(vörös2013,130.p.).mivelazösszeírásazerdélyiFejedelemségre
semterjedtki,ezértkeletiiránybanbekellérnünkaPartiumlakosságánakvizsgálatával.
délenakésőbbautonómiával rendelkezőhorvát-szlavónországi területeket,valaminta
hozzájuktartozórészeketésahatárvidékeket,északonaLengyelországnakelzálogosított
tizenháromszepesivárostésLublóvárátsemírtákössze.

azezredfordulóutáni strukturáltkorpusz (mmcsa2009) többmint tízmillióalap-
adatot tartalmaz. ez alapján a 2009. január 1-jei eszmei állapot szerint az akkori
magyarországi lakónépesség családnévállományára láthatunk rá. a születési nevek
mindegyike lokalizálható, éspedig megyék, települések, településrészek, Budapest
esetébenpedigmégutcákszerintis.akorpuszteljességétazértfontoshangsúlyozni,
mert a nevek a politikai határokon belüli területek egészét lefedik, ezáltal minden
korábbinálalaposabbantudjukbizonyosjelenségek,pl.hangtani,morfológiai,lexikai,
jelentéstanistb.téritagozódásátvizsgálni.

az 1720-as korpusz adatai is többé-kevésbé egyenletesen fedik le a korabeli
magyarkirályságterületét.azadatoktérieloszlásánakmeghatározásáhozatörténel-
mimagyarországTrianonbanfeldarabolt,majdamásodikvilágháborúutániutódálla-
mok határvonalait hívom segítségül. a mai magyarország területére esik az adatok
38,02%-a.szlovákia36,87%-banrészesedik.vagyisakétrégióterületéreesikegyüt-
tesenanevek74,89%-a.afennmaradómintegy25%amaimagyarországgalszomszé-
dos államokban található. ezek a következőképpen oszlanak meg: a manapság
romániáhoztartozóPartiumbólanevek9,88%-át,azausztriaiBurgenlandból7,61%-
át,azukrajnafennhatóságaalatt lévőkárpátaljáról3,67%-át,vajdaságból1,54%-át,
szlovéniából1,36%-át,Horvátországból0,76%-át, a Lengyelország fennhatóságaalá
tartozóterületekről0,26%-átvizsgálhatjuk.

3. akorpuszalapúnévtanikutatásoknakszintemindigazelsőlépéseiközétartozik
a gyakorisági listákmeghatározása. esetünkben azért van ennek jelentősége,mert
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1. azadatbázisbantovábbinyolco-sadatotistaláltam(Pop),ámezeketaPap lexikaitípusának
szempontjábólfigyelmenkívülhagytam,ugyanisazokmindenbizonnyalaszlávnyelvekvala-
melyikéheztartoznak.Hatehátkövetkezetesekakarunkmaradniaszótározásáltalánosgya-
korlatához,akkoregy-egyszótáriegységalácsupánazonnyelviváltozatokatsorolhatunkbe.

2. azútmutatólatinulmegfogalmazottszövegétteljesterjedelmébenacsádyIgnácközli.Lásd
acsády1896,12–13.p.

40 Vörös Ferenc

korábbról sohasemállt rendelkezésünkre olyan hatalmas személynévállomány,mint
amilyetaz1720-asösszeíráskínálszámunkra.amennyiségiviszonyokontúlaterületi-
ség is figyelemreméltó nóvumokat kínál, hiszen a történeti adatbázisok egyikének
segítségévelsemlátunkráazországegészterületére.

3.1. agyakoriságilistafelállításakorántsemolyanegyszerűfeladat,amintazelső
pillantásralátszik,ugyanisakülönfélelexikaitípusokalászámtalanejtés-és/vagyírás-
képváltozatotlehetbesorolni.mégazegyszerűbbhangszerkezetekismeglepőensok
változatottakarnak.aháromhangbólállóPap-nak1 három,aKis-nekésNagy-naknégy-
négy,aTót-nakpedighuszonnégy(sic!)változatátsikerültkimutatni.azokoktöbbfélék.
aváltozatoknagyszámátmindenekelőttazzalmagyarázhatjuk,hogya18.századele-
jénnemvoltamagyarbanegységesírásgyakorlat.azösszeírókahallottinformációtaz
iskolájukbanmegszerzett ortográfiai ismereteiknekmegfelelően rögzítették.ugyanitt
említhetjük,hogyaneveklejegyzésénekelveirőlmégérintőlegesensemszóltaz1715.
évi LvII. törvénycikk, amelyben elrendelték az első országos összeírást, jóllehet az
országgyűlésennekmódjátiskidolgozta.2 magávalazösszeírástechnikailebonyolítá-
sávala2–4.§-okfoglalkoztak,ámatörvénycikkakivitelezésmikéntjéresemtartal-
mazott részletes útmutatást. a családnevek jelenkori írásgyakorlatából kiindulva azt
gondolhatnánk,hogyacsaládihagyománynakisnagyjelentőségetkelltulajdonítanunk
a fentebb említett sokszínűségben. ezt a feltételezést azonban gyorsan elvethetjük,
hiszen számtalan jelből arra következtethetünk, hogy a neveket a conscriptorok
bemondásalapjánvetettékpapírra.Hateháthagyományőrzőírásmódrólakarunkszól-
ni,akkorleginkábbarraahagyományrakellgondolnunk,amelyetazösszeírókírásgya-
korlata takarhat, s korántsem a névgazdák által nemzedékről nemzedékre áttestált
családihagyományra.ezutóbbitazértiselvethetjük,mertaz1720-asösszeírásalap-
vetőenazadókötelesszemélyeknevéthagytaránk.alanyaitöbbségükbenabetűvetés
tudományábanjáratlanjobbágyokkörébőlkerültekki.kisebbrészbenavárosinépes-
ségnévállományávalistalálkozhatunkatékáklapjain,akiknekaműveltségérőlugyan
vajmikevesettudunk,ámsejthetjük,hogyekkortájtacsaládnevekírásmódjánakvál-
tozatlan formájúapáról fiúraörökítéseebbena társadalmi rétegbensemmondható
általánosnak.azösszeíróíveketamegyékáltalkiküldöttszemélyekvezették,éspedig
latinul.nincsnyomaannak,hogyanevekfeljegyzésekorfigyelembevettékvolnaacsa-
ládihagyományt.ugyanakkorszámtalanpéldáttalálunkarra,hogyfélrehallottalakokat
vetettekpapírra.különösenakkor,amikoraconscriptoroknemrendelkeztekazadott
településenés/vagytérségbenhasználatosnyelv,illetőlegdialektusismeretével,illető-
legamagyarétóleltérőnévnyelvialkatánakbeazonosításáhozszükségesnyelvtudás-
sal.mindezektehátmagyarázatulszolgálnakazegyeslexikaitípusokalábesoroltnyel-
viadatokírásképéneksokszínűségére.azállításigazolásáravessünkegypillantásta
Pap lexikaitípusának,illetőlegaPáp változatnakanyelvföldrajzára!
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2. ábra. aPap ésváltozataiaz1720-asösszeírásban(megyénkéntibontásban)

a2.és3.térkép(2.és3.ábra)alapjánmegállapítható,hogyaPap a18.századele-
jénalapvetőenamagyarnyelvterülethezköthető, jóllehetnemteljesenegyenletesen
fedileazt.Figyelemreméltófoghíjakattalálunknyugatonvas,zalaéssomogymegye
egyestérségeiben,keletenaTiszaésamarosáltalhatároltterületen.aduna–Tisza
közének déli részén jelentkező hiátus megfigyelésem szerint nemcsak e névnél,
hanematöbbigyakorilexikaitípusnálisjelentkezik(aKovács,Szabó,Nagy ésTót tör-
ténetikartogramjátlásdvörös2013,110.,124.,137.,146.p.).ezaténytehátvaló-
színűlegeredendőennemaPap korabelielterjedtségével,hanematörökpusztítással
hozhatóösszefüggésbe.

aPáp adatainakterületitagolódásáttanulmányozvaszembeszökő,hogyazokkivé-
telnélkülatörténelmisomogymegyeterületénbukkannakfel.aváltozatokefféleterü-
leti eloszlását esetünkben alapvetően háromféle okra vezethetjük vissza. az egyik,
hogysajátos,csakazadotttérségrejellemzőejtésmóddalvandolgunk.amásik,hogy
az adat feljegyzőjének ortográfiai gyakorlata áll a hátterében. a harmadik, hogy a
conscriptorsajátosanyanyelvjárásitudásaalapján„hallfélre”valamit.elvilegazsem
zárhatóki,hogyaháromtényezőegyüttesévelkellszámolnunk.azoknyomozásnake
pontjánazonbannemtéveszthetjükszemelől,hogykikisvégeztékelsomogybanaz
összeírást.Haennekutánajárunk,afentebbifelvetésekközül legkézenfekvőbbneka
harmadikváltozattűnikracionálismagyarázatnak,ugyanisezzelafeladattalaHeves
megyeküldöttei lettekmegbízva.meglehet, talánapalócnyelvterületenszocializáló-
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3. afelsorolásbanszereplőtelepülésneveketnematékábanfellelhetőformában,hanemamai
alakjukbanadommeg.

dottHevesmegyei fül hallhatta bele a köznyelvia-ba az illabiális™ hangot, amelyet
aztánmegfelelőhangjelöléshiányábanhosszúá-valadhatottvissza(apalócnyelvjárá-
si régió tömbjeinek 20. századi területiségéről lásd juhász 2001, 282. p.).
mindazonáltal figyelemreméltó,hogyaPáp-nakmintváltozatnaka térbelieloszlása
olyasféle, mintha egy összeíró kétnapi járóföldnyi somogy megyei útját rajzolná ki
Balatonendréd, kőröshegy, Látrány, andocs, Igal, Baté, juta, mezőcsokonya, kutas,
szabás, csököly, Homokszentgyörgy érintésével.3 nem tudni, hogy valóban ebben a
sorrendbentörtént-eazadóalanyok,illetőlegafalusielöljárókkikérdezéseazadókö-
telesszemélyekről,deannyibizonyosnaktűnik,hogyaPap szótáritípusánbelülcsak
asomogymegyei tékák íveintalálkoznia jelenséggel (lásd4.ábra).egyébirántaz is
figyelemreméltó,hogyahagyományőrzőnekszámítóhosszúp-salakbólegysembuk-
kantfölasomogymegyeiösszeíróíveken.megjegyzema4.számútérképrevetített42
adatból27-etPap,15-ötPáp alakbanhagytakránkaz1720-bansomogymegyében
ténykedőconscriptorok.

3. ábra. aPap ésváltozataiaz1720-asösszeírásban(településenkéntibontásban)

42 Vörös Ferenc
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4. ábra. a történelmisomogymegyében felbukkanóPap ésPáp változatok földrajzi
eloszlásaaz1720-asösszeírásban(ajelenkoriközigazgatásibeosztásravetítve)

3.2. atizenkétleggyakoribbnévközöttegysemakad,amelyetakázmér-félecsalád-
névszótáralapjánneamagyarból eredeztetnénk, jóllehet többnek is kölcsönszónak
tekinthető közszói etimon van a hátterében. ezek némelyike korai átvétel. közöttük
olyanokatistalálni,amelyekakkorkerültekbenyelvünkbe,amikoramagyarbanmég
családneveksemléteztek.Ilyenpl.aKovács ésaPap.mindkettőkoraómagyarkori,a
szlávdialektusokvalamelyikébőlszármaztathatóátvételrevezethetővissza.mikorraaz
egyelemű névrendszerből kezdetét vette a többelemű névrendszerre történő váltás,
addigramindkettőteljesmértékbennyelvünkbeintegrálódott,majdcsaládnévvévált.
csupánegyetlenolyanlexikaitípusttalálunkaz1.táblázatban,amelynekeredezteté-
sekoramagyaronkívülmásnyelvekisszóbakerülhetnek:aKovács-ot.ezutóbbiugyan-
iscsaládnévkéntakörnyezőszlávnyelvekbőlislevezethető.akétféleeredetrétegazon-
banaKovács esetébenszinteszétválaszthatatlanulegybeolvadatörténetiésjelenko-
rikorpuszunkban.azegyesadatokrólcsakgenealógiaivizsgálatokkallennekideríthe-
tő,hogyamagyarvagyaszláveredetrétegheztartoznak-e.azetnikaiviszonyokisme-
retében azonban némi fogódzót jelenthet a névföldrajz, ugyanis a magyar, illetőleg
szlávnépességáltaltömbszerűenlakotttérségekbenazadatoktérieloszlásakellőala-
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4. aTót sokszínűsége–jóllehetahangtestecsupánháromhangbólépítkezik–aszakirodalmi
előzményekismeretébennemkülönösebbenmeglepő.Hajdúmihályatörténetiforrásokban
„közelhúsz”változatávalszámol(vö.Hajdú2003,96.p.).köztüknéhányolyannalis,ame-
lyeketaz1720-asösszeírásbólmárnemsikerültkimutatni.aTotu pedig–havalóbanaTót
lexikai típusaalá sorolandóbe–külön is figyelmetérdemel,hiszenbizonyáraaFehértói
katalin által a váradi regestrumból adatolt Totu-val hozható kapcsolatba (vö. Fehértói
1969, 146. p.). ördög Ferenc a zalamegyei történeti anyagból egyház-látogatási jegyző-
könyvekalapjánmégazemlítetteknélistöbbváltozattaltalálkozik,számszerinthuszonhét-
tel(ördög1998).

potteremtbizonyoskövetkeztetéseklevonására.mielőtterrőlmeggyőződnénk,vegyük
szemügyreatizenkétleggyakoribbcsaládnévlistáját!Tegyükeztolymódon,hogypár-
huzamotvonunkajelenkoriadatokkal!

1. táblázat. a12leggyakoribbcsaládnév1720-banés2009-ben

azadatbázisok12leggyakoribbnevénekpárbaállításakortöbbdologisazonnalszem-
beötlik.1. asorrendiségtekintetébencsupánahatodikhelyentalálhatóKis ésanyol-
cadikhelyenállóMolnár pozíciójaegyezikmeg,atöbbilexikaitípusénem;2. akétidő-
síklistájacsupánegy-egylexikaitípusbantérelegymástól:az1720-asbanaFarkas-t,
a2009-benviszontaTakács-otnemleljükmeg;3. alistákélénállónégynévpozíciója
ugyaneltéregymástól,demindkétidőszeletbenugyanaztanégynevettaláljuk;4. az
adatbázisok egészéhez képest megadott százalékos értékek léptékük tekintetében
többnyirenemmutatnakjelentőskülönbséget;5. avárakozásokkalellentétbennema
történetiréteglexikaitípusaibantaláljukalegtöbbváltozatot,habáraTót-nakebbenaz
időszeletben az összes többi szótári egységnél lényegesen változatosabb írásképeit
hagytákránkatékáklapjai(aváltozatokatagyakoriságukkalegyüttlásdvörös2013,
98.p.).4 egyébirántajelenkorikorpuszbanagyakorisági listaélénállónevekközüla
legtöbbváltozatátaSzabó-nak,majdaBalogh-nak,Horváth-nakésaTóth-naksikerült
kimutatni.ezekhelyesírásunkszűkebbenértelmezetthagyományőrzőjellegénektanul-
mányozásáttesziklehetővé.egyrészükamagyarortográfia-történetkülönfélekorsza-

 1720  2009 
 Családnév f  % Változatok 

száma 
 Családnév f  % Változatok 

száma 
  1. Kovács 3081 1,72 12  Nagy 237 501 2,33 3 
  2. Szabó 3041 1,70 5  Kovács 222 110 2,18 8 
  3. Nagy 2729 1,53 4  Tóth 217 957 2,14 12 
  4. Tót 2608 1,46 24  Szabó 214 064 2,10 14 
  5. Varga 2234 1,25 5  Horváth 202 316 1,99 12 
  6. Kis 1760 0,99 4  Kiss 157 432 1,55 7 
  7. Horvát 1573 0,88 13  Varga 139 259 1,37 7 
  8. Molnár 1166 0,65 8  Molnár 108 344 1,06 10 
  9. Pap 1048 0,59 3  Balogh 97 622 0,96 12 
10. Takács 931 0,52 8  Németh 96 950 0,95 4 
11. Német 921 0,52 8  Farkas 83 536 0,82 6 
12. Balog 643 0,36 4  Papp 68 278 0,67 2 
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5. amagyareredetűcsaládnevekesetébenszintekivételnélkülaPap-bantalálkozhatunkszó-
végigemináltp-vel.az1720-asországosösszeírásból125hosszúp-scsaládnévadatotsike-
rültkimutatni.közülük94-etminősítettemmagyareredetűnek.ezutóbbirétegenbelül78
adatvoltaPapp.afennmaradó16névközöttakövetkezőkettaláljuk:Philipp (10),Főlipp
(2),Filipp (1),Fülepp (1),Szépp (1),Zepp (1).megjegyzendő,hogyaPhilipp-eklejegyzése
mögöttgyaníthatóanazösszeírólatinosműveltségehúzódhatmeg,bárazsemkizárt,hogy
egyesadatokesetében jövevénynévvelvandolgunk;aZepp magyaretimonnáminősítése
azértkétséges,mertakázmér-féleszótártanúságaszerintcsaka17.századelsőnegyedéig
fordulnakelőz-sadatok.akkortólkivételnélkülkétjegyűbetűvel jelölikaforrásokaz/sz/
hangértéket.ebbőlamegfontolásbólakárnémeteredetűnekisminősíthettemvolnaazada-
tot (vö. Brechenmachernél a Zepf, Zep()pellin, Zep(p)ernik, Zeppler címszavakkal
[Brechenmacher1957–1963/2,853–854.p.]). a18. századeleji korpuszegyértelműen
idegeneredetű,illetőlegajövevényréteghezsorolható31névadatmindegyikétnémetere-
detűnektaláltam.

ajelenkoriadatbázisban58787névbentaláltammcsakeresőjehosszúp-t.közülük
54055-öttudtammagyareredetűnekminősíteni.ezutóbbirétegben53906-otaPap lexi-
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kaihozvezetvisszabennünket.aSzabó ~ Zabó kettősségénekszókezdőz-jepéldáulaz
/sz/jelölésénekkoraéskésőómagyarkoriemlékétőrzi.egyesfeltételezésekszerint
az,hogyanyelvemlékeskorelsőidőszakábanaz éssz hangpárközösjeleaz volt,ófel-
némethatásravezethetővissza(vö.korompay2004,282.p.).acs hangértékűch a
szóvégen ugyancsak olyasféle, családnevek által megőrzött archaizmus, amelyet
viszontazófranciaírásgyakorlatómagyarkorihatásávalmagyarázunk(vö.korompay
2004,282.p.).ezutóbbittaláljukpéldáulaKovách-on.

érdekesjelenségafentebbmáremlítettPap szóvégihangzójánakgeminációja.az
eddigikutatásoknemfordítottakrákülönösebbfigyelmet.semaztnemtudjukponto-
san,hogyajelenségmelyiknyelvtörténetikorszaknakvoltazújítása,semazt,hogya
nyelvterületmelyrészénbukkantakfelelőszörahosszúp-vellejegyzettadatok.ezzel
kapcsolatbankorompaykláraígyfogalmaz:„Feltűnőgyakrantalálkozunkbizonyoscsa-
ládnevekbenszóvégibetűkettőzéssel:Papp, Kiss, Sass, Veress. ezazértfeltűnő,mert
ageminációhangzóközihelyzetbenszokottbekövetkezni.anevekenbelülfeltehetően
szerepetjátszikazadottelemrövidsége:azegyszótagúnevekminthakülönösenked-
velnékabetűkettőzést”(korompay2010,62.p.).korompayarraisutal,hogyanévvé-
gigeminátákördögFerencneka18.századizalamegyeikorpuszábólmárkellőennagy
számbankimutathatók(vö.ördög2008,281.p.).

3.3. érdekeskísérletnekígérkezik,hogyaPap hosszúp-sírásképváltozatainaknyelv-
földrajzieloszlásátkétidőszeletviszonylatábanösszevessük.nohaakétadatbázismeny-
nyiségileg jelentősen különbözik egymástól, a szóban forgó lexikai típus összkorpuszon
belülirészesedésenemmutatakkorakülönbséget,hogyennekkövetkeztébenazössze-
vetéseredményeitfenntartásokkalkelljenfogadnunk.az1720-asösszeírás1048adata
0,59%-át,a2009-es69722neve0,68%-átteszikkiateljescsaládnévanyagnak.

a18.századelejérőlageminátásváltozatból78adatotsikerültkimutatni.ezekalexi-
kaitípusegészénekmindössze7,44%-átteszikki.5 ezzelszembenazezredfordulóskor-
puszban a hosszú p-s változatok teszik ki a Pap lexikai típusának döntő többségét
(77,33%).aszámokarraengednekkövetkeztetni,hogyaPap esetébenországosviszony-
latbananévvégigemináta–mintortográfiaimegoldás–azutóbbiháromszázévbenvált
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kaitípusaalásorolhatunkbe.amagyarrétegenbelülfennmaradó149adataFülöp szótári
egységéhez köthető. ezek a következők:Fülöpp (72),Filipp (51),Fülepp (13),Filepp (7),
Remetey-Fülöpp (4),Fillipp (1),Fűlepp (1).azidegeneredetű,illetőlegjövevénynév-rétegben
4 731 névvégi (összetett nevekben a névrész végén) hosszú p-t tartalmazó családnevet
találtam.

elterjedtebbé.azértazóvatosfogalmazás,mertpontosannemtudni,hogyanévvégip
lejegyzéskorikettőzésébenmekkoraszerepetjátszottazösszeírókszemélye,pontosab-
banazáltalukfavorizáltortográfiaigyakorlat.Hapedigezutóbbiténnyelisszámolunk,
akkorarraugyancsaktekintettelkelllennünk,hogyazadotttérségetösszeírószemélyek
honnanérkeztekazegyesmegyékbe,illetőlegholsajátítottákelabetűvetéstudományát.
ajelenséga18.századelejénalegkoncentráltabbankomárommegyébenmutathatóki
(42adat–13,726‰).azösszeírástittTornamegyeiconscriptorokvégezték.eztköveti
Hajdú(8adat–7,843‰),Fejér(4adat–1,946‰),nyitra(18adat–1,712‰),szabolcs
(2adat–0,864‰),győr(2adat–0,493‰)ésvasmegye(2adat–0,139‰).aHajdú
kerületbenésszabolcsbanFejérmegyei,Fejérmegyébennógrádi,nyitramegyébenungi,
győrmegyében nyitrai, vasmegyében gömöri összeírók vetették papírra az adatokat.
ugyanazösszeírókföldrajzihovatartozásaelsőpillantásrakellőenszóródik,ámhafigyel-
mesebbenszemügyrevesszükakiküldőmegyékelhelyezkedését,akkoralapvetőenkét
gócrajzolódikkielőttünkakorabelimagyarkirályságtérképén.Földrajzilagtöbbé-kevés-
bémindkettőegybeesikaPap hosszúp-sadatainakfelbukkanásihelyeivel(kivételezalól
vasmegye,amelynekkétösszeírójagömörmegyébőllettkiküldve).

5. ábra. aPap hosszúp-sváltozataiaz1720-asösszeírásban(megyénkéntibontásban)
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6. atérképrevetítettadatokatmindenesetbenamegyék,illetőlegatelepülésekössznépessé-
géhezviszonyítvahatároztammeg(ezrelékben).

6. ábra. aPap hosszúp-sváltozataiaz1720-asösszeírásban(településenkéntibon-
tásban)

Háromszázévetugorvaazttapasztaljuk,hogyaPap családnévhosszúp-sváltozataa
maipolitikaihatárokonbelülszinteazegésznyelvterületeturalja(lásd7.és8.ábra),
ámleginkábbazországkeletifelében,azonbelülisazészakkeletitérségkétmegyéjé-
ben, Hajdú-Biharban, valamint szabolcs-szatmár-Beregben van jelen legerőteljeseb-
ben.6 a7.ábraaztisjelzi,hogyadunántúlonleginkábbaveszprém,somogy,Tolnaés
BaranyaáltalhatárolttérségekbentalálkozniPapp-okkal.megjegyzendő,hogyamint-
egy15ezerrövidp-sadatérdembennembefolyásoljaamostbemutatottjelenségtér-
képtájegységekszerintielszíneződését.ajelenkoritérképekenfeltűnőaduna–Tisza
közénekhiátusa,amelyreegyébtámpontokhíjánegyelőrenemtudunkmásmagyará-
zattalszolgálni,mintaszázötvenévestörökpusztításvalamifélekéseilenyomata.

Térinformatika és névföldrajzi paradigmaváltás 47
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XV

. évfolyam
  2

0
1

3
/2

, S
om

orja



7. ábra. aPap hosszúp-sváltozataia2009-eskorpuszban(megyénkéntibontásban)

8. ábra. aPap hosszúp-sváltozataia2009-eskorpuszban(településenkéntibontásban)
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3.4. aKovács családnévtörténetiésjelenkorinyelvföldrajzávaltöbbkorábbimunkám-
banisfoglalkoztam(lásdvörös2009,196.p.;2013,104–114.p.).éppenezértaköz-
szóietimonnalkapcsolatostudnivalókatehelyüttcsakrövidenérintem.

azetimológiaiszótárakakovács közszóeredeztetésekoregyöntetűenúgy fogalmaz-
nak,hogyazkoraiátvételkéntadéliszlávdialektusokbólkerülhetettátamagyarba(vö.
Tesz,eWung).szótörténetiszempontbólfölöttébbérdekes:aszláveredetűkovács sza-
vunkmelléa(vas)verő nemcsaktársult,hanemjószerivelkiisszorítottaaztanyelvhasz-
nálatból(moór1954,72.p.).megjegyezem,rubinyimózesamoldvaicsángókkörébőlsze-
mélyekmegnevezéséreszolgálóközszókéntemlítiavaszverő-t(sic!),amelyottakovács-
mesterségrejáratoskifejezés(rubinyi1901,171.p.).Bárczigézaszerintakovácsmester-
ségreaverő mintközszóméga17.századbanishasználatosvolt(vö.Bárczi1967,289.
p.).ezutóbbiazértérdekesszámunkra,mertBárcziállításaalapjánaztvárnánk,hogyfog-
lalkozásnévieredetűcsaládnévkéntmindaz1720-as,mindpedigazezredfordulóutáni
korpuszbanviszonylagnagyszámbantalálunkilyenadatokat.ezzelszembena18.század
elejiforrásbólmindösszenégyidevonhatónevetsikerültkimutatni:valamennyianyelvte-
rületkeletifelérőlszármazik.közülükháromegyértelműenakötélverőmesterséggelhoz-
hatókapcsolatba:Kotélverő (szatmárnémeti–rom.satumare;szatmármegye),Kötélverö
(mezőtúr; Heves és külső-szolnok megye), Kőtélverő (érsemjén – rom. Şimian; Bihar
megye),Verö (nyíracsád;Biharmegye).azérsemjénipusztaVerö természetesennemjogo-
sítfelbennünkarra,hogymagátanévbenrejlőmesterségetbeazonosítsuk,hiszenannak
közszóietimonjahajdanavasverőmellettegyebekentúlakötélverőre,rézverőrestb. is
utalhatott.Természetesenajelenkorikorpuszbanistalálkozniverő-kkel.nemegyközülük
többes tagolódású családnév részeként vagy valamilyen összetétel utótagjaként tartal-
mazta a keresett szót (Házverő-Szabó [6], Házverő-Török [4], Házverő Szabó [3],
Házverőszabó [1],Verő-Gergye [1];Kötélverő [71],Kincsverő [29],Hadverő [12],Dióverő
[5],Kőtélverő [3],Rézverő [3],Kötélverö [2],Kötelverő [1]).ezenkívül251pusztaVerő-tis
találtam.mindazonáltalelgondolkodtató,hogyaVerő-bőlrelatívecsakilyenkevéscsalád-
névadatolhatóazezredfordulósmagyarnévállományban.

aKovács –amintfentebbaz1.táblázatbanláttuk–a18.századelsőfelébenaleg-
gyakoribb családnév volt az adóköteles személyek körében. Tizenkét írásképváltozatát
sikerült kimutatni a korpuszból. ezek gyakoriságuk sorrendjében a következők:Kovács
(2093),Kovacs (701),Kováts (161),Kouács (50),Kovats (40),Kovach (11),Kóvács (11),
Kovacz (6),Kovácz (4),Kouacs (2),Kovac (1),Kóvacs (1).megjegyzendő,hogyacs hang
ts-ses,cz-s,illetőlegch-sjelölésimódjaakorabeli,felekezetimegoszlástmutatóírásgya-
korlattalhozhatóösszefüggésbe.ats-esekjellegzetesenaközépmagyarkoriprotestáns,a
cz-sek és ch-sak a katolikus helyesírási gyakorlat továbbvitelének tekinthetők (vö.
korompay2010,62–63.p.).ezutóbbi jelölésimódotegészenakancelláriaihelyesírási
gyakorlatigtudjukvisszavezetni.egyébirántacs-sjelölésimódalapvetően17.századikato-
likusújításnakszámít.HaaKovács névvégihangjajelölésmódjainakgyakoriságátalapo-
sabbanmegszemléljük,azonnalfeltűnikacs-sváltozatokdominanciája(92,79%).ezarra
engedkövetkeztetni,hogyacsaládnevekírásábanmárjóvala19.századielejinyelvújítá-
si vita előtt háttérbe szorultaka középmagyar kori felekezeti különbségeket továbbvivő
archaikusjelölésimódok.

atovábbiakbanalexikaitípusadatainakterületieloszlásátfogjuktérképeksegítségé-
veltanulmányozni.a9.és10.ábrábólegyértelműenkiolvasható,hogyanévadatailénye-
gilegazegészmagyarkirályságterületétlefedik.kivételezalólatöröktőlnemrégibenvisz-
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7. akettőseredeztetésegyfajtahomonimitásnakfoghatófel.ajelenségrekniezsaIstvánjobb
híjánamagyar–szlovákterminusthasználja(kniezsa1965/2003,347–349.p.).

50 Vörös Ferenc

szafoglaltterületekegyrésze.mindenekelőttaduna–Tiszaközénekdélebbiterületei,vala-
mint a Tisza alsó folyásától keletre. Továbbá kisebb hiátusokkal találkozhatunk a mai
szlovákia területén Pozsony, szepes és sáros megyében. kárpátalján máramarosban
egyetlenadatasembukkantfelanévnek,holottezutóbbitérségbenjelentősszámúszláv
népességgelszámolhatunk.a9.ábraalapjánmegerősítődnilátszikazetimológiaiszótá-
raknakazazállítása,hogyanévalapjátképezőközszóelsősorbanadéliszlávdialektu-
sokbólkerülhetettátamagyarba,jóllehetatérképalapjánazészakiszlávdialektusokat
semzárhatjukki kategorikusana forrásnyelvekközül. amiazonnal szembeötlő, hogya
Kovács különösennagykoncentrációbanvanjelenadunafolyásátólnyugatraesőmegyék
közülasomogy,zala,veszprém,zalaésTolnaáltalhatároltrégióban.ezalapjánjoggal
vetődikfelakérdés,hogyanévdunántúlikoncentráltságaösszefüggésbehozható-eazzal,
hogyahonfoglalómagyarokadunántúlonjelentősszámúszlávnépességettaláltak,akik
nyelviasszimilálódásánakegyfajtaszubsztrátumakéntfoghatófelakovács közszóelter-
jedtsége.Hogymelyikhonfoglaláskoripannóniaiszlávdialektus lehetettazátadó,erre
nézvéstaTeszésazeWungisóvatosanfogalmaz,amikoradéliszláveredetetvalószínű-
síti. Főként hangtani kritériumokra támaszkodik, nyelvföldrajzi támpontokat nem vesz
számba.mindazonáltaltudnunkkell,hogyakovács magyarbakerülésekoraPannóniában
beszélt dialektusok hangtani sajátosságait alapvetően nyelvünkbe került szláv kölcsön-
szavaksegítségéveltudjukrekonstruálni.azátadás-átvétel irányánakhangtanialapokra
helyezettmeghatározásaazonbanazértütköziknehézségekbe,mertahogyegyikrecenzi-
ójábanzoltánandrásfogalmaz:„akésőbbihorvátot,szlovéntésszlovákotjellemzőhang-
tanivonásokolyankombinációbanfordultakelő,amimaegyüttesenegyetlenszlávnyelv-
bensemtalálhatómeg”(zoltán2004,674.p.).adunántúlonlétezhetettviszontegyolyan
szlávdialektus,amelyabolgárszlávvalhozható rokonságba.ennekhangtanipéldázata-
kéntszokásagerencsér foglalkozásnevünketemlíteni,amelyetimonjasemaszerbből,
semahorvátból,semaszlovénbőlnemmutathatóki,csakisabolgárból.megjegyzem,az
ómagyarkoriközszóiátvételrevisszavezethetőGerencsér családnévnekminda labiális,
mind az illabiális változatai máig döntően a dunántúlhoz köthetők (vö. vörös 2010,
170–175. p.).napjainkban tehát a szlavistáksimonyi zsigmondnál óvatosabban fogal-
maznak.simonyiugyanisakovács közszórólhatározottanállítja,hogyaztegyenesena
szlovénbólvettükát(vö.simonyi1906,400.p.;aszlovéneredeztetésrőllásdmégasbóth
1900,323–324.p.).

visszatérveazeredetigondolatmenetre:azelmondottakbólegyenesenkövetkezik,
hogypusztánaKovács nyelvföldrajzánakvizsgálatávalnemtudunkracionálismagya-
rázattal szolgálni a fentebb említett, amagyar királyság szláv nyelvterületeinmegfi-
gyelhetőnyelvföldrajzihiátusaira.ehhezbehatóbbankellenevizsgálniazegyestérsé-
gek legfrekventáltabb neveit, amelyek regionális szinten háttérbe szoríthatták a
Kovácsot. annyi azonban bizonyos, hogy a török kiűzése után a felső-magyarországi
területekrőldéliiránybanmegindulónépességmozgássalszámos,azészakiszlávnyel-
vekben(leginkábbaszlovákban)keletkezettKovács keveredhetettamagyarbanlétre-
jöttcsaládnevekkel.7 ezamagyarázataannakafentebbhangsúlyozottkitételnek,hogy
aKovács esetébencsakgenealógiaivizsgálatokkallehetnekorrektmódonszétválasz-
taniaszlávésamagyareredetrétegheztartozóadatokat.
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Térinformatika és névföldrajzi paradigmaváltás 51

9. ábra. a Kovács szótári típusának területi eloszlása az 1720-as összeírásban
(megyénkéntibontásban)

10. ábra. aKovács szótáritípusánakterületieloszlásaaz1720-asösszeírásban(tele-
pülésenkéntibontásban)
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52 Vörös Ferenc

3.5. a továbbiakbananépességmozgás tanulmányozásáhozkívánokadalékkal szol-
gálniazÁrgyelán családnévtörténetiésjelenkorinyelvföldrajzánakvizsgálatával.

azÁrgyelán alapjaegyhonfoglaláskorabeli tájnevünkkel,azerdéllyelhozhatókap-
csolatba.az’erdőelü,erdőelőtti,erdőntúli’jelentésűerdélytájnévkülönfélehangválto-
zásokkal vette felmai hangalakját (kúnos 1885, 98. p.; Horger 1910, 342. p.; Hefty
1911,155.p.;Pais1912,125.p.;Tagányi1913,148.p.;alexics1914,403.p.;Laziczius
1941,274.p.;szabóT.1943,73.p.;juhász1984,232–233.p.;Hajdú1990,80.p.;kiss
1996,442.p.).rekonstruálthangalakja:*Erdeuelu. egyesekszerintamagyartájnéva
székely nyelvjárások valamelyikéből került át kölcsönszóként a románba (vö. Iordan
1983, Ionescu2004),éspedigonnan,aholaszókezdőhangot legalsónyelvállású(ún.
nagyonnyílt)ä-velejtették(Ärdel).ahelynévd-nekgy-vépalatalizálódásával,valaminta
románban ilyenkorszükséges ’onnan/odavaló’ jelentésű -an / -ean(u) helynévképző
hozzátoldásával integrálódottazátvevőnyelvben.eszerintaz ígykeletkezettmelléknév
voltazArgyelan(u) ’erdélybőlszármazó,erdélyi’románcsaládnévalapja.

azetimológiatárgyalásakornemkerülhetielafigyelmünket,hogyamagyarországi
beáscigányokháromdialektusaközülazegyiketazárgyelánokalkotják(Bíró2006,62.
p.).adialektusbeszélőijellemzőenBaranya(Lakatos2006,112.p.),illetőlegazazzal
határossomogy,Tolnamegyeterületénélnek.nyelvüketa19.századirománnyelvújí-
táselőttiarchaikusváltozatkénttartjukszámon.amaimagyarországterületéreegyér-
telműenmigrációrévénkerültekát.

11. ábra. az Árgyelán szótári típusának területi eloszlása az 1720-as összeírásban
(megyénkéntibontásban)
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Térinformatika és névföldrajzi paradigmaváltás 53

azárgyelánokésaszóbanforgóÁrgyelán családnévközöttnemkellokvetlenülszo-
rosösszefüggésregondolnunk.anévadáslogikájaugyanisanépnévieredetűcsalád-
nevekesetébenáltalábanaztdiktálja,hogyaközösségbőlkiszakadókat, földrajzilag
távol(abb)rakerülőketruházzákfelazújközegbenezzelaragadványnévszerűjelzővel.
az sem kizárt, hogy az árgyelánokhoz külsőleg és/vagy belsőleg hasonlító, esetleg
velük valamilyen kapcsolatba kerülő személyeket kezdik így nevezni. ezek a tények
tehátóvatosságraintenekbennünket,amikoracsaládnévnyelvföldrajzáttárgyaljuk.

az1720-asösszeíráskorpuszábanazÁrgyelán lexikaitípusaalá35adatotsikerült
besorolni.ezekhétkülönbözőejtés-és/vagyírásképváltozatottakarnak.Íme:Ardilan
(12),Ardilán (10),Ardelan (5),Ardillan (4),Ardelán (2),Ardelán,Ardilla (1),Ardilyan (1).
rajtukkívülegyolyatistaláltam,amelymagyarnévképzésnektekinthető,ésminden
valószínűség szerint a székelység körében használatos igen nyílt ä-s ejtést takar
(Ardéli).eztadologtermészetébőladódóanazErdélyi szócikkébetartozónakkelltekin-
tenünk.atörténetikorpusznyelvföldrajziérdekességekéntemlíthető,hogyazalapve-
tőenaPartiumhárommegyéje–arad(12adat–3,783‰),Bihar(18adat–1,975‰)
ésmáramaros(5adat–1,857‰)megye–közöttoszlikmeg.egyetlenadatsemlépi
átamaimagyarországpolitikaihatárait.anévgazdáketnikaihovatartozásárólsemmi
közelebbitsemtudunk,ámanévgyaníthatóanmagyarésrománnévgazdákatistakar-
hatott,különösenazetnikailagvegyesaradésBiharmegyében.

12. ábra. az Árgyelán szótári típusának területi eloszlása az 1720-as összeírásban
(településenkéntibontásban)
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ajelenkorikorpuszadataiazországmindenmegyéjében,illetőlegafővárosbanismeg-
találhatók.Igaz,minélnyugatabbramegyünk,annálkisebbkoncentrációbanvanjelena
névazegyestérségekben.az1204adatszórtságátmisemjelzijobban,minthogyanév-
nek tizenhatváltozatátmutattakiammcsakeresője:Árgyelán (790),Ardelean (117),
Argyelán (102),Ardeleán (50),Árgyellán (29),Ardelán (26),Árdeleán (23),Argyilán (14),
Árgyilán (12),Árdelán (10),Argyel (9),Argyellán (9),Ardeleanu (7),Árgyel (4),Ardel (1),
Árgyél (1).aváltozatoksokszínűségétHajdúmihályisazadatoknagyfokúföldrajziszórt-
ságávalmagyarázza (Hajdú 2010, 38. p.). a Hajdú-féle családnév-enciklopédia a név
jelenkorinévföldrajzávalkapcsolatbanmeglepőenpontoseligazítástnyújt,nohaszerzője
csupángyűjtésekenalapulómegfigyelésekretámaszkodhatott,hiszennemismerteazo-
katakartogramokat,amelyeketehelyüttazolvasórendelkezésérebocsátok.

a14.ábraalapjánmegállapítható,hogyalexikaitípusadataikétdélkelet-magyaror-
szágimegyébensűrűsödnek.anévaPartiummalhatárosrégióbanviszonylagösszefüg-
gő észak–nyugati sávot fed le, de tulajdonképpen kisebb-nagyobb foghíjakkal egész
Békéséscsongrádmegyébenjelenvan.afővároskörnyékénugyancsakösszefüggőbb
területrajzolódikki,jóllehetanévkoncentráltságaittlényegesenkisebb,mintazemlített
dél-alföldimegyékben. amagyarországi romákáltal lakott térségekkel azÁrgyelánnak
nemmutatkozikátfedése,különösennemabeáscigányokáltallakottdél-dunántúlon.

azÁrgyelán nyelvföldrajzánaktanulmányozásaalapjánarraakövetkeztetésrekell
jutnunk, hogy a név a románnépességnek a18. századután felgyorsult népesség-
mozgásarévénkerültbeamaimagyar(országi)névkincsjövevényrétegébe.akülönfé-
lehangváltozásoknagybanhozzájárultakanyelviintegrációjához.amaimagyarnyelv-
érzékszámárahomályfedi,hogyetimológiailagerdélytájnevünkkelvankapcsolatban.
ugyanakkoranyelvészszámárakiválóanpéldázzaakölcsönzésésavisszakölcsönzés
nyelviésextralingválissajátosságait.

13. ábra. az Árgyelán szótári típusának területi eloszlása az 2009-es korpuszban
(megyénkéntibontásban)

54 Vörös Ferenc
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8. atanulmánynaka3.6.alfejezetéta2013-asmutatványaz1720-asországosösszeírásnév-
földrajzábólc.monográfiámhozisfelhasználtam.

