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Előszó 

 

Különleges, egyedi kötetet tart kezében az olvasó, hiszen olyan tanulmányok 

találhatók benne, amelyek két tudományterület – az irodalmi transzkulturalizmus 

és a nyelvészeti pluricentrizmus – összehangolására tesznek kísérletet. Némely 

szöveg inkább a transzkulturalizmus, más értelmezések inkább a pluricentrizmus 

elméleti alapjait érvényesítik, a legtöbb írás pedig olyan esettanulmányként pre-

zentálja magát, amely e két elméleti tér párhuzamos, sőt egymást értelmező mű-

ködtetésében érdekelt. Bár – első pillantásra úgy tűnik – két különböző, eltérő 

tudományterületről van szó, mégis: egyidejű működtetésük az értelmezés során 

sokszor egészen újszerű, nem várt eredményeket hoz.  

Azokat a nyelveket, amelyeket több országban használnak emelkedett funk-

cióban (például az államigazgatásban, oktatásban, a tudományos és kulturális 

életben), pluricentrikus nyelvként tartják számon a nyelvtudományban. Ezeknek 

a nyelveknek a különböző országokban és régiókban használatos variációit vizs-

gálja a pluricentrizmussal foglalkozó szakirodalom – egymásra hatásukat, hason-

lóságukat és különbözőségeiket, a standardizáció és különfejlődés fázisait stb.  

A transzkulturalizmus elméleti szövegei a homogénnek elképzelt kultúrák 

határain való áthatolás tapasztalatából építkeznek, a nemzeti, etnikai és faji cso-

portok közötti kulturális határok áthágását tematizálják, és a migráció aktuális 

tapasztalatára fókuszálnak. Azokkal az irodalmi művekkel foglalkoznak, ame-

lyek jellemzője a kevertség, a kultúrákon való áthatolási képesség, a hibriditás, s 

amelyek a nemzeti kultúrák közti párbeszédből építkeznek.  

Bár azt gondolhatnánk, e két tudományterület a nyelv és irodalom kortárs 

jelenségeinek értelmezésekor hasznosítható a leginkább, Szávai Dorottya tanul-

mánya arra mutat példát, hogyan aknázható ki a történetiség szövegeinek értel-

mezésekor e két elméleti bázis. A szerző szerint az irodalmi többnyelvűség, va-

lamint a transzkulturalizmus és a transznacionalizmus problematikája az utóbbi 

évtizedek nemzetközi komparatisztikai kutatásaiban központi helyzetbe került. 

Szávai Dorottya az első európai komparatisztikai lap, az 1877-től megjelenő ko-

lozsvári Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok, vagyis az Acta Comparationis 

Litterarum Universarum történetéről a többnyelvűség perspektívájában értekezik. 

A folyóirat egyik legfőbb alapelve ugyanis a poliglottizmus volt, ami a gyakor-

latban azt jelentette, hogy több nyelven, sőt több dialektusban közölt tanulmá-

nyokat, továbbá fontosnak tartotta a fordításirodalmat, sőt volt rá példa, hogy a 

lefordított szépirodalmi művet visszafordították az eredeti nyelvre, modellálva a 

másik nyelv logikáját, illetve a fordítás során bekövetkező változások természe-

tét. A kor általános irodalmi nívóját messze meghaladó folyóirat két alapító fő-

szerkesztője Meltzl Hugó – Hugo von Meltzl és Brassai Sámuel volt, maguk is 

többnyelvű kulturális közeg szülöttei. Szávai Dorottya széles kontextusát vázolja 

fel az általuk képviselt irodalom- és kultúrafelfogásnak, és kapcsolatba hozza a 

20. század és napjaink irodalomértését forradalmasító irodalomelméleti irányza-

tokkal is.  
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A kötet második tanulmányában Ladányi István az újvidéki Új Symposion 

folyóirat első szerkesztői nemzedékének többközpontú irodalom- és kultúrafel-

fogásáról értekezik. Tanulmánya azért is példaértékű, mert egy nagyobb léleg-

zetű projekt részeként egyfajta modellt dolgoz ki a határon túli – kisebbségi ma-

gyar irodalmak értelmezéséhez. Ennek alapeleme a többközpontú kulturális szer-

kezet gondolata, amely által értelmezhető a „Budapest-központú irodalomfelfo-

gással szembeállítható, regionális alakzatokat, irodalomszerveződési formákat, 

kulturális identitásváltozatokat” figyelembe vevő „vertikális tagolás”-a az iroda-

lomnak. Vagyis olyan kulturális identitásalakzatok feltárása a cél, amelyek nem 

magyarázhatóak a magyarországi irodalmi változásfolyamatok felől. Ladányi 

István az Új Symposion története mellett a sajátos erdélyi kulturális hagyomá-

nyokat, a kétnyelvűség és kétkultúrájúság specifikus eseteit, valamint a szlová-

kiai magyar irodalom kapcsán a szlovák és a cseh kultúra „egyéni alkotói attitű-

dökön és poétikákon túlmutató” hatását is említi.  Ebből a szempontból a témául 

választott Új Symposion mint „a multikulturális sajátosságokat mutató Jugoszlá-

via” legfontosabb magyar nyelvű irodalmi folyóirata, valódi telitalálat. Ladányi 

István vállalkozása új nézőpontokat javasol az eltérő kánonok megjelenítésére, a 

kultúrák közötti identitások, dialógusok, értékviszonyok és hagyományképletek 

irodalmi reprezentációinak értelmezésére.  

Magdalena Roguska Identitásnarratívák kortárs magyar származású írónők 

prózájában című tanulmánya olyan fogalmakkal dolgozik, mint nomadizmus, 

migráns irodalom, transznyelvű irodalom, a diaszpóra irodalma. A tanulmány 

nyomán felvetődik a kérdés, vajon nem lenne-e célszerű az olyan (félig vagy 

teljesen) magyar anyanyelvű, magyar nemzetiségű, magyar vagy magyarországi 

származású, de nem magyarul író szerzőket is a magyar irodalom vonatkozá-

sában tárgyalni, mint amilyen a németül író Ilma Rakusa, Melinda Nadj Abonji, 

Zsuzsa Bánk, Terézia Mora, Christina Viragh, Zsuzsanna Gahse, Léda Forgó, 

György Dalos, László Csiba, Ákos Doma, Imre Máté, Imre Török, az olaszul író 

Edith Brück, a francia nyelven alkotó Agota Kristof, Viviane Chocas. Főleg ab-

ban az esetben, ha műveik témája a magyar identitás (vagy annak elvesztése), a 

magyar történelem, a magyar sorsképletek mentén épül fel.  

Nagy Csilla Transzkulturális és regionális kódok a „szlovákiai magyar iro-

dalomban” című tanulmánya a szlovákiai magyar irodalom kontextusában tár-

gyalja a pluricentrizmus által felvetett kérdéseket. Véleménye szerint a „szlová-

kiai magyar irodalom” „többszörösen szűkítő kategóriája rámutat és megrajzolja 

a kulturális határoltságot, amely – elvileg – a pluricentrikus nyelvek irodalmát, 

illetve a kisebbségi irodalmakat jellemzi; és ezzel együtt, mint minden determi-

náló gesztus, feltételezi a határátlépés, -átjárás és a negligálás gesztusát is.” Ezek 

után pedig mintaszerű értelmezését nyújtja Zs. Nagy Lajos 1985-ös Vers a För-

telmes Kaszálógépről című szövegének, mint amely a szlovákiai magyar proble-

matika emblematikus költeménye, hiszen egyszerre mozgósít különféle regisz-

terbe tartozó elemeket: egyszerre önéletrajzi és liturgikus, mitikus és groteszk, 

gépies és dinamikus. Nagy Csilla az eizensteini montázstechnikával és a bergsoni 
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filmes idő- és mozgásfogalommal is összefüggésbe hozza a verset, amelyet a ki-

sebbségi lét allegóriájaként olvas. A Vers a Förtelmes Kaszálógépről mellé he-

lyezve az 1979-es Fülcsattogtató és az 1978-as Várakozás is új kontextusba ke-

rül: mindhárom szövegből „a megélhetés sajátos kisebbségi mintázata” rajzoló-

dik ki, amely túlmutat Zs. Nagy Lajos költészetén, és újraértelmezésre kényszerít 

a szlovákiai magyar irodalom vonatkozásában. 

Mizser Attila Kulturális határátlépések és a regionális nyelvhasználat elemei 

a kortárs magyar prózában című tanulmánya szintén a szlovákiai magyar iroda-

lom kontextusába helyezi transzkulturalizmus, bilingvizmus, pluricentrikus 

nyelvek, kulturális határátlépés fogalmait. A tanulmány első része azokkal a vé-

leményekkel néz szembe, amelyek kétségbe vonják a szlovákiai magyar iroda-

lom fogalmát, többek között Grendel Lajost idézve, aki 1991-ben írt esszéjében 

a következőket fogalmazta meg: „Elszigetelődés, egyetemesség, provincializ-

mus vagy korszerű hagyományértelmezés: úgy gondolom a szlovákiai magyar 

költő, író, publicista izzóan aktuális dilemmái ezek ma. Sarkítva, kiélezve 

ugyanis számunkra így is fölállítható a kérdés: szlovákiai magyar irodalom vagy 

irodalom. Kézenfekvőnek tetszhet a válasz: először is, mindenekelőtt irodalom. 

Hiszen a csehszlovákiai magyar irodalom nem azáltal lesz sajátos minőség, hogy 

alkotói csehszlovákiai illetőségű magyar nemzetiségű és magyar anyanyelvű író-

emberek. Hanem azáltal, hogy irodalmi-esztétikai minőséget hoznak létre. A 

szlovákiaiság nem lehet menlevele egyetlen szürke, igénytelen műnek sem.” Mi-

zser Attila a továbbiakban éppen Grendel Lajos, illetve Talamon Alfonz, Gazdag 

József, N. Tóth Anikó, Szászi Zoltán és György Norbert prózája kapcsán ennek 

a kétségbe vont „szlovákiai magyar” jelzőnek bizonyos érvényességi köreit raj-

zolja fel. 

Németh Zoltán a pluricentrikus nyelv és a transzkulturalizmus fogalmának 

összejátszását a kortárs határon túli magyar irodalmakban működteti. A tanul-

mány első része röviden összefoglalja a centrális, magyarországi nyelvhasználat 

és a határon túli magyar nyelvhasználatok különbségeit, majd a pluricentrikus 

nyelvkoncepciót a transzkulturalizmushoz társítja, mondván: „a magyar nyelv 

pluricentrizmusa a transzkulturális viszony eredménye, hiszen a szomszédos ál-

lamok nyelvével való érintkezésből jöttek létre a magyar nyelv egyes változatai.” 

A továbbiakban olyan irodalmi műveket értelmez, amelyek színre viszik a ma-

gyarországi és határon túli nyelvváltozatok kettősségét, feszültségét, másságát. 

Ennek három szintjét különbözteti meg: 1. amikor az irodalmi szöveg csak tema-

tizálja ezt a kettősséget (Terék Anna); 2. amikor a standard magyarországi nyelv-

használatot színesítik, átszövik a pluricentrikus nyelvhasználatra jellemző kife-

jezések (György Norbert, Polgár Anikó, N. Tóth Anikó, Grendel Lajos, Kálmán 

Gábor, Tompa Andrea); 3. amikor a mű egésze, az egész szöveg a pluricentrikus 

nyelvhasználatra jellemző nyelven szólal meg (Cselényi Béla, Tőzsér Árpád, 

Sántha Attila, Muszka Sándor, Száz Pál). Az egyes szinteken belül pedig a plu-

ricentrikus nyelvhasználat státusza is eltérő lehet.  

N. Tóth Anikó és Petres Csizmadia Gabriella tanulmányai mintegy tovább-

viszik, kifejtik, pontosítják és mélyítik, célzottan jelenítik meg a Németh Zoltán-
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féle felépítményt. Egy-egy műre koncentráló empirikus esettanulmányaikban 

példák sokaságán mutatják be a pluricentrikus nyelvhasználat erejét, jelentéses-

ségét és lehetőségeit – N. Tóth Anikó Norbert György Klára című regényében, 

Petres Csizmadia Gabriella pedig Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című phytole-

gendáriumában. N. Tóth Anikó a regény hibrid nyelvének elemzésekor ugyan-

akkor arra is rámutat, hogy a Klára nyelvének tétje nem pusztán a szlovákiai 

magyar nyelvhasználatnak való megfelelés, megfeleltetés. Ennél sokkal másabb, 

poétikusabb, originálisabb – miközben persze színre viszi a szlovákiai magyar 

nyelvhasználat bizonyos sajátosságait is: a brindzás haluška, bagetka, melanzs 

kávé kifejezések a regény nyelvében olyanokkal keverednek, mint a szongna, 

csekkelte a dizájnt, kvessöntötte boldogan, anszörált, wrajtolta. Amint azt a 

szerző megállapítja, „a magyar nyelv pluricentrikus jellegéből adódóan tanúi le-

hetünk egy sajátos szlovmagy nyelvi önreprezentációnak, illetve egy poétikai kí-

sérletnek, mely új szövegidentitás megteremtésére vállalkozik.” 

Petres Csizmadia Gabriella tanulmánya a tavalyi év egyik irodalmi szenzáci-

ójával, Száz Pál már említett kötetével foglalkozik. Petres Csizmadia szerint „az 

egymásra íródó különböző nyelvváltozatok, bravúros nyelvi kísérletezések révén 

a mű egyedi vállalkozásnak minősül a magyar szépirodalomban.” A tanulmány 

szerzője részletesen foglalkozik a regény szövegének életet adó mátyusföldi 

nyelvjárással, amelyet „szlovák-magyar kontaktusjelenségek, kölcsönszavak, sőt 

hibrid nyelvű mondatok, gondolatfolyamok, a többnyelvű és többkultúrájú térség 

révén természetesnek minősülő nyelvi átszövődések” vesznek körül. A nyelvjá-

rás mellett Petres Csizmadia értelmezése a kontaktusjelenségek sajátosságaira és 

a stílusregiszterek vegyítésére koncentrál a továbbiakban, szem előtt tartva köte-

tünk két hívószavát, a transzkulturalizmus és pluricentrizmus kettősét.  

Mádi Gabriella a nyelvi kontaktushatásokat egy kárpátaljai magyar kisebb-

ségi regényben, Berniczky Éva Méhe nélkül a bába című művében vizsgálja. 

Tanulmányában szépirodalom és pluricentrikus nyelvhasználat viszonyának pa-

radoxonát is felveti. Az egyik oldalon áll a nyelv reprezentációelvű felfogása, 

amely szerint „Ha abból indulunk ki, hogy a szépirodalom bizonyos vonatkozá-

saiban leképezi a valóságot, különösen a regényirodalom, hiszen egy regény 

rendszerint egy vagy több történetet mond el, feltételezhetjük, hogy egy több-

nemzetiségű, többnyelvű környezetben született regényben megjelenik az a nyel-

vileg és kulturálisan színes közeg, amelyben létrejött. Nem lenne ugyanis hiteles 

az ilyen szöveg az olvasó számára, ha nyelvileg homogén módon mutatná be ezt 

a világot.” Ezzel azonban szemben áll egy másik, poétikai és egy dimenziójában 

olvasásszociológiai elv, amely viszont azt állítja, hogy „Az olvasók azonban nem 

kizárólag ebből a szűk környezetből kerülnek ki” – egy nyelvész vagy egy iro-

dalomtudós számára tehát „érdekes megfigyelni, hogy számukra a szerző milyen 

módon tolmácsolja az esetlegesen előforduló nyelvi kontakushatásokat.” E két-

féle elv feszültsége minden olyan műalkotás mögöttes paradoxonát jelenti, amely 

nem-standard nyelvhasználatot követ, sőt végső soron minden poétika sajátos 
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paradoxonaként tekinthetünk rá. Mádi Gabriella interpretációja azokra az ese-

tekre koncentrál, ahol a szöveg (vagy más nézőpontból a regény szerzője) saját 

nyelvhasználatát értelmezi, fordítja. 

Kötetünk utolsó tanulmánya szlovák nyelven a szlovák irodalmat, pontosab-

ban a magyarországi szlovák irodalmat célozza: Šenkár Patrik már évek óta fá-

radhatatlan kutatója és értelmezője a határon túli (magyarországi, szerbiai, romá-

niai) szlovák irodalmaknak. Tanulmánya a magyarországi szlovák irodalom 

egyik legfontosabb képviselője, Alexander Kormoš 1989 után írt verseit értel-

mezi a pluricentrikus nyelv, a transzkulturalizmus és a bilingvizmus hívószavai 

mentén. A költő versesköteteinek egyik jellegzetessége, hogy benne saját, szlo-

vákul írt versei mellett a magyar irodalomból (Ady Endre, Garai Gábor, Illyés 

Gyula, Sass Ervin, Tóth László stb.) szlovákra fordított, illetve a szlovák iroda-

lomból magyarra fordított versek is találhatók, sőt némely kötetében saját, ma-

gyar nyelven írt versei is helyet kapnak. A kulturális párbeszédnek, a nyelvi és 

irodalmi hibriditásnak ezeket a szép példáit tovább erősítik Kormoš népdalgyűj-

téseinek publikációi, amelyekben a magyarországi szlovákság nem-standard, 

nyelvjárási és archaikus nyelvéhez sajátos, a kiejtést utánzó lejegyzés társul. 

Šenkár Patrik tanulmánya kötetről kötetre, antológiáról antológiára követi az 

életművet, s hoz gazdag példatárat e témánk szempontjából is releváns költő sok-

rétű munkásságából.   

Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban című ta-

nulmánykötetünk célja az volt, hogy megteremtsük és kidolgozzuk egy újfajta 

elméleti bázis alapjait, amely alkalmas további irodalmi művek és irodalmi je-

lenségek értelmezésére. Nyelvészet és irodalom összehangolására a 20. századi 

irodalomtudományban sok kísérlet született, csak remélni merjük, hogy ez a kö-

tet nem a legsikerületlenebb. 

   

Németh Zoltán – Magdalena Roguska 
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Szávai Dorottya  

 

A székely Edward. Gondolatok az első európai komparatisztikai lap, az Ösz-

szehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok, az Acta Comparationis Litterarum 

Universarum történetéről a többnyelvűség perspektívájában1 

 

„Olvasni annyi, mint összehasonlítani.” (Georg Steiner) 

 

 

Az irodalmi többnyelvűség csakúgy, mint a transzkulturalizmus és a transz-

nacionalizmus problémája az utóbbi évtizedek nemzetközi komparatisztikai ku-

tatásaiban központi helyzetbe került.2 A komparatisztika önmegújító, ön-újra-

szituáló ezredfordulós kísérletei, kihívásai a kétnyelvűség, többnyelvűség, ill. a 

pluricentrikus nyelvek kérdését megkerülhetetlen kérdésiránnyá tették. 

Alábbi gondolatmenet az első európai komparatisztikai lapról, a Kolozsváron 

1877-től megjelenő Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok (a továbbiakban 

ÖIL), az Acta Comparationis Litterarum Universarum történetéről fog szólni a 

kétnyelvűség, ill. a többnyelvűség perspektívájában. A diszciplína első európai 

orgánumának ugyanis a poliglottizmus volt az egyik legfőbb alapelve. A lap tör-

ténetét ebben a távlatban szeretném vázlatosan rekonstruálni, illetve a diszciplína 

őslapját a komparatisztika legújabb, 21. századi dilemmáinak és kritikai önértel-

mezésének a fényében újrakontextualizálni.3 

 „C’est un idéal pauvre, un idéal peu élevé, de n’écrire que pour une seule 

nation : quant a l’esprit philosphique, il lui répugne de respecter de pareilles bor-

nes. Il ne saurait faire halte près d’un fragment – et la nation, même la plus im-

portante, est-elle plus qu’un fragment?” (Gaál, 1975, 12) – ez a francia nyelvű 

Schiller-idézet szerepelt az Acta Comparationis Litterarum Universarum első 

számának egyik mottójaként, mely magyarul így hangzik: „Egyetlen nemzetnek 

írni szegényes, kevéssé magasztos ideál: a filozófikus elme megveti az efféle 

korlátokat. Nem tudna megállni egy töredék mellett, a nemzet pedig, még a leg-

jelentősebb nemzet is, több-e mint töredék?” Ebből is látható, hogy már a legelső 

lapszám is nem pusztán képviselte, de mintegy performatíve meg is jelenítette 

alapkoncepcióját: a plurilingvizus vagy, ahogy a szerkesztőpáros nevezte, a po-

liglottizmus elvét. 