14. ábra. azÁrgyelán szótáritípusánakterületieloszlásaaz2009-eskorpuszban(tele-
pülésenkéntibontásban)

3.6. végezetülegyolyanpéldátszeretnékbemutatni,amelya18.századelejinyelvha-
tár hozzávetőleges meghatározásához nemcsak a szociolingvisták, hanem a rokon
szakmákképviselői számára is támpontokatkínálhat.ehheza3.2.pontban tárgyalt
leggyakoribbnevekközülválasztottamkiegyolyat,amelyetmindenkétségetkizáróan
magyaretimonkénttarthatunkszámon.8

aválasztásomaNagy családnévreesett,amelymindenkétségetkizáróanmagyar
névképzésnektekinthető,sőtabennerejlőközszórólisnagyvalószínűséggelállítható,
hogyazbelsőkeletkezésűmagyarlexikaiegység,jóllehetetimológiaiszótárainkbizony-
talan, talánafinnugorkorigvisszavezethetőörökségkéntkezelikanagy közszót (vö.
Tesz,eWung).

afentebbifejezetekbenelmondottakalapjánaNagy családnév18.századelejigya-
koriságanemérbennünketváratlanul.különösenakkornem,hafigyelembevesszük,
hányfélemotivációállhataz idesorolandónevekhátterében.elsőkéntemlíthetjüka
nemzedékviszonyító szerepét, ugyanis a zártabb közösségekben máig természetes,
hogy családon belül az idősebb nemzedék tagjait aNagy ragadványnévvel említik.
másodikkéntvehetjükszámbaaztamotivációt,amelyetazetimológiaiszótárakalap-
jánakövetkezőképpenadhatunkmeg:’jelentősszerepű,kiválószemély,hatalommal
rendelkező,magasrangú,vezetőemberstb.’ (vö.eWung,Tesz).analógiákként idéz-
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56 Vörös Ferenc

hetjükazokataközszóiösszetételeinket,amelyekbennagy elő-vagyutótagottalálunk,
pl.nagyapa, nagybácsi, nagymama, nagynéni; (falunagy >)fónagy, hadnagy, násznagy,
őrnagy, várnagy; stb.(vö.moór1949,21.p.;Hajdú2003,775.p.).ezzelkapcsolatban
említhetjükPenavinolgaszlavóniaigyűjtéséből,hogya19.századközepénkórógyon
azazonosnemzedékheztartozóegyezőnevűgyermekekmegkülönböztetéseisaKis
ésNagy jelzősegítségéveltörtént.Penavinehhezmégannyitteszhozzá,hogya„Nagy
ragadványnévacsaládbólkiváltidősebbtestvér,aKis pedigafiatalabbtestvérnevé-
nekjelölőjelett(vö.nagyobbikuram=azurambátyja,kisebbikuram=azuramöccse)”
(Penavin 1958, 477. p.). a fentebb elmondottakat látszik megerősíteni szabó T.
attilánaka16–17.századierdélyinemzedékviszonyítófunkciójúcsaládnevekrőlpubli-
káltírása(szabóT.1967).

végülaNagy motivációinakszámbavételekoraztsemhagyhatjukfigyelmenkívül,
amirealaikusnyelvérzékalapjánalegtöbbengondolnak:vagyishogyavalamikorifel-
menő termetére (magasság,erős testalkat) utalás isnemegy ide tartozócsaládnév
kialakulásábanközrejátszhatott.HajdúmihályszerintaNagy vagyonihelyzetreisutal-
hatott(Hajdú2003,775.p.), jóllehettalánezzelamotivációvalalegkevésbészokás
számolni.

aleggyakoribbnevekesetébenokkalvetődikfelakérdés,mikénttölthettékbeiden-
tifikálófunkciójukat,hanemcsakamakro-,deamikroközösségenbelülisazátlagosnál
lényegesentöbbszörtalálkozhatunkvelük.nyilvánvaló,hogyelsősorbanamikroközös-
ségenbelüliszerepüketkellvizsgálnunk,éscsakmásodsorbanazt,hogyabeszélőkö-
zösségegészénbelülhogyanlehetettasokazonosnevűszemélyközötteligazodni.a
Nagy ésaKis nemzedékviszonyítófunkciójakapcsánaztgondolhatnánk,hogya18.szá-
zadelején–amikormárlétezteköröklődőcsaládnevek,ámaszületéskorkapottcsa-
ládnévkorántsemkísértvégigmindenkitazéletútján–aszóbanforgóösszetevőkmint
ragadványnévszerűnévrészektömegesen,delegalábbisnagyszámbanadatolhatókaz
1720-as korpuszból. ezzel kapcsolatban elsőként azt vizsgáltam,miféle családnevek
előtt találkozhatunknemzedékviszonyító-gyanús (a továbbiakbanazegyszerűségked-
véért:nemzedékviszonyító)Nagy-okatésKis-eketatöbbestagolódásúnévegyüttesek-
ben.a722idesorolhatóadatból114Kis (15,79%),továbbá71Nagy (9,83%)névrészes
adatotsikerültkimutatni.csupánérdekességkéntemlítem,hogymindkétcsoportbanaz
ún.apanévieredetűcsaládnevekmellett találtama legtöbbnemzedékviszonyítóKis-t
(55,28%)ésNagy-ot(61,97%).Lényegesenkevesebbszerszerepeltekfoglalkozásnevek
(Kis:22,81%;Nagy:12,68%),népnévieredetű(Kis:7,02%;Nagy:8,45%),származási
helyreutaló (Kis:5,26%;Nagy:4,23%), illetőlegkülsővagybelső tulajdonságrautaló
(Kis: 2,63%;Nagy: 2,82%) családnevekmellett. szabó T. attila végső konklúziójában
magaisarraamegállapításrajutott,hogyanemzedékviszonyítóelemekleggyakrabban
apa-(ahogyszabóT.fogalmaz:keresztnév),illetőlegfoglalkozásnévieredetűcsaládne-
vekelőttaleggyakoribbak(szabóT.1967,64.p.).

Hangsúlyoznikellazonban:önmagábanazatény,hogyezeknekatöbbtagbólálló
családneveknekaföljegyzésétaz1720-asösszeírásbanszintekivételnélkülkétkülön
szóbaírvataláljuk,nemszámítdöntőérvneksemamellett,hogyragadványnévszerű-
ek, semamellett, hogy valódi, többes tagolódásúcsaládnevek lennének.különösen
annakfényébennem,hogyegységeshelyesírásielvekhíjánszintemindenösszetétel-
lelkeletkezetthelynevetistöbbkülönszóbaírvahagytakráazutókorraazösszeíróívekFó
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Térinformatika és névföldrajzi paradigmaváltás 57

(pl.Arok Szállás, Göncz Ruszka, Kis Baráthy, Rácz Fejerto, Szent Márton Káta, Szölös
Ardo, Tisza Nána stb.).

afentikitérőtazérttartottamfontosnakbeiktatni,mertezzel ishangsúlyoznisze-
rettemvolna,hogyaNagy családnévesetébenmilyenjelentősszerepettulajdonítha-
tunk a nemzedékviszonyító elemet tartalmazó jelzős szerkezetek redukciójának.
vélhetően sokkal nagyobbat,mint ahogy azt a laikus nyelvérzék gondolná.mindezt
annakellenéreállíthatjuk,hogyakorpuszalapjánolyasfélekorrelációspárokatalig-alig
tudnánkfölsorakoztatni,amilyeneketszabóT.attilaalevéltáriforrásokratámaszkodva
gyűjtöttcsokorbaatörténetinévállományból(szabóT.1967),hiszenalegtöbbesetben
egy-egyháztartásbólcsupánegyetlenszemélynevétjegyeztékföl:acsaládfőjéét.azt
pedigazösszeíróívekennemrögzítették,hogyvoltak-ecsaládikötelékekaJoannes Kis
Pál-okésJoannes Nagy Pál-okközött.

adologtermészetébőladódik,hogyazalábbiakbanalexikaitípusalácsakapusz-
taNagy-okatésannakváltozataitsoroltambe.atörténetirétegbennégyírásképválto-
zattalszámoltam:Nagy (2353adat),Nagj (303adat),Nagi (61adat),Nágy (4adat).
közülükcsupánkettőmaradtmeganapjainkigelteltközelháromévszázadsorán:a
Nagy ésaNadj.azelsőnemigényelkülönösebbortográfiaimagyarázatot,amásodik
viszontigen.aj ugyanistöbbes(hang)értékettakar:egyarántjelölhetteazi-t,aj-tésaz
y-t.ezanyugat-európainyelvekbensemritkajelenség.amagán-ésmássalhangzóér-
tékszétválásanagyjábóla16–17.századbankövetkezikbe(vö.korompay2004,282.
p.).Talánkorántsemvéletlen,hogya18.századeleji forrásunkbanazadatokdöntő
többségéta[gy]hangértékűg + y-osbetűkettőzésselleljükmeg,éscsaktöredékéta
régebbikorokarchaikusírásmódjáttovábbvivőj-s,illetőlegi-sformában.a2009-eskor-
puszbantehátugyancsakhelyesírásikövületnekkelltekintenünkahatvanNadj alak-
bankimutathatóadatunkat.ezzelszembenahatvannyolcNad egyfajtaneologizmus-
nak minősítendő. egyértelműen a 20. században politikai határokkal leválasztott
magyarnépességgelhozhatóösszefüggésbe.éspedigolymódon,hogyakörnyezőnyel-
vekbenajellegzetesenmagyarnévállománytahatóságokállamnyelvűsítették.ennek
soránegyeshangokbetűjelétmellékjelesformákkalváltottákfel.ÍgylettaKiss-bőlKiš
~ Kišš [kis],aNagy-bólpedigNaď [nagy]stb. (vö.Lanstyák1991,18–19.p.;2000,
172.p.;vörös2004,48.,237.,249–254.p.;2011,282–286.p.).a20–21.század
során a magyar hatóságokkal jogviszonyba kerülő határon túli magyarok nevéről a
magyarokmányokbanóhatatlanulelmaradapalatalizációrautalómellékjel.azerede-
timagyarnévalkatáttehátönkényesenhelyreállítaninemlehet,ugyanakkorazállam-
nyelvűsítettformaissérül.azilyennevekrőlakáraztismondhatnánk,hogyatöbbszö-
röstorzuláskövetkeztébennyelvisenkiföldjérekerültek.magyarázatraszorulnaatör-
ténetianyagbanaNágy.ennekkapcsáneredendőenarragyanakodtam,hogyazillabi-
ális™ hangotakartákvelevisszaadni.ámazidetartozónégyadatnyelvföldrajzivizs-
gálataazzalszembesített,hogyegyiknévsemhozhatóközvetlenkapcsolatbaapalóc
nyelvjárásterülettel:egy-egyugyanisaHajdúmegyeinánáson(ma:Hajdúnánás)ésa
nyitramegyeiFarkasdon(ma:vágfarkasd,szlk.vlčany),kettőpedigBudaszabadkirá-
lyivárosábanbukkantfel.

mielőttaNagy lexikaitípusatéritagozódásánaktárgyalásáratérnénk,érdemesegy
pillantást vetni a szóban forgó családnév történeti rétegenés a2009-es korpuszon
belüli részesedésére.annyitelöljáróbanelőrekellbocsátanunk,hogykét,egymástól

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XV
. évfolyam

  2
0

1
3

/2
, S

om
orja



58 Vörös Ferenc

sok tekintetben lényegesen különböző összetételű korpusszal van dolgunk. az első
esetbenalapvetőena18.századelejimagyarkirályságdurvánhárommilliósrabecsült
népességemintegy6%-ánakanévállományaállrendelkezésünkre(vö.acsády1896,
dávid1957).ezentúllényegeskülönbségkéntemlíthetjükakövetkezőket:1. csakaz
adókötelesfelnőttnépességneveiállnakrendelkezésünkre,ámazokisdöntőenférfi-
neveket takarnak;2. elevenema születési nevekkel vandolgunk,hiszenanévállo-
mányegyrészemozgásbanvan;3. akorpusznemtekinthetőegységesnyilvántartási
elvekre épülő forrásnak, hiszen a conscriptorok a nyelvi adatokat is az adatközlők
bemondásárahagyatkozva jegyezték föl (lásd föntebba2.és4.1. fejezetbenazélő-
nyelvi minősítéssel kapcsolatban elmondottakat); 4. a nevek rögzítése a korabeli
helyesírási gyakorlat sokszínűségét tükrözi; 5. a korabeli magyar királyság határai
lényegesennagyobbrégiótfedtekleamagyarnyelvterületből,mintamireaTrianonban,
illetőleg az 1947-es párizsi békeszerződés során kialakított határokon belül rálátha-
tunk.ezzelszembena2009-esadatbázis:1. ateljesmagyarországilakónépességcsa-
ládneveittartalmazza;2. benneszületésineveketvizsgálhatunk(kivételnekszámítana
ezalólazokahivatalosnévváltoztatások,amelyekaszületésineveketérintik),vagyis
asszonyneveketésházasságineveketnemtartalmaz;3. mindenkorosztályésmindkét
nemneveifellelhetőkbenne;4. azállamiadminisztrációáltalmegszabottkövetelmé-
nyekszerintiortográfiaigyakorlatállazadatokrögzítésénekhátterében;5. nagyfokú
állandósággalésmegállapodottsággaljellemezhető.

afentiekbőlislátható,hogyakétkorpuszmindmennyiségi,mindpedigminőségi
tényezőktekintetébenjelentőseltéréseketmutat.éppenezértszükségeskellőóvatos-
sággaleljárni,amikorakét időszeletnévföldrajzi eredményeinekegybevetésesorán
állításokat fogalmazunkmeg.azelmondottakellenéreúgygondolom,nemmondha-
tunklearról,hogyanévföldrajzitérképlapokatösszevessük.

mielőtteztmegtennénk,aNagy családnév lexikai típusánakazösszkorpuszokon
belülirészesedésétisszükségesneklátszikérinteni.az1720-asösszeírás2729adata
azadatbázisegészéhezképest1,53%-ban részesedik. Ígyakorbanaharmadik leg-
gyakoribb családnévnek számított. ezzel szemben a 2009-es korpuszban a szóban
forgócsaládnévnek237501adatátsikerültkimutatni.Tehátateljeslakónépességnek
2,33%-aviselteeztanevet.ezakülönbségminthaarrautalna,hogyaközelháromszáz
évalattjelentősennőttazössznépességenbelülaNagy családnevűekrészesedése.ez
azonbanegyébtámpontokhíjáncsakfeltevés,hiszenaz1720-askorpuszalapjánmég
hozzávetőlegesensem tudjukmeghatározni,hogyaháztartásokat valamiféleképpen
reprezentálóadókötelesszemélyekmögöttmekkoraalátencia.Továbbáaztsemtud-
juk, hogy az adómentességet élvezők között ténylegesen hány személy viselhette a
Nagy családnevet. a százalékos részesedés növekményéhez természetesen több
tényezőishozzájárulhatott:részbenaNagy családnevűcsaládokátlagosnálnagyobb
szaporasága,valamintaz,hogyazátlagosnáltöbbfiú,mintleányvittetovábbanevet
acsaládban.ezen túl természetesenhozzájárulhatottanövekményhezaz is,hogya
19.századelejéigtulajdonképpenanévváltozásés/vagynévváltoztatásnemvoltenge-
délyhezkötve.azemlítetttényezőkalakulásárólazonbanaköztesidőszakokbanvajmi
kevesettudunk.Támpontulcsupánazengedélykötelesnévváltoztatásokállnakrendel-
kezésünkre,nohaezeksemmindenidőszakbóléskorántsemteljeskörűen.aholmégis
némifogódzóttalálhatnánk,ottaszemélyiségijogokvédelmérehivatkozvaéppennyel-Fó
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9. szentiványiadattáraaz1893-asévigelvilegteljesnekmondható.

Térinformatika és névföldrajzi paradigmaváltás 59

viadatokközlésénekhiányábaütközünk(lásdpl.Farkas2009).éppenezértkénytele-
nekvagyunkszentiványizoltánszázadunknévváltoztatásai c.munkájárahagyatkozni
(szentiványi1895).ebbőlamunkábólkigyűjtöttemazösszesolyanesetet,amikora
névváltoztató elhagyta vagy éppen ellenkezőleg: felvette a Nagy családnevet.
mindösszesennégyolyantételadódott,amikoraNagy-otcseréltékmásra:Balázs-ra,
Gömörei-re,Koós-raésKovács-ra (lásdszentiványi1895,31.,89.,132.,136.p.).a
továbbipéldákisaztmutatják,hogyebbenakorbananévváltoztatásegyértelműena
névmagyarosítást takarta. százkét olyanesetet számoltamössze, amikor a korabeli
hatóságok a kérvényező(k)nek a Nagy családnév felvételét engedélyezték (lásd
szentiványi1895,165–167.p.).ebbenakörbenmindösszeháromkérvényezőkíván-
tamagyareredetűnevételhagyni(Bab, Gombás, Mányai).Tízcsaládszlávnyelvialka-
túnevetakartmagyarosítani.atöbbségviszontegyértelműennémeteredetűnevétől
akart szabadulni. közülük is legtöbben aGross-tól és aGrossmann-tól váltakmeg.
Láthatjuk,hogyszentiványinagyságrendilegtizenötezresadattáráhozképestviszony-
lagjelentéktelenazoknakazeseteknekaszáma,amelyekalapjánarraakövetkezte-
tésrejuthatnánk,hogyanévváltoztatásjelentősenhozzájárultvolnaaNagy családnév
földuzzadásához.9 amintfentebbmárjeleztem,a20.századbanahatóságokazolyan
nevekfelvételénekengedélyezését(is)kerülték,amelyekfeltűnőengyakoriakvoltak(a
kétvilágháborúközöttinormatívnévjegyzékrőllásdFarkas2009,53.p.).

afentiekösszegzésekéntmegállapíthatjuk,hogyközvetlenforrásoknemállnakren-
delkezésünkreannakközelebbikörülhatárolására,milyenextralingválisokokravezet-
hetővisszaakétidőszeletviszonylatábanaNagy százalékosrészesedéséneknöveke-
dése.annyibizonyosnaktűnik,hogya19–20.századinévváltoztatásoknemjátszottak
jelentősszerepetebbenaváltozásban.

atovábbiakbanaszóbanforgócsaládnévnyelvföldrajzitagozódásátfogjukvallató-
ra.ehhezaz1720-askorpuszbólelsőkéntazadatokmegyékszerintieloszlásátmuta-
tombetáblázatosformában.

atáblázatbólazonnalkitűnik,hogyazországkeletirégiójábansokkalgyakoribba
név,mint a duna folyásától nyugatra. némilegmegtévesztő a lista élén állómaros
megyei adat kiugróan magas ezrelékes értéke, ám ezt azzal magyarázhatjuk, hogy
ebbőlatérségbőlmindösszekilencnévadathozkellettviszonyítaniazott felbukkanó
egyetlenadatot.anagyobblélekszámúmegyékközülmindenekelőttHajdúésBékés
megyetűnikkiamagaközelhétszázalékával.agyakorisági listavégéntalálható18
utolsómegyeadatamintegyelőrevetíti,hogyaperemvidékekenkevésbéfognakelszí-
neződniakartogramok,mintakompaktmagyarnyelvterületnekszámítóközpontirégi-
ókban.eznyilvánazzalmagyarázható,hogyaSzabó-hozhasonlóanittisegyértelműen
magyarnévképzésselvandolgunk.
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60 Vörös Ferenc

2. táblázat. aNagy gyakoriságaaz1720-askorpuszban

Megye Névvisel k (f ) ‰-ben 
Maros 1 111,111111 
Hajdú 70 68,627451 
Békés 44 65,769806 
Heves és Küls -Szolnok 256 44,176014 
Bihar 366 40,149188 
Szabolcs 90 38,860104 
Somogy 96 33,321763 
Veszprém 105 31,876138 
Borsod 85 28,931246 
Fejér 58 28,210117 
Gy r 107 26,367669 
Csongrád 44 25,821596 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 194 25,106768 
Szilágy 87 24,274554 
Csanád 12 24,144869 
Szatmár 88 22,922636 
Ugocsa 19 22,432113 
Tolna 31 21,693492 
Komárom 63 20,588235 
Zala 88 19,447514 
Nógrád 57 18,292683 
Esztergom 35 17,766497 
Zemplén 121 17,261056 
Abaúj-Torna 54 16,811955 
Baranya 64 15,701668 
Bereg 41 14,365802 
Pozsony 90 8,954333 
Vas 108 7,491676 
Ung 17 7,206443 
Sopron 59 7,002967 
Hont 39 6,869826 
Gömör és Kishont 25 6,745818 
Bars 29 6,112985 
Arad 16 5,034613 
Nyitra 40 3,803728 
Moson 13 3,656821 
Hunyad 1 1,658375 
Sáros 4 0,959923 
Trencsén 3 0,440335 
Zólyom 1 0,407498 

Összesen 2721 15,232774 
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a történeti adatok téri tagozódását bemutató térképek alaposabb tanulmányozása
arrólgyőzmegbennünket,hogyanévakorabelimagyarnyelvterületneklényegilegmin-
denrégiójábanadatolható, igaz,egyesperemterületeken–ígydélenis–meglehető-
senszórványosan.atelepülésenkéntibontásútérképrőlazisleolvasható,hogyegybe-
függőbb foltok inkább csak a nyelvterület keleti részén alakulnak ki. a dunántúlon,
különösenaBalatontóldélreesőtájakonsokfoghíjjaltalálkozni.Ittsemkerülhetiela
figyelmünket,hogyaduna–Tiszaközénekközépsőésdélirészén,Békés,csongrádés
csanádmegyeterületénjelentkezőhiátusokmindenbizonnyalatörökpusztítássalhoz-
hatókösszefüggésbe.

15. ábra. aNagy családnév földrajzi elterjedtsége (1720) (az1910-esközigazgatási
beosztásravetítve)
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16. ábra. aNagy családnév földrajzi elterjedtsége (1720) (a 2011-es közigazgatási
beosztásravetítve)

17. ábra. aNagy családnévföldrajzielterjedtségemegyénként(2009)(a2011-esköz-
igazgatásibeosztásravetítve)
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18. ábra. aNagy családnévföldrajzielterjedtségetelepülésenként(2009)(a2011-es
közigazgatásibeosztásravetítve)

az elmondottak alapján – mindent egybevetve – kevésbé látom meggyőzőnek a
Fodor–Lánczszerzőpárosnakaztazállítását,miszerintaNagy esetébenaz„alföldinév-
használat jellemző sajátossága” lenne aNagy használata (n. Fodor–F. Láncz2011,
183.p.).aztpedigvégképpproblémásmegállapításnakgondolom,hogyaszerzőpáros
az idézetthelyenaNagy-ról csupánmint jellegzetes tulajdonságjelölőnévrőlbeszél,
egyáltalán nem számolván egyéb, fentebb számba vett motivációival. ezt látszanak
cáfolniszabóT.attila fentebb idézett történetiadataiazerdélyi régiségből (szabóT.
1967).

ajelenkoriadatokkartogramjaihoznemmellékelemamegyénkéntibontásúadato-
kat.eztpótlandóegykorábbimunkámhozirányítomazolvasót(vörös2010,26.p.).a
szinkrón adatok alapján előállított térképek ugyancsak azt látszanak igazolni, hogy
lényegilegkétgóccalkellszámolnunk:azegyikamáremlítettTiszamelléki,amásikaz
északnyugat-dunántúlitérség.Hafigyelembevesszük,hogya17.ábránintervallumská-
látnemalkalmaztam,vagyisazegyestelepüléseketszimbolizálópoligonokmindegyike
azonostelítettségűszínekkellettkitöltve,akkornemkerülhetielafigyelmünketa16.és
a18.ábranagyfokúhasonlósága.megjegyzem,atörténetiadatokmegyénkéntibontá-
sútérképeistöbbé-kevésbéösszhangbanvanegymással,nohaakétidőszeletközött
majd háromszáz évnyi a távolság. a különbségek nyilván azoknak a tényezőknek az
összességébőladódhatnak,amelyeketfentebböt-ötpontbaszedvevettemszámba.

PolémiáraadokotaFodor–Lánczszerzőpárosnakazazállításais,amelybenmégha
óvatosanis,dekijelentik,hogyaNagy családnévelterjedtsége„feltehetőlegnincsössze-
függésben a többi nagy megterheltségű név […] földrajzi sajátosságaival” (n. Fodor–
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F.Láncz2011,183.p.).nemkönnyűvitábaszállniafentebbidézettgondolattal,hacsu-
pán a példálózásukban szereplő Kovács, Tót, Varga kartogramjait ismerjük. jóllehet
ebbenamunkábannemállszándékombanazösszesgyakoribbcsaládnévtárgyalása,
azértazeddigelkészülttérképekalapjánkellőbiztonsággalállítható,hogyakadnakolyan
családnevekagyakori listákélén,amelyeklényegileganyelvterületnyugatitérségében
töltikkiazokatakisebb-nagyobbhiátusokat,amelyekaNagy történetiésjelenkorikar-
togramjainfigyelhetőkmeg.ezekközöttemlíthetjüktöbbekközöttaHorvát-ot.

végezetülkétdolograszeretnémismételtenráirányítaniafigyelmet.azegyik,hogy
a(vár)megyénkéntibontásbankartografáltadatokgyakortamegtévesztikaszemet,ha
csakezekrehagyatkozunk.Igazeztermészetesenakkoris,hacsupántelepülésenkénti
bontásban vizsgálódunk. a leginkább célravezetőmódszer az, ha a két térképtípust
egymásmellétéveanalizáljuk.amásik,hogyaz1715-ösösszeírásadatbázisaalapján
többekközötta legtöbbnevet tartalmazóvasmegyérenincsrálátásunk.csakemlé-
keztetőülidézem,hogyinnen14416adózónevéthagytákránkazösszeíróívek.nyitra
(10516fő),Pozsony(10052fő),Bihar(9120fő)éssopron(8425fő)megyétleszá-
mítvavalamennyiközigazgatásiegységszemélyneveijócskántízezeralattmaradnak.
azországosátlagaligtöbbmint3600.apozsarevácibékeutánmagyarkirálysághoz
csatoltTemesközbőlazátlagnáliskevesebbadattalszámolhatunk.nyilvánvaló,hogy
amikoraz1715-ösésaz1720-asadatbázisokalapjánakarunknyelvföldrajzikövetkez-
tetéseketlevonni,ezekreazeltérésekreismindenesetbenfigyelemmelkelllenni,még
hanemtűnnekisjelentőskülönbségeknek.

4. összegzéskéntmegállapíthatjuk,hogyanévföldrajzszámosolyanfehérfoltkitölté-
sébenkínálsegítségetakutatókszámára,amelyekreeddignemtudtunkmagyarázat-
talszolgálni.akorábbinálnagyobb,anyelvterületegészétvagyjelentősrészétlefedő
adatbázisoktérképrevetítettadatainemcsakanyelvészek,hanemazérintkezőszak-
területek számára is érdekesek lehetnek. ehhez azonbanminden oldal részéről az
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Ferenc vörös
ParadIgm sHIFT In sPaTIaL InFormaTIon scIences and name geograPHy

Thenamegeographyoffershelpforresearchersinfindinganswersforquestions
whichcouldnotbeexplainedso far.dataprojected tomaps, coveringamuch
largerspeechareathanbefore,thewholeoneorasignificantpartofit,canbeof
interestnotonlyforthelinguistsbutforotherscientistsofneighboringfieldsas
well.InthisresearchonnamegeographyIfocusedonfamilynamecorpusesof
twotimesegments.Thedataofthefirstcomefromthenationalcensusof1720
executedon the territoryof thekingdomofHungary,and thesecond from the
2009populationregisterof thecentraloffice foradministrativeandelectronic
PublicservicesofHungary.Thepossibilitytocomparetwodistanttimesegments,
betweenwhichalmostthreehundredyearselapsed,mademyworkmucheasier:
thetwofamilynamecorpuseshadtheadvantageofmakingpossibletoexamine
alargeamountoflocalizabledatafromthewholeHungarian-speakingareaina
giventimesegment.Inthestudy,fourspecificfamilynameswereexamined:Pap,
kovács,árgyelánandnagy–aswellasspatial(namegeographical)divisionsof
alllexicaltypesofthese.
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cs.nagy Lajos

aszámítógépanyelvjáráskutatásban

Lajos cs.nagy 004.6:81`282:81`374
Thecomputerinthedialectresearch 811.511.141`282

811.511.141`374

keywords: computer analysis of the research of Hungarian dialects from the beginning to the present.
digitalizedlanguageatlases.computerizedlanguageatlas.multidimensionallanguageatlas.geo-linguistic
Workshop.The„BihalBocs”software.

1.akezdetekről.

1.1.azeurópainyelvtudományban,ígyanyelvjáráskutatásbanismártöbbévtizedes,
csaknem fél évszázados hagyomány a számítógépes eljárások alkalmazása. jean
séguyfranciaromanistanyelvész,adialektometria(nyelvjárásmérés,nyelvjárásiasság-
mérés)megalapítója1971-bennyelvatlaszadatokszámítógépeselemzésévelkísérelte
meg a nyelvjárásiasság fokának amegállapítását, a nyelvjárások osztályozását (vö.
Balogh–kiss1992,6.p.).adialektometriaszámszerűsítveírjalenyelvijelenségek,szö-
vegekregionalitásának,nyelvjárásiasságánakamértékét.eddigleginkábbfonéma-elő-
fordulásikülönbségekmértékénekamegállapításáraalkalmaztákeztamódszert.a
mérésúgytörténik,hogyugyanazonszövegnyelvjárási(regionális)ésstandardválto-
zatábanszámszerűsítik,hányhelyzetbenfordulnakelőazonoséseltérőfonémák(vö.
juhász2001,137–138.p.).gyakorlatilaganyelvjárásiszöveget(alapszöveget)átírják
standardváltozatba,sredukciósésazonosságiindexszelfejezikkiakülönbségeket.Pl.
akeletiközéppalócnyelvjárásbanjellemzővolt,hogyaköznyelvié helyéne-tvagyē-t
ejtettek:szekér > szeker ~ szekēr.améréskiindulásialapja(alapszövege)anyelvjárási
alak(szeker ~ szekēr),sennekköznyelviesítettváltozata(szekér).azonosszámúfoné-
ma(5)vanmindkétalakban,ezértaredukciósindex100%,azazonosságiviszontcsak
80%,mertegyfonémaeltéréstmutat.vizsgáljunkmegmáseseteketis.anyj.hazúrú
ésakny.hazulról esetébenanyelvjárásiváltozat6,aköznyelvipedig8fonémáttar-
talmaz.aredukciósindex6/8=75%,azazonossági indexpedig–mivel2 l fonéma
hiánya+azu helyettú +azó helyettú =4fonémaeltérésvan–50%.anyj.körtve és
akny.körte redukciósindexe6/5=120%,azonosságiindexepedigaz1fonématöbb-
letkövetkeztébenugyancsak6/5=120%.ebbőlaz látszik,hogynemelegendő,sőt
értelmetlen1-1szókiemeléseésösszehasonlítása.csakhosszabbszövegekelemzé-
sévelkapunkmegbízhatóeredményt.BaloghLajoskovácsmargit keramikusművész
nyelviregionalitásátaművésznő10percnyiszövegénvizsgálvaakövetkezőketállapí-
tottameg:„kovácsmargitköznyelvirerekonstruáltszövege8128beszédhangottartal-
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1. Balogh Lajos egyrészt az atlaszmunkálatainak egyik közreműködője,másrészt pedig végh
józseffel,kovácsIstvánnal,szépegyörggyelésFarkasvilmossalmagnetofonfelvételeketgyűj-
töttakutatópontokról.ezeknekahanganyagoknaka feldolgozásátaközelmúltbankezdték
megageolingvisztikaiműhelymunkatársai(lásdhttp://geolingua.elte.hu/index_hu.html).

70 Cs. nagy lajos

maz.ebből751esetbenvoltvalamiféleeltérésatényleges,regionálisköznyelvivelvaló
összevetéssorán:vagyhangcsere,vagypedighangkiesés.azazonosságiindex90,76%,
amelyazt jelenti,hogyaköznyelviszövegbeszédhangjainak90,76%-aváltozásnélkül
azonosaregionálisköznyelviszövegével”(Balogh1982,479.p.).aredukciósindex–
mivel128-calkevesebbbeszédhangothasznált föl,mintamennyitaköznyelvinorma
szerintkellettvolna–8000/8128=98,43%(vö.Baloghuo.)Természetesenanyelvjá-
rásiassági vizsgálatot alaktani és egyéb jelenségekre is kiterjeszthetjük. az alacsony
értékűindexekanyelvjárásiasságnagyobbmértékétfejezikki.Hakörültekintőavizsgá-
landónyelvjárásijelenségekkiválasztásánakaköre,akkoradialektometriasegítségé-
velpontosabbanmegállapíthatókanyelvjárástípusokhatárai,valamintanyelvjárások
köztiátmenetisávokterületeiis.anagyadatbázisokraépülőgépifeldolgozáslehetősé-
getadajelenséghatároknakazeddiginélpontosabbmegrajzolására.

a magyar nyelvtudomány különböző területein is egyre gyakrabban találkozunk
informatikai megoldásokkal, számítógépes adatrögzítésekkel és feldolgozásokkal. A
magyar nyelvjárások atlaszának(továbbiakbanmnya.)aszámítógépreviteleaz1960-
asévekközepénvetődöttfölelőszörkelemenjózsefrészéről.„énmagam[=Balogh
Lajos]istöbbszörbeszélgettemveleerrőlakérdésről,azokrólazelőnyökről,amelyeka
gépielemzésbőladódnak.azakkorikezdetlegestechnika–egyfélszobányigép,amely
lyukszalagradolgozott–azonbanmegkérdőjelezteennekavállalkozásnakakomoly-
ságát,illetőlegazt,hogyasokmunkátigénylőbefektetéshosszútávonishasznosítha-
tóvá,gyümölcsözővéválik”–emlékezikvisszaBaloghLajos(Balogh–kiss1992,6.p.),
akitudomásomszerintamnya.egyetlenmaisélőmunkatársa.1 amagyarnyelvjárások
elsőszámítógépeselkülönítésesimonzoltánnevéhezfűződik,akivancouverbenszá-
mítógépeselemzésselhasonlítottösszeanagyatlaszbólkiválasztott100ősimagyar
szót.395kutatópontejtésváltozataitegybevetve38nyelvjárásiegységetállapítottmeg
(vö.Hankó1990).ezlényegébenmegegyezikImresamunakugyancsakanagyatlasz
anyagaalapjánkézifeldolgozássalkialakítottfőbbtípusaival(Imre1971,329–373.p.).

a 80-as évek végén, a számítástechnika rohamos fejlődésének következtében
belátható távolságba került a nagyatlasz teljes anyagának gépi adatbevitele. kiss
gáborazatlaszszámítógépbevitelénekahasznosságáttöbbtényezővelindokolta.az
atlasz6kötete48,5kgtömegű,ezértfizikailagszintekezelhetetlenkülönösenakkor,
haegyadottkutatópontadataitszeretnénkelemezni,ugyanismindenkötetet(dobozt)
kézbekellvenni.azatlasznakebbőlatulajdonságábólkövetkezikaz,hogyamagyar
tudomány (nyelvtudomány, néprajz, helytörténet stb.) vérkeringésébe alig került be.
számítástechnikaiszempontbólazadatbázisjólstrukturált,viszonylagkönnyenkészít-
hetőprogramafeldolgozásához.azadattárújabbkutatópontokadataivaliskiegészít-
hető. az adatok kézi csoportosítása, összeszámlálása, összehasonlítása hosszadal-
mas. a számítógépalkalmazásával (új, csak géppelmegvalósítható) elemzési szem-
pontokérvényesítésévelújabb tudományoseredményekhez jutanyelvtudomány (vö.
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a számítógép a nyelvjáráskutatásban 71

Balogh–kiss1992,11–12.p.).anagyatlaszmellékjeleskarakterkészletétkiadáskora
nyomdaegyedilegalakítottaki.abetűkfölöttésalattisgyakranelőfordulnakolyanmel-
lékjelekafonetikaijelenségekjelölésére,amelyekaszámítógépenakkormégnemvol-
takmeg.ezértazegyesmellékjelekhezszámokatrendeltek(azalapjelutánkitett3-as
például a félhosszúságot jelentette), vagy a számítógépen egyébkéntmeglévő, nem
fonémákat jelölőegyébszimbólumokathasználtak (adiftongusokkapcsos zárójelbe
kerültek). ÍgykészítetteelBaloghLajoséskissgáboramnya.1–3.köteténekinfor-
matizáltváltozatát.módszerükelméletilegteljesértékű,gyakorlatilagazonbanazadat-
rögzítéssoránalkalmazottkülönbözőplatformokkompatibilitásinehézségeketokoztak
(vö.Bodó–vargha2008,336.p.).

1. ábra. azmnya.digitalizálásifolyamatánaklépései

Forrás: Balogh–kiss1992,13.p.

1.2.azelmúltkétévtizedbenaszámítógépmagyardialektológiaialkalmazásáttöbbténye-
zőismotiválta.az1990-esévekbenazinformatikaéstechnikaiháttereolyangyorsanfej-
lődött,hogyazalkalmazásoklehetőségemeghatványozódott.anyelvtudománykülönböző
ágaibanegyreelterjedtebbéváltakazinformatikaimegoldások.nemzetközidialektológiai
kongresszusokonmárkülönszekciófoglalkozottaszámítógépesadatfeldolgozással,smár
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2. az 1982-ben megjelent Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen
Dialektforschung (Hrsg. Werner Besch, ulrich knopp, Wolfgang Putschke, Herbert ernst
Wiegand.Berlin–newyork,Walterdegruyter,1982)márkülönfejezetbenfoglalkozottaszá-
mítógépnyelvtudománybelialkalmazásilehetőségeivel.

72 Cs. nagy lajos

szoftverbemutatókatistartottak.2 kieferFerencazinformatikaiforradalomnyelvihatásai-
rólmegállapítja:„ezaváltozásakönyvnyomtatásfelfedezésénéliskomolyabbkövetkez-
ményekkeljár.azeurópaiközösségszakembereinekvéleményeszerintazújnyelvitech-
nológiákolyanhatással lesznekakultúra fejlődésére,mintamilyenszerepet játszottaz
írásbeliségakultúramegőrzésébenésterjesztésében.jelentőségükakönyvnyomtatásé-
nál is nagyobb” (kiefer 1994, 635. p.). motiváló tényezőként szerepelt az is, hogy a
nyelvtudományiIntézetben,azenetudományiIntézetben,néprajzimúzeumban,valamint
egyetemiésfőiskolaitanszékeken,sőtnyelvjáráskutatók,néprajzosokbirtokábanisren-
getegarchiválandónyelvjárásiírottéshangosanyagtalálható.ezeknekazösszegyűjtése,
technikaimegmentése, egyetlen hatalmas adattárba rendezése a tudományos kutatás
számáraelengedhetetlen.eztamunkátakorábbi,manufakturálismódszerrelnemlehet
elvégezni. Főszereplővé vált tehát a számítógép,melynek fejlettségi fokamár lehetővé
tetteezeknekakezdeményezéseknekamegvalósítását.

1996-banaz eLTemagyarnyelvtörténeti ésnyelvjárástani Tanszéke és a Fonetikai
Tanszékeafenticélérdekébenösszefogott,éskidolgozottegyelektronikusprezentációs
rendszert.juhászdezsőtémavezetőkéntfőkéntadialektológiaiszempontokérvényesülé-
sétbiztosította,vékásdomokosafonetikaiszempontokmegvalósításával,valamintnem-
zetközipéldákalapjánaz informatizálásikoncepciókialakításával foglalkozott.radványi
Péteraszámítógépesnyelviarchívumkialakításaésahanganyagokdigitalizálásamellett
technikai feladatok megoldását vállalta magára (vö. juhász–radványi–vékás 2000,
48–49.p.).

Ismerkedjünkmeg legalábbnagy vonalakbanazelektronikusprezentációs rendszer
tervével,melyneknagyonsokelemenapjainkramárvalósággávált.amunkaelsőfázisaa
digitálisarchívumfeltöltése,vagyisahagyományosadathordozókonlévőadattárakbevite-
leaszámítógépbe.Hagyományosadathordozók(primeradattárak)apapíralapú,vagyis
nyomtatott vagy kéziratos szöveglejegyzések, szó- és szólásgyűjtemények, tájszótárak,
nyelvatlaszok, nyelvtanok, néprajzi és honismereti közlemények, illetvemagnó-, esetleg
videoszalagrafölvettnyelvjárási,néprajzigyűjtések.azezekbőlaforrásokbólnyertadato-
kat digitalizálják, technikailag tagolják, kialakítják azún. nyersanyagtárat. az anyagokat
fonetikailag,nyelvföldrajzilag, lexikailag,grammatikailag,statisztikailagésbibliográfiailag
kódoljákis.afolyamatkövetkezőlépésébentartalmiválogatás,hangfinomítás,zajszűrés,
restaurálás,válogatás,rendezés,utalózásésatárolásmegoldásatörténik.atároláscd
lemezen,újabbannagyobbkapacitásútárolókonvagynyomtatásban(nyelvatlasz,szótár
stb.)történik.adigitálisarchívumraoperatívrendszereképülnek,melyekkellehetővévál-
nakfonetikai,fonológiai, lexikai,grammatikaistb.keresésekateljeskorpuszban.külön-
bözőstatisztikákkészíthetők,egyediésösszesítőtérképlapokszerkeszthetőknyelvjárási
jelenségekbemutatására,hogycsaknéhánylehetőségetemlítsünkazalkalmazásiterüle-
tekből.aprogramkidolgozóivallják,hogy„remélhetőlegnincsmesszeazazidő,amikora
nyelvészsajátkezűlegszínvonalasszemléltető térképeketkészíthet,neki tetszőgrafikai
megoldásokkal, azaz szakmai elképzelését közvetlenül megvalósíthatja és tesztelheti”
(juhász–radványi–vékás2000,48–49.p.).
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a számítógép a nyelvjáráskutatásban 73

2a. ábra. adigitalizálásfolyamata

Forrás: juhász–radványi–vékás2000,52–53.p.

akövetkezőábraaztszemlélteti,hogyanleszahangfelvételekbőlnyelvilegéstartalmi-
lagjóltagolhatóinformatikaianyag.
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74 Cs. nagy lajos

2b. ábra. adialektológiaiarchívumhangfájlkezelésénektechnikaiblokksémája

Forrás: juhász–radványi–vékás2000,54.p.
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a számítógép a nyelvjáráskutatásban 75

2.digitalizáltnyelvatlaszok.

2.1.azelsődigitalizáltnyelvatlasz.afentvázoltelméletialapokraépülveindultmega
digitalizáltatlaszokkiadása.elsőként1995-benjuhászdezsőirányításamelletta11
kötetesA romániai magyar nyelvjárások atlaszának(rmnya.)aközzétételétkezdteel
azeLTemagyarnyelvtörténeti ésnyelvjárástani Tanszékéneknéhány fiatal oktatója
hallgatókközreműködésével.azutolsókötet2010-benlátottnapvilágot.ezaztjelenti,
hogyaszámítógépestechnikadialektológiaialkalmazásánakkidolgozásaéskipróbá-
lásamára90-esévekbenelkezdődött.amunkacsoportmindenmellékjelesbetűtmeg-
tervezett,kódszámmallátottel.mellettüktöbbtagolóésszemléltetőfunkciójúgrafikai
jelet iskészített,majdazadatrögzítésprogramjátegyszövegszerkesztősprogramból
alakítottaki.ezenlépésekkövetkeztébenváltakatérképekegyformává,esztétikailag
ismagasabbszintűvé,azadatok jólolvashatóvá.akorrektúrázástpedignemakész
térképlapokon,hanemazadattárbanlehetettelvégezni.eztkövetőenajavítottadattár
kerültatérképezőhöz.

a számítógép használatának a lehetőségét az atlasz teljes anyaga gyűjtőjének,
murádinLászlónakagondoselőszerkesztőmunkájateremtettemeg.armnya.törté-
neténekazelsőfontosdátuma1955,akkorugyanisarománTudományosakadémia
kolozsvárinyelvtudományiIntézetefölvettekutatásitervébeenyelvatlaszelkészítését.
nagy szerepe volt ebben a nemzeti elfogultságtól mentes akkori igazgatónak, emil
Petrovicinak.agyűjtéselőkészítőmunkálatai(akérdőfüzetösszeállítása,akutatópon-
tokkijelölése)1956-bankezdődött.amunkavezetésévelszabóT.attilátbíztákmeg,s
kétfőállásúkutatót,gazdaFerencetésnagyjenőtkértékfölmunkatársnak.akezde-
ti lendületazonbanhamarmegtorpant,mert1957-bengazdaFerencet,1959elején
pedignagyjenőtpolitikaiokokbóleltávolítottákaz intézetből,majdkésőbbszabóT.
attila intézeti állását is megszüntették. 1957 végén gazda Ferenc helyéremurádin
Lászlótneveztékki, snagy jenővelkettesben folytattákamunkát, igaz, csupánegy
évig.1959-tőlmurádinLászlóegyedülvégeztemindaztamunkát,amelyetkorábban
egy egészmunkacsoport számára terveztek. a terepmunka egy évtizeden keresztül,
1957-től1967-igtartott:136kutatóponton3379kérdésttartalmazókérdőívkikérde-
zése,lejegyzése.murádinLászlóelkezdteszerkeszteniA romániai magyar nyelvjárások
nyelvföldrajzi adattárát.köznyelvicímszókalásoroltabeazadatokat,különbekezdé-
sekbeszerkesztetteamorfémaváltozatokat,jelölteelőfordulásihelyüket.a80-asévek
végérekészültelateljesanyag,melymintegy2000oldaltteszki.ezazadattárlettaz
alapjaazelsődigitálisnyelvatlasznak(vö.murádin1995,5–8.p.).

a11kötetösszesen3297szóföldrajzitérképettartalmaz.mindenkötetbenközlia
szerkesztő a térképre nemkerült szócikkek listáját,melyekben a címszóhoz tartozó
adatokkutatópontonkéntifölsorolásakapotthelyet.

akövetkezőszóföldrajzitérképrészletenazöldpaprikamegnevezéseit láthatjuk.a
székelyföldi kutatópontokon előfordulóardé és alakváltozatai a román nyelvi hatást
tükrözik.
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76 Cs. nagy lajos

3. ábra. zöldpaprika(részlet)

Forrás: rmnya.,287.p.