                                                             
1 A szerző a tanulmány írásának idején az NKFH 125791 (NN_17) pályázat támogatásá-

ban részesült. 
2 Erről lásd magyarul: Helikon 2014/4. Komparatisztikai kutatások az ezredfordulón, 

szerk. Z. Varga Zoltán és Hites Sándor; Helikon 2015/2. Transznacionális perspektívák 

az irodalomtudományban, szerk. Jablonczay Tímea 
3 Az ősfolyóirat történetével és Meltzl tudományos teljesítményével későn, csak az ’50-

es, ’60-as évek fordulóján kezdtek el foglalkozni: ezeket az első munkákat Berczik Árpád 

és Vajda György Mihály jegyezte.  
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„A világirodalom nem egy tárgy, hanem egy probléma, amely új kritikai 

módszert igényel, s amely szükségessé teszi az európai összehasonlító irodalom 

radikális megújítását.” (Moretti, 2000) Anélkül, hogy kritikátlanul kívánnék 

csatlakozni a Death of a Discipline (Spivak, 2003; Apter, 2003) retorikája körül 

kibontakozó leegyszerűsítően apokaliptikus szólamokhoz, magam is abból indu-

lok ki, hogy az összehasonlító irodalomtudomány európai intézményesülésének 

kezdeteire való visszatekintés, az első komparatisztikai szaklap történetének új-

ragondolása segít tudományterületünk jelenkori kritikai újraértésének kibonta-

kozásában és letisztulásában. Annál is inkább, mivel – ahogy arról a folyóirat 

történetének avatott ismerője is beszámol – maga az ÖIL sem volt mentes bizo-

nyos belső ellentmondásoktól és konfliktusoktól. (T. Szabó, 2014, 136)  

Gondolatmenetem tágabb kontextusában tehát a komparatisztika tudományát 

próbálja a kétnyelvűség vagy többnyelvűség perspektívájába helyezni a diszcip-

lína aktuális problematikáinak távlatában. Annál inkább, mivel Európa első ösz-

szehasonlító irodalomtörténeti lapja az irodalomtudomány új diszkurzív helyze-

tében igen nagy érdeklődésre tart számot a kortárs komparatisztikai kutatások 

terén (Damrosch, 2006; Damrosch, 2011; Fassel, 2005). Az alábbiakban három 

magyar szerző e tárgyban alapvető jelentőségű kutatásaira támaszkodom: Gaál 

György, Fried István és T. Szabó Levente munkáira (Gaál, 1975; Fried, 2012, 

64-93, 170-189; T. Szabó, 2014; T. Szabó, 2014, 541-560). Az Összehasonlító 

Irodalomtörténelmi Lapokra vonatkozó legújabb kutatások a lap tudományos 

szemléletét az alternatív modernség egyik korai képviselőjeként írják le. Ezzel 

mintegy azt a – recepció által egészen addig táplált – mítoszt is semlegesítik, 

mely szerint az ÖIL csupán egy egzotikus és elszigetelt tudományos vállalkozás 

lett volna a maga korában, valamiféle zsákutcába torkolló „kivétel”, ami valójá-

ban nem vált a magyar tudománytörténet organikus részévé. (Fried, 2012; T. 

Szabó, 2014, 134-147) 

Fontos adalék a poliglottizmus kérdéshez, hogy – amint arra T. Szabó Le-

vente felhívja a figyelmet –, Meltzl a poliglottizmus koncepcióját a tudomány 

művelésére is kiterjesztette: a lap indulásának évében készült tanári beszámoló-

jában az alapító szerkesztő a „tudományok polyglottizmusának” érvényesítését 

hirdeti az oktatói tevékenységben, amikor is arról beszél, hogy az „összehason-

lítás modern elvének” alkalmazása a külfölddel való érintkezésen és a poly-

glottizmus elvének gyakorlásán túl egyben ezt is jelenti. (T. Szabó, 2014, 145) 

Ahogy az is figyelmet érdemel, hogy a Kolozsvári Egyetemet néhány évvel 

a lap indulása előtt, 1872-ben alapítják. Így „a tudományos élet fellendülése 

szükségessé tette egy, az eredmények közzétételére szolgáló folyóirat kiadását. 

(…) Nem csoda hát, hogy a tanári kar két európai távlatokban gondolkodó egyé-

nisége, a legidősebb és a legfiatalabb professzor, a hetvenhét éves Brassai Sá-

muel (az elemi matematika és a szanszkrit nyelv tanára), valamint a harminchá-

rom éves Meltzl Hugó lapalapításra szövetkezik. Brassai immár országos hírne-

vét, közismert nyelvtudását és hét lap szerkesztésében szerzett tapasztalatát, 
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Meltzl külföldi egyetemi évei és utazásai idején gyűjtött ismereteit, új irodalom-

tudományi koncepcióját és fiatalos lendületét adja folyóiratuknak.” (Gaál, 1975, 

12) 

 

Az Acta esetében kulcsfontossága van annak, hogy egy soknyelvű geokultu-

rális közegben jött létre, egy olyan kulturális térben, amelyik sokkal elementári-

sabban volt poliglott, mint a korabeli budapesti kultúra (Például az ugyancsak 

1877-ben induló, Heinrich Gusztáv nevével jegyzett Egyetemes Philológiai Köz-

löny.) (vö. Fried, 2012; T. Szabó, 2014). A lap két alapító főszerkesztője, Meltzl 

Hugó és Brassai Sámuel többnyelvű kulturális közeg szülötte volt, Meltzl német 

ajkú család sarjaként eleve kétnyelvű közegbe született bele, nevében is poliglott 

volt: Meltzl Hugó avagy Hugo von Meltzl. Meltzl és Brassai a kulturális közve-

títés misszióját képviselték lapjukkal, ám nem pusztán médiumai voltak a sok-

nyelvűségnek vagy plurilingvizmusnak és transzkultura- lizmusnak, de egyben 

alanyai is. 

Az első komparatisztikai lap története tehát olvasható a transznacionális 

(összehasonlító) irodalomtudomány horizontjában, vagy Spivak terminológiája 

szerint a transznacionális kultúratudomány távlatában, amennyiben az ÖIL leg-

sajátabb jegye éppen a szó minden értelmében vett határátlépés, a határok meg-

haladása, a „transz” jelleg: a kulturális transzfer, transzport, a trasznacionaliz-

mus, másként egy par excellence transzkulturális helyzet. Visszatérni a kompa-

ratisztikai diszciplína intézményesülésének kezdeteiig azzal a hozadékkal jár, 

hogy egy olyan orgánumra lesz rálátásunk, mely a maga rendkívül tágas és nyi-

tott szemléletmódjával egy mai szemmel is teljesen korszerű, plurális és transz-

verzális összehasonlító irodalomtudomány előzményeként, sőt, minden bizony-

nyal, egyik ősforrásaként áll előttünk. Meltzl és Brassai koncepciója és praxisa 

ugyanis több szempontból is olyan tudományos eredményeket hozott, melyek a 

cultural turn utáni komparatisztika kritikai (ön)újraszituálásának helyzetében is 

relevánsnak mutatkoznak. 

Önmagában is elgondolkodtató, hogy 1877-ben Kolozsváron, a Monarchia 

perifériáján alapítanak egy kivételes színvonalú és jelentőségű, a szó legjobb ér-

telmében kozmopolita, mondjuk így: transznacionális szellemű lapot – ráadásul 

szerény anyagi körülmények között és a korabeli kultúrpolitikával szembe he-

lyezkedve –, ami európai visszhangot vált ki, nemzetközi viszonylatban is nép-

szerűségre és (el)ismertségre tesz szert. És ez még akkor is érvényes, sőt, annál 

inkább, ha figyelembe vesszük, hogy a legutóbbi évtizedek irodalomelméleti el-

gondolásaiban éppen az olyfajta bipoláris fogalompárok váltak kritikai újragon-

dolás tárgyává, mint például a centrum és periféria. Az 1879-80-as időszakban, 

amikor is az ÖIL virágkorát éli, a lapszerkesztést Meltzl egyedül viszi, közel száz 

munkatárssal, korszerű, naprakész tudományos profillal, Európára való nyitott-

sággal. „Miközben a hivatalos magyar irodalmi közvélemény idegenkedve, sőt 

ellenségesen fogadta Meltzl lapját.” (Gaál, 1975, 25) A későbbiekben azonban, 
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1888-ig, a legutolsó lapszám megjelenéséig, részben az anyagi, részben a szemé-

lyi feltételek romlásával egyre kevésbé tudja tartani a kezdeti lendületet, bár ezt 

a folyóirat legújabb kutatói merőben másképp látják, sőt, részben cáfolják.4  

A szászrégeni születésű Lomnitzi Meltzl Hugó (1846-1908) német ajkú er-

délyi szász család sarjaként Lipcsében tanult 1864-től 1866-ig, Nietzschével egy-

időben, akivel személyes ismeretséget is kötött, majd Heidelbergben (ahol Eöt-

vös Loránd hatására elkezdte németre fordítani Petőfi verseit), Bécsben és Ber-

linben folytatta tanulmányait: Berlinben védte meg doktori értekezését 1872-ben 

pedagógiai-filozófiai tárgykörben. Ebben az évben, 26 évesen kinevezik profesz-

szornak, és 36 éven át, egészen haláláig a Kolozsvári Egyetem német irodalom-

történeti tanszékének professzora lesz, egy ideig dékánja, 1894/95-ben rektora. 