2.2.azelsődigitalizáltregionálisnyelvatlasz. anyelvterületetreprezentatívmódonbemu-
tatónagyatlaszok(mnya.,rmnya.)mellettszükségvankisebbtájegységekmindenlakott
településérekiterjedőún.regionálisnyelvatlaszokrais.anagyatlaszokátfogóképetadnak
anyelvjárásokról,deajelenséghatárokpontosmegrajzolásátcsakazún.regionálisnyelv-
atlaszokalapjántudjukelvégezni.akétnyelvatlasztípusszervesenkiegészítiegymást.

aSzilágysági nyelvatlasz (szilnya.)ugyancsakakolozsvárinyelvjáráskutatóműhelyhez
kötődik.aszilágyságbólszármazómártongyula67szilágyságitelepülésenösszesen164,
azidősebbnemzedékbőlválasztottadatközlőtőlgyűjtött.azanyaggyűjtéstazzalakérdőív-
vel(szójegyzékkel)végezte,amellyelatöbbikészülőregionálisatlaszanyagátisgyűjtötték,
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a számítógép a nyelvjáráskutatásban 77

pl.aközzétételrevárócsíki,gyergyói,Háromszékistb.nyelvatlaszokat.akérdőfüzettöbb
mint900címszóttartalmaz,melynekfelehangtani,atovábbirészepedigazalaktanijelen-
ségekésaszókincsközöttoszlikmegarányosan.agyűjtést1975-benfejeztebe,sajnos
azonbanazatlasszászerkesztéstésakiadást1976-banbekövetkezetthalálamegakadá-
lyozta.ahagyatékmagyarországrakerüléseután,1993-bankezdődtekmegaközzététel
munkálatai.akéziratösszeállításátésszerkesztésétHegedűsattilavégezte.aromániai
magyarnyelvjárásokatlaszánakakarakterkészletéveléslényegébenazonosdigitalizálási
technikávalkészültelezazatlasz.amagyarnyelvtudományiTársaságésaPázmányPéter
katolikusegyetemközöskiadványakéntjelentmeg2000-ben.

azalábbitérképrőlmegállapítható,hogyviszonylagkisterületenmennyiregazdaga
harkályfogalmánakmegnevezésirendszere.

4. ábra. Harkály

Forrás: szilnya.,173.térképlap

3.Informatizálás. „azinformatizáltadatokelőnye,hogyintegrálhatók(vagyisakülönböző
atlaszokésszótárakegyesíthetők),éshogyviszonylagkönnyenkonvertálhatókagyorsan
változóinformatikaiplatformokközött,amirenéhányévenkéntszükségislehet.amikor
azegységeseurópaihangzóatlaszösszeállazegyesnyelvekkülönbözőterületiváltoza-
taitdokumentálóbeszéltnyelvikorpuszokból,csakisamegfelelően informatizált, tehát
integrálhatónyelvjárásianyagokkaljárulhatunkhozzáeközösvállalkozáshozis”–hang-
súlyozzaaz informatizálás tudományos jelentőségétvékásdomokosaBihalBocshon-
lapján(http://www.bihalbocs.hu/utmutatok.html.Letöltve:2013.július24.)

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XV
. évfolyam

  2
0

1
3

/2
, S

om
orja



3. http://www.bihalbocs.hu/bihalbocsrol.html.Letöltve:2013.július24.

3.1.geolingvisztikaiműhely. juhászdezsőA romániai magyar nyelvjárások atlasza
utolsó,11.köteténekelőszavában2010-benszólarról,hogyelektronikusadatbázisu-
kat komplex multimédiás dialektológiai rendszerbe integrálják a BihalBocs néven
készültszámítógépesprogramsegítségével.

„a BihalBocs3 egy nyelvészeti és problémamegoldási szemlélet, illetve az ezen a
szemléletenalapulószoftver.vékásdomokos1996-bankezdtemegegyilyen,speciá-
lis számítógépes program fejlesztését, amely hatékonyan teszi lehetővé nyelvjárási
anyagokrögzítését(kódolását),tárolásátésfelhasználását”(http://geolingua.elte.hu/
bihalbocs/bb_hu.html.Letöltve:2013.július24.).

aBihalBocsegyikfontosabbtulajdonságaaz,hogytámogatjaamagyaregyezmé-
nyeshangjelölést,lehetővéteszialejegyzésésahanganyagszinkronizálását,akutatói
igényeknekmegfelelőentovábbfejleszthető,igenbonyolultésösszetettfeladatokmeg-
oldásáraisalkalmas,oktatásiváltozatokkészíthetőkvele.avelekészülthangosköny-
vek,térképekviszontátalakíthatókolyanplatformfüggetlenváltozatba,amelyaPc-ken
ismegnyithatóvá(láthatóváéshallhatóvá)teszianyelvjárásianyagokat(vö.http://geo-
lingua.elte.hu/bihalbocs/bb_hu.html). a geolingvisztikai műhely honlapján található
informatizáltnyelvjárásiadattárak,térképekéshangoskönyvekmindezzelaszoftver-
relkészültek.(soktanulsággaljárahonlapmegtekintéseazokszámárais,akiknem
dialektológiávalfoglalkoznak.)

akövetkezőábránláthatjukaBihalBocsszoftverlegfontosabbalkalmazásilehető-
ségeit. az utolsó (stb.) az adatok legkülönfélébb nyelvészeti megszólaltatását teszi
lehetővé.Pl.korpuszegyesítések,azokalapjánfonetikai,lexikológiaistatisztikákkészí-
tése,jelenséghatárokmegállapítása,fogalmakmegnevezésirendszerénekvizsgálata,
újabbanpedigjelentésföldrajzikutatásokvégzése.

Forrás: http://www.bihalbocs.hu/utmutatok.html

3.2.jelentésföldrajzikutatás. aszóföldrajzivizsgálatbanaztkeressük,hogyegyadott
fogalmat–pl.köldök –akülönbözőtájegységekenhogyanneveznekmeg.arraakér-
désre,hogy:„mianeveennekakisgödörnekazemberhasaközepén?”(mnya.503.
köldök;rmnya.1213.köldök)akövetkezőválaszokatkaptákagyűjtők:köldök, pűdök,
tűdök / púp, burik.(azüreskarikamellőlhiányzikapupëk megnevezés.)eztszemlél-
tetiakövetkezőtérkép.

78 Cs. nagy lajos
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5. ábra. aBihalBocsalkalmazásilehetőségei



6. ábra. köldök

Forrás: geolingvisztikaiműhelyhonlapja

ajelentésföldrajzivizsgálatalapkérdése,hogyazilletőlexémávalakörnyezővilágmely
elemét,illetveelemeitnevezimegegybeszélőközösség.aköldök lexémávaljelöltvaló-
ságelemekterületimegoszlásátmutatjukbeakövetkezőtérképlapon.

7. ábra. aköldökjelentéstartománya

Forrás: sajátszerkesztésűtérképaBihalBocsjelentésföldrajziprogramjával

a térképről leolvasható, hogyaköldök lexémaanyelvterület nagy részénaz ’ember
hasaközepénlevőkisgödör’,’testrész’,északon,északkeleten’ekefej’,erdélyben’köl-
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80 Cs. nagy lajos

dök (a tekerőlevélen)’ [a fonálgombolyítónak az a része, amely körül a tekerőlevél
forog],egykutatópontonpedig’pánt’jelentésű.Ittjegyzemmeg,hanemcsakazatla-
szokbankeresünk,hanemmegtörténhetne legalábbazÚj magyar tájszótár (ÚmTsz.)
teljesanyagánakazinformatizáltkorpuszbaillesztése,akkorazelőbbivalóságeleme-
ken kívül másokat is fölvehetnénk: ’dinnye része’, ’a kenyér közepén ujjal nyomott
bemélyedés’,’aszalmakalaptetejénekközépsőkisrésze’,’azingelejétlezárókistég-
lalapalakúrész’,’fazekaskemencetetejénlévőkisnyílás’.afentijelentésföldrajzitér-
képetamnya.451–1162.térképlap,armnya.v–vIII.kötet,aSzékely nyelvföldrajzi
szótár (sznysz.),aMoldvai csángó nyelvatlasz (mcsnya.)I–III.kötetésaMedvesalja
magyar nyelvjárási atlasza (medva.)egyesítettadattáránakösszesen1006574nyelvi
adataalapjánkészítettem(vö.cs.nagy2007,63–68.p.,2013,153–163.p.).

ezenakutatásiterületenelengedhetetlenanyelvatlaszoknaklegalábbalexikaiszó-
mutatójátelkészíteni,bevinniazadattárba,mertmásképpcsakötletszerűlehetmég
mindigazonlexémákkiválasztása,amelyekjelentéseinekaterületimegoszlásátvaló-
banérdemesvizsgálni.megjegyzendő,hogyeddigcsakanagyatlaszhozésamedves-
aljiatlaszhozkészültmutató.

3.3. az első informatizált nyelvatlasz. a Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza
(medva.)anyagánakagyűjtésecs.nagyLajosvezetésével,családtagokésnyitraihall-
gatókközreműködésével1993-bankezdődöttmedvesaljaésközvetlenkörnyéke12
felvidékitelepülésén.az1204tételbőlállókérdőfüzetamnya.kérdéseiközülazalak-
taniésalexikaijellegűkérdésekettartalmazza,valamintateljespalóckérdőívet(vö.
Balogh–Pelle1972).atovábbiadatgyűjtést,amitazoTka60379.számúpályázatának
támogatásávalvégeztünk,szélesebbnéprajzitájékozódáselőztemeg.avidéktáplál-
kozási,építészetiésnépiszokásaitleírómunkákból,valamintsándorannaNyitra-vidé-
ki magyar nyelvjárások atlasza (nyva.)néhánycímszavából (sándor2004)újabbkér-
dőív készült. az összes (1305) kérdésmegoszlása a következő:mnya.-kérdés: 978
(617lexikai,356morfológiaiés5fonetikai),Palóckérdőív:200(65lexikai,44morfo-
lógiaiés91fonetikai),pótgyűjtés120(120lexikai),nyva.7(7lexikai).ahangfelvéte-
leskérdőívesgyűjtésmelletttöbbszövegfelvételtiskészítettünk.ateljesanyagból750
címszótválasztottunkki,melyeknekadataibólaBihalBocsszoftversegítségéveladat-
bázistépítettünk.eztkövetőenazadatokbóltérképeketgeneráltunk:675(90%)lexi-
kai,69(9,2%)morfológiaiés6(0,8%)fonetikaitérképlapot,sezjelentmeg2011-ben
papírváltozatban.

azinformatizáltváltozataBihalbocsszoftversegítségévellehetővétesziateljeskor-
pusz többoldalú elemzését, hangtani és egyéb statisztikák készítését, a kutatói igé-
nyeknekmegfelelőújtérképekgenerálásátstb.eztasajátosságotszemléltetiazatlasz
32színestérképe.

azelsőtérképlap(rozsdaa[gabonán])egyszerűen,adatbeírásosmódszerrelmutat-
jaacímszóhoztartozóadatokat(8.ábra).ebbenmintpapíralapúvégtermékmegegye-
zikakorábbihasonló típusúnyelvatlaszokkal, vagyismindenkutatópontnálazonnan
származónyelviadatokszerepelnek.Természetesenazilyenszóföldrajzitérképisalkal-
masazelemzésre,csaklényegesenhosszabbidőrevanszükségazazonosadatokkivá-
logatásárakülönösenakkor,hagazdagabbkutatópont-hálózatú lapotelemzünk. (erre
más-másszempontbóljópéldaaköldökfentiszó-ésjelentésföldrajzitérképe.)
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8. ábra. arozsda,adatbeírásosmódszerrel

Forrás: amedva.12.térképlapja

amásodik térképlap (bajusza [a kukoricáé]) ún. adatcsoportosításosmegoldású (9.
ábra).azazonosfogalmimegnevezésekazonosszínneljelennekmeg.ebbőlelsőlátás-
ramegállapítható,hogyterületünkönmelyiknévafőváltozat.abajusz(a) ~ bajúsz(a) a
főváltozat,ugyanisösszesen9településenfordulelő.azüstök(i),ahaja,afona ésa
kukorica haja pedigmellékváltozatok.azegyesmegnevezésekérintkezéseésterületi-
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ségeisazonnalkövethetővéválik.Haareprezentatívnagyatlaszokésaregionálisatla-
szok adatait egyesítjük, akkor természetesen nagyobb összefüggések is föltárhatók,
jelenségtérképekgenerálhatókazadatbázisból,majdkiisnyomtathatók.

9. ábra. abajusza(akukoricáé),adatcsoportosításosmódszerrel

Forrás: amedva.46.térképlapja
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3.4.Új magyar nyelvjárási atlasz (Úmnya.) azmTa–eLTegeolingvisztikai kutatócso-
portjaelhatározta,hogyelkészítiamásodikáltalánosmagyarnyelvatlaszt.errőlaterv-
ről2006-banazélőnyelvikonferenciántájékoztattákaszakmát.magaagyűjtés2008
és2011közöttfolyt.azÚmnya.ún.követésesnyelvatlasz.ezaztjelenti,hogyamnya.
meghatározottkérdéseiből220-atkérdeztekújra186(100magyarországi,40romá-
niai,26szlovákiai,6szerbiai,4-4ausztriai,horvátországiésukrajnaiés2szlovéniai)
kutatóponton10-10adatközlőtől.akorábbikérdésekmellé15szociolingvisztikai,16
köszönési,4grammatikai,8szemantikaiés5mondattanikérdéstisszerkesztettek,így
összesen 268 kérdésből áll a kérdőív. az új általános atlasz egyik kutatási célja
nagyobbmennyiségűszinkrónregionálisnyelviadatgyűjtése,valamintakorábbiésaz
újabbadatokösszehasonlítóvizsgálataalapjánváltozásvizsgálatokvégzése,főkénta
szókincsváltozásánakpontosabbbemutatására.

agyűjtőkaszövegfelvételekmellettakérdőíveketishangzóformábanrögzítették,
ezáltallehetőségnyílikazoktovábbi,többszempontútudományoselemzésére.

kutatókszámáraazÚmnya.adatbázisaazmTa–eLTegeolingvisztikaikutatócso-
portjánkeresztülérhetőel.

3.5. csallóközi gyűjtés. két fiatal nyitrai dialektológus, menyhárt józsef és
Presinszkykárolyelőbbacsallóközi,majdkésőbbazegészszlovákiaimagyarnyelvjá-
rások szóanyagát bemutató nyelvatlaszt tervezi megalkotni tanítványaiknak, a
konstantinFilozófusegyetemközép-európaiTanulmányokkaramagyarszakoshallga-
tóinakaközreműködésével.acsallóközitörténetitájszóanyagföldolgozásautánatel-
jes kutatópont-hálózatú szinkrón nyelvjárási gyűjtést 2010-ben kezdték el, melynek
anyagátaBihalBocsszoftverreladatbázisbarendezikésfeldolgozzák:nyomdakésztér-
képeket,hangoskönyveket,megszólalóatlasztstb.hoznaklétre.akérdőívamnya.-ból
284dialektológiaittartalmaz.ehheztovábbi50szociolingvisztikaikérdéstisfölvettek.
a gyűjtő segítéséreminden lexikai kérdésmellé a kutatók odaírták a várható (vagy
korábbi)alakváltozatokatis.

aszerzőpároskolozsvárielőadásában(menyhárt–Presinszky2011)10kutatópont-
rakorlátoztakutatásainakabemutatását,deösszesen22csallóközi,kontrollpontként
pedigmátyusföldi,valamintkomáromkörnyékitelepülésenfolynakagyűjtések.

akutatáseredményeibőlmutatunkbekétrészletet,egykutatóponttérképet,majd
pedigegyjelenségtérképet.

„akiválasztott10kutatópontotacsallóközterületireprezentativitásamiattjelöltük
kiúgy,hogyvalójában8csallóközifalu(egyházgelle,Bős,csallóközkürt,Felsővámos,
csicsó,Patas,kulcsod,Bodak)éskontrollpontkéntegymátyusföldiö-zőközség(jóka),
ill. egy észak-dunai település (vágfüzes) adataival dolgoztunk” – írták a szerzők
(menyhárt–Presinszky2011,4.p.).
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10. ábra. kutatóponttérkép

Forrás: menyhárt–Presinszky2011,4.p.

„azá utániasszociatívo-zásszemléltetéseszóvégén,képzőbenazárva címszóalap-
ján(csallk.–216.sz.kérdés):zárva (41) –piros;zárv6 (10) –kék;zárv= (10) –feke-
te;zárvo (27) –zöld”

11. ábra. jelenségtérkép

Forrás: menyhárt–Presinszky2011,6.p.

afentikétillusztrációisbizonyítja,hogymenyhártjózsefnekésPresinszkykárolynak
köszönhetőenújlendületetkapottaszlovákiaimagyarnyelvjáráskutatás,sbelátható
időnbelülhatalmasadatbázissalésazonalapulónyelvatlasszalgazdagodhatamagyar
dialektológia.

4.A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza (nyva.)sándorannamunkája.aszer-
zőaz1990-esévektőlhallgatóinakbevonásával26kutatóponton228kérdésttartal-
mazókérdőívveldolgozott.közülük188megegyezikamnya.kérdéseivel,40-nelpedig
a kutatott terület jelenségeit vizsgálta. anyva. 228 adatbeírásos térképlapjának az
elemzésétismagábanfoglalja:fonémaállomány,fonémaváltozásitendenciákbemuta-
tása,alaktaniésszókészlettanijelenségekvizsgálatastb.
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a térképekkészítésénekamódjáraaszerzőnem térki,deannyibizonyos,hogy
valamiféleszámítógépeseljárássalhoztákőketlétre,amitakövetkezőmásolatisvaló-
színűvétesz.

12. ábra. anyitra-vidékimagyarnyelvjárásokatlasza(részlet)

Forrás: sándoranna2004,148.p.
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4. aszociodialektológiaiműhelyhonlapja:http://szocdial.nyf.hu

5.Többdimenziósnyelvatlasz.atöbbdimenziós(polisztratikus)dialektológiaarraakér-
désrekeresiaválaszt,hogyanlehetaterületialapúésazabbanismegmutatkozótár-
sadalmivetületűnyelvivariációkatmennyiségiszempontokalapjántérképekenbemu-
tatniésdokumentálni(vö.kiss1999,421.p.).

a nyíregyházi Főiskola magyar nyelv- és Irodalomtudományi Intézete keretében
működőszociodialektológiaiműhelymunkatársai (P.Lakatos Ilona,T.károlyimargit)
1997-től végeznekahármas (magyar–ukrán–román)határmenténszociodialektoló-
giai változásvizsgálatokat.4 a kutatócsoporthoz a 21. század első évtizede második
felébencsatlakozottIglaiedit.

„Legfontosabbcélkitűzéseinket(azországhatárnyelvielkülönítőszerepénekmeny-
nyiségimutatókkalvalóbemutatása;akülönbözőnyelvi szituációkbanélő,más-más
beszélőközösségekheztartozó,azonosszociokulturálisstátuszúcsoportoknyelvhasz-
nálatimutatóinakösszevetése;anyelviváltozásokszinkróndinamizmusánakérzékel-
tetése;a lehetségesváltozási irányokelőrevetítése) többdimenziósnyelvföldrajzi tér-
képekenábrázoljuk”–írjákaszerzők(P.Lakatos–T.károlyi–Iglai2012,122–123.p.).
a Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén című könyvükben az alkotók 8
magyarországi,6kárpátaljaiés4romániai,összesen18településről537adatközlőtől
különbözőmódszerekkelgyűjtöttekadatokat.a143000nyelviadatbólválogattak,s
kutatásicéljaiknaklegjobbanmegfelelő6településpártkiemelveszerkesztettékmega
többdimenziósmorfológiaiéslexikaitérképlapokat.azadatokföldolgozásához(infor-
matizálásához)speciálisszoftvertfejlesztettekki.aprogramlehetővétetteahatalmas
nyelvi anyag gépbe vitelét és több szempontú lekérdezhetőségét (vö. P. Lakatos–T.
károlyi–Iglai2012,126.p.).aszoftversegítségével141többdimenzióslexikaiésmor-
fológiaitérképetgeneráltak,melyeketakötethezmellékeltekcdformájában.akönyv
aszerzőktöbbévtizedeskutatómunkájánakelméletiésmódszertanieredményeivelis
megismertet.szemléltetésülazebihallexikaitérképlapjátmutatjukbe.eztatérképet
látvamegérthetjük,hogyilyensokrétűelemzésrealkalmastöbbdimenzióslapokkizá-
rólagszámítógéppelhozhatóklétre.

6.Befejezőmegjegyzések. jelentudománytörténetitanulmánybanaztkívántambemu-
tatni,hogymilyennagyszerepettöltbeaszámítógépadialektológiában.akülönböző
műhelyekbenkifejlesztettspeciálisszoftverekalkalmazásávalkorábbanelképzelhetet-
lengyorsasággal ésmélységben tárhatók föl anyelvhasználat területi és társadalmi
összefüggései. (nem ünneprontási szándékkal jegyzemmeg, de kívánatos lenne az
egyesműhelyektevékenységénekazintegrálása,akutatásiterületekösszehangolása.)

Új dialektológiai kutatási területek (pl. fonémamegterheltségi, -gyakorisági, jelen-
tésföldrajzi stb.) nyílhatnak meg. óriási adatbázisok építhetők ki, és folyamatosan
bővíthetőkakorábbi (kéziratbanésnyomtatott forrásban lévő)gyűjtésekanyagaival:
regionális tájszótárakkal, regionális nyelvatlaszokkal. a magyar dialektológia ismét
bekapcsolódhatanemzetközikutatásokba.
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a számítógép a nyelvjáráskutatásban 87

13. ábra. Többdimenzióstérkép

Forrás: P.Lakatos–T.károlyi–Iglai2012,124.térképlap

Irodalom

Balogh Lajos 1982. kovács margit keramikusművész nyelvi regionalitása. Magyar Nyelv,
476–487.p.

BaloghLajos–kissg.gábor1992.amagyarnyelvjárásokatlaszánakszámítógépesfeldolgozá-
sa. Inkontramiklós (szerk.):Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben.
Budapest, mTa nyelvtudományi Intézete (Linguistica series a studia et
dissertationes,9.)5–17.p.

BaloghLajos–PelleBéláné1972.Palóckutatás.kérdőívapalócnyelvjárásisajátságokfelkuta-
tásához.Módszertani Közlemények XII.,eger.

Bodócsanád–varghaFruzsinasára2008.réginyelvatlaszok–újmódszerek.nyelvtechnológiai
eljárásokanyelvföldrajzban.Magyar Nyelv, 335–351.p.

demeLászló–Imresamu(szerk.amunkaközösségközreműködésével)1968–1977.A magyar
nyelvjárások atlasza I–VI. Budapest,akadémiaikiadó.

HankóIldikó1990.kanadaimagyarokvállalkozása.Magyar Nemzet,1990.december10.
Imresamu1971.A mai magyar nyelvjárások rendszere. Budapest,akadémiaikiadó.
juhászdezső2001.anyelvjárásmérés(dialektrometria)Inkissjenő(szerk.):Magyar dialekto-

lógia. Budapest,osiriskiadó,137–140.p.
juhászdezső–radványiPéter–vékásdomokos2000.egydialektológiaiadatbáziséselektroni-

kusprezentációsrendszeralapvetése.Magyar Nyelv, 47–58.p.
kieferFerenc1994.amagyarnyelvmintamodernkommunikációeszköze.Magyar Tudomány,

631–642.p.
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kissjenő1999.adialektológiakettősfeladataésanyelvföldrajz.Magyar Nyelv,418–425.p.
P.LakatosIlona(szerk.)2012.Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós

nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Budapest,Tintakiadó.
P.LakatosIlona–T.károlyimargit–Iglaiedit2012.Többdimenziósnyelvföldrajziábrázolás:dina-

mikusnyelvistruktúra.Iné.kisskatalinésHegedűsattila(szerk.):Nyelvelmélet és
dialektológia 2. Piliscsaba, PPke BTk elméleti nyelvészeti Tanszék – magyar
nyelvészetiTanszék.

márton gyula (gyűjt.) és Hegedűs attila (szerk.) 2000. Szilágysági nyelvatlasz. Budapest–
Piliscsaba, magyar nyelvtudományi Társaság, Pázmány Péter katolikus egyetem
Bölcsészettudományikara.

menyhárt józsef–Presinszkykároly2011.csallóközinyelvjárásiadattár–elsőeredmények.a
vII. nemzetközi Hungarológiai kongresszus szekció-előadásai. kolozsvár, 2011.
augusztus22–27.aNyelvjáráskutatás a Kárpát-medencében: integrálható adattárak
építése és elemzése c.szekcióban2011.augusztus27-én felolvasottelőadáskéz-
irata.

murádinLászló(gyűjt.)ésjuhászdezső(szerk.)1995–2010.A romániai magyar nyelvjárások
atlasza I–XI. Budapest,magyarnyelvtudományiTársaság.

cs.nagyLajos2007.jelentésföldrajzivizsgálatokanagyatlasz,azÚjmagyartájszótárésamed-
vesaljigyűjtésalapján.Inguttmannmiklós,molnárzoltán(szerk.):V. Dialektológiai
Szimpozion. szombathely, a Berzsenyi dániel Tanárképző Főiskolamagyar nyelvé-
szetiTanszékénekkiadványaivIII.,63–68.p.

cs. nagy Lajos 2011. Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. nagykapos (veľké kapušany),
Luminosusn.o.kiadó.

cs.nagyLajos2013.jelentésföldrajzivizsgálatok informatizáltnyelvatlaszokkorpuszaiban. In
szotákszilvia–varghaFruzsinasára(szerk.):Változó nyelv, nyelvváltozatok, területi-
ség. a vII. nemzetközi Hungarológiai kongresszus szekció-előadásai. kolozsvár,
2011.augusztus22–27.kolozsvár,egyetemiműhelykiadó,BolyaiTársaság.

sándoranna2004.A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Pozsony,kalligramkönyvkiadó.

Lajos cs.nagy

THe comPuTer In THe dIaLecT researcH

In this study of science history I want to present what an important role the
computerplaysinthedialectology.Thankstotheapplicationofaspecialsoftware
developedbyvariousworkshopswecandisclosetheterritorialandsocialcontext
oflanguageuseinapreviouslyunimaginablespeedanddepth.(Ihavetomention
here that it would be desirable to integrate the activities of the individual
workshopsand tosynchronize researchareas.)newresearchareasofdialects
couldbeopened(e.g.phonemeburdening level,phonemefrequency,semantic
geography etc.). Huge databases could be constructed and permanently
expandedbymaterialsfromformercollections(yetavailableinmanuscriptsand
printed sources): regional dialect dictionaries, regional language atlases. The
Hungariandialectologycanjoininternationalresearchprojectsagain.

88 Cs. nagy lajos
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nyelvitájkép:lehetőségekéstávlatok

anyelvitájkép(atovábbiakban:nyT)kutatásaa20–21.századfordulójánlendültfel
igazán,ehheza többnyelvűvárosiközegekszolgáltattakkellőösztönzést,elsőkénta
Brüsszel,montreal és jeruzsálem vizuális nyelvhasználatát taglaló tanulmányok (vö.
Backhaus2007,12.p.).anyT-vizsgálategymáshozterelteazalkalmazottnyelvészet,
aszociolingvisztika,aszociológia,akultúrföldrajzkutatóit,stovábbiolyanszakterüle-
teket,melyektereket,embereket,városokatkötnekegybe.anyTlényegébenanyelv
vizuálismegjelenítődése közterületen (vö. Backhaus 2007, jaworski–Thurlow 2010,
shohamy–Ben-rafael–Barni2010). Idesorolhatóminden felirat,eredetétől függetle-
nül.anyTvizsgálatalehetőségetadakövetkezőkérdésekmegválaszolására:kihozza
létreanyT-t;hogyanbefolyásoljaahatalomésatörvénykezés;kinekszólanyT;kitszó-
lítmeg;miként jelenikmegbenneakisebbségeknyelve;stb.anyT-kutatásnaknégy
olyanalapvetőirányultságaszabhatómeg,melyekafentikérdésekmegválaszolásához
isközelebbvisznek:1.aBordieu-félemegközelítés,melyahatalmi viszonyokszem-
pontjábólvizsgáljaanyT-t;2.„ajózanész”megközelítése,melyaztvizsgálja,miként
viszonyulanyT-hezaközvélemény;3.aszubjektivistamegközelítés,melyfigyelembe
veszi,hogyanyTelemeinekegyénenkéntimegítéléseeltérő;4.akollektívidentitások
megközelítése,mely szerint a nyT elemeinek funkciói identitásjelölők (l. shohamy–
Ben-rafael–Barni2010,xix.p.).anyTkutatásanemmerülkianyelvekmegszámolá-
sában vagy a feliratok puszta elemzésében, kiterjed a térbeliségre is, s figyelembe

LucIa saTInská

BratiliciousPrešburg:napjainkPozsonya
nyelvitájképénektöbbnyelvűsége1

LucIa saTInská 81`244
BratiliciousPrešburg:multilingualismofLinguistic 81`246.3
LandscapeinthecontemporaryBratislava 316.3(437.6-25)

81`27/28

keywords: Linguistic Landscape. The language situation of Bratislava. visual multilingualism. Language
rights.LanguageLegislation.

1. adolgozataszerzőjazykovásituáciaajazykovápolitikavBratislave(nyelviállapotésnyelv-
politikaPozsonyban)c.disszertációskutatásánakrésze,melyajazykovásituáciaajazyko-
vápolitikanaslovenskuveurópskomkontexte(aszlovákiainyelviállapotésnyelvpolitika
európaikontextusban)c.,2/0118/12számúvega-programkeretébenkészült.
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90 lucia Satinská

vesziafeliratokelhelyezését,anyagát,színét,nagyságátsegyébjellemzőit(bővebben
l.scollon–Wongscollon,2003).

Pozsonynyelvitájképe

PozsonynyT-énekkutatásábanazalábbiszempontokatvizsgálom:aváros többnye l -
vűségét (az államnyelv – a szlovák, a globális nyelv – az angol, a kisebbségi – a
magyar,stovábbinyelvekjelenlétét),feliratainaklega l i tását (aközterületekfelirata-
iravonatkozószabályozástsennekgyakorlatimegtartásátvagymegszegését).azelő-
írások és a valóság közötti eltérések eseteiben nem szorítkozom a törvénytelenség
puszta megállapítására, hanem igyekszem az adott állapot okát – kommunikációs
szükségletét–ismegadni.

a nyelvneka nyilvános térben két alapvető funkciója van,melyek a fent említett
négy megközelítési módból adódnak. elsődlegesen a kommunikác iós  funkc ió
említendő,ez tájékoztat,közöl,megjelöl.olyan feliratokról vanszó,melyeka térben
valótájékozódásunkatsegítik:útjelzőtáblák,utcanévtáblák,deüzletekésszolgáltatá-
sok vagy ezek kínálatának megnevezései is. másodikként a nyelv demonst ra t í v
(sz imbo l ikus )  funkc ió ja említendő:ezesetbennematartalomafontos,hanema
nyelvjelenléte:ilyenfunkciójukvanakisebbségiintézményekkétnyelvűfeliratainak,az
emléktábláknakstb.sképviselhetikeztüzletekvagyszolgáltatásokmagánjellegűfel-
iratai is, mindenekelőtt a megnevezésükben, ha ezzel például bizonyos társadalmi
réteghezvalótartozásukatakarjákkinyilvánítanivagyhaazidegennyelvegzotikusele-
mévelkívánnakfeltűnni.

Pozsony nyT-ének kutatásában néhány jellegzetes helyszínre összpontosítottam,
melyekegyüttkirajzolhatjákavárosnyT-énekátfogóképét.eleveszámoltamaváros-
központ és a külvárosnyT-ének különbözőségével, ezért lakótelepi városrészeket is
vizsgáltam.azadatgyűjtésavárosötmás-más,dekiterjedéséttekintveösszevethető
területénfolyt.az1.táblázatazadatgyűjtéstényeitfoglaljaössze.

1. táblázat. azadatokösszesítettáttekintése

Helyszín Fényképek száma Egységek száma Anyaggy jtés ideje 
Korzó 181/83 162 2012 novembere, 

2013 májusa2

Duna utca 440 251 2012 júliusa
Ligetfalu 98/493 156 2013 májusa
Ružinov 50/634 59/74 2013 májusa
Pozsonypüspöki 107 65 2013 májusa
Összesen 1071 767
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2. avárosközpontbankétidőszakbangyűjtöttemadatokat:turistaidénybenésazonkívül,akét
időszakköztiesetlegeskülönbségekfeltárásavégett.

3. anámestieHraničiarov(tér)/azrkadlovýháj(ligetfaluirész)kultúrházánakkörnyéke
4. aružinovikultúrházkörnyéke/aHerlianska(utca)környéke



5. az egyéb kategóriába átmeneti vagy változó jellegű feliratok kerültek (pl. „eladó” vagy
„kiadó”)
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kutatásiegységkéntazegyazoneredetűfelirategyüttesttekintem:reklámplakáteseté-
benafelhívástésahozzátartozókiegészítőszövegeket,üzletegységvagyétteremese-
tébenvalamennyikintelhelyezettszövegét,beleértveazétlapotis.avárosközpontban
található,korzónevűterületittamihálykapuésaventurutcákatjelöli.adunautcamint-
egykontrollterületacentrumésaperifériaközött.akülsővárosrészekközülLigetfalura
minta legnagyobb lakótelepreesettaválasztás,ružinovraazért,mertépítése idején
megfeleltamodernvárostervezéskövetelményeinek,végülPozsonypüspökitanagyobb
számúmagyarlakosságamiattválasztottam,aztfeltételezve,hogyezanyT-enistükrö-
ződnifog.ezutóbbivárosrészeketilletően,mivelközpontjuknincs,nehézvolteldönteni,
hol gyűjtendők az adatok. a helyszínmegválasztásánál ezért két szempontot vettem
figyelembe:1.művelődésiintézménymeglétét;2.ajárókelőksűrűségét(tömegközleke-
désieszközökcsomópontja).Ligetfaluésružinovesetébenezértkétszűkebbterületen
gyűjtöttemazadatokat:a.aligetfalui(zrkadlovýháj)ésaružinovikultúrházkörnyékén;
b. egy ligetfalui téren (námestie Hraničiarov) és a Herlianska utca környékén.
Pozsonypüspökin pedig a magyar általános iskola (vetvárska utca) és a templom
(szentháromságtér)környékén.a2.táblázatafeliratoktípusaiszerintfoglaljaösszeaz
adatokat.azegyesvárosrészekközöttikülönbségekmárittmegmutatkoznak.

2. táblázat. Felirattípusok

Látható,mindközülakorzóéa legváltozatosabbnyT, lényegesenkevesebbbennea
reklámésamárka(név),sokkalgyakoribbakazemléktáblákésazintézmények.anyT
tehátmegerősítiennekaterületnekatörténelmiéspresztízsjellegét.akevesebbrek-
lámazóvárosáltalkiadott11/2010-esszámú,aműemlékzónátszabályozószigorú
rendeletnekköszönhető.areklámoktöbbségeígyisazudvarokbanüzemelőkereske-
delmiegységekrehívjafelafigyelmet.azintézményekközésoroltamagalériákat,nagy-
követségeket,könyvtárakatésmúzeumokat.

areklámokszámábólkövetkeztetnilehetarra,holalegnagyobbazáltalukpotenci-
álisanmegszólíthatóemberekkoncentrációja.adunautcaátmenőjellegébőladódóan
–agyalogosokszámáraezkötiösszeazautóbusz-pályaudvartavárosközponttal–ért-
hetőazottkihelyezettreklámokmagasszáma,mármintareklámfelületeküzemeltetői
szempontjából,azutcahasználóiszámáraareklámsűrűségazelviselhetőséghatárát

Korzó Duna utca Ligetfalu Ružinov PozsonypüspökiTípus 
darab százalék darab százalék darab százalék darab százalék darab százalék 

Reklám 26 16% 123 49% 81 52% 60 45% 10 15,4%
Szolgáltatás 52 32% 56 22,3% 28 18% 37 27,8% 20 30,8%
Üzlet 32 19,8% 27 10,8% 19 12,2% 18 13,5% 11 17%
Márka(név) 4 2,5% 20 8% 24 15,4% 12 9% 10 15,4%
Egyéb5 0 0 14 5,6% 4 2,6% 3 2,3% 1 1,5%
Emléktábla 30 18,5% 7 2,8% 0 0 1 0,75% 8 12,3%
Intézmény 18 11,1% 4 1,6% 0 0 2 1,5% 5 7,7%
Összesen 162 100 251 100 156 100 133 100 65 100
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6. ebbena részbena dolgozatban feltüntetetteken kívül a város tágabb és évekenát tartó
megfigyelésénekadatairaistámaszkodom.
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súrolja;számukkal(háromméterenkéntegyreklám)ésanagyfelületűek(óriástáblák,
egészfalatelfoglalóreklámok)arányávalteljesenuraljákateret.alegkevesebbreklám
Pozsonypüspökintalálható,ezekisavárosrészszélén.

PozsonynyT-énekemlékezete6

Pozsonymúltjánakháromnyelvűségenemláthatatlan.Legfeltűnőbbenarégitemetők-
ben(kecskekapuutcai,andrás)sétálvaérzékelhető.demárittisszembetűnő,hogya
háromnyelvűség(anémet–magyar–szlovák)túlszűkfogalomavárostörténelmitöbb-
nyelvűnyelvi jellegére.asírokonugyanislatin,csehéshéberfeliratokatisláthatunk.
Fogalomtágításra szorul a legismertebb fennmaradt háromnyelvű felirat is, mely a
szentmárton-székesegyház közelében található s turistacsoportokat késztetmegál-
lásra,asalvatorgyógyszertárfelirataugyanisnémet–magyar–cseh.

1. kép. asalvatorgyógyszertár

azegykoriháromnyelvűség1989után ismétdivatba jött, eztbizonyítjáka városköz-
pontban üzemelő egyes szolgáltatások nevének megújítására tett kísérletek is.
ezeknekamegnevezéseknekazonbancsakdemonstratív(szimbolikus)funkciójukvan
–példáulamodráhviezdaétterem(melyaborozójátszlovákul,németülésmagyarul
nevezimeg)menüjecsakszlovákul,németülésangolulhozzáférhető.
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2. kép. amodráhviezdaétterem

avárosemlékezetétnemcsakamultikulturálismúltjárautalótöbbnyelvűfelirataiala-
kítják,hanememléktáblákis,ezekállításaéselhelyezéseatörténelmitérírásánakés
értelmezésénekszámít.azemléktábláknak–aszobrokkalésemlékjelekkelegyütt–
kijelölőszerepükvan.egy-egyemléktáblaközönséges,elsőpillantásraközömbösfel-
irata vagy a szoborállítás a lakosságon belüli nézeteltérések, sőt akár nemzetiségi
ellentétekforrásalehet.Pozsonylakosságaa20.századbanszámtalanszortanújavolt
anyilvánostérfelülírásainak.eszempontbóljellemzőpéldaamaiHviezdoslavtér–az
ittállónemzetiszínházzalpéldául,melyegykoranémetekésmagyarokvárosiszínhá-
zavolt,amiaküllemébenismegnyilvánult(amellszobrokattartalmazókülsőfülkékaz
elsőcsehszlovákköztársaságbanürültekki); vagyaköltők szobrai (Petőfié1911és
1921közöttálltitt,Hviezdoslavé1937-tőlmáig):mindkétszobornemzeti,magyarés
szlovák szimbólum, miközben mindkét költőről tudni, hogy kétnyelvűek (szlovák és
magyarnyelvűek)voltak.egytovábbitérség,melya21.századbanisszenvedélyeket
szít,amaiŠtúrtéraŠtúr-szoborcsoporttal,anéhaikoronázásidombon,melyenvalaha
máriaTeréziaszobraállt,akétháborúköztiidőbenpedigŠtefániké.
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7. valójában s történetileg két épületről van szó, Leopold de Pauli palotájáról és amagyar
királyikamarahajdaniszékhelyéről.

8. atáblacsakszlovákulközölinformációkat,deszerepelrajtaa„memoryoftheWorld”angollogóis.
9. ezatáblanemamaiszlováknyelveníródott.

94 lucia Satinská

Pozsonyegyestörténelmiépületeintöbbféletáblátisláthatunk,melyekúgyszintén
a nempárhuzamos történelmekre, történetekre utalnak. adatgyűjtésemben ebből a
szempontbólkétépülettekinthetőjelentősnek.amihálykapuésaventurutcatalálko-
zásánál,amaiegyetemikönyvtárépületén7 hét,összesennégyfélenyelvűemléktábla
is található. a legrégibba latinnyelvű tereziánus tábla. a kétnyelvű szlovák–magyar
arraemlékeztet,hogyebbenazépületbenülésezettamagyarországgyűlés,akétnyel-
vűszlovák–angol8 arra,hogyittazunescoáltalisnyilvántartottiszlámkéziratokatőriz-
nek.aszlováktáblákakétépületépítészetijelentőségérehívjákfelafigyelmet,vala-
mintarraakéttényre,hogyittadotthangversenytLisztFerenc,samagyarországgyű-
léstagjakéntittlépettfelĽudovítŠtúr.9

amásik épület amihály-torony és kaputere,melyeken összesen hat emléktábla
van.minda városi emlékmű jelentőségét hangsúlyozza, smivelmindmás-máskor-
szakbólszármazik,eztanyelvezetükistükrözi.alatintáblákalegrégibbek(amihály-
kapunésazelőkapun),aszlováktáblákaszocializmusidejébőlazépületeképítészeti
stílusáróltájékoztatnak,alegújabb,akétnyelvűszlovák–angolpedigatoronyalattijár-
dakövönmagátahelyszínthozzaszövegösszefüggésbe.érdekesfigyelemmelkísérni,
hogyanjelölimegmindegyikpolitikairendszersajáttábláivalatörténelmiemlékműve-
ket.amihály-kapuésazegyetemikönyvtáresetébenannyiszerencsénkvan,hogytöbb
táblájukismegőrződött,ígyaztisfigyelemmelkövethetjük,hogyavárosmittartfon-
tosnakközölnirólukazarramenőkkelközvetlenahelyszínen.

a belváros egyes részein lényegében logikusanmegmutatkoznak a különbségek az
emléktábláknyelvétés(darab)számáttekintveis,eztdokumentáljaa3.,4.és5.táblázat.