Meltzl legendás tanáregyéniség volt: „pár év alatt nem csak az egyetem, hanem 

egész Kolozsvár közismert, különcként számontartott professzora lett. (…) Di-

ákjaival igyekezett baráti viszonyba kerülni, gyakran vendégül látta őket. (…) 

Előfordult, hogy egy szemeszter alatt csak a Faust négy sorát tudta elemezni” – 

írja Gaál György (Gaál, 1975, 14). Meltzl egyúttal jelentős tudományos életmű-

vet hozott létre, főművének kétségkívül az ÖIL-tekinthető: kutatási eredményei-

nek nagy részét lapja hasábjain közölte, sokszor különböző álneveken. Három fő 

kutatási területe volt: a Petőfi-kutatás, a 19. századi német filozófia és az össze-

hasonlító vagy világirodalom. (Gaál, 1975, 16) 

 

Amint arról Brassai és Meltzl 1877-es beszámolójából tudomást szerezhet 

az olvasó, a lap nemzetközi recepciója Londontól Párizson át Stuttgartig olyan 

jelentőssé vált, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a szerkesztőpáros úgy 

döntött, 1979-től folytatja a lap kiadását (a kéthetenkénti megjelenésű lapot ere-

detileg csak két évre tervezték kiadni), immár latin főcímmel: Nova Series.5 A 

„Correspondance” rovatban azzal az önreflexív gesztussal fordulnak az olvasó-

hoz, hogy az új latin nyelvű címmel ugyancsak a lap poliglott jellegét akarják 

hangsúlyozni, miközben éppúgy távol áll tőlük, hogy a latin nyelv felsőbbrendű-

ségét sulykolják bármely „modern” nyelvhez mérten : „poliglott lapunknak szi-

gorúan tudományos jellegét ilyen módon külsőleg az eddiginél még jobban kife-

jezésre akarjuk juttatni (...). De éppen ilyen kevéssé akarunk egy múmiát tartósí-

tani azzal, hogy a latint vezetjük be.” (Gaál, 1975, 42-43) 

                                                             
4 Az 1880-as évek közepétől egyre több az összevont szám, a lap egyre kisebb példány-

számban jelenik meg. „Talán a rendszertelen megjelenés, a kis példányszám magyarázzák 

azt, hogy az ÖIL-nek egyetlen könyvtárban sincs meg a teljes sorozata.” (Gaál, 1975, 18) 

A lapban megjelent legfontosabb írásokat Meltzl Fontes Comparationis Litterarum Uni-
versarum címen külön-nyomatban is kiadta száz-száz példányban. Itt fontos azonban 

megjegyezni, hogy a legújabb kutatások árnyalják a képet az Acta recepcióját illetően, 

ami eszerint az imént mondottaknál komplexebb képet fest: az újabb adatok fényében a 

lap német fogadtatása és európai hatása a leszállóág periódusában sem volt jelentéktelen-
nek mondható. Erről lásd: (Fassel, 2005). Idézi még: (T. Szabó, 2004, 137). 
5 Ettől az évtől kezdve a nyugdíjba vonult Brassai szerkesztőként visszavonul és csak 

munkatársként tevékenykedik a továbbiakban. (Erről lásd bővebben: Gaál, 1975) 
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T. Szabó Levente felhívja a figyelmet arra a tudománytörténeti teherté-

telre, „amely a lap és az abban megfogalmazott korai komparatisztikai szemlélet 

kozmopolitizmusát jócskán leegyszerűsítve azt a nemzeti irodalmakkal szembe-

állítva fogta fel, noha az ÖIL egyik érdekessége épp abban keresendő, hogy a 

különféle nyelveken megfogalmazott eltérő nemzetszemléletek nem állnak biná-

ris oppozícióban a kozmopolitizmus képzeteivel, s ráadásul a lapban épphogy a 

különféle irodalmi nemzetépítési törekvések is sajátos, új helyzetbe kerülnek, de 

nem tűnnek el vagy számolódnak fel.” (T. Szabó, 2014, 139-140) 

 

Az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok tudományos értékét a több-

nyelvűség kérdésével is összefüggő, irodalomelméleti jellegű kezdeményezések 

adják, melyek érdemi módon kapcsolódnak be a goethei világirodalom fogalom 

körüli vitába. Meltzl a „fordítás művészetéről” beszél, azt az álláspontot képvi-

selve, hogy Goethe Weltliteratur alatt lényegében a német nyelvű fordításirodal-

mat értette (Meltzl, 1975, 61). 1882-ben ennél is messzebbre megy, amikor azt 

vallja, hogy: „A kritikai értelemben vett valóban humán és igazi goethei világ-

irodalom nem más, mint a mi jövő-tudományunk: az összehasonlító irodalomtu-

domány” (Meltzl, 1975, 175). Az összehasonlító irodalomtudományt (vagy ösz-

szehasonlító irodalomtörténetet, ahogy akkor nevezték) így voltaképpen azzal a 

diszciplínával azonosítja, amit ma fordítástudománynak nevezünk (Fried, 2012). 

A lap történetének szakértői azonban azt is joggal hangsúlyozzák, hogy az 

ÖIL által markánsan képviselt fordítástudományi szemlélet legalább annyira volt 

köszönhető a Meltznél jóval, egy generációval idősebb és tapasztaltabb Brassai-

nak, akit az idegen nyelvek iránti szenvedélyes érdeklődése nemcsak az össze-

hasonlító nyelvtudomány iránt tett elkötelezetté, de például még a szankszrit 

nyelv iránt is (T. Szabó, 2014, 139).   

Miben is összegezhetők Meltzl és Brassai komparatisztikai elvei és szerkesz-

tői módszerük? Elsőként a poliglottizmus elvét kell kiemelnünk, melyet kezdet-

ben hexaglottizmusnak, végül dekaglottizmusnak neveztek, s mely szerint az ösz-

szehasonlítás elve csak akkor hiteles, ha az értelmező beszéli a tanulmányozott 

mű eredeti nyelvét. Másfelől a dekaglottizmus elve egy normatív mozzanattal 

egészül ki: a szerkesztőpáros szerint ezeknek a nyelveknek kell, hogy legyenek 

„klasszikus” szerzőik. A dekaglottizmust Meltz azzal az erősen vitatható érvvel 

magyarázza, mely szerint tíz olyan nyelv van, amelynek irodalma klasszikusok-

kal rendelkezik (Meltzl, 1975, 69). A normatív szempontot a jelek szerint a prog-

resszív modernista ősatyák sem tudják teljesen megkerülni, legyen mégoly nyi-

tott és plurális kultúrafelfogásuk és annak következetes alkalmazása lapjuk ha-

sábjain.     

Másodszor: az ÖIL több mint húsz nyelven közöl cikkeket, többek közt latin, 

magyar, német, francia, angol, spanyol, finn, svéd, román, albán, örmény, hol-

land, izlandi, dán, cigány, kínai, japán és arab nyelven, valamint különféle dia-

lektusokban (Gaál, 1975, 19). A goethei modellnek megfelelően az egymással 

összehasonlított nyelvek között semmiféle értékhierarchia nem érvényesülhet. A 
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tanulmányokat többnyire németül, magyarul vagy franciául publikálják, az ösz-

szehasonlított műveket az eredeti nyelven. Meltzl javaslatára minden tanulmányt 

azon a nyelven írnak, amely nemzeti nyelven az adott mű megszületett. (Gaál, 

1975, 20) 

Harmadszor: az összehasonlítandó műveket le kell fordítani. Goethe nyomán 

a „fordítás művészetének” alapszabályain Meltzl azt értette, hogy az „igazi” for-

dítónak – aki költő vagy zseni – nemcsak le kell fordítania a szöveget, hanem a 

befogadó nyelv szellemének megfelelően átköltenie, kulturálisan adaptálnia. Né-

zőpontunkból nagyon lényeges, hogy az alapító szerkesztő erősen hangsúlyozta 

ennek kapcsán a forma megőrzésének jelentőségét. Tudniillik azt vallotta, hogy 

az összehasonlításnál a formának van elsőbbsége, hiszen „minden eredetiséget 

csak a forma őriz”, vagyis „formát csak formával lehet összehasonlítani, tartal-

mat tartalommal nem lehet összehasonlítani” (Meltzl, 1975, 154). Innen, hogy 

Meltzl kánonjában a költészet elsőbbségét tapasztalhatjuk, az összehasonlítás tár-

gya elsődlegesen a vers kell legyen. Még ha Metzl Hugó idealista felfogása 

Goethe közvetítésével Kanttól is származik, mai szemmel nézve a korai struktu-

ralizmus egy fontos előfutárának látszik. Az alábbi idézet magáért beszél: „a 

próza úgy viszonylik a költészethez, mint a mechanizmus az organizmushoz 

(…).” (Meltzl, 1975, 154) 

Negyedszer: a hatástörténeti kutatásokon túl az ÖIL szemléletének újdonsága 

a forráskutatásokban mutatkozik meg, melyek a genetikus kritika módszerét és 

látásmódját előlegzik, s melyeknek külön jelentőséget ad, hogy a magyar iroda-

lom európai gyökereit igyekeznek feltárni, és – ami meglepőbb és ritkább – vica 

versa: olyan kulturális, ill. szövegnyomokat keresnek és tárnak föl az európai 

irodalomban, melyek magyar forrásokra vezethetők vissza. A legjobb példa erre 

a Székely Edward: egy olyan erdélyi székely népballada, melyet Kriza János fe-

dezett föl, és Arany közölt a Koszorújában 1864-ben. A lap többek közt feltárta 

a skót ballada székely eredetét. A Székely Edward példája a Meltzl-Brassai duó 

egyik legfőbb argumentumává vált a magyar, ill. a közép-európai kultúra egyen-

rangúságát bizonyítandó a Nyugathoz mérten. Hiszen ez a példa is azt mutatja, 

hogy a Nyugat kultúráját és irodalmát is áthathatják magyar impulzusok. Az Acta 

Comparationis másik fontos hozadéka, hogy számos klasszikusnak mondott ma-

gyar költeményt lefordíttattak tíz-tizenöt különböző nyelvre, vagyis a magyar 

költészet egy szeletét hozzáférhetővé tették az idegen nyelvű olvasó számára. 

Amiről jól tudjuk, hogy a mai napig korántsem evidencia: a költészet alighanem 

mindig is a magyar kultúra legnehezebben hozzáférhető, legnehezebben közve-

títhető szférája lesz a külföldi kultúrák számára. Az Összehasonlító Irodalomtör-

ténelmi Lapok tehát e vonatkozásban is nagy jelentőségű kulturális missziót tel-

jesített, mégpedig éppen „világirodalmi” vonatkozásban. Mindez jól mutatja 

Meltzl azon igyekezetét és elévülhetetlen érdemét, hogy ne csak a külföldi iro-

dalmakat terjessze magyar nyelvű közegben, hanem egyúttal a magyar irodalmat 

is népszerűsítse külföldön, amit már a legelső lapszámban célul tűzött ki. 
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Az ÖIL több állandó rovattal bírt: a legfontosabb az 1877-től induló Petőfi-

ána volt. Az Irodalmi szemle-rovat (Revue Polyglotte) a kulturális transzfer sze-

repét töltötte be a legprogresszívebb modernség jegyében: a nemzetközi híreket 

magyarul közölte a hazai olvasóval, a belföldieket németül, valamint más idegen 

nyelveken a külföldi olvasóközönséggel. Rövid közleményekről volt szó iro-

dalmi eseményekről, könyvújdonságokról, magyar vonatkozású külföldi előadá-

sokról. A Symmikta (Vegyes közlemények) rovat főleg népköltészeti anyagokat 

hozott le, nagyszámú román népdallal, amit eredetiben, ill. magyar és más fordí-

tásban közöltek. A rovat főmunkatársa, a kétnyelvű, félig román, félig magyar 

Gregoriu Szilasi egyben a román kulturális élet közvetítését is biztosította: a lap 

kétnyelvűségének és transzkulturális jellegének újabb példájaként. Az Acta há-

rom ünnepi számot is kiadott: a Bölcs Náthán (V. kötet 9-10. szám) és A tiszta 

ész kritikája (IX. kötet 10. szám) számot megjelenésük századik évfordulójára, 

valamint egy Goethe-számot a szerző halálának ötvenedik évfordulójára (XI. kö-

tet 5. szám) – Meltzl tudományos érdeklődésének megfelelően, aminek a közép-

pontjában, Petőfin és Schopenhaueren túl, Lessing, Kant és Goethe állt (Gaál, 

1975). 

A későbbi évfolyamokban az összehasonlító etnográfia és mitológia állt a 

középpontban. Meltzl – aki a társtudományok közül az etnográfiának különös 

jelentőséget tulajdonított – figyelemre méltó erőfeszítést tett, hogy feltárja a ti-

pológiailag hasonló népköltészeti és etnográfiai motívumokat: a népdaloknak ezt 

az etnográfiai, mai terminussal élve kultúrantropológiai jellegét az alapító szer-

kesztő „világirodalmi” aspektusnak tekintette. Sőt, Meltzl még messzebbre ment, 

amikor is összefüggést feltételezett irodalom és technika között, mégpedig a nép-

költészet leírási technikájával kapcsolatos perspektívában (Fried, 2012, 68). Az 

Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok alapítója ebben a tekintetben a leg-

újabb elméleti irányzatok egyik korai előfutárának is mondható, nevezetesen a 

médiatudományi szemlélet egyik megelőlegezőjeként. 

Ez a szemléletmód másrészt erősen emlékeztet, sőt megkockáztathatjuk, 

hogy megelőlegezi a szláv strukturalizmus és a strukturális antropológia emi-

nens képviselőinek nevezetes együttműködését: Roman Jakobson és Claude 

Lévi-Strauss emlékezetes, mára klasszikussá vált 1962-es Baudelaire-elemzését 

(A macskák), mely feltűnően hasonló interpretációs elvről és gyakorlatról tanús-

kodik, mint a Brassai-Meltzl párosé.  

Végezetül ezek, a komparatisztika nemzetközi intézményesülésének origó-

pontján megmutatkozó kezdeményezések bizonyos értelemben a fordíthatóság 

körüli legújabb tudományos vitákat előlegezik, melyek az utóbbi évek nemzet-

közi komparatisztikájában nagy figyelmet kaptak: Emily Apter a Barbara Cassin-

féle Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des intradusibiles 

(2004; magyar fordításban: Európai filozófiai szótár: a fordíthatatlanság /szó 

szerinti fordításban: a fordíthatatlanok/ lexikona) nyomán javasolta az összeha-

sonlító irodalomtudomány legalapvetőbb axiómáinak kritikai újragondolását, 

többek közt a fordításelmélet vonatkozásában is, s odáig ment, hogy azt állítsa, 

a világirodalom maga a fordíthatatlanság, a fordíthatatlanságot (intraductibilité) 
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ekként a világirodalom-fogalom  (littérature mondiale, pontosabban: littérature-

monde) (Apter, 2007) reflexív elemeként kell tekinteni (T. Szabó, 2014, 135). 

Még ha a Meltzl – Brassai-féle koncepció az Emily Apter képviselte felfogás 

ellenkező pólusán látszik is elhelyezkedni, végső soron mindkét esetben a kom-

paratisztika, sőt az irodalomtudomány meglehetősen hasonló felfogásának lehe-

tünk tanúi, a fordítás – fordíthatóság problémájának középpontba állításával. Hi-

szen a világirodalom fogalma mind a korai, mind a kortárs komparatisztikai fel-

fogásban a fordításprobléma kontextusában fogalmazódik meg. Másként: a for-

dításelméleti kutatások legújabb eredményei, merőben provokatív kérdésirányai 

ebből a szempontból az első komparatisztikai szaklap szellemi leszármazottjai-

ként is értelmezhetők.   

A latin nyelvű Biblia, mint ismeretes, fordulópontot hozott a fordítástörténet-

ben: a Septuagintában – a traducere egyik etimológiai eredetének megfelelően – 

Jeromos hermeneuein alatt egyszerre ért fordítást és interpretációt (Cassin, 2004, 

1305). Vagyis a Brassai – Meltzl páros világirodalmi hagyomány és fordításha-

gyomány összetartozását valló komparatisztikafelfogása e vonatkozásban az eu-

rópai vagy „világirodalom” kezdeteiig, fordításkultúránk gyökereiig megy visz-

sza. 

E ponton szeretném felidézni George Steiner alapvető fontosságú könyvének, 

a Bábel utánnak – After Babel. Aspects of Language & Translation (1998) – né-

hány, szempontomból különösen fontos elgondolását. Eszerint minden kommu-

nikáció a maga módján egyfajta fordítás, így a fordítás szüntelenül jelen van min-

dennapjainkban valamiféle „többnyelvűség”-ként. Ebből következőleg valójá-

ban az egynyelvű közegben is folyamatos „fordítással” kommunikálunk. „A 

francia-angol-amerikai – tehát több kultúra és nyelv közöttiségét megtapasztaló 

– George Steiner könyve ugyan nem elsősorban az irodalmi többnyelvűségről 

szólt, de fókusza megerősítette az akkortájt épp indulóban levő komparatisztikai 

perspektíva érvényességét” (T. Szabó, 2014, 542), nézőpontomból, az első euró-

pai komparatisztikai lap ezredfordulós újragondolása felől pedig kifejezetten re-

levánsnak mutatkozik.  

Steiner koncepciója Leonard Forster könyvére támaszkodik – The Poet’s 

Tongues: Multilinguism in Literature (1970) –, melynek megjelenésétől a több-

nyelvűséget mint par excellence komparatisztikai problémakört tartjuk számon. 

Forster a többnyelvű költészettel foglalkozik, nagyon izgalmas elgondolásokkal 

Rilke francia nyelvű költeményeiről. Erre a könyvre szokás visszavezetni a plu-

rilingvisztikus és pluricentrikus szemlélet eminens jelenlétét a nemzetközi ösz-

szehasonlító irodalomtudományi kutatásokban, azt, amit a Brassai – Meltzl páros 

poliglottizmusnak nevezett. Forster szerint a többnyelvűség folyamatosan jelen 

lévő történeti hagyomány, amely az irodalmi modernt és a premodernt is megha-

tározta. „E megfontolás fényében fogalmazta újra a többnyelvű költők és a köl-

tészeti többnyelvűség iránti érdeklődést, s vizsgálta felül a romantikából öröklött 

elképzelést a saját, »egyetlen« nyelv szakralitásáról.” (T. Szabó, 2014, 545) 
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A kortárs komparatisztika egyik emblematikus műve, Pascale Casanova Az 

irodalom világköztársasága (La République mondiale des Lettres) című mun-

kája, mely ugyancsak erősen támaszkodik a többnyelvűséggel kapcsolatos újabb 

kutatásokra. A szerző azt állítja, az irodalom világköztársaságának megvan a 

maga greenwichi meridiánja, amihez a művek újszerűsége és modernsége mérhető. 