3. táblázat. akorzóemléktáblái

sz=szlovák,a=angol,L=latin,m=magyar,n=német,H=héber

 
Nyelv Darab A szöveg tárgya 

Sz 18 

Mozart; Pálffy-palota, reneszánsz polgári ház, Szent 
Katalin-kápolna, szobor, el kapu, Mihály-kapu 2x, 
Segner-kúria, Jeszenák-palota, a Magyar Királyi Kamara 
palotája, Korzó, Štúr, a Leopold de Pauli-féle palota, 
Liszt, Academia Istropolitana, Erd dy-palota 

Sz + A 2 Mihály-kapu, Memory of the World 

L 5 

Az épület rekonstrukciója, Mihály-kapu, Segner-kúria, a 
Magyar Királyi Kamara palotája, Typographia 
Patzkoiana 

Sz + M 1 A Magyar Királyi Kamara palotája 

N 1 
Ventur u. 5. – Altstadt I Ventur Gasse 5 (az utca egykori 

megnevezése) 
Sz + H 2 Adolf Frankl, Steiner 
Sz + A + N 1 Kilométerk  (nulladik kilométer) 
Összesen 30  

 
 
 

Nyelv Darab A szöveg tárgya 

Sz 4 
Könyvköt k Társasága, Fiatal munkások kongresszusa, 
Munkástestnevel -csapatok Szövetsége, rekonstrukció 

Sz + M + N 2 Szocialista Munkásszövetség, Július Satinský 
Sz + M 1 Szalatnai Rezs  
Összesen 7  

 
 
 

Nyelv Darab A szöveg tárgya 
Sz 2 Templom, kanalizáció 
Sz + M 1 Templom és iskola 
Sz + M + L 1 Elesett katonák emlékm ve 
M 3 Rekonstrukció, fakereszt, pestisoszlop 
Összesen 7  
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10. jelenleg több egészséges ligetfalui lokálpatrióta kezdeményezésre is van példa; ilyen a
TuristickýsprievodcaPetržalky(Ligetfaluturistakalauza)awww.konduktor.skhonlaponvagy
amúzeumpetržalskéhoopevnenia(aligetfaluierődmúzeuma)awww.mpo.skhonlapon;ez
utóbbirekonstruáltaLigetfaluártérierdeinekkatonaibunkereit.
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4. táblázat. adunautcaemléktáblái

5. táblázat. Pozsonypüspökiemléktáblái

ezekbenavárosrészekbenazemléktábláka város történelmi időszakait is jelölik.a
korzóminttörténelmiközpontkülönbözőkorúésnyelvűtáblákbanbővelkedik.aduna
utca leginkább a munkásmozgalmi időszakot és az itt élt személyiségeket idézi.
Pozsonypüspökin pedig amagyar nyelvű emlékfeliratok utalnak a városrészmagyar
ajkúlakosságára.

aszocializmusidejénépítettlakótelepek(Ligetfaluésružinov)gyűjtőpontjainmind-
összeegyemléktábláttaláltam,andrejHlinkáét,arólaelnevezettparkban.azezeken
aterületekentapasztaltemléktáblahiánynemaztjelenti,hogyittnevolnamireemlé-
kezni,hanemahatalmiideológiávalfüggössze:„fentről”jöttazutasításafelejtésre,a
tekintetaszebbholnapokra irányult.aszebbnapjainkbanmár ismétkezdünkemlé-
kezni,stalánalakótelepeknyT-eismegériamagaemlékhelyeités-tábláit.10

napjainkPozsonyanyt-énektöbbnyelvűsége

Pozsony jelenkori többnyelvűségeasokatemlegetettegykorinémet–magyar–szlovák
háromnyelvűségtőlmásfelé tolódott. a hagyományos német–magyar–szlovák három-
nyelvűséget (elsősorban a városközpontban) felváltja amodern, turisztikai szlovák–
angol–német.

 
Nyelv Darab A szöveg tárgya 

Sz 18 

Mozart; Pálffy-palota, reneszánsz polgári ház, Szent 
Katalin-kápolna, szobor, el kapu, Mihály-kapu 2x, 
Segner-kúria, Jeszenák-palota, a Magyar Királyi Kamara 
palotája, Korzó, Štúr, a Leopold de Pauli-féle palota, 
Liszt, Academia Istropolitana, Erd dy-palota 

Sz + A 2 Mihály-kapu, Memory of the World 

L 5 

Az épület rekonstrukciója, Mihály-kapu, Segner-kúria, a 
Magyar Királyi Kamara palotája, Typographia 
Patzkoiana 

Sz + M 1 A Magyar Királyi Kamara palotája 

N 1 
Ventur u. 5. – Altstadt I Ventur Gasse 5 (az utca egykori 

megnevezése) 
Sz + H 2 Adolf Frankl, Steiner 
Sz + A + N 1 Kilométerk  (nulladik kilométer) 
Összesen 30  

 
 
 

Nyelv Darab A szöveg tárgya 

Sz 4 
Könyvköt k Társasága, Fiatal munkások kongresszusa, 
Munkástestnevel -csapatok Szövetsége, rekonstrukció 

Sz + M + N 2 Szocialista Munkásszövetség, Július Satinský 
Sz + M 1 Szalatnai Rezs  
Összesen 7  

 
 
 

Nyelv Darab A szöveg tárgya 
Sz 2 Templom, kanalizáció 
Sz + M 1 Templom és iskola 
Sz + M + L 1 Elesett katonák emlékm ve 
M 3 Rekonstrukció, fakereszt, pestisoszlop 
Összesen 7  

 

 
Nyelv Darab A szöveg tárgya 

Sz 18 

Mozart; Pálffy-palota, reneszánsz polgári ház, Szent 
Katalin-kápolna, szobor, el kapu, Mihály-kapu 2x, 
Segner-kúria, Jeszenák-palota, a Magyar Királyi Kamara 
palotája, Korzó, Štúr, a Leopold de Pauli-féle palota, 
Liszt, Academia Istropolitana, Erd dy-palota 

Sz + A 2 Mihály-kapu, Memory of the World 

L 5 

Az épület rekonstrukciója, Mihály-kapu, Segner-kúria, a 
Magyar Királyi Kamara palotája, Typographia 
Patzkoiana 

Sz + M 1 A Magyar Királyi Kamara palotája 

N 1 
Ventur u. 5. – Altstadt I Ventur Gasse 5 (az utca egykori 

megnevezése) 
Sz + H 2 Adolf Frankl, Steiner 
Sz + A + N 1 Kilométerk  (nulladik kilométer) 
Összesen 30  

 
 
 

Nyelv Darab A szöveg tárgya 

Sz 4 
Könyvköt k Társasága, Fiatal munkások kongresszusa, 
Munkástestnevel -csapatok Szövetsége, rekonstrukció 

Sz + M + N 2 Szocialista Munkásszövetség, Július Satinský 
Sz + M 1 Szalatnai Rezs  
Összesen 7  

 
 
 

Nyelv Darab A szöveg tárgya 
Sz 2 Templom, kanalizáció 
Sz + M 1 Templom és iskola 
Sz + M + L 1 Elesett katonák emlékm ve 
M 3 Rekonstrukció, fakereszt, pestisoszlop 
Összesen 7  
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11. atáblázatösszesítettadatokattartalmaz.azsz(szlovák)ésaza(angol)sorokbacsakszlo-
vák(egynyelvű)éscsakangol(egynyelvű)feliratokatsoroltam.

12. asorösszesítettadataibanPozsonytörténelminyelveit,amagyartésanémetetakövetke-
zőlábjegyzetekszámszerűsítik.

13. ebből17feliratnémetszövegetistartalmazott,5magyartis.
14. ebből6németetis,4magyartistartalmazott.
15. ebből1németetistartalmazott.
16. ezazegyetlennémetetistartalmazott.
17. egyetlenfeliratsemtartalmazottnémetet,mindegyiktartalmazottmagyartis.
18. anyelvetnemlehetettazonosítani(túlnyomórésztafeliratokolvashatatlanságamiatt).
19. afeliratoknemtartalmaztakszöveget.

96 lucia Satinská

3. és 4. kép. ÚjháromnyelvűségPozsonyutcáin

anyT-benaszlovákonkívüláltalábanazangolaleginkábbjelenlevő,ezképesbetöl-
tenianyilvános térbenmegjelenőnyelvmindkét funkcióját,akommunikációst (mint
globálisnyelv,aturizmusésakereskedelemnyelve)ésademonstratívat(apresztízs
nyelveként).a6.táblázatavizsgáltterületekfelirataitszemléltetianyelvükszerint.11

6. táblázat. afeliratoknyelve

Nyelv(ek) Korzó Duna utca Ligetfalu Ružinov Pozsonypüspöki 

Sz 43 251 117 133 52 
Sz + A 36 45 20 11 2 
Márka 11 8 3 4 1 
A 27 6 4 3 1 
Más egynyelv  9 1 0 0 3 
Más többnyelv 12 2613 1514 215 116 617 
?18 10 1 3 4 0 
X19 0 0 3 0 0 
Összesen 162 251 156 133 65 
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Bratilicious Prešburg: napjaink Pozsonya nyelvi tájképének többnyelvűsége 97

Bernardspolsky a köztéri feliratok nyelvemegválasztásánakhárom feltételét külön-
böztetimeg:„1)writeasigninalanguageyouknow;2)“presumedreadercondition”:
prefertowriteasigninalanguagewhichcanbereadbythepeopleyouexpecttoread
it,3)“symbolicvaluecondition”:prefertowriteasigninyourownlanguageorinalan-
guagewithwhichyouwishtobeidentified”(spolsky2009,33.p.).efentieketPozsony
nyT-érealkalmazvaaztlátjuk,hogyafeliratokcímzettekáltaliérthetőségénekfeltétele
nincsmindigmegtartva.avárosközpontbannagyszámúolyanangolfeliratvan,melyek-
nekhiányzikaszlovákmegfelelőjük,rendelőjük-tulajdonosuktehátanyelvmegválasz-
tásával tudatja, hogy e helyiségek elsődlegesen a város látogatóinak szólnak, nem
pedigalakóinak.mégvilágosabbösszefüggéstapasztalhatóanyelvválasztásésacél-
zottcímzettekközöttakorzóéttermeinekkínálatában:ittazolcsónapimenüt,mely-
nekcímzettjeielsődlegesenakörnyékendolgozóhazailakók,kizárólagszlovákultün-
tetikfel,ateljesétlaptöbbnyelvű,aturistáknakszántdrágábbnapikínálatpedigvagy
németvagyangolnyelvű.

5. kép. amihálykapuutcaiminervaétteremkínálata.Balraazolcsószlovákmenü(kb.
4euró),jobbraadrágakétnyelvű(8,50euró)
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6. kép. aventurutcaizichyétteremkínálata

afeliratoknakacímzettrevalóirányultságafeltűnikakorzónyT-enovemberi(turista-
idényenkívüli)ésmájusi(turistaidénybeli)összevetésébőlis.Tízolyanéttermetistalál-
tam,melyekkínálatátmájusbanangoltájékoztatással iskibővítették.érdekeseseta
Prešburgétteremtöbbnyelvűsége,melyahagyománnyaliseljátszik.azétteremnevea
város történelmi nevére utal, de nem azonos vele (németül Pressburg, szlovákul
Prešporok, szlovákul kiejtve nevezhető Prešburgnak; a plakátokon az étteremnév
diakritikanélküljelenikmeg),anévalattikijelölő„alcím”pediglatin:culinariadomes-
tica.avendégekhezelsődlegesenangolulésnémetülszólnak.
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7–9. kép. aPrešburgétteremcsalogatói
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Továbbimódja,hogyanellenőrizhetőanyelvkommunikációsfunkciójatöbbnyelvűfel-
iratokon, hogy összehasonlítjuk, vajon minden nyelven megfelelnek-e egymásnak a
szövegek.jeffreyL.kallenésesthernídhonnachaatöbbnyelvűfeliratoktartalmaés
nyelveköztnégyféleviszonytkülönböztetnekmeg:1.mindennyelvenazonosinformá-
ció;2.egynyelventeljesinformáció,atöbbincsakválogatott;3.azinformációnakcsak
egy része más nyelven; 4. különböző információk különböző nyelveken (kallen–
dhonnacha,2010,21.p.).PozsonynyT-ébenaztisvizsgáltam,vannak-ekülönbségek
avizsgáltegységmegnevezéséneknyelveésazadottegységtovábbifeliratainaknyel-
veközt.arravoltamkíváncsi,vajonazangolnevűkereskedelmiegységekmindentájé-
koztatástangolulnyújtanak-e.az1.grafikonazadatgyűjtésembenszereplőüzletekés
szolgáltatásoknevéneknyelvétábrázolja,a2.afelirataiknyelvét.

1. grafikon. azüzletekésszolgáltatásokneve

az1. grafikonból kitűnik, hogy az üzletek és szolgáltatásoknevéneknyelve városré-
szenkéntiskülönbözik.acentrumban(korzóésdunau.)amárka-ésazangolnevek
azuralkodók,aperiférián(Ligetfalu,ružinovésPozsonypüspöki)aszlovákésamár-
kanevek.anyelvnekamegnevezésbőlvalókiiktatásaáltalánostörekvés,avilágnyT-ét
egyre nagyobb mértékű márkásítás és nyelvnélküliség jellemzi (vö. pl. jaworski–
Thurlow2010).
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2. grafikon. azüzletekésszolgáltatásokfeliratai

azüzletekésszolgáltatások feliratainaknyelvétábrázológrafikonmásképetmutat.a
korzónyelvilegalegváltozatosabb,aszlováknyelvönmagábancsaknégyesetbenfordul
elő.afeliratokcélja,hogynecsakaszlovákulbeszélőketszólítsákmeg.atöbbivizsgált
területenaszlovákalegfontosabbkommunikációsnyelvkéntjelenikmeg,amásnyelvű
információkinkábbkivételnekszámítanak.alegmarkánsabbkülönbségamegnevezések
és feliratoknyelve közt adunautcán tapasztalható, itt a szlovákaneveket illetőena
kereskedelmiegységek17%-ábanfordulelő,afeliratokatilletően84,15%-ukban.

amagyarnyelvjelen(nem)létePozsonynyilvánosterében

a2011.évinépszámlálásszerintPozsony411 228lakosából14 119amagyarnem-
zetiségűés15 307-enmagyaranyanyelvűek.magánéletükbenamagyar8 756-ukszá-
máraaleggyakrabbanhasználtnyelv,nyilvánosan3 531-enhasználjákleggyakrabban.
anépszámlálásnemveszifigyelembeaztanagyszámúmagyart,akikakörnyezőtele-
pülésekről járnak be Pozsonyba munkahelyükre vagy iskolájukba – velük együtt
Pozsony„alegnagyobbmagyarváros”-nakszámítszlovákiában,eztaténytazonbana
nyT-ecsakminimálisantükrözi.kutatásomsoránfeltételeztem,hogyamagyarnyelv
ottfogmegmutatkoznianyT-en,aholamagyarlakosságsűrűségenagyobb:amagyar
intézmények s környékük felirataiban, a turisták által látogatott városközpontban,
Pozsonypüspökin,alegnagyobbpozsonyimagyartömbhelyszínén,valamintazokonaz
emlékműveken,melyekamagyarságegykorivárosijelenlététdokumentálják.azaláb-
bitáblázataztmutatja,hogyPozsonybanamagyarolyannyelv,melyetjobbanhallani,
mintlátni.
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7. táblázat. magyarfeliratokPozsonyban

a magyar intézmények esetében jellemző, hogy több mint felüknek (5) nem két-,
hanemtöbbnyelvűfeliratukvan.

8. táblázat. magyarintézmények

m=magyar,sz=szlovák,a=angol,n=német

a kalligram kiadó esetében meglepő, hogy a bejáratánál elhelyezett táblán nincs
magyarfelirat.amagyarIntézet(PozsonyimagyarIntézet)feliratainakangoljaaszék-
házbanüzemelőkávéházkínálatával függössze.aPozsonyicasinoszékházát jelölő
táblaavárosnyelvenkénteltérőmegnevezéséneklehetőségétiskiaknázza;epolgári
társuláscéljai(Pozsonymultikulturáliséletehagyományainakfelújítása)máramegne-
vezésébenisbennefoglaltatnak.

10. kép. Pozsonyicasino–Pressburgercasino–Prešporskécasino

Terület Egységek száma (ebb l a magyar feliratokat tartalmazóké) 
Magyar intézmények 9 (8)
Korzó 162 (5)
Pozsonypüspöki 65 (7)

 
 

Intézmények Feliratok nyelve és típusa 
Ifjú Szivek (táncszínház) Háromnyelv  (M, Sz, A) – minden nyelven 

azonos információ 
Magyar Intézet Háromnyelv  (M, Sz, A) – különböz  

információk különböz  nyelveken 
Csemadok (szervezet) Kétnyelv  (M, Sz) – minden nyelven 

azonos információ 
Kalligram (könyvkiadó) Egynyelv  (Sz) 
Pozsonyi Casino (polgári társulás) Háromnyelv  (M, Sz, N) – minden nyelven 

azonos információ 
Kultúra Könyvesbolt Négynyelv  (M, Sz, A, N) – minden 

nyelven azonos információ 
Magyar nyelv  alapiskola és gimnázium 
(Duna utca) 

Kétnyelv  (M, Sz) – minden nyelven 
azonos információ 

Magyar nyelv  óvoda és alapiskola 
(Pozsonypüspöki) 

Kétnyelv  (M, Sz) – különböz  
információk különböz  nyelveken 

Magyar nagykövetség és konzulátus Háromnyelv  (M, Sz, A) – különböz  
információk különböz  nyelveken 

 

Terület Egységek száma (ebb l a magyar feliratokat tartalmazóké) 
Magyar intézmények 9 (8)
Korzó 162 (5)
Pozsonypüspöki 65 (7)

 
 

Intézmények Feliratok nyelve és típusa 
Ifjú Szivek (táncszínház) Háromnyelv  (M, Sz, A) – minden nyelven 

azonos információ 
Magyar Intézet Háromnyelv  (M, Sz, A) – különböz  

információk különböz  nyelveken 
Csemadok (szervezet) Kétnyelv  (M, Sz) – minden nyelven 

azonos információ 
Kalligram (könyvkiadó) Egynyelv  (Sz) 
Pozsonyi Casino (polgári társulás) Háromnyelv  (M, Sz, N) – minden nyelven 

azonos információ 
Kultúra Könyvesbolt Négynyelv  (M, Sz, A, N) – minden 

nyelven azonos információ 
Magyar nyelv  alapiskola és gimnázium 
(Duna utca) 

Kétnyelv  (M, Sz) – minden nyelven 
azonos információ 

Magyar nyelv  óvoda és alapiskola 
(Pozsonypüspöki) 

Kétnyelv  (M, Sz) – különböz  
információk különböz  nyelveken 

Magyar nagykövetség és konzulátus Háromnyelv  (M, Sz, A) – különböz  
információk különböz  nyelveken 
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akiegyensúlyozottbilingvizmusszempontjábólakultúrakönyvesboltfelirataaleginkább
átgondolt:egyetlennyelvsincselőnybenrészesítve,selosztásukisarányos.sajnosma
márafeliratmögülhiányzikahozzátartozóvalóshely:akönyvesboltmegszűnt.

11. kép. kultúrakönyvesbolt

viszonylagmeglepőapozsonypüspökióvodaésáltalánosiskolaszövegeinekkommu-
nikációja:feliratokcsakszlovákulláthatók,amagyarnyelvnémelyiskolairendezvény
meghívójáraszorítkozik.

12. kép. aPozsonypüspökimagyarTannyelvűóvodaésalapiskola
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előfeltételezéseimmelellentétbennagyonmeglepőekakorzóeredményei,a turisták
által legsűrűbben látogatott helyszínek 162 egységéből mindössze 5 képviselte a
magyarnyelvet.astatisztikaihivatalnaka2011.évrevonatkozó,aturistákszámátrög-
zítő adatai (Aktívny...) ismeretében (magyarországról 1 257-en, ausztriából és
németországból65 776-an,angolnyelvterületekről16 226-anlátogattakavárosba)ez
márnemisannyirameglepő.amagyarazemlítettötesetbensemanyelvkommuni-
kációs, hanem demonstratív funkcióját tölti be (a város történelmi múltját idézi).
jellemzőpéldájaennekaza cukrászda,ahol anégynyelvű– szlovák,német, angol,
magyar – feliratot követő részletező kínálat már csak három nyelven folytatódik, a
magyarvalahogyeltűnt.

13–14. kép. amagyarszimbolikusfunkciója
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Bratilicious Prešburg: napjaink Pozsonya nyelvi tájképének többnyelvűsége 105

Pozsonypüspökin csak történetileg van jelen amagyar nyelv (emléktáblákon), s két
intézményen(iskola,templom).amagánszektorban(üzletek,szolgáltatások,reklámok
felirata)nemjelenikmeg,annakellenére,hogyalakosságésazeladókköztaboltok-
banmagyarulisfolyikakommunikáció.demintaza2013.május23-ánBudapesten
tartott,anyelvitájképelméleteésgyakorlatac.nemzetközikonferenciánelhangzott,20

eza jelenség,amagyarnyelvvizuálismegjelenítődésénekhiányaanyilvánostérben
szlovákiában tipikusnakmondható. szabómihály gizella ésmisad katalin kutatásai
(szabómihály2013,misad2013)szerintdunaszerdahelyensemmásahelyzet(pedig
ottalakosságtöbbmint70%-amagyar),avizuálismegjelenéstehátamagyarokáltal
sokkalnagyobbszámbanlakotttelepülésekenisalulreprezentált.kéttovábbiszlová-
kiaitelepülésesetébenPetteriLaihoneniskimutatta(Laihonen2012,2013),hogya
magyarnyelvvizuálisjelenléteafeliratokbantávolrólsemfelelmegamagyarokadott
településen való arányának. ezt a tényt két szlovákiai tényezővel magyarázza: 1. a
kisebbséginyelvekhezvalóhatalmiviszonyulással;2.maguknakakisebbségiekneka
viszonyulásával,akikszámáranyelvükvizuálisreprezentációjaanyilvánostérbennem
tűnikfontosnak.európaiösszefüggésekbenakisebbséginyelvekvizuálismegjeleníté-
sének kérdésével újabban többen is foglalkoztak: marián sloboda, Lucija Šimčić,
szabó-gilingereszter,dickvigers(slobodaet.al.2012),közöstanulmánykötetükben
a nyelvi jogok törvényi szabályozását mutatják be négy hagyományosan többnyelvű
európairégióban(Wales,csehország,magyarország,Horvátország);valamintmonica
BarniéscarlaBagna,akiktanulmányukban(Barni–Bagna2010)akisebbségikínaiés
román reprezentációját vizsgálják olaszország nyT-ében. valamennyienmegerősítik,
hogyanyelvvizuálismegjelenítődéseésvitalitásaköztnincsközvetlenösszefüggés.a
megjelenítődéssokkalinkábbanyelvpresztízsévelfüggössze.

anyelvszabályozáskérdéseinektükrében

anyilvános helyek feliratait szlovákiában néhány törvény szabályozza. elsősorban a
270/1995-ösállamnyelvtörvény,ennek318/2009-esmódosítása,anemzetikisebb-
ségek nyelvének használatát rögzítő 184/1999-es törvény, valamint a reklámokról
szóló147/2001-estörvény.rövidenannyitróluk,hogyaszlováktörvényhozáslehető-
vétesziaszlováktóleltérőnyelvűfeliratokatis,abbanazesetben,hamindeninformá-
ciójukhozzáférhetőazállamnyelven(szlovákul)is.atöbbnyelvűségnekezalehetősé-
gegyakrannincskihasználva.azérintettekazért isszkeptikusaka jogaikkalkapcso-
latban,mertavonatkozótörvényekaközelmúltbanistöbbszörváltoztak,smégeleve-
nen emlékeznek az anyanyelvük használata miatti hivatalos meghurcoltatásukra. a
kisebbséginyelvűfeliratokhiányánaktovábbiokaazafeltevés,hogyhaakisebbség-
hez tartozók értik a többség nyelvét, saját nyelvű feliratokra nincs szükségük. ezzel
szembenatöbbnyelvűfeliratoknemcsupánatájékoztatástszolgálják,hanemazadott
területen lakók reprezentálását, láthatóvá tételét,nyelvükpresztízsénekemelését.a
kisebbséginyelvűfeliratokatöbbségetisszolgálhatják:amásnemzetiségűállampol-
gároktermészetesjelenléténektudatosítását.ezértvolnakívánatos,hogyakisebbsé-
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geknyelvijogainakkérdésébenanyT-etilletőenalakosságközösenszerezzenérvényt
ejogoknak,nemzetiségétőlfüggetlenül.

PozsonynyT-énekvizsgálatasoránszámtalanesetét tapasztaltamazállamnyelv-
törvénymegszegésének.olyanesetekrőlvanszó,amikora többnyelvű felirat idegen
nyelven több információt közöl,mint az államnyelven, vagy amikor az egynyelvűnek
nincs államnyelvi megfelelője. a kulturális minisztériumnak a pénzbüntetésekről is
szólójelentéséttekintve(Správa... 2012)azonbankiderül,hogyanyTillegálisságával
kapcsolatosbeadványoknemszülettek.azalattazötévalatt,melyetajelentésössze-
foglal(2007–2011),aminisztérium33beadványtkapott,ebből7voltindokolt,segy
sem a nyilvános feliratok törvényszegésére vonatkozott. a törvényt leggyakrabban a
város centrumában szegik meg, ezeket a törvényszegéseket mégsem látja senki.
ennekvalószínűlegazazoka,hogyafeliratoknyelveavárosközpontéskereskedelmi
egységeivalóskommunikációsszükségleteireépül(mintemlítettem,azéttermekpél-
dául programszerűenmásként kommunikálnak a hazaiakkal és a turistákkal), s ez
végsősoronasikereskapcsolattartásnaknemakadálya.

összegzés

anyelvitájképavárosimázsátalakítja.azimázs–értelmezhetjükkevinLynch(Lynch
2004) vagy christiannorberg-schulz (norberg-schulz 1994) szerint genius lociként,
danielaHodrová(Hodrová2006)szerintavároslelkeként,vagyavárosképeként,aho-
gyanpozsonyikontextusbanjozefTancer(Tancer2013)teszi–avárosmegnevezésé-
velkezdődik,kezdveamaihivatalossal(Bratislava),folytatvaahajdanvoltmáigélők-
kelvagyelfeledettekkel(Prešporok,Pressburg,Pozsony,Istropolis,Posonium),egészen
az imaginárius, a város bizonyos tulajdonságaira tréfásan utalókig (opsonium,
Fressburg,gratislava,Partyslava,Bratislove,Bratilicious,Beertislava...).aPozsonynyT-
ét vizsgáló kutatásomaztmutatja, hogy a néhai háromnyelvűségmár nincs jelen a
turistazónábansem.TöbbnyelvűségtekintetébenPozsonytúlnyomórésztmonolingvális
–szlovák,jelentősmértékűglobálismárkásodással,sazidegenforgalomterénaszlo-
vákonkívülfőkéntangolulésnémetülkommunikál.anyTugyannincsösszhangbanaz
érvényesnyelvi szabályozással,dekommunikációsszintjét tekintveműködőképes.a
jelekszerintanyilvánostérbenvalósanelőfordulótöbbnyelvűfeliratoknematörvény-
hozás függvényei,hanema felvilágosítástól sapolgárok (nemzetiségrevaló tekintet
nélkülmindenpolgár)közösigyekezetétőlfügg.

(Fordította Csanda Gábor)
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LucIa saTInská
BraTILIcIous PreŠBurg: muLTILInguaLIsm oF LInguIsTIc LandscaPe In THe conTemPorary
BraTIsLava

Thestudypresentsa researchonthe linguistic landscapeof thecontemporary
Bratislava from the point of view of multilingualism (the representation and
functionsof themajorityslovak language, theglobalenglish languageand the
minorityHungarian language)andlegislation(ifsomesigns inpublicspaceare
against the law, it does not have to mean that they are not communicatively
successful).Thetraditionalgerman–Hungarian–slovaktrilingualismofthecity’s
past is contrasted with the present tourist oriented slovak–english–german
trilingualism.ItisshownthatalthoughHungarianisthelargestminoritylanguage
inBratislava,itsvisualrepresentationisverysmallandonlyhasasymbolic,not
acommunicativefunction.
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egykorábbi,másfélévtizeddelezelőttlefolytatottkutatássoránmegállapítottuk,hogy
a szlovákiaimagyar értelmiségi adatközlők (írók, költők, szerkesztők, pedagógusok,
egyetemihallgatók)indifferensmódonviszonyultakazakkormégújnakszámítóállam-
nyelvtörvényhez.nagy részüknemolvasta, sa tartalmátsem ismertepontosabban.
jelen írásbanelsősorbanarraakérdésrekeresemaválaszt,hogymegváltozott-eez
iránybanazértelmiségattitűdjeazazótaeltelt időszaktörténéseinekhatására,más-
képpenértékeli-ehelyzetétazértelmiség,öntudatosabbállampolgárok lettek-e ilyen
tekintetbenazértelmiségiek,mintakorábbiidőszakban.

aszlovákiaikisebbségeknyelvijogai:elméletésgyakorlat

szlovákia lakosságának mintegy tizenöt százalékát alkotják a különböző nemzeti
kisebbségek(vö.gyönyör1989;l.gyurgyík2001,250.p.),vagyisszlovákiatöbbnem-
zetiségűállamnakszámít.szlovákrészrőlazonbaneztaténytnagyonkevesenismerik
el(vö.kusý1998,221.p.),atöbbségiésegybenhivatalosvéleményetekintetbenaz
alkotmány bevezetőjében fogalmazódikmeg: szlovákia a szlovák nemzet állama,1 s
lényegébenezazalapálláshatározzameganemzetikisebbségekkelszembeniszlovák
magatartástis.

akisebbségekkelszembeniszlovákmagatartástalapvetőenbefolyásoljaaz,hogya
többségitársadalomszemébenakisebbségikérdésdefactoamagyarkérdésselazo-
nos: a szlovákiai kisebbségek között a magyarok alkotják a legnagyobb létszámú
közösséget, a legöntudatosabbak és a legszervezettebbek (kusý 1996). Továbbá a
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sImon szaBoLcs

szlovákiaimagyarokésújabbnyelvtörvények

szaBoLcs sImon 342.725(437.6)
Hungariansinslovakiaandthemostrecentlanguagelaws 316.022.4(=511.141)(437.6)

81`246
81`244

keywords:Thestatelanguagelaw.Theknowledgeofthestatelanguagelaw.Languageprotection,attitude.
Hungarianintellectualslivinginslovakia.

1 azalkotmánypreambulumábananemzetiésapolgárielvkeveredik,l.:„mi,aszlováknem-
zet(…)aszlovákköztársaságterületénélőnemzetiségikisebbségekésetnikaicsoportok
tagjaivalközösen(…),tehátmi,aszlovákköztársaságpolgáraiválasztottképviselőinkrévén
elfogadtukakövetkezőalkotmányt”(vargaszerk.1993,51.p.).



2 annakellenére is, hogypéldául a kisebbségi nyelvhasználati törvény kollektív jogszabály.
(jellegéből adódóan egyének vonatkozásában nem is értelmezhető. vö. kovács 1996,
170–171.p.)

110 Simon Szabolcs

szlovákiaimagyarsággalszembeniszlovákmagatartástalapjábanazatényhatározza
meg,hogyaszlováknemzet1918-igamagyarállamkereteiközöttlétezettésfejlődött
(máigélazún.„ezerévesmagyarelnyomás”mítosza).

akisebbségikérdésben(ideértveanyelvi jogokatis)érvényesülőszlovákfelfogás
alapvetőjellemzői:

a)akisebbségijogokategyénijogokkéntértelmezik,selutasítjákakisebbségekkol-
lektívjogait.2

b)azállampolgárokközöttiegyenlőségelvérehivatkozvaelutasítjákakisebbségek-
kelszembenipozitívdiszkriminációelvét,sőtegyesekakisebbségijogokérvényesíté-
sébenatöbbségdiszkriminálásátlátják,ezértakülönböződokumentumokban(pl.a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájáhozfűzöttállásfoglalásban)külön
kiemelik,hogyakisebbségijogokérvényesítésenemérinthetihátrányosanatöbbségi
nemzetheztartozókat.

c)aszlovákközvéleményegyrésze,főlegaszlováknemzetiPárttagjaiésszimpa-
tizánsaiakisebbségijogokérvényesítéséreirányulótörekvéseketaszlovákállamszu-
verenitásaésterületiintegritásaellenitámadásnaktartja(amagyarokrészérőltermé-
szetesen),sahatárrevíziótólvalófélelemtőlmotiválvaelutasítmindenolyanelképze-
lést,melyakisebbségijogokatvalamelyföldrajzilagmeghatározhatóterülethezkötné.
ezértnemcsakaterületiautonómiagondolatánakfelvetésétkísérikhevesreagálások,
deezamagatartásmotiváljaaztaténytis,hogypl.akisebbséginyelvhasználatijogo-
kat (kisebbséginyelvhasználati törvény, illetveCharta)nembizonyos területhez (köz-
igazgatásiegységhez),hanemkonkréttelepülésekhezkötik.ezazálláspontfejeződik
ki abban a megfogalmazásban is (a Chartához fűzött nyilatkozatban), hogy
szlovákiábannincsenekregionálisnyelvek,csakkisebbséginyelvekvannak.

d) a kisebbségi jogokkal kapcsolatbanképviselt szlovákálláspontpozitivista-nor-
mativista,vagyiscsakazttartjákjognak,amivalamelykonkrétjogszabálybanexpres-
sisverbismegfogalmazódik,amitvalamelyjogszabálymegenged(jellemzőetekintet-
benakisebbséginyelvűtelepülésnevek, ill.vasútállomásokneveihasználatávalkap-
csolatosálláspont).

e)akisebbségijogokérvényesítését,főleganyelvhasználatkérdéséttöbbé-kevés-
bémagánügynektekintik;nyílt(állami)diszkriminációnincs,deazállamiadminisztrá-
ciórészérőlakisebbségektámogatásainkábbcsakdeklaratívjellegű.Bizonyoskisebb-
ségi jogokata törvényekmegengednek,ezekazonbannemérvényesülnekautomati-
kusan,hanemcsakakkor,haazadottjogotakisebbség(egyadottkisebbségheztar-
tozószemély)igényli.azidevonatkozótörvényekúgyvannakmegfogalmazva,hogya
kisebbségijogokgyakorlásaazállamszámáraminélkevesebb„gonddal”ésköltséggel
járjon.

f)akisebbségektőlelvárják,hogyatöbbséginyelvetugyanolyanszintenbeszéljék,
mintazegynyelvűszlovákok;elutasítjákviszontazokatafelvetéseket,melyekszerinta
kisebbségekkelegyüttélőszlovákoknak iselkellenesajátítaniukvalamelyszintena

Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XV

. 
év

fo
ly

am
  

2
0

1
3

/2
, 

S
om

or
ja



Szlovákiai magyarok és újabb nyelvtörvények 111

környezet nyelvét. sőt a szlovákokkal szembeni diszkriminációnak tekintik azt az
igényt,hogyakisebbségeklaktaterületekenazügyfelekkelkapcsolatbanlevőhivatal-
nokokbeszéljékakisebbségnyelvétis.

akisebbségekjogait,sezenbelülanyelvhasználatijogokat,illetveazegyesnyelvek
státusát szlovákiában több törvény is szabályozza, ezek közül a legfontosabbak: az
alkotmány(33.és34.§),az1995.éviún.államnyelvtörvény,az1999.évikisebbségi
nyelvhasználati törvény. egyéb jogszabályok (pl. a közoktatási törvény, a Büntető
Törvénykönyv,aszlovákTelevíziórólésaszlovákrádiórólszólótörvény,aközérdekű
információkrólszólótörvénystb.)istartalmaznakolyanrendelkezéseket,melyekanem
szlovákanyanyelvűek (nemzetiségűek)nyelvi jogairavonatkoznak.szlovákia továbbá
ratifikálta a kisebbségvédelmi keretegyezményt és elfogadta a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját.akisebbségekjogairavonatkozóanazállamkö-
ziszerződések(pl.amagyar–szlovákalapszerződés)istartalmaznakrendelkezéseket.

afentitörvényekreérvényes,hogyakisebbségekjogait(sezenbelülanyelvhasz-
nálati jogokat) egy nemzetközileg éppen elfogadható, minimális szinten garantálják
(vö.Lanstyák1998,szabómihály2000/2002;etekintetbenjellemzőaz,hogyacharta
által felkínált lehetőségekközülszlovákiamelyeketválasztotta).afőgondotetörvé-
nyekgyakorlatialkalmazásajelenti,anyelvhasználatitörvényekközüljellegzetesenpél-
dáulcsakazállamnyelvtörvényvégrehajtásánakszenteltekfigyelmet,aztellenőrizték;
a kisebbségi nyelvhasználati törvény végrehajthatóságával kapcsolatos problémákat
márkevésbétartjákfontosnak.

azállamnyelvtörvénymódosítása

2010-benaszlovákparlamentjóváhagytaaz1995.évinyelvtörvényegyesrendelkezé-
seinek módosítását. ezek azonban nem vonatkoztak a magyarnak mint kisebbségi
nyelvnekahivataliérintkezésbenvalóhasználatára.amódosítottnyelvtörvény2011.
január1-jénlépettvolnaérvénybe.Ivangašparovičállamfőazonbanvisszaküldteatör-
vénytmegfontolásra,ígyazcsakegymásodikszavazásután,2011márciusábanlépett
hatályba.azegyiklegfontosabbváltozás,hogyatörvénymegsértéséértpénzbírságis
kiszabható;ez50-től2500euróigterjedőösszegbenlettmeghatározva(vö.9a.§).

BajnaigordonmagyarésrobertFicoszlovákminiszterelnöktárgyalásokatfolytatott
a nyelvtörvénnyel kapcsolatban, szécsény városában2009. szeptember10-én. Itt a
magyarsajtószerintsikerültamagyarfélnekkisebbmódosításokatkicsikarniaaszlo-
vákvezetéstől.későbbaszlovákdiplomáciaezeketakedvezményeketsemmibevette.
afelekszécsénybenmegállapodtak,hogyaszlovákállamnyelvtörvényvitáskérdéseit
a törvényhez kiadandó végrehajtási utasításban rendezimajd a szlovák kormány, a
végrehajtásiutasításrólpedigakisebbségivegyesbizottságbanegyeztetnek,atárgya-
lásokbaazeBesz-tisbevonva.

2010októberébenavelenceiBizottságállásfoglalástadottkiatörvénnyelkapcsolat-
ban.aBizottságrészletesenelemezteatörvényt,ésannakmódosításáraszólítottfel.

a magyar koalíció Pártja kezdeményezésére 2010 októberében aláírásgyűjtés
indultaszabadanyanyelvhasználatkövetelésevégett.aközel34000támogatóalá-
írásttartalmazópetíciósíveket2010decemberébenátadtákaparlamentelnökségiiro-
dájának.
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112 Simon Szabolcs

aszlováknemzetiPárt2011-benszinténaláírásgyűjtéstkezdeményezettakizáró-
lagosszlováknyelvhasználatügyében.Petíciójukaszlováktársadalomjelentőstámo-
gatásátélvezte.összegyűjtöttaláírásaikszáma2012januárjában420000körülvolt,
amelyezáltalteljesítetteanépszavazáskiírásánakszámbelifeltételét.

akisebbséginyelvtörvénymódosítása

a2010-esszlovákiaiparlamentiválasztásokutánmegalakultkormányIvetaradičová
kormányfővelazélenakritikákhatásáramódosította2009-benelfogadottkisebbségi
nyelvtörvényen.

akisebbséginyelvhasználatitörvénylegfontosabbmódosításaiközétartozik,hogy
ittisbevezettékaszankciókat,atájékoztatásikötelezettséget,valamintamástörvé-
nyekben biztosított nyelvhasználati jogokat nagyrészt egybegyűjtötték és egységes
szerkezetbefoglalták.akétnyelvtörvényenkívülugyanisszámosmástörvény isren-
delkezettésrendelkezikamainapigisnyelvhasználatikérdésekről.Ilyenpéldáulaköz-
ségekkisebbséginyelvűmegnevezésérőlszólótörvény,amely2011.július1-jétőlbe-
épültakisebbséginyelvtörvénybe.akövetkezőazinformációstörvény,amelynekegyes
részeiszinténátkerültekakisebbséginyelvtörvénybe.majdapolgáriésbüntetőeljá-
rásokrólszólótörvények,azoktatásitörvények,jogszabályokésarádióról,televízióról
szólójogszabályokstb.

amódosításutánatörvényelőírta,hogyakiszabhatópénzbírságfelsőhatára2500
euró. amagánszemélyek azonbannembüntethetők. az elfogadott törvény szerint a
nyelvhasználati küszöb a településenkénti 20%-ról 15%-ra csökken. Újabb falvak az
errőlszólójegyzékbeviszontcsakabbanazesetbenkerülhetnek,hakétegymástköve-
tőnépszámlálásmegerősítianemzetikisebbségeknövekvőszámátazadotttelepülé-
sen.ajegyzékbőlvalótörléshezháromnépszámlálásadatai–ésa15százalékoshatár
alácsökkenés–szükségesek.

ahivatalokkötelesekszlovákésmagyarnyelven iskiadniaszületésiésahalotti
anyakönyvikivonatokat,ésahivatalosügyeketalakosokanyanyelveniselintézhetik.a
településekönkormányzatiüléseinaképviselőkésapolgármesterjóváhagyásaesetén
azadottnépcsoportnyelvénislehetbeszélni.azanyakönyveketazonbantovábbrais
szlováknyelvenkellvezetni.

szabómihálygizellaszerint(szabómihály2011,17.p.)„tény,hogya2011.március
1-jénhatálybalépetttörvényenyhítakorábbiszabályozáson,anemzetköziszakértők
által leginkábbkifogásoltproblémátazonbannemorvosolja:ezpedigazállamnyelv-
törvényésakisebbséginyelvhasználatitörvényközöttiegyenlőtlenviszony”.

néhányvéleményazállamnyelvtörvénymódosításáról

nemmaradt külföldi véleménynyilvánítás nélkül a frissen megalkotott nyelvtörvény.
sólyom László, magyarország akkori köztársasági elnöke egyenesen aggályosnak
nevezteamódosítottnyelvtörvényt:„azanyanyelvhasználatánakilyenszigorúszankci-
ókkal fenyegetettkorlátozásanemcsupánaszlovákiaimagyarságérdekeitéseddig
gyakoroltjogaitsérti,detöbbkét-éstöbboldalúnemzetközimegállapodásszellemével,Fó
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3 a magyar köztársaság elnöki hivatalának közleményéből. Népszabadság online, 2009.
augusztus 3. http://nol.hu/belfold/solyom_laszlo_a_nemzetkozi_joggal_ellentetes_a_szlo-
vak_nyelvtorveny

4 akisebbségekügyeszentéssérthetetlen(magyarnyelven).Inforádió,2009.szeptember
3.,17:24

5 Interjúmiroslav kusý politológussal. szabad Újság, 2009. november 18. (oriskó norbert
írása)

6 http://hu.wikipedia.org/wiki/szlovákiai_magyarok
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egyesesetekbenbetűjévelisellentétes.Többnemzetiségűállamhomogénnemzetállam-
máalakítása,erőszakosnyelviasszimilációazeurópaiunióértékrendjévelösszeférhe-
tetlen,ésakisebbségeketvédőmainemzetközijogrenddelellentétes.”3 Bajnaigordon
akkoriminiszterelnökszerintezatörvényjelentősenrontjaamagyar–szlovákkapcsola-
tokat. „nagyon káros, amikor egyes, megélhetési nacionalizmust folytató szélsőséges
szlovákpolitikusokakisebbségiügyethasználjákarra,hogyelfedjenekvalósproblémá-
kat.előnyöslenne,haabelpolitika,ahatalmimotivációkkikerülnénekakétoldalúkap-
csolatokból,ésakisebbségekügyevisszatérneakapcsolatokérinthetetlen,szentdolgai
közé.”4 szlovákrészrőlmiloslavkusýpolitológusígynyilatkozott:„ezanyelvtörvényegy
teljesenfeleslegesjogszabály.sőtkáros,mertteljesenfeleslegesenrontjaakülönböző
anyanyelvűpolgárokkölcsönösviszonyát.nemkellettvolnaaztmégmódosítgatni,mert
már az eredeti is annyira rossz, hogy azt nem lehet jóvátenni, hacsak nemúgy, hogy
érvénytelenítikazt.”5 azeurópaiParlamentetannakelnöke,jerzyBuzekképviselte,aki
úgynyilatkozott,hogyatörvényellentétesademokráciaalapelveivel.

szlovákiaimagyarcsoportosulásokéskezdeményezésekamagyarnyelv
megmentéséért

a magát magyarnak vallók döntő többsége (több mint 90%-a) dél-szlovákiának a
magyarországgalhatárosdélisávjában,mintegy8400négyzetkilométernyiösszefüggő
területenél.alegnagyobbmagyartömbötadélnyugat-szlovákiábanPozsonytólazIpoly
mentéigélőmagyarságalkotja.Idetartozikaleghomogénebbmagyarterületnekszá-
mító csallóköz, a mátyusföld, a vág és a garam közti területek és az Ipoly mente
magyarsága.amásodiknagymagyar településterületetanógrádi,gömöriéskassai-
medenceimagyarságalkotja.aharmadiknagytömbötpedigaBodrogközésung-vidék
magyarsága.atömbmagyarságonkívüljelentősebbnyelvszigetetalkotanyitrakörnyé-
kimagyarság.szlovákiajelenlegiközigazgatásifelosztásaszerintaszlovákiaimagya-
rokazországnyolcmegyéjébőlnégybenhaladjákmega10%-ot.anyitrai,anagyszom-
bati, a besztercebányai és a kassai megyében. jelentősebb számú magyar még a
pozsonyimegyébenél, ígya többi régióbanelhanyagolhatóamagyarokszámaránya.
szlovákiábanösszesen523olyantelepülésvan,aholamagyarokrészarányamegha-
ladja a 10%-ot, ezen belül pedig 435 település, amelyben magyar többség van.
ezeknekatelepüléseknekanagyrészeazonbankislakosságszámúfalu,éscsupán14
városbanhaladjamegamagyarokarányaaz50%-ot.amagyarok59,3%-aötezernél
kisebblélekszámúfalvakbanlakik.6
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7 http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31962-ujabb-tablaakcio
8 http://www.facebook.com/ketnyelvu#!/ketnyelvu?sk=info.adél-szlovákiaitelepülésekkét-

nyelvűségénekkérdéséhezvö.mrva–szilvássy2011.
9 kürt(strekov)azérsekújvárijárástelepülése
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akétnyelvűdél-szlovákiáértelnevezésűmozgalom

akétnyelvűdél-szlovákiáértmozgalom,egynonprofitszervezet,amely2011-benala-
kult,saFacebookinternetesközösségiportálonhirdetimagát.„kikvagyunk?olyanfel-
vidékiaktivisták,akiknehezményezik,hogyamagyarnyelvmindinkábbháttérbeszo-
ruldél-szlovákiában,pediganyanyelvünkvizuálisésverbálishasználatáratörvényadta
jogunkvan.elfogadhatatlannaktartjuk,hogyadél-szlovákiaivállalkozókegyrészenem
tisztelimegmagyarajkúügyfeleitazzal,hogyanyanyelvükönismegszólítjaőket–ezen
azeurópaiatlanésdiszkriminatívgondolkodásmódonszeretnénkváltoztatni.”

aszervezetfelhívjaamagyarnyelvenbeszélő lakosságfigyelmétarra,hogyvannak
jogai,amelyeketérvényesítenikell.jogavanpéldáulamagyarnyelvűhelységnévtáblák-
hozazún.táblatörvényalapján.ezamozgalomfőalapelve.amozgalom2011októberé-
benkészítettegyfelmérést.evizsgálatfelderítette,hogylegalább34település76magyar
táblája hiányzott. a mozgalomnak a közútkezelő vállalathoz intézett levelére kapott
válaszbólkiderült,hogyavállalatatáblákatpótolniszándékozik.Többszlovákiaimagyar
politikusszinténleveletintézettaközútkezelőtársasághoz,ahonnanugyanaztaválaszt
kapták.atársaságotatörvénysértésmiattpénzbírsággal,büntetésselisfenyegették.

a kétnyelvű dél-szlovákiáért mozgalom aktivistái egy időszakban végigjárták az
érintett falvakat, és megállapították, hogy ez a törvénysértő helyzet nem változott.
seholnemvoltak fellehetőeka táblák.amozgalomaktivistáiezérta táblákaláegy
háromnyelven írt feliratothelyeztekel,mely figyelmezteta törvénysértésre: „ezena
településen a törvény értelmében kötelező feltüntetni a helység nevét a nemzeti
kisebbségnyelvénis.atáblahiányatörvénysértés!”7 amozgalomaktivistáiegyébként
nemcsak a táblák feliratára hívják fel a figyelmet, hanemarra is, hogy hogyan, hol,
milyenmódonlehetintézniahivatalosügyeketmagyarul.

Táblaakció

aszervezettevékenységénekegyikformájaazún.matricázás,vagyisakülönféleobjek-
tumokmatricákkal valómegjelölése. amatrica a szervezet reményei szerint cselek-
vésrekésztetiazokatavállalkozókatésintézményeket,melyekeddignemvoltakkövet-
kezetesekakétnyelvűnyelvhasználatterületén.8

akétnyelvűdél-szlovákiáértelnevezésűmozgalomegynemescélttűzöttkimagaelé:
azokonatelepüléseken,aholnincsenekmagyarnyelvűhelységnévtáblák,atörvényértel-
mébenaszervezetaktivistáiegyjólirányítottakciókereténbelülfelállítjákazokat.

ezamozgalomegyebekmellettfelvállaltaaztis,hogysorrajárjaszlovákiamagyar-
laktatelepüléseitésmegismertetiazembereketajogaikkal.Ilyenelőadásokvoltakpél-
dáulkürtön9 vagykomáromban.afiatal,értelmiségiaktivistákismertettékazún.táb-
latörvényt,illetveegyszínvonalaskiállítássalleptékmegazérdeklődőket.
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anyanyelvünkértPolgáriTársulás

2009-benalakultmegazanyanyelvünkértPolgáriTársulás.elérhetőségükmegtalálha-
tóaFacebookközösségiportálon.atársuláscélja:„szeretnénkmegerősíteniagondo-
latot,hogyszlovákianemegynyelvűország,detöbbnemzetiségotthonais.Felvesszük
akapcsolatotszlovákiamindenolyanszervezetével,amelynekfontos,hogymi,szlová-
kiai nemzeti kisebbségekhez tartozók, valóban otthon érezzükmagunkat szlovákiá-
ban. sajnos több akadálya is van annak, hogy a nemzeti kisebbségek teljes életet
élhessenek szlovákiában: nyelvhasználatuk törvények közé van szorítva, ráadásul a
nemzeti kisebbségekmég kivívott jogaikkal sem élnekmaradéktalanul. azon dolgo-
zunk, hogy a nemzeti kisebbségekmegismerjék nyelvhasználati jogaikat, segítséget
kapjanak ahhoz, hogy anyanyelvüket használják, illetve pozitív példákat szeretnénk
bemutatniaműködőtöbbnyelvűségre.”10

1. ábra. azanyanyelvünkértPolgáriTársuláslogója

Forrás: http://www.facebook.com/pages/anyanyelvünkért-Polgári-Társulás/102382346464564

anyanyelv-használatiútmutató

2012.március29-énazÚj Szó címűszlovákiaimagyarnapilapmellékletekéntmegje-
lentegykis füzet,amelynekacíme:Nyelvi jogok Szlovákiában,Anyanyelv-használati
útmutató (cúth–Horony–Lancz2012). a somorjai székhelyű Fórumkisebbségkutató
Intézetállítottaösszeabbólacélból,hogyaszlovákiaimagyarságtisztábbanlássona
jogaitilletően.akiadványelejénmegállapíttatik,hogyabennefoglaltaka2012.már-
cius1-jeijogállapotottükrözik,azazakiadványahatályoskisebbséginyelvtörvénysze-
rint bemutatja a szlovákiaimagyaroknyelvi jogait. TartalmazzaaPolgári ésPolitikai
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jogoknemzetközi egységokmánya alapján a kisebbségek jogait. Ismerteti, hogy hol
lehetmagyarulbeszélni,hovafordulhatpanasszalalakosság,hamegsértettéknyelvi
jogait,ill.szlovákiamelytelepüléseinkötelezőbiztosítaniamagyarnyelvhivatalihasz-
nálatát.adokumentumarraösztönöz,hogymindenkibátranbeszéljenazanyanyelvén,
példáulneváltsonmindjártszlováknyelvreazüzletekben.

egykérdőívesfelméréstanulságai

szlovákiában a parlament 1995. november 15-én törvényt fogadott el a szlovák
köztársaságállamnyelvéről,olyat,amelydiszkriminatív,éserősenkorlátozzaanemze-
tiségek nyelvhasználatát. az államnyelvtörvény ismeretéről mikrofelmérést készítet-
tünkaszlovákiaimagyarértelmiségiekegykiscsoportjábanLanstyákIstvánnal1997
decemberében.akérdőívesvizsgálattalazvoltacélunk,hogyképetkapjunkaszlová-
kiaimagyarértelmiségképviselőinekaz1995novemberébenelfogadottnyelvtörvény-
nyel kapcsolatos ismereteiről (vö. simon 2002). az adatközlők felkérésünkre egy –
LanstyákIstvánáltalkészített–harminckérdésbőlállókérdőívettöltöttekki,minden
esetbenaszemélyesjelenlétünkben,sazegyeskérdésekmegválaszolásáhozsemmi-
lyensegédanyagotnemhasználhattak.megemlíthetjük,hogytöbbközépiskolaitanár
adatközlőnemvállalkozottakérdőívkitöltésére,seztazzalindokolta,hogy„nemérta
nyelvtörvényhez”.

alapvetőfeltételezésünkakkorazvolt,hogyazadatközlőknagyrésze:(1)nemisme-
ribehatóananyelvtörvényt,(2)aztantidemokratikusnak,azelőzőhöz–az1990-ben
elfogadotthivatalosnyelvrőlszólóhoz–képestszigorúbbnaktartja.

2012-ben, tizenötévvelkésőbb, lényegébenhasonló feltételekmellett,megismé-
teltema felmérést.a feltételezésemazvolt,hogynémileg jobberedménytkapokaz
adatközlőknekazállamnyelvtörvénnyelkapcsolatosismereteiről.azalábbiakbanefel-
mérésnéhánytapasztalatakövetkezik.

azadatközlőkről

akérdőívet1997-ben53adatközlőtöltötteki,73,6%-uk(39)nő,26,4%-uk(14)férfi.a
megkérdezettszlovákiaimagyarértelmiségiadatközlőknekcsaka32,1%-a(17)olvas-
taanyelvtörvényt,64,2%-a(34)nemolvastasemmilyennyelvensemanyelvtörvényt,
csupánhallottróla,ill.amindennapiéletébenszerezhetettrólatapasztalatot.18,9%-
uk (10) egyszer olvasta, 9,4%-uk (5) többször is elolvasta, smindössze3,8%-uk (2)
tanulmányoztaátalaposananyelvtörvényt.

2012-benakérdőívet223adatközlőtöltötteki,65,0%-uk(145)nő,35,0%-uk(78)
férfi. Tanárok,egyetemioktatókéshallgatók, ill. ismerőseinkköréből választottukki
őket. középiskolai tanár vagy oktató az adatközlők 30,9%-a (69), a selye jános
egyetemhallgatója37,2%-uk(83).97,8%-uk(218)magyarnemzetiségű,2,2%-uk(5)
szlovák;99,6%-uk(222)magyaranyanyelvű,0,4%-uk(1)szlovák.
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néhányadatazállamnyelvtörvényismeretéről

azalábbitáblázatbanláthatjuk,hogyamásodik,2012-esfelmérésalkalmávalazadat-
közlőknekmégkevésbévannakbehatóismereteikanyelvtörvényről,mintkorábban.

1. táblázat. azállamnyelvtörvényszövegénekismerete

1997-benazadatközlők94,3%-a(50)igaznaktartottaaztazállítást(19.kérdés),hogy:
„afogyasztóvédelménekérdekébenkötelezőazállamnyelvalkalmazásaahazai,ill.az
importált áru tartalmánakmegjelölésekor. ezekmásnyelvre is lefordíthatóak, deaz
idegennyelvűszövegcsakazazonosnagyságúállamnyelvű feliratutánkövetkezik.”
ebbenmindenbizonnyalgyakorlatitapasztalataikisvannakazadatközlőknek.

a2012-eseredményeketazalábbitáblázatbanláthatjuk.akorábbiadatokhozképest
14,9 százalékkal kevesebb azoknak az adatközlőknek a száma, akik a fenti állítást
igaznaktartották,azazhelyesenválaszoltak.

2. táblázat. azimportáltárutartalmánakmegjelölésekorkötelezőazállamnyelvhasználata
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nyelvénterjesztikelő.”

Az államnyelvtörvény szövegét 
Válaszok Abszolút szám Százalék 
nem olvastam, nem is hallottam 
err l a törvényr l 

2 0,9 

nem olvastam, de hallottam a 
törvényr l 

163 73,1 

egyszer olvastam 39 17,5 
többször is olvastam 10 4,5 
behatóan tanulmányoztam 5 2,2 
Egyéb 4 1,7 
Összesen 223 100,0 

 
 

A fogyasztó védelmének érdekében kötelez  az államnyelv 
alkalmazása a hazai, illetve az importált áru tartalmának 

megjelölésekor. Ezek más nyelvre is lefordíthatóak, de az idegen 
nyelv  szöveg csak az azonos nagyságú államnyelv  felirat után 

következik. 
Állítás Abszolút szám Százalék 
Igaz 177 79,4 
Hamis 8 3,6 
Nem tudom megítélni 35 15,7 
Egyéb 3 1,3 
Összesen 223 100,0 

 
 

A polgárok a községszolgálati intézményeknek címzett írásbeli 
beadványaikat az állam nyelvén terjesztik el . 

Állítás Abszolút szám Százalék 
Igaz 142 63,7 
Hamis 48 21,5 
Nem tudom megítélni 26 11,7 
Egyéb 7 3,1 
Összesen 223 100,0 
 

 
 

Államnyelven ebben a törvényben a szlovák nyelv kodifikált változatát 
kell érteni. 

Állítás Abszolút szám Százalék 
Igaz 124 55,6 
Hamis 12 5,4 
Nem tudom megítélni 80 35,9 
Egyéb 7 3,1 
Összesen 223 100,0 
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2012-benakorábbiadatokhozképest28,8százalékkalkevesebbazoknakazadat-
közlőknekaszáma,akikazállítástigaznaktartották,azazhelyesenválaszoltak.

3. táblázat. azírásbelibeadványoknyelve

az1997-esadatokalapjánazadatközlők67,9%-a(36)szerint:„államnyelvenebbena
törvénybenaszlováknyelvkodifikáltváltozatátkellérteni”(12.kérdés).

2012-ben a fenti állítást az adatközlők jóval kisebb arányban, 12,3 százalékkal
kevesebbentartottákigaznak.egyébkéntezahelyesválasz.

4. táblázat. azállamnyelvaszlováknyelvkodifikáltváltozata

„azüzletekben,szórakozóhelyekenésmásnyilvánoshelyeken[...]aszlovákállampol-
gárok az egymás közötti kommunikációban kötelesek a szlovák nyelvet használni.
amennyibenakommunikációnaknemszlovákállampolgárságúrésztvevőjeisvan,más
nyelvekishasználhatók.”(21.kérdés;eztilyenformábannemtartalmazzaanyelvtör-
vény, csakmintegy kísérletképpen szerepel a kérdőívben.) 1997-ben az adatközlők
54,7%-a (29) nem tartotta igaznak, érdekes viszont, hogy ugyanakkor 20,8%-a (11)
igaznaktartotta!
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Szlovákiai magyarok és újabb nyelvtörvények 119

5. táblázat. aszlovákállampolgárokazegymásközöttikommunikációbanköteleseka
szlováknyelvethasználni

1997-benkevésbévoltakbiztosakazadatközlőkabbanakérdésben,hogyazállam-
nyelvtörvény szabályozza-e a kisebbségi nyelvek használatát (10. kérdés). 37,7%-uk
(20)szerintnemszabályozza,54,7%-uk (29)szerintszabályozza,s7,5%-uk (4)más
választadott.magábanatörvénybenezolvasható:„atörvénynemszabályozzaanem-
zetiségikisebbségekésazetnikaicsoportoknyelvénekhasználatát.ezeknekanyel-
veknekahasználatátkülöntörvényekszabályozzák.”

2012-benhelyesenválaszoltakérdésreazadatközlők8,1százaléka.ezcsaknem
30százalékkalkevesebb,mintakorábbifelmérésbenkapottválasz.

6. táblázat. azállamnyelvtörvényszabályozza-eakisebbséginyelvekhasználatát?

az2012-esadatokösszegzéseképpen

a megkérdezett szlovákiai magyar értelmiségi adatközlőknek csak a 24,2%-a (54)
olvastaanyelvtörvényt,73,1%-a (163)nemolvastasemmilyennyelvensem,csupán
hallott róla, ill.amindennapiéletébenszerezhetett rólatapasztalatot.17,5%-uk(39)
egyszerolvasta,4,5%-uk(10)többszöriselolvasta,smindössze2,2%-uk(5)tanulmá-
nyozta át alaposan a nyelvtörvényt. ez az eredmény jóval rosszabbnakminősíthető,
mintamilyetakorábbifelmérésalkalmávaltapasztaltunk.

 
Az üzletekben, szórakozóhelyeken és más nyilvános helyeken 

(állomásépület, közlekedési járm vek, közterületek stb.) a szlovák 
állampolgárok az egymás közötti kommunikációban kötelesek a 

szlovák nyelvet használni. Amennyiben a kommunikációnak nem 
szlovák állampolgárságú résztvev je is van, más nyelvek is 

használhatók. 
Állítás Abszolút szám Százalék 
Igaz 58 26,0 
Hamis 119 53,4 
Nem tudom megítélni 39 17,5 
Egyéb 7 3,1 
Összesen 223 100,0 

 
 

Az államnyelvtörvény 
Válaszok Abszolút szám Százalék 
nem szabályozza a kisebbségi 
nyelvek használatát 18 8,1 

szabályozza a kisebbségi nyelvek 
használatát 182 81,6 

nem tudom megítélni 11 4,9 
egyéb 12 5,4 
Összesen 223 100,0 

 
 

A nyelvtörvény ismerete 1997-ben 2012-ben 
Nem olvasta semmilyen 
nyelven sem a nyelvtörvényt, 
csupán hallott róla 

64,2% (34) 73,1% (163) 

Egyszer olvasta 18,9% (10) 17,5% (39) 
Többször is elolvasta 9,4% (5) 4,5% (10) 
Alaposan áttanulmányozta 3,8% (2) 2,2% (5) 
Egyéb 3,8% (2) 2,7% (6) 
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azalábbitáblázatbanaz1997-benésa2012-benvégzettfelmérésekeredményei-
nekösszefoglalásalátható.

7. táblázat. azállamnyelvtörvényismerete1997-benés2012-ben

zárszó

Feltételeztem,hogyademokratizálódótársadalmiéletnek,ill.anagyobbmértékűinfor-
mációáramlásnak köszönhetően az értelmiség nagyobb számarányban érdeklődik a
nyelvtörvényekiránt,ill.nagyobbaránybanismerianyelvtörvényeketazokmódosított
változatában,mintakorábbiidőszakban.ezazelvárásomazonbannemteljesült.
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szaBoLcs sImon
HungarIans In sLovakIa and THe mosT recenT Language LaWs

This study deals with the most recently adopted language law in slovakia. It
examines whether the Hungarian intellectual informants from slovakia (223
people)areawareoftheslovaklanguagelawandthelawontheuseofminority
languages.Thestudycomparesdatawiththesimilarstudywrittentenyearsago.
Theresearchalsoseeksanswerstothequestionofpeople’sattitudetowardsthe
languagelawsdeterminingtheirlives.
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voIgT vILmos

magyar–szlovák–németesetragok
vizsgálata–ésennektanulságai

aközelmúltban(2013.augusztusvégén)sikeresenvédtemegvízkeletiLászlóMagyar
esetragok vizsgálata szlovák és német ekvivalensek egybevetésével (kontrasztív nyel-
vészeti kutatás) c.doktoriértekezésétakonstantinFilozófusegyetem,nyitra–közép-
európainyelvekéskultúrákIntézetében.

magama dolgozat egyik bírálója voltam, és örömmel fogadtamel.mivelmind a
téma,mindafeldolgozásmódjatovábbikérdéseketisfelvet,mostezeketszeretném
összegezni.

amagyarnyelvűértekezéselőszót,bevezetéstés5(részletesentagolt)fejezetettar-
talmaz.adolgozatelejénkülönmegfogalmaztaaszerzőadisszertációcélját,a6.feje-
zetpedig„adisszertációhasznossága”címetviseli(sőtebbennégytanításióravázlat
istalálható),ésezutánmégkülönösszefoglalásisolvasható.adolgozattörzsszövege
100lapotteszki.jóllátszik,hogyajólfelkészült,márnemisolyanfiatalszerzőévti-
zedekótafoglalkozikamagyarnyelvkontrasztívvizsgálatával,mindeztösszekapcsolva
anyelvtanítással.mindtudományos,mindgyakorlatiszempontbólfontosmunka.

minden nyelvben fontos amondatok összeszerkesztését szolgáló „esetek” és az
ezeketszolgálóelöljáró(szó)kvagyragokszerepe.eztanyelvtanulásbanisígyértik.a
magyar, szlovák és német nyelv esetei különböznek egymástól, azonban e nyelvek
olyan közel állnakegymáshoz, hogy pontosanés gyakorlatimódon is összevethetők
egymással.

minthogyaszerzőnézeteivelésfeldolgozásmódjávalegyetértek,azilyenrészekrea
következőkbennem térekki.nem foglalkozomazzal sem,milyenkonkrét formában
lehetmindeztazoktatásbabevonni–aszerzőeztismegtette.adolgozatbannemvég-
telensokpéldátmutatbe(ezekkülönbségeitisfelsorolva),hanemigengondosankivá-
lasztottnéhánypéldáthasznál,ámezekettöbbszempontbólisbemutatja.

voltaképpen az iskolai nyelvoktatás keretében és számára készült a dolgozat.
szerencsésnektartom,hogy„aszlovákmintmásodiknyelv”és„anémetmintidegen
nyelv”kérdéskörétkülönistárgyaltaaszerző,aszlovákiábanvégreelismertilyenfel-
fogás keretében. az is érthető, hogynemaz „összes” esetet, prepozíciókat/elöljáró-
szókat vizsgálta, hanem csak a legfontosabbakat. az is természetes, hogy ugyan a
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124 Voigt Vilmos

magyarnyelvből indulki,ámmindaszlovák,mindanémetpéldákesetébenugyan-
olyangondosáttekintéstad.

Igenhasznosnaktartom,hogya„kontrasztív”vizsgálatnemkorlátozódikcsakkét
nyelvre,hanemhárom,egymáshozközelálló,mégisfelépítésükbenkülönbözőnyelvet
mutatbe.Bárhogyisvetettevolnaösszekétnyelvadatait,ezcsakegya≠Āképletet
adna(„a”nyelvnemazonos„nemanyelvvel”).aháromnyelvkölcsönösbemutatása
viszontegyháromdimenziósmodellteredményezhet,amelyéppenazegymáshozviszo-
nyítássokkaláltalánosabbfelfogásátképviseli.aszerzőugyanilyesfajtamodellsegít-
ségéveldolgozott–ámeztegyértelműbbenbemutathattavolna,akáregy„kocka”-ábra
segítségévelis.Hamondjukegyhurkapálcikákbólösszerakottkockacsúcsairahelyez-
zükamagyar,szlovákésnémeteseteket/ragokat, ittmindigmindegyikkiemeltpont
többdimenziósösszefüggéseketmutat.ezamegoldásjobbanérzékeltettevolnaaztis,
hogyazilyennyelvleírásmégmilyensokmásesetbenishasznosítható–ésmennyire
kontrasztívjellegű.(egyébkéntazilyen„szemléltetést”adiákokigenkedvelik,érdemes
ezekethasználniaziskolákban!)

sokunkvéleményeszerintszilárdéskorszerűnyelvtudományihéttérnélkülszinte
lehetetlenazeredményes(különösenaziskolai)nyelvoktatás.vízkeletijólhasznosítja
amodernmagyarnyelvészekeredményeit.szlovák–magyarnyelvoktatásifelfogásban
misad katalin nézetét alkalmazta. nem tudom megítélni, hiányzik-e a disszertáció
szakirodalmihátterébőlérdemesmaiszlováknyelvtudományimunka?akorai (ekkor
méginkábbnyelvtudós)Františekmikoműveitnemtalálomahivatkozásokközött.(a
dolgozat vitájábanmások ishivatkoztakarra,hogya „prágainyelvtudományi iskola”
eredményeimindmáighasznosíthatóak, éshatásuka szlováknyelvészetben is felis-
merhető.)amainémetnyelvtudománypedigolyangazdagéssokrétű,hogyerrőlalig-
hanemcsakegy-kétnémetszakemberneklehetáttekintése.

Imponálóadolgozatbanamagyarnyelvtudományiháttér(antalLászlóazesetekről,
kieferFerencamorfológiáról,másokaszófajelméletről,keneseiIstvánazigeivonzat-
keretről,Tolcsvainagygáborakognitívszemantikárólstb.)–néhaakáregymástóliga-
záneltérőnézetekethasznosítottvízkeleti.LeginkábbazeredetilegafranciaTesnières
kijelölte valenciaelmélet (ennek Forgács Tamás adta magyar folytatása) hatott rá.
Természetesenazújfrazeológia(főkéntnémet–magyarvonatkozásbanFöldescsaba
ésszűcsTibor)közvetlenpéldájavoltaszerzőnek.Budapestenisimponálólenneaz
ennyireszélestájékozódás,annálinkább,miveladolgozatírónemcsakemlítiafelso-
roltszerzőket,hanemhasznosítottaiseredményeiket.ugyanakkoreztasokfélenyelv-
tudományt mintegy antológiaként használja: arra nem tér ki, melyik nyelvész miért
érveltúgy,mivoltazegyeskutatásokcélja.

könnyűilyenpéldátemlíteni.adolgozatbanisfelvetődikazaprobléma:hányeset
vanamagyarnyelvben?vízkeletiittutalaz„akadémiai”magyarnyelvtanra,aholTompa
józsef ésmunkatársai „extenzív teljességre” törekedtek, nehogy valamilyen, „esetre
hasonlító”formakimaradjon.amásikforrásantalLászló,akicsaka„100%-osan”eset
jellegűmegoldásokatsoroltafel.azőcélkitűzésenyelvelméletivolt.Természetesenaz
általánosvagyközépiskolábannem„eset”-elméleteket,hanemazesetekpontoshasz-
nálatátkell tanítani. viszontaz igenhasznos,haa tanárésa tankönyv tudaz ilyen
elméleti háttérről. különösen azért, hogy a szlovák és német összehasonlítás ilyen
módonisértelmezhetőlegyen.Fó
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magyar – szlovák – német esetragok vizsgálata... 125

Persze, még így sem látott minden fontos magyar nyelvészeti művet a szerző.
apróságokatnememlítünk.Talánezekközülafrazeológiabemutatásanevezhetőegy-
oldalúnakvízkeletinél.sajnálom,hogyanyelvészetentúlmutató,„műfaji”és„kulturá-
lis”frázisértelmezéstnemvettefigyelembe.azt,hogyezenmitértek,dolgozatomban–
afrázistipológiája(műfajelméletiésmásszempontból)–,a101 írás Pusztai Ferenc
tiszteletére c.kötetben(2006)elmondtam.enneknemcsaktudománytörténetirészei,
hanemabemutatottrendszerezésishasznosíthatólettvolna.

magam a disszertáció elején határozottan hangsúlyoztam volna, hogy nem a
„beszéltnyelv”,hanemegy„korrekt”nyelvhasználatátmutatjabedolgozat.vagyisegy
„szabályos” rendszert tárgyal–nempedigazt,amilyenaköznapinyelvhasználat. Itt
nem a szóbeli és írott nyelv különbségéről vagy a dialektusok és az irodalmi nyelv
különbségérőlvanszó.ezzelkapcsolatbanmégarra isutaltamvolna,hogyegy ilyen
„korrekt”nyelvimintakodifikálásamásidőbenésmáskéntmentvégbeanémetben,a
magyarban,megaszlovákban.minthogyatanításbanolyandiákokvesznekrészt,akik
tudják az „irodalmi nyelvtől” eltérő, nyelvjárási esethasználatot és raghasználatot –
errőlisegy-kétmondatnyimagyarázatigazánhasznoslettvolna.egyébkéntahihetet-
lenül gazdag német „nyelvhelyességi” kiadványok foglalkoznak ilyen kérdésekkel is.
(Hogymiképpjelentkezikezatémaamaiszlováknyelvészetben–sajnos:nemtudom.)
alokálisésszociolektusrautalóformák(mintamagyarbanba/be és ban/ben, vagyaz
ablatívusitÓl (tú/túl) „korrekt”ésettőlelérő,ámélőalakjaimindenkielőtt ismerete-
sek.

csakhatesetragotvizsgálaszerző.Praktikusszempontbólértem,ámegymondat-
ban„elméleti”indokotisemlíthetettvolna.Ígyegyszerűbbvoltaszlovákkalösszevetni
amagyart.különösentanulságosaprimer → szekunder elöljáró(szó)-fejlődésbemu-
tatása,főkéntanémettelösszevetve.Ittisegyértelműbbenlehetettvolnaleszögezni,
hogyaz„elöljárószók” isdinamikusanés jellegzetesenfejlődnek,olykoregészfrázist
alkotnak(jobb híján, mindennek ellenére, abban a kontextusban),olykorpedigegye-
nesenmásnyelvből lettekfordítva(dacára, a gazdagság zavarában). azilyenmódon
használt„frázisok”egyébkéntévezredesek,éslatinbólfordítvamiishasználtunkilye-
neket(sit venia verbo, tisztesség ne essék szólván),máskormegezekbenakövetkező
szövegrészheztartozó„eset/rag”(becsületére legyen mondva).aprimerésszekunder
elöljáró(szó)k még a dolgozatban kapott figyelemnél is többet érdemelnének.
különösen amai tömegkommunikáció korábban sosem volt lehetőséget nyújt arra,
hogy ez (akár alkalmi) frázisok szekunder elöljáró(szó)vá fejlődjenek. (azért teszem
zárójelbeaz„elöljáró[szó]”végét,mivelezvoltaképpennemolyan„szó”,mintmásszó-
fajok.)Ilyenpéldákaztisjólmutatják,hogyanyelvmikéntváltozik,fejlődik–manap-
ságis.

nohaadisszertációgyakorlatinyelvészetimunka,némiveltöbbelméletitt,egydok-
toriértekezésbenmegfogalmazódhatottvolna.(atanóránmárúgyismindebbőlcsaka
hasznosítatórészmaradmeg.)

Újabbpéldátemlítekarravonatkozóan,hogyanisgondolnámazilyenelméletieske-
dést.

azesetragoknakpl.kétféleelméletefogalmazhatómeg.
azegyikegymorfológiai modellel ábrázolható.ezegyolyanháromdimenziós tér-

modell, amely a „cselekvés irányát” tudja elhelyezni. ezt a bevált „térirányultság”-
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modellt veszimajdátaz „időirányultság”modellje (reggeltől, estig, napközben).sőt,
mégennélkomplikáltabbmódonafrázisokmegfogalmazásábanismegjelenikazilyen
hármasirányultság(mellbe üt, keresztüllát, felülbírál).amásikoldalrólviszontafrázi-
sok (pl. naggyá tesz, kicsivé varázsol) az esetek (ragokkal kifejezett) használatára
adnakérdekespéldákat.

amásikegyszemantikai modellel írhatóle:acsakugyanhasználtesetragokfelso-
rolásábólindulvaki.Ittismegfigyelhetőatovábbfejlesztés:aprimer megoldásoktöbb
szinten is továbbfejlődhetnek (pl. -ért → végett → érdekében → érdekével ellentét-
ben).

azt hiszem, érdemes lennemindkétmodellt egy-egy lapon bemutatni,mégpedig
mindanémet,mindaszlovák,mindamagyarpéldákkal.ezistipikusaniskolai,didak-
tikushasznúmegoldáslenne.

adolgozatbannéhányapróság„kimaradt”atárgyalásból.csaknéhány„eset”jelle-
gűmegoldástemlíttekitt.

avocativus legalábbmegemlítésrekerülhetettvolna,mégpedignémet,szlovákés
magyarkontrasztívbemutatásban (a Jesu Christe, abože magyarbanaz Istenem és
nemapuszta Isten hasonló,nemegyszerritka,zárványszerűformák).érdemeslenne
aztiselárulni,hogyegyesmagyarfrázisok(Istenem Uram, sőtakárHazám! vagyalatin
domine spectabilis)ezta„vocativus-hiányt”igyekeznekkitölteni.avocativuskontrasz-
tívhasználataacsehbenésaszlovákban ismegérdemelneegy-kétmondatot,mivel
morfológiájukismás–ésejelenséggelaszlovákiaimagyaroktalálkoznak.

a költői adlativus (mint pl. A Magányossághoz!, vagy kocsmák/vendégfogadók
nevei,mint pl.A zöld mókushoz ilyen jellegűek)mindhárom nyelvbenmegvan.meg
lehetneemlíteni.

adativus ethicus (mit ugrálsz nekem?),sőtazilyenhasználatúinstrumentalis (mit
veszekedsz ~ pimaszkodsz ~ játszol ~ kibabrálsz velem)hasonlófigyelmetérdemelne.

Tapasztalatbóltudjuk,hogyamígpl.atárgyesetkorrekthasználatánaktanítása(őt,
nempedigőtet, engem, nempedigengemet)alegritkábbantöltielélvezetteladiáko-
kat,azilyen„furcsa”jelenségekmegragadnakfigyelmükben.ráadásulmindezaztán
csakugyankontrasztívnyelvipéldatártvonzhat–sőtarraisráébreszthetiazokosdiá-
kot,hogyazelöljárószóésafrázismibenishasonlítvagykülönbözik.(egyébkéntadol-
gozat 28. és 30. lapja között felhozott szlovák primer és szekunder formák is erre
mutatnak,sőtszámukatnövelnilehetne.)

nemsorolomtovábbapróbb(vagyéppenáltalános)megjegyzéseimet.amagafel-
adatátjóloldottamegaszerző.szerencsésnektartom,hogynemáltalábanfecsega
kontrasztívnyelvielemzésről,hanempéldáiilyenek.viszontelkeltvolnaegy-egyolyan
példais,amikornyilvánvaló,hogyazilyensajátoskifejezésvalamelyiknyelvbőlkerült
átamásikba.miévtizedenátderültünkazolyanszlovákiaimagyarnyelvűfeliratokon,
mint pl.Első gabonát a malomba! Itt nemcsakanévelő, hanemazesetrag is kont-
rasztív háttérben érthető. (Ilyen a 69. lapon említett jelszó magyar szövege is:
Szlovákiában szlovákul! azidekapcsoltpéldábananémetszövegneksincsértelme.)
Igazánjó,hogyarrólisértesülünk,nemcsakamagyarbanvanmegahelynevekreutaló
többfélerag(Debrecenbe, deMiskolcra; Pesten, deGyőrben). egyébkénteza–fono-
lógiailagnemmagyarázhatómegoldás–mégsokmásnyelvbenismert.Ilyenekavaló-
bankontrasztívnyelvitények.csakfelismerniésbemutatnikellezeket!
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a doktori értekezésben a tudománytörténeti részek nem túlméretezettek. a 17.
lapraazértbeírtamvolna,hogymára19.századbanigenjómagyar–németkontrasz-
tív (gyakorlati) nyelvészet fejlődött kimagyarországon, nemcsak a közismert Ballagi
móréssimonyizsigmond,hanemschlandtHenrikésmásokfrazeológiaiszempontból
fontosésaziskolaioktatásbanjólhasznosíthatóműveibenis.

a66. lapon több olyanmagyar példaszöveg olvasható– amelyek a valódi nyelv-
használatbannemlétezhetnek(apánál várni, folyónál élni, parknál találkozni, zongo-
ránál állni, kertnél lenni),ittvagymegkelljegyezniazt,hogyezekszlovákszerkezetek,
vagy névelőt kell írni (a kórháznál parkolni), vagymás szót használni (az oszlopnál
állni). adolgozatvitájábanaziskiderült,hogyehelyekenaszlovákformákautentikus
vagyhelyeselhetővoltaisvitatható.

nohakerülőútonesikszóerről,egyszerkülönismegemlítendőlenne,hogyanémet
grammatikainemekragozásábanaszimmetrikussáváltaprepozícióésanévelőössze-
vonása(an der/am, bei der/beim).sőtvannaktovábbi,ehhezhasonló,ámnemálta-
lánossáváltmegoldások.ésegyedimegoldások,mintpl.:gegen ~ gen. azértcélszerű
ilyesmire is kitérni,mégazoktatás során is,mivel éppenaz ilyen „különös” formák
bemutatásakor ismerheti fel a tanuló, hogy a „nyelv” ugyan szigorúan törvényszerű
rendszer,mégis változatos. ésmindezmég nyilvánvalóbb, ha három nyelvet vetünk
összeegymással.

adolgozatbanapéldákszövegepontos.Persze,ittislehetkorrigálni.Ígya85.lapon
az„ádámnál/és/évánál~ádámmal/és/évávalkezdeni”amagyarkifejezésváltoza-
tokbanél,jelentésepedignem’azelejénél’kezdeni,hanem’alegelejénél’vagymég
inkább’alegeslegelejénél’kezdeni.

apróságokranemtérekki.(azeddigipéldákisérzékeltetnikívánták,mibenistér-
hetelkétnyelvészfelfogása.)Hadolgozatamegjelenik,ezeketúgyiskijavítjamajda
szerző.magamisjavaslomadolgozatnyomtatásbanmegjelenését.segédkönyvelesz
soktanárnak,élvezetesolvasmányaanyelvekirántérdeklődőknek.ezértisrészletez-
temfentimegjegyzéseimet.ahhoz,hogyadisszertációtelfogadóintézménycsakugyan
„aközép-európainyelvekéskultúrák”intézetelegyen,továbbihasonlómunkákravan
szükség.azazötlet (Pusztayjánosprofesszoré),hogyazeredetilegcsakkétnyelvre
(magyar–szlovák)építőmunkaegészébebekapcsoltákanémetnyelvetis,nemcsak
aműhasználhatóságátnövelte,hanemnyelvelméletilegisfelsőbbfokrahelyezteadol-
gozatot.eztaszínvonalattartaniiskell.
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Egy kis gömöri településről, Baracáról szárma-
zol. Mit jelent számodra ez a falu? Hogyan
emlékszel az ottani óvodára és iskolára?

arimaszombatikórházbanjöttemugyana
világra, de Baraca (amely egy „c”-vel írandó,
de hosszan ejtendő) a szülőfalum. mi
Baraccán éltünk, „baracciak” voltunk. Hogy
mit jelent a számomra? nagyon sokat, mint
mindenkinek a felnevelő anyaföld. a világra
valórácsodálkozásomhelyszíneit,egynagyon
zártvilágot.egyetlenpélda:emlékszem,ahogy
gyerekkéntkimentemaFájjé (=Fáycsaládbir-
toka)nevűdomboldaltetejére,azerdőszélére,
néztemavölgyben fekvőotthont, sarragon-
doltam, vajon van-e nagyobb falu Baracától.

megnyugtatásul:rájöttem,perszehogyvan.mamárazonbanaztistudnivélem,hogy
csakfizikaiértelemben,mertaszellemihazanemmértékegységekkérdése.éngye-
rekkéntleggyakrabbanaszomszédoscakóbanfordultammeg,aholanyainagyszüleim
éltek,főlegvakációidején.apuegy-egyalkalommal,általábanbúcsúalkalmávaldob-
fenekreiselvittmagával,ahonnanőkBaracáraköltöztek.ezmárnagykalandnakszá-
mított,hiszmégvonaton(!)isutaztunk.azóvodáraaligemlékszem,mindösszeegyfotó
őrziazemlékét.ugyanottvolt,aholaziskola,afaluközepén,egyeredetilegföldesúri
kúriaként szolgáló épületben.mamár nincsmeg. a baracci kisiskolában Papp Laci
bácsitóltanultamabetűvetést–bár,mintmondták,máraziskolábalépéselőttismer-
temabetűket…

Később a baracai kisiskolából Rimaszombatba kerültél?
nem rimaszombatban, hanem (egy, Bátkában eltöltött hónapot leszámítva)

Tornalján jártam„polgáriba”–ahogyakkortájtneveztékmifelénkazalapiskola felső
tagozatát. a tornaljai iskoláról nincsenek különösebb emlékeim. Főleg az ún.
Pártépületbejártam,deegyideigazún.dzsonzon-telepenisvoltunk.Tornaljánszem-
besültemvalójábanazzal,hogymásnyelvűek is vannak,aminek természeteskövet-
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kezményevolta„magyarságélmény”.otthonmindenkimagyarulbeszélt,amagamfaj-
ta„parasztok”éppúgy,minta„cigányok”.azömmelpusztákonélőszlováktelepeseka
velünkvalókapcsolatbanafalunyelvhasználatáhozigazodtak.

Sok, később nem műszaki, hanem úgymond a humán területen híressé vált (cseh)szlo-
vákiai magyar értelmiségi a legendás kassai gépipariban érettségizett. Későbbi pálya-
futásod ismeretében különösen érdekelne, Te miért választottad ezt az iskolát? A
műszaki dolgokhoz vonzódtál, a reáltantárgyakat kedvelted, vagy esetleg az akkor köz-
ismerten magas színvonalon folyó oktatás és az iskola szellemisége miatt jelentkeztél
éppen Kassára?

aziskolaválasztást illetőeninkábbúgyfogalmaznék,hogyaszüleimösztönzésére
jelentkeztemkassára. gyakorlatiasan gondolkoztak. akkortájt a gimnáziumnak nem
voltnagypresztízse.őkúgyvélték,aznemadszakmát.nohaahumándolgokérde-
keltek,elfogadtamazajánlást.snembántammeg!aziskolabefogadott–éselfoga-
dott.jóllehetsohanemmondták,mindigéreztették:nemazacél,hogyegyéletunt,
munkájátnemszeretőrobotembertneveljenekbelőlünk.ezért iskerültkiaz ipariból
annyi „egyéb”, pap, költő, tudós, művész… szerencsém volt abban is, hogy kováts
miklósszemélyébenolyanosztályfőnökömvolt,akimagaisilyenbeállítottságúvolt,tör-
ténelmet,magyarttanított.

Honnan ered a néprajz és a régészet iránti vonzalmad? Mikor döntötted el, hogy ezek-
re a szakokra jelentkezel, s a kettő közül melyik tárgy állt közelebb a szívedhez?

„Páros”érdeklődésűvoltam,ez igaz.ámapárostnemazemlítettkét tudomány-
szak,hanemamúltésaszülőföldirántivonzalomalkotta.olyantanszék,illetveszak,
amelynekez(azutóbb„gömörológiá”-nakelnevezettfelfogás)lettvolnaatárgya,akkor
semvolt,masincs.arégészetrőljobbáracsakromantikuselképzeléseimvoltak,anép-
rajzról pedig alig tudtam valamit is. a régészet szerepelt az ún. önköltséges szakok
között,demivelafelvételiűrlaponegymásikszakotismegkellettjelölni,kényszerű-
ségbőlanépműveléstválasztottam.azegyetemenanéprajzúgynevezett„B”szakvolt,
azelsőévsikereselvégzéseutánlehetettfelvennifőszakként.egyévenátháromsza-
kotvégeztem,majdanépműveléstleadtam.anéprajztanszékenegyébkéntmindvégig
jobbanéreztemmagam.

Milyen volt a budapesti diákélet akkoriban? A Csehszlovákiából érkezett diákok keres-
ték egymás társaságát? Összejártatok?

Igen!nagyonsokantanultunkakkortájtabudapestiegyetemeken.acsehszlovák
nagykövetségkereskedelmikirendeltségénrendszeresentalálkozgattunk.

Tanáraid közül kikre emlékszel vissza ma is szívesen, kitől kaptál a legtöbbet?
atornaljaialapiskolábanacsoltóiverébBélavoltazosztályfőnököm,akia törté-

nelmettanította.jószívvelemlékezemrá.a legtöbbetkovátsmiklóstólkaptam,róla
fentebbszóltam.azegyetemenLászlógyulatanítványalehettem.Hatásaéletreszóló.