Casanova odáig megy, hogy azt vallja, a nyelvek közötti kommunikáció – a két-

nyelvűségen, a többnyelvűségen és a fordításon keresztül – sokkal inkább repro-

dukálja vagy felerősíti a nyelvi egyenlőtlenségeket, mintsem korrigálja azokat: „la 

communication entre les langues, par le biais du bilinguisme […], de la diglossie 

[…] ou de la traduction, reproduit (ou renforce) les inégalités linguistiques beau-

coup plus qu’elle ne les corrige”. Majd hozzáteszi: „A fordítást és kollektív két-

nyelvűséget a nyelvi dominancia és annak következményei felől kell értelmezni, 

nem pedig azok ellenében: ezek a jelenségek éppen a nyelvek közötti hatalmi 

viszonyokat reprodukálják, ahelyett hogy felszámolnák azokat.” – „Traduction 

et bilinguisme collectif sont des phénomènes à comprendre non pas ‘contre’ mais 

‘à partir’ de la domination linguistique et de ses effets : au lieu de lui échapper, 

ces phénomènes reproduisent le rapport de force entre les langues.” (Casanova, 

2008, 9-10). Elgondolásait Kafka paradox nyelvi helyzetével illusztrálja, aki az 

asszimilált prágai német nyelvű zsidó közösség tagjaként nem tud jiddisül, ha-

nem éppen a német, az elnyomó nyelv, a hatalmi nyelv az anyanyelve és válik 

az irodalmi nyelvévé, amin keresztül megírja traumatikus léttapasztalatát. Casa-

nova olvasatában ennek a sajátosan kafkai nyelvnek a megteremtésében tárható 

fel a Kafka számára egyszerre „saját” és „idegen” német nyelv belső bilingviz-

musa. A szerző, akinek könyvében Kafka a paradigmatikus szerző, a neki szen-

telt hosszú fejezetben kifejti, hogy az életmű radikalizmusának gyökerét ebben a 

specifikus többnyelvűségben kell kijelölni. Casanova tudniillik a modernség iro-

dalmát a periférikus centrálissá alakításának képességében (kiindulópontként: 

Párizshoz mint szükségszerűen domináns kulturális hatalmi centrumhoz mérten), 

valamint a nyelvközöttiség jelenségében látja. 

A többnyelvűség kérdése azért is válhatott központi kérdéssé a jelenkori 

komparatisztikai kutatásokban, mert a posztkoloniális diskurzus megjelenése óta 

megélénkültek az emigrációval, a száműzetéssel, a transznacionalizmussal kap-

csolatos kutatások, az identitásváltás- és traumaelbeszélésekkel, az átmenetnar-

ratívákkal vagy a hibrid identitásokkal foglalkozó elméletek (Schmeling – 

Schmitz-Emans, 2002; Knauth, 2011).  

 

T. Szabó Levente a fentiekkel kapcsolatban a következő példákat hozza a lap 

történetéből:  

- Az egyik 1884-es számban megjelenik Tcheng Kitong, Kína berlini, majd pá-

rizsi kulturális attaséjának fordítása Petőfi Reszket a bokor, mert… kezdetű ver-

séről. „A szöveg nyilván válasz a lap egyik leghosszabb távú projektjére, az in-

duláskor megfogalmazott komparatisztikai, fordításelméleti és poétikai kísér-

letre, hogy Petőfi versei a világ összes nyelvén megszólaljanak.” (T. Szabó, 
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2014, 140) De ez nem minden: Meltzl „a fordítás jelentésképző szerepét példá-

zandó, a magyar olvasók számára elkészítette a kínai fordítás magyar fordítását 

is – azaz látványosan mutatta meg a kínai irodalmi logikába beágyazott magyar 

kánoni szöveg újszerű identitását (…).” A kiadvány jellemző módon a „Petőfi-

Polyglotte” címet viselte.6 

- Egy másik fantasztikus példa az Acta korát meghazudtoló, alternatív modern-

ségére egy erdélyi cigány folklórt egybegyűjtő kötet, mely az ÖIL melléklete-

ként, a Fontes nevű sorozat részeként jelent meg 1878-ban (von Meltzl, 1878). 

Szép példa ez arra, hogy a korai komparatisztika milyen reflektáltan viszonyult 

a nyelvi egyenlőtlenségekhez: a kiadvány „egy kodifikált sztenderd nyelv és 

nemzet nélküli közösség példáján demonstrálta Brassai és Meltzl elképzelését a 

nyelvek egyenlőségéről” (T. Szabó, 2014, 146-147). Ugyancsak figyelemre mél-

tó, hogy ezt a számot később újra kiadják, majd egy részét angolra fordítják, és 

a fordító közreműködésével, aki a folyóirat egyik külföldi munkatársa, az USA-

ban is megjelentetik. (Phillips Jr., 1885; T. Szabó, 2014, 146-147)  

- T. Szabó végül egy harmadik, igen beszédes példára is hivatkozik: a Goethe-

számban megjelentetett Gleich und gleich című vers nem normatív nyelvválto-

zatokra, többek közt cigány, örmény és jiddis nyelvre történő fordítására (T. 

Szabó, 2014, 147). Az 1882-es összeállítás Észak-erdélyi poliglott gyűjte-

mény címen jelent meg. 

Az Acta Comparationis avatott értelmezője mindebből azt a következtetést 

vonja le, hogy az első nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi lapban 

alapvető szerepe volt a különféle hibrid identitásformáknak: hibrid identitású 

szövegek, többnyelvű szerzők, fordítók, hibrid kutatási témák jelentek meg 

benne. Mi több, a Brassai – Meltzl páros voltaképpen magát az irodalmat is hib-

rid tárgyként tekintette. A hibrid geokulturális identitás az ÖIL transznacionális 

tudományos törekvéseiben döntő jelentőséggel bírt (T. Szabó, 2014, 145).  

 

Meltzl Hugónak és Brassai Sámuelnek sikerült valóban innovatív tudomá-

nyos koncepciót és gyakorlatot kialakítania és alkalmaznia az Összehasonlító 

Irodalomtörténelmi Lapok tizenegy éves története során, egy poliglott nyelv-

szemlélet, egy transznacionális kultúraszemlélet és egy ma is korszerűnek mond-

ható komparatisztikai látásmód jegyében, s mindezen eredményeket európai 

szinten és közegben felmutatni. Ez még akkor is igaz, ha a ma napig némileg 

jogosnak tűnik a lapot ért korabeli vád, miszerint az Acta helyenként a szó szoros 

értelmében olvashatatlan, éppen a szélsőségekig vitt poliglottizmusa, soknyelvű-

sége okán. Ezzel együtt (vagy ennek ellenére) az Acta Comparationis Litterarum 

Universarum e tudományterület egyik alapító és alapvető, máig megkerülhetet-

len orgánumává lett, valódi nemzetközi beágyazottsággal és valódi többkultúrájú 

és/vagy különféle nyelveket, kultúrákat képviselő nemzetközi szerzőkkel, akik 

közül sokan nemzetközi, „világirodalmi” hírnévvel és progresszív tudományos 

                                                             
6 „Petőfi-Polyglotte” = ÖIL, 1877. június XII. sz, rendkívüli melléklet, 250–251. 
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erővel rendelkeztek. Sőt, az ÖIL-nek külföldön sokkal több előfizetője, munka-

társa és híve volt, mint magyar közegben (Gaál, 1975, 25) – ami újabb példa 

ambivalens kulturális státuszára. „A nagy fővárosoktól távol eső Kolozsváron 

olyan lap jelent meg, amelyet kelet és nyugat tudósai írtak és olvastak. Meltzl 

néhány évig irodalmi központtá tette városát. Büszkén vallotta, hogy Erdélynek 

már történelmi-művelődéstörténeti múltja alapján is joga van a vezető szerepre, 

hiszen ez az a klasszikus terület, ahol Wulfila gót bibliáját fordította, Discorides 

poliglott szótárát (…) megírta, s ahol Marcus Aurelius filozófiai írásaihoz az ih-

letet kapta.” (ÖIL. XVII. kötet, 7. Idézi: Gaál, 1975, 25). 

 

Ha fel is kell adnunk a reményt, hogy (a közeljövőben) olyan folyóiratot ala-

pítsunk, mint az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok, Meltzl és Brassai 

transzkulturális missziója ma is példaértékűnek mutatkozik, s mit sem veszített 

aktualitásából. Hiszen a jelek szerint az összehasonlító irodalomtudomány jövője 

saját genezisében, önnön történetiségében, plurilingvis, transzkulturális múltjá-

ban keresendő. 
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Ladányi István 

 

Az újvidéki Új Symposion folyóirat első szerkesztői nemzedékének többköz-

pontú irodalom- és kultúrafelfogása1 

 

 

 

A címbe emelt többközpontú irodalom- és kultúrafelfogás ihletője a nyelvi 

pluricentrizmusról, a pluricentrikus nyelvekről való gondolkodás, amely két 

vagy több nemzet vagy más módon elkülöníthető nyelvhasználói közösség által 

használt nyelvek kutatására irányul, amely nyelvhasználói gyakorlatok egymás-

sal interakcióban állnak, és az így kialakult nyelvváltozatok kellő, identifikálásra 

alkalmas megkülönböztető jeggyel rendelkeznek, és a nyelvhasználók is felis-

merik nyelvváltozatuk eltérő jellegét, és ezt közösségi/nemzeti identitásuk ré-

szének tekintik (Clyne, 1992, 1–9; Muhr, 2012, 23–48). Az elmélet jól kezeli az 

alakulásban lévő nyelvi folyamatokat, az eltérő kodifikációs szinteket, az eltérő 

normatív igényeket, domináns és nem domináns nyelvváltozatok létét, tanulságai 

alkalmasak lehetnek a magyar irodalomtörténeti folyamatok vagy a kortárs ma-

gyar irodalom leírása kapcsán az egyetemes magyar irodalomról, a regionális 

magyar irodalmakról, a határon túli magyar irodalmakról folytatott irodalmi/iro-

dalomtudományi viták szembenálló álláspontjainak a kezelésére, segíthetnek a 

regionális irodalmi sajátosságok megközelítésében és leírásában. 

Dolgozatom egy folyóirat-történeti kutatásba illeszkedik, amelynek kereté-

ben az Új Symposion folyóirat kulturális kapcsolódásainak leírásához is hozzá-

segíthet a többközpontú kulturális szerkezet gondolata. A magyar irodalommal 

kapcsolatban a többközpontú szerkezet elsősorban a Budapest-központú iroda-

lomfelfogással szembeállítható, regionális alakzatokat, irodalomszerveződési 

formákat, kulturális identitásváltozatokat is figyelembe vevő vertikális tagolást 

jelenthet. Olyan kulturális identitásalakzatok feltárását, létesítését, amelynek so-

rán figyelembe vehetők például az erdélyi kulturális hagyományok és ezek to-

vábbélése, illetve újabb jellemzők formálódása a romániai magyar irodalomban; 

amely folyamatban megvitatható a magyar irodalom szlovákiai kötődésű műve-

lői esetében az, hogy a regionális kulturális sajátosságok, a kétnyelvűség és két-

kultúrájúság, a szlovák és a cseh kultúra jobb ismerete és ezek közvetítő szerepe 

az egyéni alkotói attitűdökön és poétikákon túlmutatóan is hatással lehet; amely-

ben modellezhetők a jugoszláviai magyar irodalomnak nevezett jelenségkör ese-

tében a saját irodalom és kultúra tevékeny létesítésének és alakításának szándé-

kai, eszményei és megvalósításai vagy a multikulturális sajátosságokat mutató 

Jugoszlávia kulturális kereteinek inspiráló jellege. Az irodalom mint rendszer 

                                                             
1 A tanulmány a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – NKFIH támoga-

tásával, A kánonképződés folyamatai komparatív megközelítésben: közép-európai és ke-
let-közép-európai kánonok a modernség kontextusaiban című, 125791 nyilvántartási 

számú NN_17 pályázat keretében készült. 



24 

esetében a fenti regionális tagozódáson túl a többközpontú szerkezet alkalmas 

lehet az eltérő kánonok megjelenítésére is, amelyek nemcsak kulturális régiók, 

hanem a hagyományokhoz való viszony, a kulturális identitásról alkotott képze-

tek, az irodalom és a művészetek szerepéről vallott elképzelések, kulturális ér-

tékrendek szerint az egyetemesnek tekintett magyar irodalmon belül horizontális 

rétegeket is kirajzolhatnak.   

A többközpontú szerkezet továbbá egy regionális kultúra esetében a több kul-

turális térséghez, önálló entitásképző centrumhoz tartozás, illetve több központ-

hoz való vonzódás leírására is használható. Az egykori Jugoszláviában kialakult 

és évtizedeken keresztül formálódott, önálló kulturális identitás létesítésében ér-

dekelt vajdasági magyar irodalom esetében a saját kulturális centrum mellett az 

egyetemes magyar kultúrához való odatartozás, az egyes magyar regionális kul-

turális alakzatokhoz való külön sajátos kötődések, illetve a délszláv térség kul-

turális régióihoz való vonzódások, továbbá az 1950-es évektől intenzíven létesí-

tett és eszménye szerint az egyes délszláv nemzeti kultúrákat magába foglaló, sőt 

integráló jugoszláv kultúrához való kötődés is leírható egy többközpontú szerke-

zettel. Ez a szerkezet nem tételez éles határokat, kizárólagos formációkat, és le-

hetőséget nyújt az időben változó tendenciák azonosítására is, az egyes kulturális 

centrumok vonzerejének növekedésére vagy csökkenésére. A folytatásban a fent 

vázolt elképzeléseket az újvidéki Új Symposion folyóirat, illetve az időben ko-

rábban indult Symposion-mozgalom tevékenységének, kulturális kapcsolódásai-

nak a leírásához kívánom hasznosítani.  

 Az Új Symposion folyóirat mintegy három évtizedes története nehezen kö-

rülhatárolható irodalmi jelenségkör, amelynek meghatározó kontextusait képe-

zik a jugoszláviai és a vajdasági magyar kulturális és társadalmi közegek, a ma-

gyarországi és más, Magyarországon kívül létesülő kulturális alakzatokhoz való 

kötődések, elválaszthatatlanok tőle a nemzeti kisebbségi meghatározottságok, to-

vábbá a több évtizedes működés történelmi változásai. A dolgozat elején a kon-

textusok érzékeltetésére fölvázolom a folyóirat működésének legfontosabb ada-

tait, jellemzőit. A folytatásban az Új Symposion folyóirat modernista karaktere 

mellett hozok fel érveket, majd ennek összefüggéseiben értelmezem a folyóirat 

szerkesztési gyakorlatát, illetve az alkotói poétikák egyes jegyeit. 

Az Új Symposion folyóirat első száma 1965 januárjában jelent meg Újvidé-

ken, egy huszonéves fiatalokból álló irodalmár csoportosulás lapjaként. A lap-

alapításhoz vezető Symposion-mozgalom indulása az 1950-es évek legvégére, a 

’60-as évek legelejére tehető. A Symposion-mozgalom neve az Ifjúság című új-

vidéki ifjúsági hetilap 1961. december 21-én indult mellékletéhez kötődik. A ko-

rábbi közművelődési jellegű és ifjú tollforgatóknak lehetőséget adó irodalmi ro-

vatot ekkor váltotta fel Symposion címmel egy kétoldalas melléklet, amelynek 

viszonylag nagy önállósággal rendelkező szerkesztői az akkor 21-22 éves Bányai 

János, Domonkos István, Fehér Kálmán, Koncz István és Tolnai Ottó voltak. A 

Symposion mellékletnek 1964 őszéig hetvennyolc száma jelent meg, és mintegy 

hatvan munkatárs írásait közölte (Németh, 2010, 25). Ennek szerkesztői gyakor-

latában és az első számtól kezdődően élénk, nem ritkán durva vitáiban erősödött 
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meg nemzedékként az 1965-ben az Új Symposiont elindító írócsoport. A hangadó 

szerkesztők és munkatársak, elsősorban Bányai János és Tolnai Ottó, továbbá 

Bosnyák István, Utasi Csaba, Végel László radikális hangnemben támadják a 

vajdasági magyar irodalom köldöknézőnek nevezett provincializmusát, „temp-

lomtorony- és dűlőút-perspektíváját”, a korábbi nemzedékek már beágyazódott 

szerzőit, aktuális köteteit. A délszláv térség folyóirataiból és kiadványaiból tájé-

kozódó fiatalok a saját vajdasági magyar közegben kívánják ugyan kifejteni a 

hatásukat, de sajátként kezelik az egész délszláv térséget, és első kézből kívánnak 

tájékozódni és véleményt formálni a magyarországi irodalmi és kulturális fejle-

ményekkel kapcsolatban is (budapesti úti beszámolókat írnak, folyóirat-szemlé-

ket, könyvkritikákat publikálnak). Elsősorban a délszláv közegen keresztül tájé-

kozódnak az újabb világirodalmi folyamatokban, jelentős mértékben támasz-

kodva közben magyarországi műfordítókra is, továbbá keresik a kapcsolatokat a 

nyugati magyar emigráció alkotóival. Az első durva összecsapásokat követően a 

fiatalok mellé áll a nagy tekintélyű baloldali irodalmár Sinkó Ervin, ami viszony-

lagos védettséget és további pártfogókat biztosít nekik. A folyamatos viták, tá-

madások kereszttüzében így kerülhetett sor az 1965-ös önálló lapindításra. A vaj-

dasági magyarságnak ekkor működik egy nagy hagyományú lapja, az 1934-es 

alapítású Híd, továbbá a Magyar Szó napilapnak van egy hetente megjelenő mel-

léklete. Ezeket a kereteket bővíti az Új Symposion a fiatal, a húszas éveik köze-

pén járó szerkesztőknek lehetőséget adó fórumként. Az első nemzedék kisebb-

nagyobb változtatásokkal 1971 végéig szerkesztette a lapot, aztán Tolnai Ottó 

1971 végi leváltását követően egyre inkább átalakul a szerkesztési gyakorlat, és 

az újvidéki Magyar Tanszék által kibocsátott hallgatókra építő, erőteljesebben 

irodalomtudományos, főként strukturalista megközelítéseket preferáló diskurzu-

sok jellemzik a folyóiratot. Újvidék mint kulturális centrum megerősödése a fo-

lyóirat szerkesztési gyakorlatán is tükröződik. A délszláv irodalmi-kulturális fo-

lyamatokra való figyelem, tájékozódási irány továbbra is megmarad, bár több-

nyire formálisabb, kevésbé támaszkodik élő kapcsolatokra, és nem annyira napi 

jellegű, gyakran tematikus összeállításokban valósul meg. 1980 elejétől 1983 kö-

zepéig a folyóiratot a Sziveri János költő nevével fémjelzett harmadik nemzedék 

szerkeszti, amely újra erősebben nyit a magyarországi és más határon túli magyar 

nemzedéktársak felé, miközben fenntartja a korábbi természetes kapcsolatokat a 

délszláv térség kulturális formációival is, legerősebb kapcsolatokat a szintén új-

vidéki folyóirattal, a szerb Poljával ápolva.  