Sohasem fordult meg a fejedben, hogy Magyarországon maradj?
nem.számomratermészetesvolt,hogyhazatérek.Fó
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Milyen tervekkel érkeztél haza? Sikerült olyan munkahelyre kerülni, ahol azzal foglal-
kozhattál, amivel szerettél volna?

alapjábanvéveigen.rimaszombatban,agömörimúzeumban(ma:gömör-kishonti
múzeum) lettem régész-muzeológus. akkortájt gömör régészeti szempontból szinte
terraincognitánakszámított.amúzeumbanjórésztmégaFábryjános,HűvössyLajos,
illetveBalassagézaáltalgyűjtöttésrendszerezettanyagálltazérdeklődőkrendelke-
zésére. (az újabb feltárások anyaga nyitrán volt, az ottani régészeti intézetben.)
Lényegében ezt az állapotot tükrözi a jelenleg ismeglévő állandó kiállítás régészeti
része is,nohaazótasokés fontosanyaggalbővültagyűjtemény.ugyanakkorelkell
mondanom,hogyénakkortájtinkábbanéprajzirántérdeklődtem,ezzelviszontcsaka
szabadidőmbenfoglalkozhattam.nemegyszerelőfordult,hogyazebédidőmetnémileg
(?)megnyújtottam,s„kiugrottam”nagybalogra,hogyhallgathassamvitézIbosIstvánné
zsámbokPirosnénit.őgyakorlott„adatközlő”volt.néprajzigyűjtőksorátszolgáltaki.
nemcsupánismeretekben,emberségbenissokattanultamtőle.mégvárrám,hogya
tőlehallottakatfeldolgozzam.

A (Cseh)szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság Népismereti Könyvtára c. sorozat első
kiadványaként 1991-ben jelent meg az Általad szerkesztett Vály-völgy kötet. Mikor szü-
letett a Vály-völgy kutatásának ötlete és ki mindenki vett részt benne?

Talánmeglepőenhangzik,deéncsakegyetemistakorombanjutottamelválybaelő-
ször.emlékszem,mennyirerácsodálkoztamFelsővályarchaikusvoltára,acsodálatoserő-
dítetttemplomra.alighanemennekhatásaalattszületettmegbennemazelhatározás.a
kutatásban eredetileg a természettudós gaál Lajos, a történész czenthe miklós és
kovácsTibor,az irodalomtörténészerdélyi Ilona, továbbáerdélyigéza–későbbirefor-
mátuspüspök–mintművészettörténész,dénesgyörgyésBenedekLászló,valamintaz
akkorifiatalszlovákiaimagyaretnográfusok,Fehérvárymagda,kocsisarankaésLiszka
józsefvettrészt.azutóbbiakkésőbbkapcsolódtakbe,ígydolgozataik–amagamétkivé-
ve–nemszerepelnekatanulmánykötetben. máigélbennemakép,ahogyahúgommal
rendezgettükazágyakataFelházban,aholaszállásunkvolt,snehezenfeledhetőabor-
kóstolóazalsóvályipincében,amanagysallóilelkészként,barsireformátusesperesként
szolgálókissPáléknál tett látogatás hangulata. sok év távlatából visszatekintve talán
megállapíthatom,hogynemcsupánemberiélményt jelentettavályikutatás,deazt is,
hogy hasonlómerítésű (az egyéb helyekenmegjelent dolgozatokkal szerves egységet
alkotó)kistájimonográfiaazótasemigenjelentmegaszlovákiaimagyarságkörében.

Kevesen tudnak róla, hogy még a rendszerváltás előtt felmerült egy múzeum létreho-
zásának az ötlete Rimaszécsen. Miről is volt szó tulajdonképpen?

anyolcvanasévekvégénegyreszűkebbnekéreztemaz inggallértamunkahelye-
men. sokat hallottam juhász Istvánról, a rimaszécsi eFsz akkori elnökéről. náluk
sokanotthont,lehetőségetkaptak,olyanokis,akikalighasorolhatókegymezőgazda-
ságiszövetkezethagyományostagjaiközé.autóversenyző,fogathajtó,képzőművészis
volt ott.gondoltam, talánegymuzeológussem leszhaszontalan.miutánérdeklődé-
semreigenlőválasztkaptam,1988őszénelhagytamamúzeumot.rimaszécsenegy
dél-gömöri magyar tájházat szerettünk volna létesíteni. némi keresgélés után a
koháryakáltalépíttetett17.századimagtárat,azún.Futurátszemeltükkierreacélra.
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elkészültakoncepció,folytakahelyreállításimunkák,gyűltazanyag(ennekrészevolt
Bán-Bódialadárhatalmasnéprajzigyűjteménye,továbbáadúdorIstvánfestőművész
testvérétőlvásárolt,illetveajándékbakapottanyag).kiállításokatszerveztünk,könyv-
táratépítettünk.közbenlapszerkesztőislettem,mertSzécsi Szó címenhavilapotindí-
tottunk.szóval,mindenjóútonvolt,dejött1989novembere.amegváltozottkörülmé-
nyeknemtettéklehetővéaszándékmegvalósítását.

Ismét visszakerültél a rimaszombati Gömöri Múzeumba, ahol igazgató lettél. Hogyan
élted meg, amikor a harmadik Mečiar-kormány idején több más szlovákiai magyar
vezető beosztásban lévő értelmiségivel együtt Téged is leváltottak éléről? Beszélnél
egy kicsit bővebben erről az időszakról?

én1990koranyarán,meglehetősenviszontagságoskörülményekközöttkerültem
visszaagömörimúzeumba,egyenesenaz igazgatóiszékbe.Hamarosanmegkellett
azonban tapasztalnom, hogy darázsfészekbe kerültem. állandó támadások értek, a
házonbelülsazonkívülegyaránt.egyesmunkatársakrendszeresenfeljelentgetetteka
fenntartóifeladatokatátvevőművelődésiminisztériumnál.azellenőrzésekugyanezek
megalapozottságátrendrecáfolták,ámmindezrengetegerőmetelvitte.megjegyzem,
1945ótaénvoltamazelső,akimagyarkéntvezetőbeosztásbakerültrimaszombat-
banművelődésiintézményben.ráadásulegyolyanidőszakbanvoltunk,amikorteljes
erővelfolytatársadalmiéletújjászervezése,amelybőlmagamiskivettemarészem.ez
utóbbivoltazokaakívülrőljötttámadásoknak.Főlegaközéletiszerepvállalásomvolt
az,amimiattamaticaslovenskában,aszlováknemzetiPártban,későbbamečiar-féle
mozgalomban tömörült szlováksovinisztákelsőszámúcélpontja lettem.négyés fél
évettölthettemelatisztségemben.abúcsúnemvoltszép.nemcsupántisztségemből
váltottak le, hanemezt követőenegyszerűenkirúgtak,majddurvánmeghurcoltaka
nyilvánosság előtt. nehéz időszak volt ez számomra, lelkileg is nagyon megviselt.
ennekarészletezésétőlmosteltekintenék.

Szerencsére erre az időszakra bővebben kitérsz az 2009-ben megjelent életrajzi köte-
tedben, az utókor számára részletesen megörökítetted ezt az embert próbáló idősza-
kot. Ahogyan említetted, a munka mellett sok más szlovákiai magyar értelmiségihez
hasonlóan Te is politizáltál. Hogyan értékeled ezeket éveket mai szemmel?

kimás vállalhatott volna közszereplést 1989 novemberét követően, ha nem az
értelmiség?!aszerepeketahelyzetésszükségosztotta.Persze,olyanelőadásvoltez,
aholki-kiönmagátadtaelő.nekema„mindenes”szerepénekamegformálásajutott.
voltamönkormányzati képviselő, egy ideigmégalpolgármester is.komolyküzdelem
folytavárosszellemirehabilitációja,amagyariskolaügyévtizedekótatartógondjainak
orvoslásaérdekében…mintemlítettem,akövetkezeteskiállástüskevoltasoviniszták
szemében.jóljellemziazakkoriállapotokatakövetkezőeset.egyalkalommalmagá-
hozrendeltaművelődésiállamtitkár,néhairomanzelenay.Belépésemkor,aköszönés
viszonzásahelyettezekkelaszavakkalfogadott:„aha,magaazazalpolgármester!”a
„nagypolitika” ismegkísértett, s karmaiból csak igen nehezen tudtam kiszabadulni.
azért,hogynemkerültembeleahúsdarálóba,azÚrnaklegyenhála!nemvoltamsoha
politikus, mindig kizárólag lelkiismeretem szerint cselekedtem. Tiszta lelkiismerettel
fekszeméskelek.
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A folyamatos támadások ellenére továbbra is aktív maradtál, újabb tervekkel álltál elő.
A kilencvenes évek vége felé felmerült az ötlet, hogy a szlovákiai magyarok múzeumát
Rimaszombatban kellene létrehozni, ami gyakorlati szempontból nagyon ésszerű lett
volna, hiszen éppen a magyarlakta Dél-Szlovákia középpontjába került volna, a keletei
végekhez közelebb. Kevesen ismerik ennek az elképzelésnek a részleteit, valamint az
okot, hogy miért éppen erre a városra esett a választás, s végül miért is hiúsult meg ez
a több szlovákiai magyar értelmiségi által is támogatott elképzelés?

ezegy tanulságos történetpártpolitikaésszakmaiságviszonyáról,emberek jelle-
méről,magatartásáról,aszlovákiaimagyarközéletről.reménytelenvállalkozásvolna
ennek részletes bemutatása ezen a helyen. minden dokumentumát közreadtam az
álomtitkárságomtörténetec.munkában.dehogynetérjekkiakérdéselől: lényegé-
benkétkoncepcióállt szembenegymással.a szlovákiaimagyarmuzeológusokáltal
képviseltelképzelésabból indult ki,hogyaszlovákiaimagyaroknakvanmúzeumuk,
nemisegy.ezekazonbannemnemzetiintézmények,hanemállampolgárijogonmind-
azoké,akikazadottmúzeumhatáskörébetartozórégióbanélnek.nincsazonbanegy
olyanhely,ahol–azegészközösségreirányulókutatásokmellett–azérintettregio-
nális múzeumokban folyó szakmai és közművelődési tevékenységet a szlovákiai
magyarságegészeszempontjából számbavennék,értékelnék,összefognákésmód-
szertanilag segítenék. a létrehozandóönálló intézménymindezen feladatok ellátása
mellettazországterületén,többhelyen,állandóésidőszakikiállításokatisműködtet-
ne. ennek a központját képzeltük rimaszombatba, ahol a feltételek adottak voltak.
mások,fogalmazhatokúgyis,a„hatalom”akkorimagyarképviselőiezzelszembenaz
ún.szlovákiaimagyarnemzetiségimúzeumgondolatátképviselték,amelyaztán–ha
nem is komáromban, hanem a szlovák nemzeti múzeum tagintézményeként,
Pozsonyban–végül ismegvalósult, élérepedigaminisztériumnemzetiségi főosztá-
lyánakakkorivezetőjekerült.

Sokak osztják a véleményt, miszerint az alatt a 8 év alatt, míg kormányzati tényező volt
a Magyar Koalíció Pártja, bizony nagyon sok lehetőséget szalasztott el, sajnos egyebek
közt a kulturális életünket érintő fontos kérdésekben is. Te hogyan látod ezt a dolgot?

egyetkellértenem.sokvoltalangyosmellébeszélés.Talánezértislettemállamtit-
kárhelyett„álomtitkár”.Tettem,tettünkegykísérletetapártpolitikaésacivilszerve-
ződések összefogására, a művelődési önkormányzat kereteit jelentő magyar
művelődésiTanácslétrehozására.ezvoltazún.millenniumiFórumrimaszombatban,
2000-ben. a gondolattól ugyan elvben nem zárkózott el senki, semlegesítésének
inkábbanemlátványos,lassú,ámannálhatékonyabbmódjátválasztották…

Sok értelmiségi számára jelentett csalódást, hogy a magyar politikai képviselet lényegi
politizálás helyett sokkal inkább szimbolikus politizálásra fektette a hangsúlyt. Sok
remény foszlott szét, s mára egyértelművé vált, hogy a tudományos intézmények nem
tartoznak a politikusok prioritásai közé, a civil szférának köszönhetően létrejött jelen-
tős tevékenységet folytató intézmények gondjai sem érdeklik őket. De hagyjuk is a poli-
tikát, térjünk rá inkább a tudományos tevékenységedre és a publikációidra! Aki ismeri
munkásságodat, tudja, hogy témáidat Gömörből, a szűkebb-tágabb környezetedből
veszed. Kezdjük a legelső írásoddal. Mikor és hol jelenet meg?
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amaközel200bibliográfiaitételt,köztük15önállóanjegyzettkönyvettartalmazó
listaélénelvilegazazíráskellene,hogyszerepeljen,amelykassaiiparistakoromban
jelentmeg,azÚj Ifjúságban,sazosztályunkbanműködőglóbusbábcsoportrólszólt.a
feltételesmódoka,hogyakkorvalamelyjóakaróm„vezetteaceruzámat”.Talánasza-
badkaivárbanvégzettrégészetiásatásrólszólóírásomaz,amelyszakmailagisértel-
mezhető.

Eseményszámba ment az 1994-ben megjelent Baracai népköltészet című köteted
megjelenése, amelynek anyagát – amint erre a cím is utal – szülőfaludban gyűjtötted,
s egyetlen adatközlő, Tóth Balázsné Csák Margit tudásanyagát tárja az olvasó elé.

margitnéniafaluegyikvégénlakott(azalvégben),én,illetvemi,amásikvégén(a
Felvégben),mindkettenafaluszélén.általábanvasárnapdélutánonkéntkerestemfel.
adiplomamunkámatavelefolytatottbeszélgetések,atőlehallottanyagalapjánírtam.
akkortájtamagyarfolklorisztikábankitüntetőhelyjutottazún.egyéniségkutatásnak.
nohanemkizárólag,dealapvetőenamesemondókesetébenalkalmaztákeztamód-
szert,vagyisigyekeztekegy-egyelőadóteljesrepertoárjátfelgyűjteni,sennekalapján
értékelni a szerepét, sajátosságait, vizsgálni egyén és közösség kapcsolatát. az én
törekvésem annyiban volt újszerű, hogy érdeklődésemet nem korlátoztam egyetlen
műfajra, hanem tudásanyagának egészét szerettem volna megismerni. arra voltam
kíváncsi,hogyantükröződikegyeredendőenközösségihagyományazegyénesetében.
ezazegyéniségkutatásnakegyúj,eladdigjáratlanútjavolt.örömömreszolgál,smeg-
tiszteltetésnek tartom, hogy a szerkesztők méltónak tartották a patinás Új magyar
népköltésigyűjteményc.sorozatbanvalóközreadására,annakXXv.kötetként.

A (cseh)szlovákiai folklórkutatásnak ugyancsak egyedülálló eredménye az öt gömöri
hősmesét tartalmazó Szőlő-Szűlt-Kálmány c. kötet…

Busaviktoréletemnagyélménye.Furdalalelkiismeret,amígcsakélek,hogynem
gyűjtöttem fel a teljes tudásanyagát. azerre irányuló szándékahalaszthatatlan(nak
vélt)közéletiteendőkáldozatalett.sajnosazelraboltégitesteketvisszaszerzőBruncig
elemér,valamintkörtefajánosésmásokkalandjaitmárcsakodafentmesélhetimajd
el,egyszer.egyikevoltavalahaéltlegtehetségesebbmagyarmesélőknek.nemvélet-
lenülhasználoma„magyar”jelzőt.származásáttekintveugyancigányvolt,demagát
magyarnak tartotta,meséi pedig amagyar hagyományból táplálkoznak, természete-
sen, tükrözveannakacigányközösségnekazéletét is,amelynekmaga istagjavolt.
nem volt „egyműfajos” mesélő, de ismert anyagában a hősmesék dominálnak.
Páratlan darabok! a mitikus és hősepika elemeit is felvonultató szövegek.
elképesztőenarchaikusvilágkép,logikusgondolatmenet,változatoseseménytörténet,
gyönyörű nyelvezet, nagyon kifejező előadásmód. s mindezzel csupán igen gyarló
módontudomérzékeltetniatehetségét.

Ugyancsak 1998-ban jelent meg Gömör-Kishont magyar népköltészetét bemutató,
nem kevésbé jelentős köteted, a Hervadatlan rózsagyüker…

ezakötetvalójábanegyelképzeltsorozatelsődarabja.agömörimagyarnépkölté-
szetnekelsősmindmáigegyetlenantológiája.Igyekeztemúgyösszeállítani,hogyérzé-
keltesseatájsokszínűségét,ahagyományjellegét,súlypontjait.
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Lesz következő darabja a sorozatnak?
nemtudom.azótasokévteltel,azénpályámonisnémiirányváltástörtént…

A gyerekeknek szánt, gömöri népmeséket tartalmazó Malac Julcsa c. köteted két ki -
adásban is megjelent. Ma már klasszikusnak számít, a palóc mesemondó versenyeken
a gyerekek az ebből tanult meséket adták elő. Gondolom, örültél a sikernek…

Természetesen, örültem. szegény margit néni aligha gondolta, hogy meséi ilyen
népszerűeklesznek…debiztosörülnekiőis,odafent.

Gazdag munkásságod, publikációid az egykori Gömör vármegye múltjához és jelené-
hez kapcsolódnak, Te alkottad meg a „gömörológia” fogalmát is. Ilyen cím alatt megje-
lent egy köteted is, s a Gömörország című könyved már több kiadásban és szlovák nyel-
ven is napvilágot látott. Mi a gömörológia és miért Gömörország?

Lám,neológusnakismondhatommagam.Honnanésmiérta„gömörológia”?akife-
jezéstelőszörLiszkajózsefelőttemlítettem,mégegyetemistaként.Lényegéttekintve
azt fejezi ki, amit a „regionalisztika”, „honismeret” kifejezésekkel szoktunk jelölni. a
„helytörténet” kifejezést is említhetném, de ez utóbbit nem szeretem, használatától
ódzkodom,mertúgyvélem,egyhelytelenszemléletkövetkezménye.jellemzőegyéb-
ként,hogycsakisatörténelemkutatássalkapcsolatbanhasználatosa„hely”mintpon-
tosító jelző.Hallottmárvalakihelyi zeneszerzőrőlvagyhelyi festőművészről? Ilyenek
nincsenek!ugyanis:vagyfestővalaki,vagymázoló,vagyköltő,vagyfűzfapoéta–vagy
történészvalaki,vagynemaz.sematudós,semaművészképességeitnemakutatás,
illetve ihlet tárgya, hanem a feldolgozásnak, a bemutatásnak, az átlényegítésnek a
képességeésminőségehatározzameg.gömörbenugyanazahomoél,amelymáshol.
akérdésaz,képes-evalakiakonkrétbanmeglátniazegyetemest.

agömörországpedigszéphangzásútájnév,amelynemállegyedülamagyarnyelv-
használatban,gondoljunkcsakBiharországra,somogyországraéstársaikra.akönyv,
amelyeztacímetviseli,eddig4kiadástértmeg.szlovákuliskiadtuk,mégpedigazért,
hogyszlovákbarátainklássák,hogyanlátjukmiatájhazaegészét.aztreméltük,alap-
jáulszolgálhategytermékenypárbeszédnek.nemígytörtént…

Kár, hiszen ennek lenne értelme. A szlovák nyelven 1988-ban megjelent vaskos Hont
kötet jut eszembe, ahol a kutatás során a magyarlakta településeket figyelmen kívül
hagyták… Nem szabad megfeledkeznünk régészeti tevékenységedről és az ezzel kap-
csolatos írásaidról sem. E tudományszakot illetően mely korszakok és témák foglal-
koztattak elsősorban?

mintemlítettem,diplomamunkámatnéprajzból,folklorisztikábólírtam,abölcsész-
doktoricímalapjáulviszontarimamedenceújkőkoriésrézkoritelepüléstörténetec.
disszertációmszolgált.ennekegyrészejelentmegnyomtatásbanA méhi istentriász és
népecímen.

régészkéntviszonylagsokterepkutatástvégeztem.azőskoritárgyúkutatásokközül
talánkiemelnémaméhiben,annakFeketesár,illetveLászlófalanevűhatárrészébenfoly-
tatottfeltárásokat.azelőbbilelőhelyentöbbkorszakemlékeiiselőkerültek,azújkőkortól
aszlávokig,dekétségenkívülabodrogkeresztúrisíroknak,kiváltpedigabadeniművelt-
séghamvasztásos sírjainak vana legnagyobb jelentősége. az utóbbi1-es sz. sírjában
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valóban európai jelentőségű leletek voltak: egy istenhármast megjelenítő edények és
plasztika,valamintaképükreformálturnák,bennükacsontmaradványokkal.ezekreaz
urnákraaz „emberalakú”kifejezéstszokásalkalmazni.ezugyan formailaghelyénvaló,
áméppenaméhisírbizonyítja,hogyaz„istenalakú”jelzőazindokolt.azegymásikkér-
dés,hogyakorabeliközösségtagjaiisteneiketsajátmagukképére,azazemberimintára
képzeltékel.esetünkbenazistentriászképzeténeklegkorábbiismerteurópaidokumen-
tálásárólvanszó.aképzet,illetveannaktárgyiasultemlékeicsupánegyszűkterületről,a
sajó völgyének egy szakaszáról, illetve a csatlakozó mellékvizek völgyeiből ismertek.
rendkívül izgalmas kérdéseket vetnek fel ezek az emlékek, hisz gyakorlatilag azonos
korabelimegformálásúakakis-ázsiaiprotohettitatelepekentaláltöntőmintákkal,illetve
ólomöntvényekkel.akétemlékcsoportviszonyamáigtisztázatlan.

ugyancsak fontosnakmondható a Lászlófala nevű dűlőben azonosított, erődített
bronzkoritelep,amelyetazún.hatvaniműveltségnépekezdettépíteni,afüzesabonyi
időszakábanvoltavirágkora,sapilinyikultúraidejénhagytákelalakói.

aközépkor időszakábólkétfeltárástkellemlítenem.asajógömörivárhegyenfoly-
tatottkutatásnakköszönhetőennemcsupánazegykoritoronyalaprajzátsikerülttisz-
tázni,deazisvilágossávált,hogyavárkezdeteinemkorábbiakaXII.századnál.más
szavakkalezaztjelenti,hogy–összhangbanazújabbtörténetikutatásokeredménye-
ivel–agömörivárnemtartozikalegkorábbi,Istvánkorimegyeszékhelyekközé,ahogy
eztrégebbenvélteakutatás.

amásikkutatásrimaszombatvárosközpontjábanvalósultmeg.enneksoránsike-
rültfeltárninemcsupánaz1775-benelbontottközépkoritemplomnakamaitemplo-
mon kívül fekvőmaradványait, de azonosítottuk a temetőt övező árkot,majd az ezt
helyettesítőkerítőfalatahozzátartozókapukkaléstornyokkalegyütt,továbbáateme-
tőkápolna, a gótikus városháza, az egykori plébániai iskola, valamint mészárszék
maradványaitis.Lehet-enagyobbkegyelembenrészeamagamfajtának?!

Szép kérdés, s nekem is eszembe jut egy: Mindezt feltárta volna valaki, ha története-
sen nincs a körültekintő és szorgalmas Kovács Pista? Rimaszombatnak életed során
kiemelt figyelmet szenteltél…

arimaszombatifeltárásokarraösztönöztek,hogygórcsőalávegyemavároskiala-
kulásnakéskoraitörténeténekakérdését.sokoldalú,arégészeti, történeti,művelő-
déstörténetiésnéprajziforrásokra,szempontokraegyarántkiterjedőelemzésalapján
arrajutottam,hogyrimaszombatkéttelepülésösszeolvadásábólalakultki.azegyikaz
1268-bóladatoltszombathely,amelyarimaátkelőjéhezközelfeküdt,sazidőbena
kalocsaiérsekrimamentiuradalmánakaközpontja.amásikazakkortájtidetelepített,
korábbanarimamenténaranybányászattalfoglalkozónémetvendégeklakta,atele-
pítőIstvánérsekrőlcsakIstvánfalvakéntemlegetetttelepülésrészvolt.ezutóbbiamai
Főteretésazaztövezőutcákatfoglaltamagába.azemlítettkéttelepülésrészösszeol-
vadásánakazemlékeéltkésőbbahétfaluegyesülésérőlszóló(azókorirómapéldá-
janyománkialakult)újkorihagyományban.ugyancsaksikerültigazolniazt,hogyIstván
kalocsaiérseknekaz1268.évikiváltságlevelenemrimabányáravonatkozik,hanem
azonnanazuradalmiszékhelyre,szombathelyreáttelepültnémetvendégekközössé-
gekapta, ígyazrimaszombat legkorábbikiváltságának tekinthető.ezzelegymásfél
százévesfelfogáslettatudománytörténetrésze.
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azutóbbikérdéskörhözkapcsolódnakavárosjelképeivelösszefüggőkutatásaim.a
város jelenleg használatos címere ezüst alapon fekete sas, vörös fegyverzettel. Úgy
vélem,ezteljességgelelhibázott.avalóságbanrimaszombatcímerekékalaprahelye-
zett,feketetollazatú,arannyalésezüsttelfegyverzettezüstsas.korántsembizonyosaz
sem,hogyLuxemburgizsigmondtólkaptaavároseztacímert.Legalábbannyiérvszól
II.ulászlómellettis.érveimetegykészülőtanulmánybankívánomkifejteni.

A városról egy trilógiát is készítesz, amelynek eddig két kötete látott napvilágot. Műfaját
tekintve hogyan minősítenéd?

rimaszombat.várostörténetibarangolásokcímetviselezamunka.azelsőbena
városrégibbtörténetébenbarangolunk,amásodikbanaz1848-tól1945-igtartópol-
gárikortigyekszemközelebbhozniazolvasóhoz.ezeketalapvetőenaműveltnagykö-
zönségszámárakészítettem,deannakszándékávalésreményében,hogyesetenként
aszaktudományisfelhasználhatja.

Az elmondottak alapján látható, hogy gyakorta átléped a néprajz, illetve régészet határait…
Haddutaljakegyiknéhaitanáromra,akiarrafigyelmeztetett,hogyegy-egyproblé-

maritkánszoríthatóegyetlentudományszakhatáraiközé.eztazintéstmindigigyekez-
temszemelőtttartani.ezttettemrimaszombatkoraitörténetétvizsgálva,demásese-
tekbenis.Hárompéldátemlítenék.

asajógömörifeltáráshozkapcsolódvafoglalkoztamgömörmegyemegszervezésé-
nekkérdésével.azún.tizednegyedesplébániákföldrajzielhelyezkedésénekazelem-
zéseegyértelműenmegerősítettea régészeti feltáráseredményeit, illetvea történeti
kutatásnakaztazújabbfelfogását,miszerintazönállógömörmegyétkorábbiborsodi
éshontiterületekbőlszerveztékmeg,feltehetőenkönyveskálmánkirályunkuralkodá-
saidején.

az interdiszciplináris, vagy szebb magyar kifejezéssel, tudományközi szemléletet
igyekeztem érvényesíteni az Agyagkenyér c. kismonográfiában is. a gömör-kishonti
agyagművességesetébenhatványozottanérvényesaLászlógyulaáltalgyakortaemle-
getettintés:arégészetamúltnéprajza,anéprajzajelenrégészete.arégészetérdek-
lődéseidőbennagyjábóla17.századbanérvéget,míganéprajzélényegébenottkez-
dődik. az említett téma tehát aligha illeszthető be kizárólagosan bármelyik említett
tudományszakkereteiközé.

ugyancsakpéldakéntemlíthetema„palóc-kérdés”-t,amelyszintúgynemegyetlen
tudományosdiszciplínatárgya.serdülőkoromtólizgatottatéma,hiszmagamispalóc
volnék…arrajutottam,hogyamátra-ésBükkalján(is)éltegykorihatárőröketnevez-
hettékígyaszlávoknyelvén.miutánagyepűketészakabbrahelyezték,azegykoriőrök
kényszerűéletmódváltása, valamintabetyárságnakés zsiványságnakmelegágyként
szolgálópásztorkodóéletmódelterjedésekövetkeztébenazeredetilegőrifoglalkozást
folytatókatjelölő„palóc”szavunkmegbélyegzőértelmetkapott.az„útonálló”,az„utat
őrző”határőrökből„útonálló”zsiványok,rablóklettek.acsoportnévutóbbfokozatosan
átterjedtavidék teljesmagyar lakosságára,egészenamagyar–szlováknyelvhatárig.
érthetőhát,haazújkorbana„palóc”jelzőt,annakpejoratívtartalmamiattazérintet-
teknemszívesenvállalták.
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138 l. Juhász Ilona

Ehhez képest mára a palóc kifejezés közkedveltté és elfogadottá vált. Elkalandoztál a
művelődéstörténet irányába is…

a művelődéstörténetről szólva azokra az írásokra szeretnék utalni, amelyekben
részintjelesíróinkhelyikapcsolataitmutathattambe.örömömreszolgált–megannyi
jeleselőderedményeireépítve–mikszáthkálmánrimaszombatikötődéseitszámba
venni, vagy amúlt század elejének ködlovagjai közül a „gömöri szindbád”, gömöry
olivérbemutatása,újrafelfedezése.

Van-e afféle „hitvallásod” a tudományos kutatásban?
megkellvallanom,szeretemagondolkodóembereket,akiknemfélnekazújszerű

kérdésfeltevéstől,séppúgynemriadnakvisszaaszokatlanválasztólsem.Tőlemsem
idegenmindez.atévedésjogát–amintarómaiakmegfogalmazták:„errarehumanum
est”–vallom.egy-egytévedésegyébkéntgyakortasokkaltöbbetjelentazigazságkere-
sésében, mint a rosszul értelmezett tekintélytiszteleten alapuló hivatkozáshalmaz.
nem tudom követni azok példáját, akiknek munkájában ezernyi hivatkozás, utalás
található–ámegyetleneredetigondolat,meglátássem.

Az említett Agyagkenyér c. köteted az Általad alapított könyvsorozat, a Gömör-Kishonti
Téka című, a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület kiadványsorozatának 6-ik köteteként
jelent meg 2001-ben. Az egyesületnek Te vagy a motorja, s Neked köszönhető, hogy
tucatnyi fontos, Általad szerkesztett kötet jelenhetett meg ebben a sorozatban. Kérlek,
mutasd be ezt az egyesületet és szólj a Magad szerepéről is!

kezdjükonnan,hogyegyesületünkelődjét,agömörvármegyeimúzeumegyesületet
1882-benszerveztékmeg,méghozzáazért,hogyalapítójaésfenntartójalegyenalét-
rehozandómegyeimúzeumnak. viharos története volt, amely szinte leképezi amúlt
századelsőfeletörténeténekfordulatait.a2.világháborúutánéppen4.alkalommal
készültekújraszervezni, amikor jött a kommunista puccs és „megoldotta a gondot”.
amikor1991-benújramegszerveztükazegyesületet,immárgömör-kishontimúzeum
egyesületnéven(eztazelnevezéstaz1.csehszlovákköztársaságidejénkezdtékhasz-
nálni),eredetifeladataokafogyottávált.ahonismeretitevékenységettűztükkicélként
magunkelé. azegyesület könyvsorozata1997-ben indult, saz idén tervezzüka21.
kötetmegjelentetését.azújművekmellettolyanmunkákújrakiadását isfelvállaljuk,
amelyekmáramárhozzáférhetetlenek.azegyesületnekakezdetektőlelnökevagyok,
sebbeliminőségembenasorozatszerkesztőteendőitisellátom.

Nem szóltunk még az ugyancsak Általad megálmodott és máig szerkesztett, az ezred-
forduló óta rendszeresen megjelenő jelentős Gömörország című folyóiratról! Miért tar-
tod fontosnak ennek a fórumnak a megjelenését?

afolyóiratmutatványszámaaTiszavirág c.folyóirattematikusszámakéntjelentmeg
1999őszén.azelsőszám2000-benhagytaelanyomdát.azótafolyamatosanjelenik
meg,negyedévesperiodicitással.megjelentalapnakegykülönszámais,Petőfisándor
rimaszombatiegészalakosszobránakünnepélyesfelavatása(2004)alkalmából,illet-
veegya5-ösformátumúemlékszámamegjelenés5évesjubileumára.

afolyóiratalcímében„azészakimagyarperemvidékfóruma”-kéntjelzimagát.eza
megjelölésföldrajzilagagaramtólaHernádigterjedőrégiót,atörténetiHont,nógrád,Fó
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B. kovács István hatvanéves 139

kis-Hont,gömör,Tornaésabaújvármegyéketjelenti.Példatáraéseredendőérdeklő-
désiköreazittélőpalóc-magyarság.„Fórumkívánlenni,amelyösszekapcsoljaafek-
vésébenéssorsábanegyarántközeliIpolyságotLosonccal,Fülekkel,rimaszombattal,
Tornaljával,rozsnyóvalésszepsivel–miközbenmindenkoronkitekintésselkívánlenni
mindenégtájfelé...gömörországegyHely,amely–konkrétságával–akozmoszhozköt
bennünket,sszembeszegezhetőaglobalizációlélektelentrendjeivel…”–írtaafolyó-
iratelsőévfolyamának1.számábanTőzsérárpád,akiazinduláskorelvállaltaafővéd-
nökséget.

Műfaját tekintve hová sorolható a folyóirat?
agömörországnemkifejezettentudományosperiodikum,nemirodalmivagyművé-

szetifolyóirat,snemisközéleti lap.sokkaltainkább:mindezegyben.Hasábjainegy-
aránthelyetkapnak tudományos igényű tanulmányokésközlemények,művészetiés
irodalmialkotások,azokelemzése,valamintközéletitárgyúírások.Talánleginkábba
„regionalisztika” („gömörológia”) kifejezés az, amely leghívebben tükrözi a folyóirat
arculatát.Úgyszoktunkfogalmazni,hogysemmisemidegentőlünk,amiemberi.amit
mindigisalegfőbbértéknektekintettünkéstekintünk:atisztességes,emberibeszéd,
amagyarságügyeinekavállalása,aközösségépítés.máraalapszerkezetekialakult,
rovatai állandósultak. Talán elmondható, hogy a gömörország egy sajátos műfajt
teremtett, tartalmábanés szemléletébenönálló helyet vívott kimagánaka felvidéki
magyarlapkiadásban.

a lap fokozatosannyerte el a jelenlegi sajátosarculatát. a vezércikk általábana
témához, illetve az adott időszak egy-egy meghatározó társadalmi mozzanatához,
jelenségéhez kapcsolódik. minden lapszámnak van egy súlyponti témája. (néhány
téma az eddigiek közül: a jogfosztottság évei; a középkor évszázadai; 1848/49;
szombathyviktorszületésénekcentenáriuma;nemzetikulturálisörökségünkmúzeumi
megőrzése;adon-kanyaremlékezete;nyelvihagyományaink;ahazáértésaszabad-
ságért1703–1711;arimaszombatiegyesültProtestánsgimnáziumjubileuma;Petőfi
sándorrimaszombatiszobra;azészakimagyargéniusz;közösségi„bűn”ésbűnhődés
a20.században;népéletészakon;egysorsfordítófélszázad;művészet,hitésközös-
ségépítés;azelsővirtuáliseurópaiország;agömöripolgársághumora;Párizs1947;
árpádnagyfejedelemésnépe;gyűjtőkésgyűjtemények;kiamagyar?miamagyar?;
Pósika–azénujságom;reformokkora;megtestesültésintézményesültszeretet…)

akiemelttémáhozkötődőírások–egyéb,honismeretitémájúközlésekkelegyütt–
aLássátokfeleimrovatbanjelennekmeg.aFutárszalonazirodalomésművészetrova-
ta. További rovatok: emlékezetünkre (emlékezetes írások, évfordulók), emberek –
művek– események,azutóbbinbelültallózókönyvrőlkönyvreésLapról lapracímen,
agóra (a közélet rovata), esetenként pedig aHeted-hétmagyar ország ésörvénytár
(dokumentumok,hivatalosközlemények).

Az olvasóközönség mely rétegét célozza meg a lap?
alaperedendőenafentebbkörülhatároltrégióolvasóiszámárakészül.alehetőleg-

szélesebb olvasótábort kívánja megszólítani, ezért törekszik a közérthetőségre. a
gömörország küllemében és tartalmában jelentős változásonment át megjelenése
óta.Formátumaakezdetektőla4-es,napjainkbanáltalában90oldalon jelenikmeg,
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színesborítóval,belül fekete-fehérkivitelben,4–6oldal terjedelműszínesbetéttel.a
gömörország14éve–anapigondokellenére–alapjábansikertörténet,perszesok
küzdelemmel,kitartássaléslemondással.alapgazdaegypolgáritársaság,agömör-
kishontimúzeumegyesület. soha, egyetlenhivatásos szerkesztője semvolt a folyó-
iratnak.

Megálmodója és megvalósítója voltál a 2005-ben első alkalommal megrendezett
Gömöri Országnapoknak. Mi volt a célja ennek a rendezvénynek, s miért ért véget a
harmadikkal?

gömörtársadalmamindigisrendkívültagoltvolt,akárnyelvi,felekezeti,vagyakár
közjogiértelemben.sokattépelődtem,hogyanlehetne–főleganemzetihovatartozá-
sonalapulókülönbségeketáthidalni.Ígyjutottamelaregionálisidentitásonalapulóvir-
tuális ország gondolatáig. arra alapoztunk, hogy a Helynek, esetünkben gömörnek
nincs nemzetisége, nyelve, felekezete, azazmentesmindazon jellemzőktől, amelyek
bennünket,gömöriembereket(is)természetesmódonösszekötnek,illetveelválaszta-
nak.olyannyira,hogy2005-benmegisalapítottukavirtuálisgömörországot,amelynek
saját jelképei, zászlaja, pecsétje, himnusza is van. egy reményünkbenutóbb csalat-
koznunkkellett.aszlovákságlegalábbisközömbösenviszonyultagondolathoz,amiből
arrakellkövetkeztetnem,hogyazegyenrangúságésegyenjogúságelvétnemfogadta
el.azalapításkortermészetesnektekintettük,hogyacímerbenazeurópaiuniószim-
bóluma ishelyetkapjon.Hibavolt.azeurópaiörökségvállalásánakkifejezéséreegy
politikai unió jelképe nemmegfelelő. annál kevésbé,mivel az utóbbi által képviselt
értékrenddel, szemléletmóddal nem is tudunk maradéktalanul azonosulni.
Helyettesítenünkkellhátacsillagokatvalamelymás,azeurópaiörökségetkifejezőjel-
képpel.azelmondottakmiattvanacsend.reméljük,eredménytérlelmajd.

Nem szóltunk még a Simonyi Alapítványról, amelynek létrehozásában ugyancsak jelen-
tős szereped volt. Milyen céllal hoztátok létre, s milyen szerepet tölt be napjainkban?

akérdésedbenfoglaltakatannyibanpontosítanám,hogyéncsakkésőbbkerültem
akuratóriumba,amelybenmaazigazgatótanácselnökitisztétlátomel.

a „rendszerváltás”-t követően hamarosan felvetődött egy önálló magyar egyetem
szükségessége.miutánarraabizonyospolitikaiszándékrahiábavártaközvélemény,
egyválasztásigyűlésalkalmával,1990.május17-énsimonyiban,egyrimamentifalu-
banvalakimegszólalt:létesítsünkegyetemetönerőből!–sletetteazadományátazasz-
talra.ezavalakinéhaiHabodászelemérvolt.Lehet,persze,mamármosolyogni,akkor
más,„lelkes”időkjártak.alelkesedésátragadtazegészközösségre.adakoztakegyé-
nek,önkormányzatok,egyesületek…későbbazérintettekbelátták,hogy ilyenmódon
képtelenségegyegyetemetlétrehozni,illetvefenntartani.atöbbszörikényszerűátszer-
vezéseketkövetőenazalapítványfeladataaszlovákiaimagyarságtámogatásalett.az
ún.millenniumiFórumrólmárvoltszó.asimonyialapítványszerepenapjainkbaninkább
jelképes.egyrésztegyátfogó,reprezentatívtestület,hiszigazgatótanácsátacsemadok,
a szlovákiai magyar Pedagógusszövetség, a szlovákiai magyar cserkészszövetség, a
szlovákiaimagyarszülőkszövetsége,történetiegyházainkésazmkPáltaldelegáltkép-
viselőalkotja.másrészt,egyedülállómódonpéldázzaazt,hogyaszlovákiaimagyarság
képesösszefogniegy-egyjócélérdekében.ezkomolyerkölcsitőke.
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Jelenlegi munkahelyed a Rimaszombatban található Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház által alapított Református Tudományos Gyűjtemény, amelynek igazgatója vagy
és meghatározó szerepet játszottál ennek az intézménynek, gyűjteménynek a kialakí-
tásában. Milyen céllal jött létre ez a Tudományos Gyűjtemény, milyen jellegű munka
folyik itt?

másfelekezetekhezhasonlóanareformátusegyházismindenkornagysúlytfekte-
tettarra,hogyfeltárja,megőrizzeésbemutassaazokatazemlékeket,amelyekmúltját
és tevékenységét képviselik. a történeti magyarország református egyházkerületei
mindegyikének megvolt és megvan a maga gyűjteménye. a Tiszáninneninek
sárospatakon,adunántúlinakPápán,adunamellékinekBudapesten,aTiszántúlinak
pedigdebrecenbentalálhatókamagagyűjteményei.

a szlovákiai reformátuskeresztyén egyház gyülekezeteiben, egykori ésmeglévő
intézményeiörökségébőlrendkívülgazdagmuzeálisértékű,levéltáriéskönyvtárianya-
gotőriz,amelyeknemcsupánareformátusegyház,deamagyarságésszlovákságegé-
sze számára, sőt esetenként európai szempontból is jelentős értéknek számítanak.
mindannyiunk felelőssége,hogyeztazemlékanyagot feltárjuk,megőrizzük, smegis-
mertessük vele egyházunk tagjait ésminden jó szándékú érdeklődőt. az intézmény
székhelye rimaszombatban van. az állandó egyháztörténeti kiállítás alapváltozata
2009-ben készült el, idén adjuk át a felújított változatát. Időszaki kiállításoknak is
helyetadunk.megfelelő raktárhelyiségekhíjánagyűjteménygyarapításpillanatnyilag
nem folyik. az intézmény gondozásában jelenik meg a magyar református egyház
javainak Tára c. sorozatban a szlovákiai református keresztyén egyház javainak
összeírása,egyházmegyénként.

Álomtitkárságom története avagy: „Pisti a vérzivatarban…” (Adalékok egy értelmiségi
közéleti szolgálatához) címmel 2010-ben jelent meg a már korábban is említett, közé-
leti tevékenységedet összefoglaló életrajzi vonatkozású köteted a rimaszombati
Patrióta Kiadó gondozásában. Sok fontos kérdésről írtál, egyebek közt tükröt tartva az
1989-et követő politikai-társadalmi történések, visszásságok elé is… Milyen visszajel-
zéseket kaptál?

volt,aki–elmondásaszerint–valakimásnakavéleményéttolmácsolta:„B.kovács
megint kiborította a bilit.” nemakartam én semmit (és senkit) sem kiborítani, sem
„kiborítani”.akönyvetaz1989.éviesemények20.évfordulójáraidőzítettem.abenne
találhatóadatokkönnyenellenőrizhetőek,hiszegydokumentumgyűjteményrőlvanszó.
közéletrőlszólazegész,messzenemcsakpártpolitikáról,áménazattólvalójelképes
búcsúnak is szántam. Tinódi Lantos sebestyénnel vallom: „sem adományért, sem
barátságért,semfélelemérthamisatbenemírtam,azmikevesetírtam,igazatírtam.”

Szóljunk a tanításról is…
nohanincspedagógusivégzettségem,azÚrkegyelmébőlakatedrára is felállhat-

tam.előbb,szükségből,amúzeumbólvalókiűzettetésemetkövetőenanyitraiegyete-
menoktathattam,majdarimaszombatiTompamihályreformátusgimnáziumbanvol-
tam éveken át óraadó történelemtanár. mindkét helyre jó szívvel emlékezem, de a
rimaszombatiévektalánjobbanmegérintettek,többokbólis.atanításraszólófelkérés
meglepett–dejólesett.szabadkoztamis,mondván,mitkezdjekéntízévesgyerekek-
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kel?Úgyjártam,mintakönyvtárosmóraFerencTömörkényigazgatóúrral,aki–miután
kiküldteőt„ősöketelőkurkászniaföldalól”–szinténszabadkozott,mondván„Hiszen
nem értek én ahhoz. sohase láttam ásatást.” Tömörkény válasza „lesújtó” volt.
„mögötteafeneazolyankutyát,amelyikettanítaniköllazugatásra.”afolytatástmóra
úgysummázza,hogy„csakugyanamagamnyomorúságántanultamkiarégészetet.azt
hiszem, többmesterségetmár nem is tanulok az életben ésmostmár igazán nem
leszekmás,mintamivagyok:azösszeshiábavalóságoktudora.”nekemviszontcso-
dálatosidőszakkövetkezettazéletemben,akitárulkozásnak,azönzetlenséggyakorlá-
sánakésmegtapasztalásánakmegannyialkalma.agimnáziumióráimatkezdetbena
múzeumimunkámmellett tartottam.arraaz időkreemlékeztetettmindez, amikor a
múzeumésagimnáziummégafféleközlekedőedénykéntfungált,akétintézményszo-
rosanösszekapcsolódott.amúzeumotrendreagimnáziumvalamelyiktanáraigazgat-
ta.amúzeumbólvalótávozásomisezzelaszolgálattalfüggössze.amegnövekedett
óraszámmiattmárnemtudtamakéttevékenységetegyeztetni.miutánfizetetlensza-
badságotnemkaptam,döntenemkellett,séndöntöttem:atárgyakvárhatnak,agye-
rekeknem.

Az eddig elmondottak alapján egyértelmű, hogy egy gazdag életmű, rendkívül aktív élet
áll mögötted. Nagyon kevés ilyen értelmiségit ismerek tájainkon, aki 60 évesen ennyi
nyomot hagyott volna maga után. Honnan ez a rengeteg energia, kitartás és példátlan
szorgalom? Hiszen sok pofont kaptál az élettől, sok igazságtalanság ért, azonban
sosem adtad fel, hanem sokszor bizony nem kis áldozatot vállalva folyamatosan tevé-
kenyen munkálkodtál.

másalkalmakkalisutaltamarra,hogyédesapámnak,nohanemnélkülözteazintel-
lektuális vénát, az értelmiségi pályáról le kellett mondania. Hatan voltak testvérek.
mintazötfiútestvérlegidősebbike,már17évesenöntőmunkáslettFüleken,hogyhoz-
zájáruljonanépescsaládeltartásához.kétöccse,sándorészoltánvoltakazelsőka
falumból,Baracáról, akik gimnáziumba jártak, s akik értelmiségiként tervezték szol-
gálninépüket.egyiküketakezébenfelrobbantgránátsebesítettehalálra,amásikszov-
jethadifogolytáborbanveszettoda.Háromelvetélt,potenciálisértelmiségi lét.amint
néhaiszomszédom,apámegyikcigánykomája,PortelekiLacibácsi(népescsaládjára
utalva)megjegyeztenekemegyalkalommal:„nagy kabátot rakott énrám az Isten”.az
énkabátomsemkicsi,talánháromemberisviselhetné,dehordom,amígazadomá-
nyozóaztjónaklátja.

Hogyan viszonyult a család a mindig elfoglalt, jövő-menő férjre és édesapára? Nem
lázadoztak néha, hogy esetleg rájuk kevesebb idő jut?

acsaládomtámogatásanélkülalighatehettemvolnamindazt,amittettem,olykor
jókedvből, máskor szükségből. nem lázadoztak, de hát, persze hogy megérezték.
szabolcsmindössze 8 éves volt 1989 novemberében, Hajnalka pedigmég óvodás.
ráadásulaligegyéveéltünkrimaszombatban.afeleségemérdeme,hogyazaklatott
időszakotbékességbentúléltük.miutánmamárkétszeresnagypapavagyok,szeretnék
egy kicsit lazítani a tempón – hogy feleségem, csilla társaságában unokáinkkal,
mátéval és Bíborkával átélhessük az őket és minket egyaránt érlelő gyermekkor
élményvilágát.
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Amennyiben újra kezdhetnéd az életed 1989 utáni szakaszát, a történtek ismeretében
mit csinálnál másképpen?

errenehézválaszolni.kicsittöbbidőttöltenékacsaládommal,stalánújraírnáma
munkáimat.

Mi a véleményed a napjainkban reneszánszát élő különféle délibábos, tudománytalan
tanok, kiadványok terjedéséről – terjesztéséről? Ma már ott tartunk, hogy a tudomány
képviselőit bizonyos személyek, bizonyos körök egyenesen nemzetárulónak tartják,
mert nem fogadják el, esetleg nyíltan cáfolják a tévtanokat.

ezeka jelenségek, jellemzőmódon,általábanválságos időszakokban terjednek,s
egyközösségmentálisállapotátistükrözik.arraazonbanhaddutaljak,hogyamúltvizs-
gálatasohanemlehetöncélú.rólunk,emberekről,eleinkrőlszól,atapasztalatokami
javunkat,egy-egyközösségethivatottakszolgálni.mígatermészetitörvényektőlünkfüg-
getlenülléteznek,Teremtőnkszándékaszerint,amúltatkutatótörténettudományami,
emberisajátosságunk.általunkvan,tehátnemlehettőlünkfüggetlen.Úgyisfogalmaz-
hatnék:atörténelembencsakatényekobjektívek.amimárazutóbbiakértelmezését
illeti: az elfogulatlanságra való törekvés szándékadicséretes, de annak elérése– az
érintettségokán–lehetetlen.azelmúlteseményekértelmezéseazembernek,enneka
lélekkelmegáldotthúsésvérteremtménynekazelfogultfelfogásáttükrözheticsakvisz-
sza.annakazembernekavéleményét,akinekszülőföldje,anyanyelve,családja,feleke-
zete,nemzetevan.akiemberként,történelemrőlszólván,elfogulatlanságotjelentbe,az
hamisatállít.Ideillőmagyarszóvaleztúgymondják:hazudik.azelfogulatlanmegítélés
képességeugyanisegyedülatörténelemuráé,Teremtőurunké!

Nem gondolod viszont, hogy a kutatónak, noha teljesen valóban nem tudja elvonatkoz-
tatni magát, a maga szubjektivitását az általa vizsgált kérdésektől, mégiscsak kell leg-
alább törekednie az objektivitásra? Ha úgy tetszik: elfogulatlanságra? Szerintem, aki
eleve nem is törekszik az elfogulatlanságra, az nem tudományos kutató, hanem valami
más. Annak is megvan a maga helye Isten ege alatt, de az a hely nem a tudományé…

anemzetolyanközösség,amelyetamegélttapasztalat,aközöstudásonalapuló
hagyomány,amítoszokkötnekössze.anemzetnemtörténetkutatókzárt társasága,
afféleúrikaszinó,hanemegyolyanközösség,amelynemhagyatkozik,snemishagyat-
kozhatcsupánamagátelfogulatlannaktekintőtudományszakeredményeire.atudo-
mányhozközelebbállahűvöstávolságtartás,ezzelszembenalelkesedésésérzelem
jobbára–atudománymellettaművészetet,filozófiátéshitetistartalmazó–mítosz
tartozéka.

azelmondottakmiattvagyokesetenkéntmegértőbbazokkalszemben,akikneka
felfogásaazenyémtőleltérő,deakikszinténaközösségjavátkeresik.ezutóbbiaknem
tévesztendőkösszeazostoba,önteltmagamutogatókkal,akikhíjánvannakazadott
témakörbenalegelemibbtájékozottságnakis.

Szülőfaluddal kapcsolatban nem említettük, hogy közvetlen szomszédod, Gecse
Annabella ugyancsak néprajzosként tevékenykedik a szolnoki múzeumban, s az ő kuta-
tási témái is elsősorban Baracához kötődnek. Ritkaság, hogy egy ilyen kis település két
szakembert is ad ugyanannak a tudományágnak. Milyen kapcsolatban vagytok?
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meglehetősen ritkán találkozunk, hiszen mindketten már csak virtuális lakói
vagyunkBaracának.őszolnokonélésdolgozik,énrimaszombatban.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Mi az, amit még meg szeretnél írni, mi az újabb
cél, célok, amelyeket meg szeretnél még valósítani?

Lassanközeleganyugdíj–amiamagamfajtaemberesetében,természetesen,alig-
ha jelent tétlenséget. amunkamellett itt van a lapszerkesztés feladata, vár rám a
rimaszombatvárosközpontjábanvégzettfeltáráseredményeinekaközreadása,igen-
csakfoglalkoztatagömöriagyagművességévezredesmúltjánakreprezentatívmódon
történőbemutatása,adósságaimközöttvanazemlítettzsámbokPirosmamávalfoly-
tatott beszélgetések feldolgozása... jó ideje foglalkoztat egy rendhagyó történelem-
könyvmegírásának,összeállításánakagondolata,amelybenkutatói(éshaszabadígy
fogalmaznom,pedagógusi) tapasztalataimat is felhasználnám.unokáimnakskortár-
saiknakszánom.

smindeközbenhőseposzt írok.szinte látommagamelőtt,amint jóakaróimközül
többen felvonják, illetve összeráncolják a szemöldöküket (gondolván, tán elment a
józaneszeennekazembernek).Tudjuk,mennyikísérlettörténtamúltbanazelveszett
magyarhősepikarekonstruálására.elégtalánutalnivörösmartyzalánfutására,arany
jánoshuntrilógiájára.Ilyenelőzményekután,a20.századutolsóharmadábanjöttegy
fiatalember,azakkor30-aséveiben járó, fentebbmáremlítettBusaviktor,ésszinte
közép-ázsiaieposztszólaltatottmeg…azőhősmeséinekaversesátiratáragondolok.
szinte lüktetezapróza, igényliaversesformát.Persze,képzeltmagyarhőseposzról
beszélek.

s hogy ne unatkozzam, folyamatban van a rimaszombatiak emlékparkjának a
kialakítása. a rimaszombat és vidéke Társulás égisze alatt megvalósítandó emlék-
parkbanazoknakanéhairimaszombatiaknakazemlékétörökítenénkmeg,akiknem
anagyelszármazottaksorátgyarapították,nemisavárosalkalmilátogatói,lakóivol-
tak, hanem polgármesterként, tanárként, múzeumalapítóként, lelkipásztorként, épí-
tészként,íróként,közéletiszereplőkéntvagyéppennyomdászként,helybenmaradva,
szolgáltákaközösséget.jórészüknemisittszületett,azaz„gallycsaptából”vált„gyü-
kerré”.

L. Juhász Ilona

B.kovácsIstvánönállókötetei:

1. Malac Julcsa. Gömöri népmesék.Bratislava,madách,1990.(Továbbikiadásai:2004,2010.)
2. Baracai népköltészet.Pozsony,madách-Posonium,Budapest,akadémiaikiadó,1994. /Új

magyarnépköltésigyűjtemény,XXv./
3. Gömörország. Tények és képek az egykori Gömör–Kishont vármegyéről.Pozsony,kalligram,

1997.(Továbbikiadásai:Gömörország. Egy tájhaza arcvonásai tényekben, képekben és gon-
dolatokban: 2004,2005,2009.)

4. Hervadatlan rózsagyüker. Gömör–Kishont magyar népköltészete. dunaszerdahely, Lilium
aurum,1998/szlovákiaimagyarTájaknépköltészete,1./
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5. Szőlő-Szűlt-Kálmány. Öt gömöri hősmese.Pozsony,madách-Posonium,1999.
6. Agyagkenyér. Fejezetek a gömör-kishonti agyagművesség történetéből. rimaszombat,

gömör–kishontimúzeumegyesület,2001/gömör–kishontiTéka,6./
7. A méhi istentriász és népe. Gömör–Kishont az őskorban I. Pozsony, madách-Posonium,

2002.
8. Sajó-völgyi népmesék [merényiLászlógyűjtésébőlválogatta,nyelvileggondozta].Pozsony,

madách-Posonium,2002.
9. Gömörológia. Írások a történelmi Gömör és Kishont vármegye múltjáról és jelenéről.

Pozsony,madách-Posonium,2003.
10. Iskola a nyelvhatáron. Emlékezések az Egyesült Protestáns Gimnáziumra [összeállította,

nyelvileggondozta].rimaszombat,2003.
11. Gemersko. Črty tváre regionálnej vlasti vo faktoch, obrazoch a myšlienkach. rimavská

sobota,gemer–malohontskýmuzeálnyspolok,2005.
12. Rimaszombat. Rendhagyó városkalauz.Pozsony,madách-Posonium,2005.
13. Álomtitkárságom története, avagy „Pisti a vérzivatarban”. Adalékok egy értelmiségi közéleti

szolgálatához. rimaszombat,Patrióta,2009.
14. Rimaszombat. Várostörténeti barangolások I. rimaszombat,Patrióta,2010.
15. Rimaszombat. Várostörténeti barangolások II.rimaszombat,Patrióta,2012.

Főbbdíjai,kitüntetései:

Progömördíj(1995),széchenyiFerenc-díj(2001),rimaszombatvárosdíja(2003),aszlovák
köztársaságezüstplakettje(2003),madách-Posoniumdíj (2004),amagyarnéprajziTársaság
külföldi levelező tagja (2004), veczán Pál-díj (2005),magyarkultúra Lovagja (2012),magyar
aranyérdemkereszt(2012),magyarörökségdíj(2013).
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könyVek

vörös Ferenc: mutatvány az 1720-as
országos összeírás névföldrajzából.
szombathely, savaria university Press,
2013,217p.

vörös Ferenc nyelvész, főiskolai tanár
tudományos szorgalma, a személy- és
családnevek iránti fogékonysága eddigi
munkásságánakmércéjébenmérendő.a
kompakt kárpát-medencei névanyag fel-
dolgozásának általa felvázolt szükséges-
sége a névtan állandó kihívásának szá-
mít.aszerzőmárnyitraivendégtanáriidő-
szakában lelkesmegszállottja lett a sze-
mélynévgyűjtésnek, s hallgatói köréből
nemegy,későbbelismertnévtanostüdvö-
zölhetett a szakterület. mintegy másfél
évtized óta foglalkoztatja a Mai magyar
családnévatlasz (MMCsNa) létrehozása.
eredendőenafelvidékimagyarnyelvterü-
let ezredfordulósnévanyagának feldolgo-
zásáttűztekicélul,deanyagitámogatás
híjánelőszörakeresztnevesadatbázishoz
jutott hozzá, melyet a kalligram kiadó
által megjelentetett Nyelvek és kultúrák
vonzásában című nagymonográfiájában
használt fel. Legújabban a falu névrészt
tartalmazócsaládnevekvizsgálatávalfog-
lalkozott (A „falu” névrészt tartalmazó
családnevek és a nyelvföldrajz,2011).

jelenkötetazonbanmégissokújdon-
ságottudfelmutatni.az1720-asországos
összeírása rokonszakterületekszámára
is kiapadhatatlan korpuszforrás. adat-
bázisátszervesenhozzákapcsoljaaközel-
múltban összeállt elektronikusan tárolt
bázisához. az egész kötetet végigszövi a
családnévföldrajzban mostanra megke-
rülhetetlennyelvföldrajziszemlélet.aszö-
veges elemzésen túlmenően térképek
segítségével mutatja be a korabeli férfi-

ésnőikeresztnevekdivatjánakegyesidő-
szeleteit.ennekaszemlélődésnekugyan
nagy hagyománya van a névtanban,
mégissokhiányosságáttudjukszembesí-
teniamai,újszemléletekkelösszehason-
lítva. kiváló névtanosunk, Hajdú mihály
kutatópontjait átértékelve, továbbgondol-
va teszi teljessé a magyar nyelvterület
földrajzitérségeit.A kutatás főbb előzmé-
nyei című részben azt is megtudhatjuk,
hogymiértéppenaz1720-asconscriptiót
vette alapul a nevek forrásaként. a két
időszelet különbségeinek számbavétele-
korkülönemlítéstérdemel,hogyaz1720-
askorpuszbanacsaládnevekvizsgálatán
túl a keresztnévállomány tanulmányozá-
sáraislehetőségkínálkozik(21.p.).amai
időmetszet hasonló vizsgálatának gátat
szabnak a személyiségi jogi szabályok.
Hangsúlyosmegjegyezni,hogya18.szá-
zadelejimagyarországonmárvitánfelüli
tényakételeműnévrendszeráltalánossá
válása.akorpusznakebbenaszeletében
aszerző902idesorolhatóesetétmutatta
ki. az 1720-as korpuszban aliasos neve-
ket is találni („másként” jelentésben):
joannes Barna alias Nagj, matthias
Horvat alias Nagy stb.aszerzőakötet3.
fejezetében(27–31.p.)azadatbázis-épí-
tés és a téri ábrázolástechnika gyakorla-
tát vázolja fel kellő aprólékossággal,
amelyazmmcsnamunkálataihozisnagy
segítségetnyújtottszámára.mamármin-
den térinformatikai szoftverrel előállított
névtanitérképazún.raszterestechnikát
alkalmazza. a 4. fejezet (31–192. p.) a
kötet fő gerincét alkotja. első alfejezeté-
benaz1720-asösszeírástörténelmihát-
terévelismerkedhetünkmeg.ebbőlaztis
megtudhatjuk,hogyaz1720-asösszeírás
akorábbi,1715-ösconscriptiokiegészíté-
sekéntrendeltetettel.aszerzőatovábbi
oldalakon ismerteti az összeírás szakiro-
dalombelielőfordulását.elsősorbantörté-
nészekaknáztákkia lehetőségeit,deaz
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első névtani feldolgozását rudolf
Forstingervégezteel,mégpedigsárosés
szepes megye keresztneveinek gyakori-
sági mutatóit összeállítva (36. p.). meg-
idézésrekerülkázmérmiklóscsaládnév-
szótára is, amely igencsak hiányos az
adatok felhasználhatóságában. a szerző
figyelmét az az igény sem kerülte meg,
hogyakorpuszt rávetítseaTrianonután
létrejöttutódállamokterületére.ezttáblá-
zatbanmanifesztálja.ebbőltisztánlátha-
tó, hogy az összeírás neveinek döntő
többségeamaimagyarországésszlová-
kiaterületérelokalizálható.Folytatásként
rávetítiakorpuszadataitaz1910-esvár-
megyebeosztásrais.akövetkezőalfejeze-
tekbenmárakorpuszcsalád-éskereszt-
neveinek nyelvföldrajzi bemutatásához
érkezünk.előszörakeresztnevekésgya-
korisági listáik kerülnek terítékre. vörös
Ferenc minden esetben túlmutat Hajdú
mihály és kázmér miklós ide vonatkozó
kutatásain. a leggyakoribb keresztnevek
lexikai típusait táblázatszerűen foglalja
össze.különtárgyaljaanőiésférfineve-
ket. ebből kiderül, hogy a leggyakoribb
férfikeresztnévnek a Joannes, a legfrek-
ventáltabbnőinekpedigaCatharina szá-
mított. ezek után a Mária keresztnév
divatjának kronológiai áttekintése követ-
kezik1526és1967között.azillusztráci-
ókéntszolgálódiagramokéstérképekott
vannak, ahol lenniük kell, szervesen
illeszkednek a tárgyaltakhoz. Igen tanul-
ságosazatérképis,amelyenanőinevek
felbukkanásának helyei vannak szemlél-
tetve a történelmi magyarországon (61.
p.). a továbbiakban a Joannes és a
Georgius lexikai típusát reprezentáló tér-
képekkövetkeznek.

akettőskeresztnevekkutatásaanév-
tan elhanyagolt területének számított. a
szerző ezt is kiküszöbölte azzal, hogy
értekezik a többes keresztnevekről. di-
vatjukat kezdetbena városokéltették, a

kisebbfalvakbacsakkésőbbjutottakel.a
jelenségafelvidéki,illetőleganyugat-és
közép-magyarországi városokban vert
gyökeret.másrésztaz1720-asévektájé-
kánamagyarországinémetajkúvárosok
polgárságaviselhetettazátlagosnálgyak-
rabban kettős keresztneveket. a 371
adatbólegyesetbenjegyeztekfelhármas
keresztnevet: Joannes Carolus Otto. a
keresztnevekutánaszerzőszámbaveszi,
majd táblázatban is demonstrálja az
összeírásleggyakoribbcsaládneveit(101.
p.).ezutánaKovács családnévnyelvföld-
rajzávalfoglalkozik.akövetkezőalfejeze-
tekbenaSzabó,aNagy ésaTót család-
névnyelvföldrajzibemutatásakövetkezik.
a 18. század eleji kettős családnevek
vizsgálatarendkívülsokkérdéstvetfela
kutatók számára.maguknak a két- vagy
többelemű családneveknek a névrészei
közöttiviszonyt többnyireszintagmatikus
kapcsolatokra szokás visszavezetni. vö-
rös itt foglalkozik a vegyes kódú többes
tagolódású családnevekkel. a Bauer és
Pauer eseteitmarkánsanválasztjaszét.a
dolgozat utolsó részében a magyar és
szlávasszonynévképzősneveknyelvföld-
rajzivetületeiélveznekprimátust.Bemu-
tatásrakerülneka-ka,az-ička,deaz-ova
birtokosképzőscsaládnevekis.a-ni kép-
zős családnevek nyelvi hovatartozása
vitathatatlanulmagyareredetűnekminő-
síthető.mégakkor is ígyvanez,haa tő
etimológiája vegyeskódúságot eredmé-
nyez.adolgozateredményeinekterjedel-
mes mivoltából is arra engedhetünk
következtetni, hogy egy hosszú munka
közbülső állomása kíván lenni. Felvillant
egy-egyszeletetbelőle,deakomplexvizs-
gálatmégváratmagára.akötetetgazdag
irodalomjegyzékzárja.

amagyarnévtudományikutatásoknak
egyik régi adóssága a jelenkori család-
névkataszter és -atlasz létrehozása.
ennekpótlásáravállalkozotttudományos
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munkásságávalaszerző,akifelbecsülhe-
tetlen leletmentést végez a névtanban.
ezt már több monográfiájával, kisebb-
nagyobbtanulmányaival,honiéskülföldi
konferenciákon elhangzott előadásaival,
valamint oktatómunkájával is bizonyítot-
ta.akötetfelépítése,afejezetekegymás-
ra épülése jó, címrendszere jól áttekint-
hető, kifejtése logikus, világos. Fogalma-
zása,nyelvhasználatagondos,szakszerű,
helyesírása igényes. Hivatkozásai, szak-
irodalmiutalásai,könyvészetiadatai, iro-
dalomjegyzéke mintaszerű, gyakorlott
névkutatóravall.

akötetetmindenesetbenasokoldalú-
ság jellemzi, hiszen szertefutó nyelvföld-
rajzitémákatölelfel.anévkataszterelké-
szítése mellett legalább ennyire várat
magáraegycsaládnévatlaszlétrehozása,
amely nemcsak a névtanosok munkáját
könnyítenémeg,deanyelvtörténetikuta-
tások számára is fontos információkat
szolgáltathatna. az eredmények lezárat-
lanságáravalótekintettelbátrankijelent-
hetjük, hogy a feladatok folytathatók, és
reméljük, hogy a közeljövőben az egyes
témák,problémakörökalaposabbkifejté-
sét üdvözölhetjük, akár a szerző egyik
újabbkiadványában.

Angyal László

szabó Tamás Péter: „kirakunk táblákat,
hogy csúnyán beszélni tilos.” a javítás
mint gyakorlat és mint téma diákok és
tanáraik metanyelvében. dunaszerda-
hely,gramma,2012,286p.1

a hatvanas évek végén jelentmeg nyel-
vészkörökbenazavélemény,miszerinta

nyelvi jelenségek tanulmányozását érde-
mes kibővíteni a beszélők nyelvvel kap-
csolatos vélekedéseinek vizsgálatával. a
kutatásifelületnagyságárólkönnyűmeg-
győződni. aligha akad olyan anyanyelvi
beszélő, akinek például arról amondat-
ról, hogy „hát, ritkán talizunk” ne jutna
eszébevalami,amiérdekeslehetameta-
nyelvkutatójaszámára.

szabóTamásPétermetanyelvikutatá-
saihozegyolyanközegetválasztott,ahola
diákoknyelvrőlvalógondolkodásánakala-
kítása mondhatni napirenden van – az
általános és a középiskolát. vizsgálatai
kétsíkúak:adiákoknyelvvel,nyelvhaszná-
lattalkapcsolatosvélekedéseinekgyűjtése
mellett, tanáraik nyelvtanítási és -javítási
gyakorlatának a megismerésére is kiter-
jednek.Úgy ismondhatjuk,hogyaszerző
egyszerre kutatja az iskolai „metanyelv-
használat” alakulását és alakítását.
megközelítéseazonbanegységes.mivela
tanárokésdiákoknyelvfelfogásaalapvető-
enugyanaztalaikusiszemléletettükrözi,a
kutatói perspektíva a tanárok és diákok
metanyelvére mint társasan létrehozott
diskurzusra irányult. vagyis a szerzőt az
érdekli, hogy milyen válaszok születnek
iskolai közegben akkor, mikor a kutató
nyelvvelkapcsolatosdolgokról,szabályok-
ról kérdezi az ottaniakat. Tudományosab-
banföltéveakérdést:milyennarratívákés
nyelvi ideológiákmutathatók ki az iskolá-
banfolytatottmetanyelvidiskurzusokból.

akérdéshallatánszintemagátóladód-
hatna az az elvárásunk, hogy a munka
egyben a diákokmetanyelvi gondolkodá-
sárólisátfogóképetnyújtson,vagyéppen
anyanyelv-pedagógiaijellegűkérdésekhez
adjonsegítséget,esetleghogyazanyelv-
művelésanyanyelvoktatásrakifejtetthatá-
sáról értekezzen. a diskurzív szociálpszi-
chológiaéskonverzációelemzés(röviden:
diskurzívszemlélet)szigorúelméletikere-
teazonbanfölülírjaezeketazelvárásokat,

1 akönyvetagrammanyelvi Irodaésamagyar
elektronikus könyvtár oldaláról lehet letölteni:
http://www.gramma.sk/kiadvanyok/sztp_jav.pdf;
http://mek.oszk.hu/10900/10947/10947.pdf.
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és egy nem kevésbé izgalmas mederbe
tereliazelemzést.aszerzőnemfoglalko-
zik az adatközlők megnyilatkozásainak
„mögöttes”, mentális folyamataival, mint
azt a kognitivista megközelítés diktálná,
hanem kizárólag a rögzített interjúkra,
kitöltött kérdőívekre és óravázlatokra
vonatkozólag von le következtetéseket.
abbólindulki,hogyadiskurzustabeszé-
lőkközösenszerkesztik,folyamatosanala-
kítják, adott esetben természetesen a
kutatóval együtt, s ezért a kutatás nem-
igenvállalkozhattöbbre,mintazígylétre-
jövő„termékek”elemzésére.

a kutatás egyik igen érdekes jegye–
amiadiskurzívszemléletbőlkövetkezik–
a kutató mellérendelt pozíciója az adat-
közlőihez. nem felülről szemlélődik,
hanem saját interjúvezetői pozícióját és
ideológiáitszámbavéve,aközösenlétre-
hozottdiskurzusjellegzetességeitelemzi.
akárakérdőíveket,akárazinterjúkatnéz-
zük, az interjúvezető-kutató kérdései –
mint azt olvashatjuk is – egyértelműen
standardista2, sőt olykor lingvicizmusba3

isáthajlónyelviideológiaidiskurzustkez-
deményeznekéstartanakfenn.ezpersze
indokolt, mivel a standardizmusnakma-
gyarországon is nagyok a hagyományai,
ésazerreadiskurzusrajellemző„helyes-
helytelen”, „jó-rossz”, „magyaros-magyar-
talan” dichotómiák az anyanyelvoktatás-
baniserőteljesenjelenvannak.

ezt támasztják alá a különböző tan-
órákonkészítettjegyzőkönyvekis.azóra-
jegyzőkönyvekugyanelsőránézésrecsu-
pánatanárdiskurzusirányítóés-ellenőr-
zőszerepétdokumentálják,azösszegyűj-

töttszemelvényekmégisújmegvilágítás-
bahelyezikatanóraistandardistadiskur-
zust.aszerzőatanárokszóbelijavításait
nempróbáljamegszétválasztaniazalap-
ján,hogyazokamegnyilatkozásmódjára
(a diák nyelvhasználatára) vagy annak
tartalmára vonatkoznak-e, mert ezek
között nem mindig lehet különbséget
tenni–példáulebbenamondatban:„én
értelektéged,deúgymondd,hogymásis
megértse!”szabóehelyettazokraastan-
dardizálteljárásokramutatrá,amelyek–
akár a „helyes” nyelvhasználatot, akár
egy kérdés „jó” megoldását nézzük – a
diákot egészen addig alárendelt pozíció-
bantartják,mígőazokatelnemsajátítja.

astandardistadiskurzustovábbivizs-
gálatáraegykiterjedtkérdőívesadatgyűj-
tésformájábankerülsor.aszerző52osz-
tály csaknem 1200 kérdőívét elemezve
azokatanyelviideológiákatigyekszikfel-
térképezni,melyeket a diákok a nyelvről
való beszéd során elsajátítanak, újraal-
kotnakéstovábbépítenek.vagyisafőkér-
désaz,hogyadiákokmilyennyelvi ideo-
lógiákatfogadnakelleginkábbastandar-
dista diskurzus továbbépítéséhez, és
milyenesetekbenszakítjákmegeztadis-
kurzust a felkínált válaszok elutasításá-
val.ezutóbbiabbanafeladatbankapott
központiszerepet,amelyben–jócskána
lingvicizmus diskurzusán belül – a diá-
koknakkétlánytkellettmegítélniükazok
nyelvhasználataalapján.aztkelletteldön-
teniük, hogy egymindenkivel nyelvjárás-
ban beszélő lány és egy kettősnyelvű,
azazanyelvjárásamellettaköznyelvetis
használó lány közül melyikük okosabb,
szorgalmasabb,kedvesebbstb.akérdőív
máskérdéseihezképestebbenafeladat-
banutasítottákel legtöbbenadiskurzus
folytatását,ésírtákbea„nemtudom”,ill.
„nem válaszolok” lehetőségeket, vagy
fűztek a feladathoz csípős kommentáro-
kat, jelezve, hogy a nyelvhasználat alap-

2 a standardizmus a standard nyelvváltozat
előnybenrészesítését jelentimásnyelvváltoza-
tokkalszemben.

3 Lingvicizmusnaknevezzük,amikorazemberek
egyik csoportja nyelvi-nyelvhasználati alapon
diszkriminálegymásikembercsoportot.
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ján ezekre a kérdésekre nem adható
válasz.

a kérdőíves válaszok ilyen diskurzus-
alapúmegközelítésejelzi,hogyaszerzőa
számadatok elemzésénél a diskurzus
dinamikusanszerveződőjellegétisszámí-
tásbaveszi.adiskurzusnakezta termé-
szetét azonban legegyértelműbben a
tanárokkal és diákokkal készített csak-
nem48órányiinterjúanyagszemelvényei
mutatják.azátiratokközlésenemcsupán
különböző vélemények „jegyzőkönyvbe
vételét” jelenti, hanem ezek ideológiai
alapjainakbemutatásátis.ezazonbana
standardizmushozkapcsolódóideológiák
leltározásánmesszetúllép.azinterjúrész-
letekelemzésébőlazderülki,hogyanyel-
viideológiákfolyamatosanre-ésdekonst-
ruálódnak, adott esetben reprodukálód-
nakanyelvrőlvalóbeszédsorán.vagyis:
azinterjúrésztvevőinemegykonzisztens
álláspont „szócsöveiként”, hanem a dis-
kurzus alakítóiként lépnek föl. a beszél-
getésideológiaialapúérveléseipedig–a
résztvevők önpozicionálása, ill. a domi-
nanciaviszonyok függvényében – folya-
matosanteremtődnekújra,kérdőjeleződ-
nek meg, vagy éppen, mintegy a tanár
hangjátkölcsönözve,idézetszerűenkerül-
nekbeleadiskurzusba.

mint az amonográfia zárszavából is
kiderül,szabóTamásPéternemvállalko-
zik annak kifejtésére, hogy eredményei
miként lennének hasznosíthatók az
anyanyelvoktatás módszertanában.
könyvét inkább gondolatébresztő mun-
kának szánja. azok érdeklődését, akik
oktatás-módszertani kérdésekkel foglal-
koznak,tanítanak,vagyegyszerűencsak
szeretnékjobbanmegismernisajátnyel-
vi ideológiáikat,vélhetőenmárissikerült
fölkeltenie.

Sebők Szilárd

minyakároly: változószókincsünk.Buda-
pest,Tintakönyvkiadó,2011,155p.

minyakárolyamagyarneologizmusokkal
foglalkozó munkájában arra törekszik,
hogyfeltárjaazelmúltkétévtizedújsza-
vainak világát egy széles korpuszból
merítve.aneologizmusokatmintviszony-
fogalmatértelmezi,ésmegpróbáljameg-
alkotni ezek rendszerét, kategóriáit. a
szerző tizenkét fejezetben foglalkozik a
neologizmusok rendszerezésével, a
magyarításlehetőségeivel,aneologizmu-
sokhoz kapcsolódó nyelvhelyességi kér-
désekkel, a tulajdonnevek, divatszavak
és stilisztikai neologizmusok mibenlété-
vel,aneologizmusokésazarchaizmusok
skalárisjellemzésével,akötetutolsófeje-
zeteiben pedig filmcím-, keresztnév- és
szómutató könnyítimeg a kötetben való
tájékozódást.

minyakárolyabevezetőbenalapvető
céljaként a neologizmusok különböző
szempontokszerinticsoportosítását,szó-
tárazási lehetőségeinek feltárását és a
viszonykategóriák meghatározását fogal-
mazzameg.az iskiderül,hogyakötetet
alapozó műnek szánja, mely a későbbi
kutatásokhoz iránymutatóként szolgál-
hat. a szerző arra törekszik, hogy a szó-
kincskutatáslegújabberedményeitössze-
foglalvaaMai magyar nyelvújítás (Buda-
pest,Tintakönyvkiadó,2003)címűköny-
vénekszervesfolytatásalegyen.

1.azelső fejezet rövidenértelmezia
nyelvi változás fogalmát és a folyamatot
befolyásoló tényezőket, valamint dióhéj-
bankitéranyelvújításlehetőségeirenap-
jainkban.Bárnemhasználjaeztakifeje-
zést,anyelvújítás feladatainak felsorolá-
sa (pl. szaknyelvi regiszterek fejlesztése)
a nyelvi tervezés lehetőségeit juttatja az
olvasóeszébe.

2. a második fejezetben található a
neologizmusok rendszerezése, melynek
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létrehozásátaszerzőfőcélkénthatároz-
zameg.aneologizmusokmeghatározási
lehetőségeinekaszerzőcsakegybekez-
déstszentel,amikésőbb,arendszerezés
értelmezésében nehézségeket okozhat,
de sok problematikus kérdést tisztáz a
rendszerezéskategóriáivalkapcsolatban.
Fontosproblémáravilágítráazzal,hogy–
bárcsakérintőlegesen–felhívjaafigyel-
met egy lexikográfiai kérdésre: az újabb
keletkezésűszavakszótárazhatóságának
lehetőségeire, illetve a szótári minősíté-
sek használatára neologizmusok esté-
ben.minya felveti,hogy talánéppaszó-
tárérettség jelezheti, hogy egy neologiz-
musmár nem neologizmus többé. ezen
fejezetalfejezeteiaminyaáltalmeghatá-
rozott csoportosítási rendszer 8 szem-
pontjátmutatják be részletesen. az első
szempont a neologizmusok szándékolt-
ság(akarat)szerintifelosztása,melysze-
rintmegkülönböztetünktudatosésspon-
tánneologizmusokat.atudatosneologiz-
musok (kalandpark, túlparáz) esetében
már a nevükből is kiderül, hogy tudatos
szóalkotás áll a hátterükben, a spontán
neologizmusok (önhivalkodó) pedig „a
megfogalmazási nehézség pillanatnyi
áthidalására születnek” (16. p.). a spon-
tánneologizmusokesetébennehézséget
okozhat az elkülönítésük a tévesztések-
től,botlásoktól(erreaszerzőisutala4.
alfejezetben–27.p.).azalfejezettovábbi
részeiben minya bemutatja a spontán
neologizmusok szóalkotási módjait pél-
dákkal gazdagon illusztrálva (kóborpoé-
ma, törzsszülött, polgárdurrantó). a má-
sodik alfejezet egy újabb szempont sze-
rint kategorizálja a neologizmusokat: a
létrejöttük célja szerint. ez alapjánaz új
keletkezésűszavaklehetnekszükségsze-
rűek(„anyelvállományánakszükségsze-
rűbővítése”–DVD,hangulatjel,vakrandi)
és stilisztikaiak („a pillanatnyi tartalmi,
stiláris szükségszerűség hozza létre” –

megtartüffölődött, szipirtyőz, csóklé). a
stilisztikai neologizmusok nem kerülnek
be a szótárakba, az egyediség, egyszeri-
séga jellemzőjük,mindigatudatosneo-
logizmusokkategóriájábasorolhatók–a
szerző külön fejezetet szentel ennek a
kategóriának.aharmadikalfejezetbena
neologizmusokat gyakoriságuk alapján
elterjedt (többmint1000google-találat,
de még nem található meg a szótárak-
ban,nemszótárérett–lúzer,twitter,élet-
járadék)ésalkalmi(kevesebbmint1000
google-találat–szendvicsgeneráció,kor-
határosítás, celebsajtó) neologizmusok-
naknevezi.nehezítiakategóriákbavaló
besorolást,hogyaszerzőa–magaáltal
is homályosnak minősített – szótárérett
kategóriávaloperál,illetvenemhatározza
meg,melyszótárakattekintmérvadónak
a kategóriameghatározásában. a követ-
kező alfejezetben a neologizmusokat
kommunikációs formájuk szerint osztja
fel szóbeliekre (Nézd már, ott egy geo-
párd!),írásbeliekre(időkapszula,dugódíj,
véleményklíma)ésírottbeszéltnyelviekre
(mexoktuk,7fő,Nyócker).aszóbelineolo-
gizmusok jellemzője, hogy csak szóban
fordulnak elő, ezért az interneten egyet-
lentalálatsincsrájuk,ígykörülhatárolha-
tókorpuszhíjánéppúgynehézavizsgála-
tuk,mintaspontánneologizmusoké(eza
kétkategóriagyakranátfediegymást).az
ötödikalfejezetaszemantikaicsoportosí-
táskategóriáitsorolja(politika,gazdaság,
kultúra, internet-ésmobilkommunikáció,
sport, egészség, szórakozás, étkezés,
tárgynevek, foglalkozásnevek) példákkal
illusztrálva,melyek sora a fogalmi tarta-
lomalapjántovábbbővíthető.akövetke-
ző rész a neologizmusok morfológiájára
tér ki, részletesen tárgyalja a szóalkotás
leggyakoribb 11 módját: szóösszetétel
(partiarc), szóképzés (forintosítható),
elvonás (tömegközlekedik), elvonás és
képzés (testfestve), szórövidülés (emó),
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szórövidülésésképzés(piriburi),mozaik-
szók(zrt.),szóösszerántáséskontaminá-
ció (motkány), szószerkezet kialakulása
(láthatósági mellény), jelentésbővülés
(ikon). a hetedikalfejezetbőlmegtudhat-
juk,hogyaneologizmusokleggyakrabban
főnevek; melléknév, ige és igenév ennél
ritkábbanjönlétre.ahelyesírásineologiz-
musokról szóló részben olyan szavakról
vanszó,melyekhelyesírásukbanszándé-
kosan térnek el a szabályostól (Miskolci
boniésklájd – filmcím; Siráj – csehov-
adaptáció).aszerzőcéljaakategórialét-
jogosultságánakalátámasztásaéseddig
létrejött csoportosításainak összegzése.
minyakonkrétpéldáksegítségévelmutat-
jabe,hogyezaneologizmustípusmilyen
jelentésbeli többletet hordozhat (rek-
lámszlogen:Gyomrom? S[z]avam sincs!).

3. a harmadik fejezet címe Neolo -
gizmusok a szókincs társadalmi tagozó-
dása alapján,melybenainformatikaésa
mobilkommunikáció szókincsével, a bul-
várstílusbanmegjelenőnyelviújításokkal,
adiáknyelv,valamintazinternetesszleng
neologizmusaival foglalkozikaszerző.az
elsőalfejezetetazangol informatikaiter-
minusokfordításilehetőségeinekszenteli
(pl. javaslatok az internet fordítására:
információs szupersztráda, világfalu,
világszőttes stb.),ésrövidenösszefoglalja
a virtuális térben történő kommunikáció
során használt szmájlik és emotikonok
kialakulásának történetét. a következő
részbenabulvárstílusbanmegjelenőneo-
logizmusokat (zúzda, rágyúr) vizsgálja a
szerző,melyeketaz ifjúságinyelvszavai-
val tekinti sok tekintetben hasonlónak,
ezértaszlengkategóriájábasoroljaőket.
azalfejezet címébőlarrakövetkeztethet-
nénk,hogyakiindulásikorpusztbulvárla-
pok alkotják, de valójában fiataloknak
szóló havilapok szövegeit használja a
szerző.Lehetséges,hogyazértisértékeli
azáltalaösszegyűjtöttszóanyagotazifjú-

ságinyelvhezközelállónak,mivelalapok
célközönségeafiatalgeneráció.minyaa
diáknyelvet külön alfejezetben tárgyalja,
denemhatároljaelélesensemazelőző
részbenmegjelenő ifjúságinyelvtől, sem
akövetkezőalfejezetbentárgyaltinterne-
tesszlengtől.

4.anegyedikfejezetaszómagyarítás
ésaneologizmusokkapcsolatávalfoglal-
kozik. Bemutatja egy szómagyarító hon-
lap működését, és néhány példával
illusztrálvaabeérkezőmagyarítási javas-
latok sokféleségét (adatbot ’pendrive’,
brutusz ’bluetooth’), valamint azokprob-
lematikus voltát. a jelenség történeti
bemutatása után a szerző a szaknyelvi
magyarítás jelentőségére tér ki, majd
ennekkülönbözőszempontúmegítéléseit
mutatja be. állásfoglalásában főként
nyelvtervezési szempontok alapján ítéli
meg a szómagyarítás létjogosultságát
különbözőkonkrétesetekkapcsán,nem
teljesen világos azonban egyes idegen
szavak esetében a „szükségtelen” jelző
használata (pl. cumani ’szökőár’), míg
másszavaknálamagyarításttartja„szük-
ségtelennek”(pl.karaoke,fornetti).ahar-
madikalfejezetbenapurizmusáltalmoti-
vált neologizmusalkotásra tér ki röviden
kétilyenjellegűkezdeményezésbemuta-
tásánkeresztül.

5.azötödikfejezetaneologizmusként
létrejötttulajdonneveknéhánycsoportját
mutatjabe.azegyesalfejezetekbenkitér
aműsorcímek (Kultúrfitnesz,MobilVers),
filmcímek (Tor-túra), keresztnevek, üzlet-
nevek(Szimpatika,Tingli-Tanga)ésegyéb
tulajdonnevek (könyvcímek, becenevek,
együttesnevek, nicknevek) megalkotásá-
nakmotivációiraésleggyakoribbszóalko-
tásimódjaira.

6. a hatodik fejezet azt boncolgatja,
hogyvajonaneologizmusokkapcsánfel-
merülőnyelvhelyességikérdéseknekvan-e
létjogosultságuk.aszerzőanormaértel-
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mezésefelőlközelítimegaproblémát,és
a szituációfüggőséget, valamint a kom-
munikáció céljának figyelembevételét
hangsúlyozza. arról is ír, hogy gyakran
nyelvhelyességihibánaktekintikastilisz-
tikai neologizmust, melyre Parti nagy
Lajos–sárbogárdijolánszerzőnevében
írt–A test angyala című„habszódiájából”
hozpéldákat (pl. „…azt kategorikus nem
eljövésével jelezze!”), majd kitér a pleo-
nazmusésatautológiakülönbségeire.a
redundancia e kétmegvalósulási formá-
játúgykülönítiel,hogymígapleonazmus
esetébenazalaptagegyelengedhetetlen
jellemzőjétemelikiabővítmény(jövőbeli
terv, előre prognosztizál), a tautológia
esetében ugyanaz a jelentés ismétlődik
megtöbbször,szinonimaként(elsődleges
prioritás, hipotetikus feltételezés). az
alaktani jellegűújításokisaneologizmu-
sokgyakrankifogásoltcsoportjábatartoz-
nak.aszerzőegyalfejezetetszentelezek-
nek,melybena létrejöttükokaitésmód-
jaitmutatjabe,különösennagyfigyelmet
szentelveannakatípusnak,mikorazige
újtőváltozatahozzalétreaneologizmust
(boholytalanító;Futócipő, heti 1-2 alkalo-
mas használatra.). a jelentésbővüléssel
keletkező neologizmusokkal foglalkozó
alfejezetbenújszerűjelentésbenhasznált
kifejezéseken illusztrálja, hogyan jöhet
létre a jelentésbővülés (sportlegenda;
visszaégettaz erdő –’újrakigyulladt’),és
ezekkelkapcsolatoskülönbözővélekedé-
sekre hoz példákat. az ötödik alfejezet-
bena határozóraggal ellátott névutók (a
nyár előttre,két órán belülre,határon túl-
ról), valaminta ragosnévszóból keletke-
zettnévutók(öt óra magasságában)meg-
ítélésérőlbeszélaszerző,majdazutolsó
alfejezetben a szintaktikai neologizmu-
sokra (pl.Nagyon zene – rádióadó szlo-
genje)térkiröviden.

7.ahetedikfejezetetminyaadivatszó
fogalmának meghatározásával kezdi,

majdadivatszavak(médiamogul,botrány-
képes, divatdiktátor stb.) bemutatása
utánaszóalkotásidivatokkal(pl.az-s kép-
zővel létrehozott melléknevek: Hogy
milyen bulikat szeretek? Egyet fizetős, ket-
tőt kapós.) és a divatos tárgyakhoz kap-
csolódószinonimasorokkal (platformcipő,
pata,csótánytaposó –’magastalpúcipő’)
foglalkozik.kitérmégazanalógiajelentő-
ségéreadivatszavakkeletkezésénél,vala-
mintatöbbországbanmegrendezettszó-
szavazóversenyekrőlír,melyekcéljaaleg-
kedveltebbszavakmegállapítása.

8. a nyolcadik fejezetben a szerző a
szépirodalomban megjelenő stilisztikai
neologizmusokat tárgyalja Parti nagy
LajosTartuffe-újrafordításakapcsán,vala-
mint bemutatja a Parti nagy Tisztújítás
címűdrámájábanmegjelenő ritkábbszó-
alkotásimódokat.minyaebbenarészben
főként a posztmodern irodalombanmeg-
jelenő neologizmusok funkciójával foglal-
kozik, de összeveti ezeket az expresszio-
nizmusszóösszetételeivelis.

9.aneologizmusokrólnembeszélhe-
tünkanélkül,hogyazarchaizmusokrane
térjünkki.minyaaneologizmusokésaz
archaizmusokskalárisviszonyánaktisztá-
zását érzi elhanyagolt témának, ezért
különfejezetetszentelennekaproblémá-
nak.mindkétkategóriakapcsánbevezet
egy kontinuumot,mely a neologizmusok
elterjedtségét (neologizmusskála) és az
archaizmusokkikopását(archaizmusská-
la)jelöli.azarchaizmusokonbelülmegkü-
lönböztettermészetesésművészi(stilisz-
tikai)archaizmusokat.

10. a tizedik fejezetben a szerző a
neologizmuskategóriájábasorolhatófilm-
címeket rendszerez szóalkotási módjuk
szerint,miközbenafilmekrövidtartalmát
is közli, hogy az olvasó számára világos
legyenacímadásmotivációja(Kamukém,
Agymenők, Pancserock, Idétlen időkig
stb.).



11.aneologizmusokegymásikkate-
góriájábóliskészültszószedet,mégpedig
egykeresztnévmutatóolyankeresztnevek
felsorolásával,melyekLadójánosMa gyar
utónévkönyv címűkönyvébenemkerültek
bele, a magyar nyelvtudományi Intézet
honlapján viszont megtalálhatóak (Brá -
jen,Györke,Magnólia,Palmira,Vad virág
stb.).

minyakárolykönyvenemcsakaneolo-
gizmusokkalkapcsolatosismeretekalapo-
san megszerkesztett összefoglalója –
ahogy ezt célként meg is fogalmazza –,
hanemezeketsoktekintetbenkiegészítve
és egyes fontos kérdésköreit kiemelve
mutatjabeaszókincskutatásezenterüle-
tének jelenlegi állását. egyik legnagyobb
erénye a szerző abbéli törekvése, hogy
megalkossa a neologizmusok kategorizá-
lásánakrendszerét.atémáksokfélesége
miattsokesetbencsakaproblémafelve-
téséig jutelaszerző,ésafelmerülőkér-
dések megválaszolását újabb kutatások
céljaikéntvetítielőre.Többkényeskérdés-
ben(főkéntamianyelvhelyességetilleti),
igyeksziktöbbféleszempontotfelsorakoz-
tatni,ámmaganemmindenesetbenfog-
lalállást.Fontoskiemelni,hogyaműtöbb
szempontbólishiánypótló,atémávalfog-
lakozó vagy foglalkozni szándékozó kuta-
tókszámáramegkerülhetetlen.

Bilász Boglárka

H. nagy Péter: adatok tánca. dunaszer-
dahely,Liliumaurum,2012,126p.

„A tudomány egyik fontos feladata, hogy
nehéz kérdéseket válaszoljon meg, de
hasonlóan lényeges, hogy rámutasson
arra, egyáltalán milyen kérdéseket érde-
mes feltennünk.”(seancarroll)

atörténelemdátumokban,nevekben,
helyszínekben és számokban kifejezve

nem több, mint csikorgó adathalmaz.
ezekmögött azonban világok feszülnek.
Így,többesszámban.atörténészfeladata
–elvileg–azigazságfeltárása,azelmúlt
idők ok-okozatiságának felfejtése, ebből
ugyanis–úgymondják–csakegyvan.s
ezzelhajlamosak isvagyunkegyetérteni,
lévénmindenkinekmegvanasajátmaga
igazsága,méghanemistöbbezegysze-
rű tévhitnél. ezen a pár oldalon a fenti
szakaszleszakatalizátorunk.

Ha a kutató nem vigyáz, elmerülése
egyadott tudományterületmélységeiben
önnönszűklátókörűségét vonhatjamaga
után. Ilyenkor lényegébenmagáévá tesz
egyolyanszemléletiéskiindulásipontot,
ahonnétahorizontremekülbefoghatóés
feltárható.egyeselemei,azok(miben)léte
magyarázatot – és akár értelmet is –
nyer(het),leszelőzményésleszfolytatás,
időközben pedig a földbe szúródik egy
zászlóazapontnálésaB-nélis.deakár-
hogy is törekszikaz illető–akiesetünk-
benacállomásnálül,sonnéttérképezi
fel a terepet –, ha nem mozdul el az
ábécémegannyibetűjével jelölhetőmás-
másirányba,úgyténylegazthihetimajd,
hogysajátszemszögeazafundamentum,
ahonnétavilágmegismerésének–egyet-
len–ablakanyílik.azilyesmibekétségte-
lenül a legnagyobbak is beleesnek, s az
ígyfelmerülőtalányokatkizárólagasaját
le-ésbeszűkülteszköztáruksegítségével
kívánjákmegoldani.mivelezazeszköztár
azonban keretekkel bír, a segítségével
nem oldható fel minden akadály, s
amennyiben erre mégis kísérletet tesz-
nek,úgyelőbb-utóbbtorzulásoksoraépül
majd egymásra. mindazonáltal, ha az
elérteredményekvégigcsakacpontból
kerülneknagyítóalá,úgya formátnyerő
tévhitekazadotthorizontszámáraauten-
tikustényekkéválnak.ezpedignemhogy
érinti,demárbeleisolvadadogmatikus
gondolkodásmódokrendszerébe.azolva-
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sók szerencséjére mindezzel kötetünk
szerzője,H.nagyPéterteljesentisztában
van,segyiktudományterületbőlamásik-
ba, majd onnét egy sokadikba lépve,
újabbnál újabb eszközökkel fog hozzá
vizsgálati tárgyának elemzéséhez, így
kínálva fel megoldásait. mondhatnánk,
nemcsak lesöprögeti a talált csontokat,
depárbekezdésselarrébbmárszénizotó-
pos kormeghatározást is végez, koránt-
semmellesleg,korrektül.

Három tanulmány, három gondolatkí-
sérlet és három pillér: lehetséges törté-
nelmek,szimulációéstévhitek.azépület
valóban hatalmas, már így, kívülről is,
helyiségeinek számát pedig egyelőre el
semáruljuk.aháromalapazonbancsak
első ránézésre áll olyan távol, hisz épp
annyira folytatásai egymásnak, mint az
opuselejérebehívott–samiszövegünk
nyitányaként is felhasznált – Carroll-idé-
zet és az Előszó, amely a következővel
indít: „azAdatok tánca háromkérdésből
indulki.”(9.p.)azpedig,hogyazemlege-
tett talányok feltétele, illetve amegvála-
szolásukra tett törekvésekmennyireérik
elcéljukat,reményeinkszerintmárcsaka
jelen textus végére is körvonalat nyer,
nemméghaazolvasómagábanazalap-
szövegbenmélyül el. következzenek hát
akérdések.

„[L]étezhet-e a történelemnek egyet-
len nagy elbeszélése, vagy pedig az
aszimmetrikus lehetséges történelmek
kioltják-e azt, amit történelmi ténynek
nevezünk[?]”(9.p.)

az első, PM lexikon c. tanulmányt
olvasva sok minden más mellett annak
rendkívüli sűrűsége vonta magára a
figyelmünket. menthetetlenül keserű
józsef mészöly miklós munkásságáról
szóló előadása rémlett fel, melyben a
mészöly-szövegek feszességét a jókai-
szövegek terjengősségével ütköztette,
mondván, ha az előbbi író szövegeiből

csupán egy-két mondatot tépnénk is ki,
könnyenösszeomol(hat)naateljesstruk-
túra,amáremlegetettfeszességugyanis
mészölynél épp abból adódik, hogymin-
den egyes szó építőeleme, nem csupán
tölteléke a textusnak. ezzel szemben
jókai köteteiből helyenként száz oldal is
különösebb csorbulás nélkül volna
kimetszhető;análajelentősdominanciá-
val bírómetonimikus burok voltaképpen
így is sértetlenmaradna. a H. nagy-szö-
veg jellegének körülhatárolásához azon-
banmindkétjátékbahozottszerzőismer-
tetőjegyeireszükségünkvan.atanulmány
rendhagyó sűrűsége, egyetlen el nem
pocsékolt szavamindenkétségetkizáró-
anmészölyifeszességűvétesziönmagát,
azviszont,amifentebbjókaivalszemben
kritikaként jutott érvényre, H. nagynál
előnnyéválik.ahhozazonban,hogyeztaz
aspektustalátámasszuk,újabbelemeket
kell játékbahoznunk, ez pedig kétszere-
sen is indokolt, a szöveg maga ugyanis
kísérteties rokonságot mutat önnön tár-
gyával,ésfélreértésneessék,ittkoránt-
semtartalmimozzanatokról,deépphogy
struktúrárólvanszó.

a PM lexikon címben nem csak a
posztmodernés a postmortem fogalma
bujkál,deegybenatanulmányvizsgálati
tárgyakéntszolgálóKazár szótár szerzőjé-
nek, Milorad Pavić monogramjának a
tükörképeis.(11.p.,1.lábjegyzet).aszö-
veg ilyenformánnemcsakaszótárregény
mint aposztmodernberkeinbelül szüle-
tett műfaj bemutatására vállalkozik, és
nemiscsupána2009-benelhunytPavić
előtttiszteleg,acímugyanisatörténelem
tetemének boncolását, hullaszemléjét,
sőt, a kimúltmúlt utolsómegörökítését,
ennek folyamatát ismegnevezi.aponto-
sítás kedvéért a post mortem az imént
közölt fogalmak mellett egy, a huszadik
századelejéigélődivat,mely„[...]ahalot-
tak életszerű ábrázolását [volt] hivatott



szolgálni(legalábbisegyutolsófotóerejé-
ig).[...a]kkoribannemvoltméghagyomá-
nyaafényképészetnek,aháztartásokban
igen ritkán fordult elő bármilyen portré,
ígynyilvánvalóanésszerűnekhangzottaz
ötlet, miszerint az elhunytakat igenis le
kellfotózni,hogyacsaládemlékeznitud-
jonrá[juk]évekmúlva is.”1 a történelem
ésannakigazságateháthalott,ottragadt
abbanapillanatban,amikorazelsőkám-
zsásszerzetesleírtasajátobjektív feljegy-
zéseit.ami továbbél,azszámosok-oko-
zativariáns,azesetlegestényeket,adato-
kat megtáncoltató megannyi igazság,
vagy ahogy a jorge Luis Borges-idézet
fogalmaz a tanulmány elején: „Lehet,
hogy a világ története valójában csak
néhánymetaforatörténete.”(11.p.)

Ilyen variánsok a Kazár szótár mint
alternatívtörténelmilexikonregényszócik-
keinekmás-máshorizontbóltörténőértel-
mezhetőségei is. a Pm mint a szerző
monogramjánaktükörképeittújabbértel-
met nyer, a tükröződés ugyanis egyik
alapvető szimbólumaa világ több szem-
pontbóltörténőmegítélésének,magyará-
zatának,vagyazegymásmellettfutópár-
huzamos univerzumoknak. és hogymég
többbizonyítékothozzunkaszövegmint
élő szövet létemellett, hagyjuk beszélni
H. nagyot: „a hátlapon a Milorad Pavić
címszóolvasható,amelyidézetEgy azték
horoszkópból. a horoszkóp nyelvének
általánosítólogikája(mindenkireautoma-
tikusan és tetszőlegesen ráérthető) a
miloradPavić név konkréciója ellenében
hat.Fontosabbperszeaz,hogyeszerzői
néveszerint–elmozdíthatóságábóladó-
dóan–nemjelölvalóságosvagykönyvön
kívülipotencialitást,hiszenegyszövegből

kiemelt rész identifikálja.vagyisegyszö-
vegnekegymásikszövegáltallehetértel-
mettulajdonítani(sígytovábbavégtelen-
ségig,azazanévképesleszmindigújabb
»alakot« ölteni). a Pavić címszó akár
berakhatóakönyvbemintszócikk(aszó-
cikkek szerveződésének emblémája is
lehet),azazaszerzősincsakönyvimagi-
nárius világán kívül. ő beszél valamiről
(fülszöveg)ésrólabeszélegymásikszö-
veg(horoszkóp)–mintlátnifogjuk,aszó-
tár is ígyépül fel: valaki ír,beszél,emlé-
kezik valakiről, majd róla valaki más ír,
beszél, emlékezik stb.” (12. p.) aKazár
szótár szerzője ilyenformán tehát tovább
élkötetében,ésnemcsakannakalkotó-
jaként,deúgy is,mintegyújabb,szelle-
mivé váló életfonal a szövetben. ez az
eljárás,tehát,hogyaszövegvilágátmaga
aszövegépíti, ésnemazazuniverzum,
amelynek részeiként azt mi a kezünkbe
vesszük,szinténjellegzetesposztmodern
vonás; megöl, feltámaszt és befogad,
esterházy pedig mindeközben vélhetően
elégedetten bólogat, és saját alternatív
történeteiregondol.

Ide kívánkozik a szöveg viszonya az
olvasóhoz, pontosabban a nem olvasó-
hoz.„[m]égalexikonrészekelőttakövet-
kezőfeliratáll:»Ittnyugszikazazolvasó,
akisohasemfogjafelütnieztakönyvet.
ehelytmindörökreholt.«vagyisaköny-
vet nem olvasó olvasó sincs a könyv
médiumán kívül – a szöveg határán
jelenvanminthalott.”(12.p.)mintazta
tanulmányszerzőatovábbiakbanelemzi,
anemolvasóolvasóaközépkorivárosok
struktúrájában helyet foglaló temetők-
höz hasonlóan a szövegtér perifériáira
kerül.ahogyolvashattuk,halottjaavilág-
nak. de olyan halott, akitmaga az uni-
verzumszámon tart.aKazár szótár fel-
ütése e ponton egyfajta különleges,
szakrálismozzanattáemelkedik,ugyan-
isaholtnemolvasófeltámadásavanitt
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1 Lénárd Timea idézett cikkének mellékletei az
alábbilinkenmagukértbeszélnek:http://www.
lenika.hu/post-mortem-fotografia-a-morbid-
emlekezes/
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jelen. átalakulás olyasvalakivé, aki a
világ – eme univerzumkomplexum –
részévéválik,satextusmegannyimeg-
közelítése mellett önmaga újraértelme-
zéséreisrákényszerül.ottfelejtmagából
valamit a szöveghelyeken, a szócikkek-
ben. a bizonyosságot biztosan. a törté-
nelem,ahitésmeglehet,korábbiönazo-
nossága is belehal kicsit Pavić köteté-
nek soraiba, a bizonytalanság mind
nagyobbtérnyerésénekkövetkeztében.

mielőtt még egy újabb félmondatot
elkövetnénk,felhívjukazonkedvesolva-
sóinkfigyelmét,akiknetalántánelsiklot-
tak a paratextusok felett, hogy H. nagy
Péter első tanulmányának még csupán
harmadik(!)oldalánáljárunk.kétdolog
válikegyértelművéezenaponton:egyfe-
lől kétszeresen aláhúzhatjuk a feszes-
ségrőlszóló,korábbigondolattöredékün-
ket,másfelőlpedigtudatosíthatjuk,hogy
a tanulmánynakmár csak töredékeiből
isújabbnálújabb fellegváraképíthetők.
ezt tettük mind ez ideig mi is, szöve-
günknekazonbannemcéljaazalaptex-
tustovábbköltése,atovábbiépítkezése-
ket így szabadon bízzuk rá a vállalkozó
kedvű kőművesmesterekre, az olyan
olvasókra,akikszámáraegyszövegelső-
sorban építőanyag; számos új gondolat
implikálója.

„azenciklopédiavagy lexikon teháta
dolgok rendjének »helye«, amit egy kul-
túrafundamentáliskódjaiírnak,szövege-
sítenek, ezért a diskurzusok archívumá-
nak reprezentálója. [...] a lexikonban lát-
hatóvátettösszefüggésrendszerekazon-
ban olyan formális nyelvi univerzumba
íródnak, amelynek »nincs középpontja –
illetve bármelyik pontjaműködhet (felté-
teles)középpontgyanánt:bármelyiksze-
replővagyeseménykiindulópont,eredet
lehet,melyakeresztbeutalásokrendsze-
révelmagáhozvonzza,magakörérende-
ziatöbbiszócikket,eseménytéstörténe-

tet«.”2 (14. p.) az első tanulmány bekez-
déseinek ábécérendbe való betagozódá-
sakorántsemcsakjáték,hiszezastruk-
turális rokonság tovább erősíti az elem-
zettésazelemzőszövegkapcsolatát.az
azonbanbizonyos,azemlítetteljárás–s
vele a szótárregény maga – arra törek-
szik,hogykeretesrendszerbeszervezzen
valamiolyat,amieredendőennemhatá-
rok között konstruálódik. a helyszínek,
karakterek és maguk a mozzanatok is
ilyenformán ábécérendbe sorakoznak,
figyelmen kívül hagyva a történetszövés
megszokott,jellemzőenlineárissegyben
ok-okozati műveletsorát, itt ugyanis az
okozatbármikormegelőzhetiönnönkivál-
tóokát.aH.nagy-tanulmányesetébenez
éppúgy jelen van, a vizsgált szövegre
összpontosító részeket ugyanis számta-
lanszor megelőzik az azzal diskurzusba
lépőtextusokértelmezései,segyáltalána
köztükfennállópárhuzambemutatása.a
központban persze végig aKazár szótár
áll, de annak megközelítése éppúgy
elkezdhetőazábécéhuszadikbetűjénél,
mint az elsőnél is. a szakaszosság, és
bizonyos–vagyösszes–elemeinekvari-
álhatósága,ki-ésbeemelésesazidőköz-
bencsatlakozóésbeépülőújabbszöveg-
univerzumok – illetve értelmezésük – a
(szak)szövegírás folyamatának is jelölői.
Hiszenminden textus – legyen az szép-
vagyszakirodalom–mármeglévőszöve-
gekbőlésszövegekreépít,segybenbelő-
lüktáplálkozik.

az egyes elemek bevonása tovább
tágítjaatanulmányszövegvilágánakkere-
teit,elvételükazonbannemdöntenéazt
káoszba, mint ahogy az a már említett
mészöly-szövegek esetében várható
volna,legfeljebbkicsitszűkíteneaszöveg-

2 aszerzőBényeiTamásAz aláírás és a jelenlét c.
tanulmányátidézi.



univerzumot egybetartó szíjon. és itt
jelentkezikpozitívumkéntaz,amijókaival
szemben akár kritikaként is értelmezhe-
tő, a romantikus író szövegeiből kimet-
szett darabok ugyanis egyszerűen csak
leszűkítenék,mondhatnifeszesebbéten-
nékatextust,szegényebbéazonbannem,
a H. nagy-szöveg ugyanakkor minden
elvetett szakasszal világokat vedlene le
magáról, mindemellett feszességéből
mégsem veszítve semmit. azt pedig egy
pillanatrasefeledjük,hogyakiválasztott
ábécécsupáncsakgerinc,nemtöbb,mint
amiközösalatinbetűrendszerthasználó
összesábécében.mondhatnánk,akapuk
nyitva maradtak, értelmezzék csak újra
megújra,másésmásnyelvekenaKazár
szótárt, mindig lesz egy más irányból
fel(sem)vethetőirány,egysokadikbetűvel
jelölt vizsgálati pont, ahonnét újfent el
lehet indulni ésmegint csak új eredmé-
nyeket lehet találni. de hát ez az iroda-
lom,ésazemberfeladata,hogyazidőben
nem stagnáló tudományként/lényként
újraésújraértelmezzeönmagát.shogy
azújeredményekesetenkéntegyenesen
szembemennekakorábbiakkal?eznem
meglepő,ahorizontváltásbóladódógon-
dolkodás (vagy épp nem gondolkodás)
ugyanis belátható időn belül felülírássá,
eltérő értelmezéssé, érdekhez igazítás-
sá...újabbKazár szótárráválik,mondjuk,
egynegyedikiránybólfelütve.

„[m]i az elfogadhatóbb: egy szimulált
világbanélni,ésnemtudniróla,hogyaz
szimuláció, vagy: a valóságban élni, és
tudniarról,hogylétezikannakegyszimu-
láltváltozata,amiviszontjobbavalóság-
nál[?]”(9.p.)

amásodik, Idegmédium c. textusban
igenerősnyomatékkaljelenikmegahár-
masszámkultusza,használjonéppennyi
megközelítést, vagy dolgozzon ennyi
művel,esetlegkarakterrel.aszövegilyen-
formán újfent strukturális hasonlóságot

mutat elemzésének (fő) tárgyával, a
Mátrix c. szuperprodukcióval, de amíg
elér önnön centrumáig, a szerző fut leg-
alábbháromkört,legalábbhárompályán.
szembetűnő a (háromból [!] második)
tanulmány kötetösszetartó jellege is,
lévén vizsgálati eljárásaival éppúgy
rákapcsolódik az azt megelőző, s az
utána következő szövegre is. amikor
WilliamgibsonIdoru c.munkájátelemzi,
egy oldalon át taglalja a virtuális díva
megjelenési formáit, pontosabban azt a
„koncepcionálisésegybennarratívdiffe-
renciát, [melyet] amű nyelvi készlete is
színrevisz[...].”(67.p.).akaraktermeg-
nevezésének–esetenkéntegymástkiol-
tó–variációiamegelőző,Kazár szótárral
foglalkozótanulmányalternatívtörténelmi
aspektusait elevenítik fel, míg a Mát -
rixszalfoglalkozószakasznyitányaahar-
madik textus vallási vonatkozásainak is
előfutára (lehet), hiszen a „3. évezred
»szentháromságának« cyberharcosai a
mátrixnaknevezett20.századvégivirtuá-
lisan létrehozott »valóság« alakítására, a
mátrixrendszerének»átprogramozására«,
a faj »megváltására« törnek”. (68. p. –
kiemelések: B.L.P.) a kötet intermediális
és egyben interdiszciplináris vonatkozá-
sainakvonalaitterősödikmegleginkább,
hisz amint azt láttuk, az első tanulmány
jórészt még az irodalom berkein belül
vizsgálódott,ittazonbanmárafilmművé-
szetisbelép,mintahogyaharmadikszö-
vegben a természettudományok teszik
majdugyanezt.

H.nagytanulmányátegészentávolról
kezdi, játékba hozva a Lem Kiberiá -
dájábanszereplőelektrubadúrnevűtalál-
mányt,melyamegadottparancsokalap-
jánatrubadúrlírajeles„alakjának” volna
mondható, lévén trubadúrköltészetben
„utazik”, verseket ír. költeményei azon-
ban sokszor halandzsának tűnnek,mint
ahogyagaracziJedermanjábanszereplő
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koppány géza felhevült monológja is, „a
különböző hagyományvonalak hálózatá-
ban, azok együttolvasása során” (48. p.)
viszontjelentőségteljesséválhatnak,s„az
interpretáció jelensége [lehetővé teszi],
hogyazautopoietikusként(önépítőkéntfel-
fogott)rendszerekbenmegnyíljanakakör-
nyezetikapcsolatok[...]»;azazolyanrend-
szerek jöjjenek létre,melyekkörnyezetük-
revalóvonatkozásukbanegyszerre zártak
és nyitottak«”.3 ettől a ponttól már csak
egyetlen lépés, hogy a peremműfajok,
konkrétabban a cyberpunk irodalom ber-
kein belül kialakult világkonstellációkig
eljussunk, s aszövegen belül szerveződő
cybertérvizsgálatábafogjunk.

aszerzőelőszöramáremlítettgibson-
életműből szemezget, kiemelve először a
The Greensback Continuum címűnovellát,
ahol„afőszereplőegyszerremozogapony-
vahagyomány álomvilágában, a sci-fi nar-
ratívábanésegyvirtuális»majdnem-disztó-
piában«” (51. p.), majd ezt követően
gibsonCyberspace-trilogyjánakinterpretá-
cióját nyújtja, befejezésül pedig az Idoru
című opusmélyreható vizsgálatába kezd.
közbenfelsorakoztatjaaposztmodernsci-
fikésacyberpunkszövegekjellegzetessé-
geit. mindössze kóstoló gyanánt: a
Neurománc (cyberspace-trilogy, I. kötet)
korát a mindenki számára elérhető gyö-
nyörökidejekéntjegyzi,lévén„ennekhori-
zontjábailleszkedikpéldáulazimplantátu-
mok alkalmazása, az izgatószerek korlát-
lanhozzáférhetősége,aplasztikaibeavat-
kozásokdifferenciáltkonjunktúrája,akoz-
metikai sebészet és nem utolsósorban a
virtuális valóságok kínálta lehetőségek
kiaknázhatósága. vagyis mindaz, ami az
emberitestmanipulációjátjelenti”.(57.p.)

de következzék végre a Mátrix. a
gibson-művekre koncentráló felvezetés
innentől oldalanként újabb nyomatékot
kap.Bárerőskésztetéstérzünkrá,hogy
az „ébredj” jelölő visszatérő vonalán
haladjunk tovább,mégis inkábba tanul-
mányazonrészétdomborítjukki,amelya
boncolt film világát az attól leginkább
távol eső univerzummal helyezi párhu-
zamba.ezpedigavallás.

„az utolsó események előtt/közben
»beáll«afilmjelrendszere.amitológiaiés
bibliaiallúziókegydeszakralizáltmegvál-
tástörténetre utalnak [...]: létrejön a
»szentháromság«posztmodern változata,
melyképesfelébreszteniazemberifajt.”
(76.p.) anevekazonbankicsit összeke-
verednek, az, akit ilyetén „szenthárom-
ságként” kéne azonosítanunk (azaz
Trinity), itt inkább „szentlélekként” van
jelen,hiszőleheléletetneóba(akia„fiú”
szerepérepályázik,őugyanisaz,aki fel-
támad,azegy[Theone],akinekfeladata,
hogymegváltsaavilágot;közbenpersze
nem szerencsés elsiklanunk a neo/one
szavak közt fennálló anagrammatikus
viszonyfelettsem),morpheus(az„atya”)
óhajára.a„szentháromság”továbbáleg-
alábbkétpontonhajlikönmagába,mivel
az,hogyhányadikmátrixbanjárunk,végig
rejtvemarad,akarakterviszont,akiatör-
ténet kibontakozása előtt magát mor-
pheust (neve az álom latin megfelelője,
egy olyan lény, aki mindig más alakban
más-más emberek álmában közlekedik)
avatta be az igazságba, könnyen azono-
sítható az „előző”neóval, kvázi a fiú az
atyát, azatyapediga fiúthívjaéletre.a
másikhurokagenderstudiesfelőlbonta-
kozikki.azöldvilágban(szimuláció)mas-
culintípusúTrinityésazugyanottfeminin
jegyekkelbíróneoátlépveakékvilágba
(valóság)kicserélikelőszörmegismertjel-
lemzőiket,azazazáltalunkmegéltuniver-
zumban is jellemző szerepekhez igazod-

3 aszerzőniklasLuhmannSzociális rendszerek.
Társadalom c.tanulmányátidézi.



nak.Trinitygondoskodótárssáválik(deg-
radálódik), kvázi klasszikus női szerepet
ölt magára, neo pedig elfoglalja azt a
funkciót,amikorábbanépphogyTrinityvel
volt azonosítható. mindezek ellenére
továbbra is a „szentháromság” részei
maradnak, csak módosult/kicserélődött
ismertetőjegyekkel.ugyanakkorezaszak-
rálisdimenziókiiskerülhetazértelmezés
centrumából, hiszen ahogy a tanulmány
többször megfogalmazza „a kódok fel is
függeszthetikegymást”.(78.p.)

a beszédes nevek persze (cypher,
nabukodonozor,zion)továbbielemzések
tárgyátképezik,melyeketakedvesolvasó
megtalál elemzett kötetünkben. zá-
ráskéntinkábbazokraafilmeselemekre
utalnánk–denem,nemsorakoztatjukfel
őket –, melyek jellegzetességei (többek
közt)aPhilipk.dickalkottavilágoknak.
egyfajtaelbizonytalanítóeffektusokezek,
melyek az említett szerző legismertebb
műveiben (pl.Az ember a Fellegvárban,
Ubik stb.) egyaránt jelen vannak, és
elérik,hogyazolvasó–aMátrix esetében
pediganéző–elbizonytalanodjék,melyik
is a valóság, ha egyáltalán bármelyik is
az. ennek fényében jól látható tehát,
„hogyacyberpunknempusztánúgytulaj-
donítlétetavirtuálisvalóságnak,hogyaz
nem létezik a rácsatlakozás nélkül,
hanem folyamatosan eljátszik a lehető-
séggel: a cybertér önálló realitással (is)
rendelkezhet”.(74.p.)

vajonmiteredményez,ha„atudomá-
nyos és a vallásos gondolkodásmód
különbségeiből kiindulva horizontot nyi-
tunk a világunkat alakító tévhitrendsze-
rekre [illetve] ha a faktoidok viselkedés-
módját [...] a memetika és az evolúciós
pszichológia segítségével” elemezzük?
(9.p.)

aharmadik,Mémvihar c.opusA hét-
köznapi elme neodarwinista kritikája alcí-
metkapta, shanembekezdésekkel,de

csak egy gondolattöredékkel kívánnánk
adózni a szövegelőtt, úgy annakalcíme
erre a célra tökéletesen megfelelne. a
dolgozat alapjában véve a téveszmékről
szól.azokrólapontatlanulmeg-éslejegy-
zett, akarva-akaratlanul átköltött, félre-
hallott és félreértett gondolatokról, ame-
lyeknekkitermeléseolyanegyszerű,bevé-
sődésüknekfelülírásaellenbenrendkívül
nehéz.

aszerzőakeretesmegoldástválaszt-
ja,hiszenszövegétdarwinA fajok erede-
te természetes kiválasztás útján című,
meghatározó munkájának záró soraival
indítja, a számos más szöveget játékba
hozótanulmánypedigvégighűmaradaz
elsőkéntcitáltműhöz,melyvégsőkifutá-
sa isegyben.akezdőszakaszbanadar-
winista gondolkodás fejlődése és mai
állapota kerül prezentálásra, többek
közöttdanielc.dennett,mattridleyés
richarddawkinsműveiből kiragadott és
kommentáltegységekáltal.eztkövetően
átlépünkahétköznapitéveszmékuniver-
zumába,akisebbbabonáktól(pl.haegy
nyitva hagyott pezsgősüvegbe villát
dugunk,ésúgytesszükahűtőbe,az ital
frissmarad)azévszázadokalattformáló-
dóésmilliókhozeljutóhitvilágokforgata-
gába.azegyik legmegdöbbentőbbpélda
guyritchieBlöff című filmjénekapropó-
jánépülaszövegbe.aH.nagyáltalbehí-
vott monológ a következő: „a katolikus
vallásegy félrefordításeredménye. [...]a
Tóra-fordítóknagybaklövést követtek el,
amikor összekeverték a héber hajadon
szót a görög szűzzel. rendkívül könnyű
voltelvéteni,hiszencsakegyapróeltérés
vanakétszóírásában.Hajdanmegszüle-
tettahíresjóslat:aszűzmegfogan,ésfiú-
gyermekethozavilágra.ésezittalényeg,
a szűz szóra mindenki felfigyelt, hiszen
nem gyakran fordul elő, hogy egy szűz
teherbeesik;nemde?majdpárszázéven
át csendben érlelték a témát, és mire
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észbe kaptunk volna, lett egy katolikus
egyházunk.” (90. p.) ez viszont még
„csak”egyidézetegyfilmből,azeztköve-
tő fejtegetés első sora azonban már
magábanhordozzaadöbbenetet:„aszó-
banforgómásolási,illetvefordításaihiba
jól ismert a bibliakutatók előtt, s ezek
többségenemisvitatja.”(90.)afentieket
nemkívánjuk ragozni,aztazonbanmeg-
jegyeznénk,hogybáraszövegrevonatko-
zó, általunk is fejlécként bevont kérdés
aztfeltételezné,hogyatanulmányvégiga
vallásokellenébenteszimajdfelkérdése-
it,mindezmégsemígytörténik.aszerzőa
taglalt félrefordításon túlmenően szinte
több kitérőt nem is tesz a hitvilágok irá-
nyába,ezviszont továbbinyomatékotad
dolgozatának.ugyanishiábanincskonk-
rétanmegnevezve az, ami a tanulmány-
ban feltüntetett faktoidokhoz éshoaxok-
hozmértenegymonumentális,önmagát
generáló rendszer, figyelmünk úgyis
menthetetlenül, minden leleplezett tév-
eszménél felé irányul. „[a] hétköznapi
elmehajlamoselhinni bármit, ami pusz-
tán attól az igazság státuszára törhet,
hogysokankitartanakmellette.ezannak
ellenéreisígylehet,haazadottdolgota
tudomány megcáfolta vagy éppen az
ellenkezőjétállítja.”(87.p.)

mielőtt még továbblépnénk, felolda-
nánk az imént elejtett hoax és faktoid
fogalmakat. az előbbi lényegében az
interneten terjedő álhírként aposztrofál-
ható, az utóbbi pedig „olyan álismeret,
amelyneknincsbizonyítható,visszakeres-
hető referenciája, vagy ha van, bizonyít-
hatóan téves ismeretanyagon alapul”.
(96.p.)H.nagyafeloldástkövetőenter-
mészetesenafogalmakmélyérehatol,és
olykor megmosolyogtató, máskor meg-
döbbentőpéldákkalreprezentáljaazokat
(az utóbbi alatt főként az egyesült álla-
mokbanvégzettfelmérésekregondolunk,
azamerikainépességugyanis [köztudot-

tan]túlontúlvevőafaktoidokel-ésbefo-
gadására).

elgondolkodtatók a szöveg azon
részei, melyek a metaforákon alapuló
gondolkodásra koncentrálnak, elemezve
annakelőnyeit(jobbmegjegyzés)éshát-
rányait (információ elveszése, elcsúszás,
elértés, kvázi faktoidképződés), illetve a
geoffrey miller megkerülhetetlen művé-
ből (A párválasztó agy. A párkapcsolat
szerepe az emberi agy evolúciójában)köl-
csönvettpéldák,hogymiértisképeseka
metaforákat önnön feldíszítésükre
(ki)használótévhitekjobbtáptalajttalálni
a–nempejoratívértelembenvett–hét-
köznapi elmében, mint a sokszor jóval
nehezebben (meg)érthető, tényeken ala-
puló tudományos irányvonal, s hogy
milyenszerepetisjátszikmindezaszexu-
álisszelekcióban (!).Beszédesaz irodal-
mi művekre való utalás is, hiszen ezek-
nek meghatározó tulajdonsága (lehet) a
díszítettség,vagyméginkábbatöbbértel-
műség, irodalomtudósaink ugyanis már
rég nem azok metonimikus felszínére
koncentrálnak,deépphogyazalábbmeg-
bújó, rétegeket kitevő metaforikus szin-
tekre, melyek a művek tényleges érték-
hordozói. az irodalom és a valóság közt
fennálló kapcsolat ilyenformán speciális,
tévhiteken alapuló világértelmezésünk
azonbancsakakkorláthatóelugyanezzel
a jelzővel, ha annak – itt már okkal –
pejoratívértelmettulajdonítunk.(H.nagy
felvetése,azirodalmiszövegekfaktoidtá-
rolókéntvalóértelmezéseazonbanérde-
kestanulságokhozvezethet.)

„[a]génolyanentitásnaktűnik,mint-
ha–emberifogalmakkalkifejezve–meg-
próbálná önmaga másolatait előállítani”
(115.p.)–írjaH.nagyazönzőgénelmé-
letének atyjára, richard dawkinsra utal-
va.mimostnemtérünkkiazokraaprob-
lémákra, melyek a téma – mondjuk a
gének „önzősége” – kapcsán merülnek



fel,hiszenszámunkraamemetika fogal-
maa fontosabb, lévén„amémek,akul-
turális átadás egységei szintén »önző«
entitásoknak tekinthetők”. (116. p.)
esetükben„aterjedésimechanizmusúgy
ismegragadható,hogyamémekmásola-
totkészítenekmagukrólazemberiténye-
zőt alkalmazva (egyesek szerint kihasz-
nálva).Tehátakultúrátazegymássalver-
senyben álló mémek replikációja hozza
létre”.(118.p.)Ilyenformán„egykulturá-
lis tulajdonságkifejlődhetpusztánazért,
mertönmagára nézve előnyös”.(118.p.)
ésepármondattöredékbentalánmárott
isrejtőzikalényeg,adatokésfikcióktöm-
kelegeit hordozzuk ugyanis magunkkal
nap mint nap, s adjuk át őket, olykor
hagyománykéntörökítve.mindazilyenfor-

mánnemszámít,hogyazadott (ál)infor-
mációmennyire támasztja alá a valósá-
got,vagyhogyegyáltalánmennyirerésze
annak–játékbahozvaakorábbiakatis–,
ha elég díszes vagy meghökkentő –
mondhatnánk:érdekes–,emberéleteket
és akár az egész világot is befolyásolni
képes (tév)hitté, s a rajta alapuló intéz-
ményekrendszerévénőhetikimagát.

H. nagy Péter legújabb kötetét, az
Adatok táncátazeltérőperspektívákésa
zavarbaejtőtalányokrajongóinaképpúgy
ajánljuk,mintamemetikátkedvelőneo-
darwinistáknakis,remekbeszabotthoax-
és faktoidűző (majdhogynem szent) szu-
perfegyverként.

Baka L. Patrik
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nekrológ

kIss józseF
(1944.április28.,nagykapos–2013.szeptember3.,
Pozsony)

elhunytkiss józsef történész, levéltáros, újságíró,
folyóiratunk szerkesztőbizottságának tagja, szere-
tettéstiszteltjózsefünk.

atörténetipublicisztikavoltegyiknagyerőssé-
ge,leggyakoribbéslegközvetlenebbülhatóérdek-
lődésiésönkifejezőterülete,melyműfajterepnek
egyedülálló képviselője volt. mint maga vallotta
erről a többnyire a napi és heti sajtóban vagy a
rádióbanarendszerváltásutánszaporodó,scsak
élete legvégén ritkuló írásaiban: „a tudományos
ismeretekre alapozó publicisztikai színre lépés
sajátosmódonadképetaközszellemadottálla-
potáról és változásairól. egy időszelvényen belül

magaamúltésjelenközöttipárbeszédisegyfajtafolyamatosönreflexióváválik.”
Fontosabb önálló kötetei: Múltfaggatás és kisebbségi önértéktudat (Pozsony,

kalligram,1996,220p.);Kötődések és távlatok. Cikkek, esszék, tanulmányok.(duna-
szerdahely, naP kiadó, 2002, 192 p.); Irodalom – társadalmi-politikai erőtérben
(dunaszerdahely,naPkiadó,2004,120p.).

Fontosabbtanulmányai:aszlovákiaimagyarkisebbséga reformfolyamatelsősza-
kaszában.1964–1967.FórumTársadalomtudományiszemle,1999/1.;acsehszlová-
kiai magyar kisebbség helyzete a cseh–szlovák viszony keretei között. 1948–1960.
FórumTársadalomtudományiszemle,2003/3.;szlovákiahelyeésszerepemilanHodža
geopolitikai koncepciójában. Fórum Társadalomtudományi szemle, 2004/2–3.;
novomeský és a szlovák–magyar kapcsolatok. Fórum Társadalomtudományi szemle,
2005/3.;1956őszeszlovákiában.FórumTársadalomtudományiszemle,2006/3.;az
ideológiai sablonoktól a történelemértelmezés pluralizmusáig. Fórum Társadalomtu-
dományi szemle, 2007/1.; martin rázus a szlovákiai magyar sajtó tükrében. Fórum
Társadalomtudományiszemle,2008/4.;kísérletegyönállószlovákiaimagyar Ifjúsági
szövetséglétrehozására1968–69-ben.FórumTársadalomtudományiszemle,2009/4.

emlékétmegőrizzük–művei,mikénteddig,ajövőbenishivatkozásialapulszolgál-
nakmajdaszlovákiaimagyaroktörténetével,amagyar–szlovákkapcsolatokkalésa
művelődéstörténettelfoglalkozókutatókszámára.

Csanda Gábor

Somogyi Tibor felvétele
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számunkszerzői

Angyal László (1983)
nyelvész;tanár(eperjesiegyetem;Tompa
mihályalapiskola,rimaszombat,
szlovákia)

Baka L. Patrik (1991)
író,kritikus,egyetemihallgató(selye
jánosegyetem,komárom,szlovákia)

Bilász Boglárka (1986)
doktorandusz(comeniusegyetem,
Pozsony,szlovákia)

L. Juhász Ilona (1960)
etnológus(Fórumkisebbségkutató
Intézetetnológiaiközpontja,komárom,
szlovákia)

Lanstyák István (1959)
nyelvész(comeniusegyetem,Pozsony,
szlovákia)

Cs. Nagy Lajos (1945)
nyelvész(comeniusegyetem,Pozsony,
szlovákia;magyarországivendégtanár)

Lucia Satinská (1986)
nyelvész(ĽudovítŠtúrnyelvtudományi
Intézet,szlovákTudományosakadémia,
Pozsony,szlovákia)

Sebők Szilárd (1989)
doktorandusz(comeniusegyetem,
Pozsony,szlovákia)

Simon Szabolcs (1964)
nyelvész(selyejánosegyetem,
komárom,szlovákia)

Voigt Vilmos (1940)
folklorista(eötvösLoránd
Tudományegyetem,Budapest,
magyarország)

Vörös Ferenc (1957)
nyelvész(nyugat-magyarországiegyetem
savariaegyetemiközpont,szombathely,
magyarország)