A Symposion mozgalom indulása, illetve az Új Symposion folyóirat első év-

tizede kifejezetten a modernség jegyében telt, a folyóirat a modernség nyelvén 

definiálta magát. A folyóirat mint önreprezentációs forma önmagában is az idő-

beliségben lét és a hozzá kapcsolódó lineáris fejlődéselképzelés artikulációs for-

mája, az újkor terméke, egy olyan világképé, amely „a jövő felé nyitott”, amely-

ben „a magából újat szülő jelen minden egyes pillanatában újra és újra megis-

métlődik a korszakos újat kezdés” (Habermas, 1998, 11–12). Jürgen Habermas 

a Filozófiai diskurzus a modernségről című könyvében a „folyamatos megúju-
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lás” igényét, „a mozgást kifejező fogalmak” használatát említi még, s ezzel ösz-

szefüggésben azt, hogy „a modernség a maga orientáló mértékeit nem kölcsö-

nözheti és nem is akarja kölcsönözni egy másik kor példaképeiből; a modernség-

nek önmagából kell merítenie saját normativitását.” (Habermas, 1998, 11–12) 

Az Új Symposion az első nemzedék által szerkesztett éveiben a modernségesz-

mény jegyeit hordozza magán, hagyomány és modernitás konfliktusában, amely 

konfliktusnak kifejezetten teremtője és kiélezője a vajdasági magyar kultúrában, 

mindig a modernitás oldalán határozza meg magát, magáévá teszi annak retori-

káját, ellenfeleit pedig a modernizmus ellenfelének pozíciójába szorítja. (Hagyo-

mány és modernitás dinamikájáról a vajdasági magyar közeg vonatkozásában 

lásd Bányai János, 2007, 58–64.) Maga a folyóirat nevébe emelt „új” szó is a 

modernség szava, és célzatos választás (Szerbhorváth, 2005, 58.; Faragó, 2009, 

71–72; Ladányi, 2015, 72–73; Losoncz, 2018, 8). A szerkesztés gyakorlata pedig 

a meglévő saját kulturális örökség, a hagyományok ápolása helyett az újat alakí-

tás, a kísérletező létrehozás eszményét követi, harmonizálva a modernitásnak a 

szocializmusban is érvényesülő eszményeivel. A jugoszláviai szocializmus kü-

lönösen preferálta „a múlt visszahúzó erőivel” szemben a bátor jövőalakítást, az 

előzmények nélküli új alakzatok létesítését. Ezek között az eszmények között ott 

van a hit az irodalmi és kulturális cselekvések valóságalakító relevanciájában, hit 

abban, hogy a múlt negatív történelmi eseményeinek, rossz gyakorlatainak jelen-

béli érvényessége a kultúra eszközeivel felülírható.  

Az értékőrzést előtérbe állító, a lokálist művészi kompromisszumok árán is 

preferáló szerkesztői és alkotói gyakorlatok helyett abszolútnak tekinthető eszté-

tikai mérce alkalmazásának az igénye jellemzi őket, illetve a saját lokális közeg-

nél tágabb hatókörű alkotói érvényesség elérése. Jellemző, hogy élénk belső vi-

ták folynak a folyóirat szerkesztői-szerzői gárdáján belül is, egymással szemben 

is vállalják a konfrontációt a vitákban megfogalmazott értékek jegyében. Kedvelt 

műfajuk az esszé és a kritika, mindkettőben a kísérlet és a művészi újra törekvés 

ethoszával. Törekvéseikben elsődleges a saját lokális kultúra átalakításának az 

igénye (az egész Symposion-mozgalom ezt célozza), ugyanakkor a vajdasági 

magyar kulturális közeg mellett a teljes vajdasági kulturális közegben való lát-

hatóság is elengedhetetlen cél, továbbá az egyetemes magyar kultúra más szín-

terein is aktívan jelen kívánnak lenni, valamint Zágráb, Belgrád, Szarajevó, 

Ljubljana is a sajátnak tekintett délszláv kulturális közeg centrumaiként szerepel 

az 1960-as évek symposionista diskurzusában. A csak a saját lokális közeget pre-

feráló értékrendet, világképet ellentételező toposz lesz az Adria a behatárolhatat-

lansággal, a rögzíthetetlen, kimeríthetetlen jelentéseivel. Tolnai Ottó írásművé-

szetében ott kísért az Adria-motivikában a jelentés nyelvi parcialitásának, sőt a 

személyes kulturális azonosság fölszámolásának az imaginárius vágya is, a ten-

gerbe veszés, a tengerben való azonosságvesztés képével. Tolnai kedvelt, szim-

bolikus terepe lesz a delta, leginkább a Neretva folyó adriai deltájához kapcsoló-

dóan, a torkolatban egymással elkeveredő vizek elhatárolhatatlanságával 

(Thomka, 2009; Csányi, 2007, 51–58; 152–161; Virág, 2010, 234–254). Ezek a 

térkoncepciók, identifikációs viszonylatok, kulturális vonzódások sem időben, 
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sem az Új Symposion szerkesztői és szerzői körében nem egységesek, viták, ke-

resések, érvényesülési és identifikációs szándékok diskurzusában folyamatosan 

alakultak.  

Bányai János visszatekintő tanulmányában az Új Symposion folyóirat indu-

lására fölvázolja a folyóirat avantgárd kapcsolatrendszerét: tudatos kapcsolódá-

sát a történeti avantgárdhoz, a korai Kassák és a magyar avantgárd fölfedezését, 

a kapcsolatokat a kortárs magyarországi földalatti avantgárddal, illetve a belg-

rádi, zágrábi, ljubljanai irodalmi-művészeti kötődéseket: „az Új Symposionnak 

közvetlen kapcsolatai alakultak ki a magyar irodalom modern műhelyeivel és 

földalatti kezdeményezéseivel, Szentjóby Tamás, Ajtony Árpád, főként azonban 

Erdély Miklós köreivel, majd a Magyar Műhellyel, de kapuk nyíltak Belgrád, 

Zágráb és Ljubljana felé is, könyvek és kéziratok érkeztek, meghívások beszél-

getésekre és irodalmi rendezvényekre; sűrű levélváltások őrzik mostanáig e kap-

csolatok emlékét.” (Bányai, 2004) 

A közép-európai térségre kifejezetten jellemző a centrum-periféria szemben-

állás, a Monarchia örökségeként érvényesülő gondolatszerkezet Béccsel mint 

központtal, vele szemben pedig az összes többi várossal és térséggel mint pro-

vinciával az utódállamokra és a nemzeti kultúrákra is jellemző lesz. Ezt a szem-

benállást a magyar kultúrában a rendszerváltás előtti időszakban némiképp el-

lensúlyozták a magyar kisebbségi regionális centrumok. Újvidék ebben az idő-

szakban viszonylag erős gravitációval rendelkező centrumként viselkedett, ami-

hez jelentősen hozzájárult a symposionisták tevékenysége. Ezt a centrum-perifé-

ria viszonyt árnyalja a fentiekben vázolt gyakorlat, hogy a vajdasági magyar kul-

túra, igen jelentős részben a symposionisták kultúraalakító gyakorlata révén a 

hatvanas évek elejétől meghatározóan Belgrád, Zágráb, Ljubljana, sőt bizonyos 

mértékben Szarajevó vonzásában is létezett. A folyóirat-szerkesztés gyakorlatá-

ban, arculatában horvát és szerb folyóiratok voltak a mintáik, az egyes szerzői 

poétikáknál is szembetűnők az ebből a közegből származó irodalmi inspirációk. 

Nyilvánvaló példaként Végel László Egy makró emlékiratai című 1965-ös regé-

nyét említhetem, amelynek irodalmi előzményeiként kimutathatóan ott van a dél-

szláv közeg által közvetített Salinger-regény és a délszláv irodalomkritikában 

külön terminust is kapott jugoszláviai farmernadrágos próza (Aleksandar Flaker 

proza u trapericama kifejezése, lásd erről: Csányi, 2010). Végel László például 

Fogó a rozsban címmel említi 1965 elején a The Catcher in the Rye-t (Végel, 

1965, 4), nyilvánvalóan nem Gyepes Judit 1964-ben megjelent Zabhegyezőjét 

olvasta tehát, hanem Nikola Kršić szerbhorvát fordításának valamelyik kiadását 

(az első kiadás 1958-ban jelent meg Szarajevóban). Ugyanebben az időszakban 

Tolnai Ottó folytatásos regénye, az Érzelmes tolvajok vagy Domonkos István 

Kitömött madár című regénye a regénypoétikai sajátosságokat tekintve legin-

kább az új horvát regénykísérletekhez kapcsolható, különösen Antun Šoljan re-

génykísérleteihez. Tolnai Ottó egész életműve később is folyamatosan dialógus-

ban marad a horvát, a szerb és a szlovén irodalommal és képzőművészettel, il-

letve nehezen fölmérhető mértékben és arányokban vesznek részt művei jelen-
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tésképzésében a délszláv térség nem csupán irodalmi és művészeti, hanem tá-

gabb, hétköznapi kulturális gyakorlatai. Végel, illetve Tolnai korai regénypoéti-

kai kísérleteinek leglátványosabb megnyilvánulási formái a magyar nyelvi nor-

máktól való elmozdulások, ami a symposionisták körében is élénk viták forrása, 

illetve tartósan támadási felületet is jelent ellenük a vajdasági magyar közeg ha-

gyományőrző, hagyománytisztelő kritikusai részéről. Végel Lászlónak a nyelv-

romlást és a szlenget is a regénypoétika részévé tévő regénynyelve a symposio-

nista kritikusok részéről is támadások forrása (lásd erről Utasi Csaba visszate-

kintéseit: Utasi, 1974a, 165–166; Utasi, 1974b, 198–210), amíg Weöres Sándor 

lelkendező levélben meg nem dicséri az ifjú Végel nyelvteremtő erejét (Weöres, 

1967, 21). Tolnai Ottó kontaminált nyelvű szövegei, más szerzők esetében is a 

művek hivatkozási és utalási rendszere, a hétköznapi kultúrából származó hely-

megnevezések, személynevek, márkanevek, étel- és italmegnevezések, ízléspre-

ferenciák több gravitációs mezőt láttatnak kirajzolódni, és összetett azonosság-

alakzatokat hoznak létre. Szarvas Melinda a kulturális vonzódások fenti jelen-

ségkörének leírására a vonzás, vonzódás, gravitáció kifejezéseknek a hétköznapi 

(konceptuális metaforaként történő) használatán túllépve, a gravitációnak a fizi-

kában használatos alapjelentését felfrissítve, terminusként való bevezetését java-

solja, és a kulturális gravitáció modelljére tesz ajánlatot. Ez a gondolatmenet 

voltaképpen szintén centrumokkal számol, beleértve a saját tömeget képező saját 

centrumot és egy kulturális régiónak a többi vonzásában/taszításában kialakuló 

helyét (Szarvas 2018, 15–28). Ennél a modellnél is, akárcsak a centrum-periféria 

modell esetében a térbeli analógia vulgáris használatát kell kiküszöbölni, vagyis 

kezelni azt a sajátosságot, hogy nem csupán térben realizálódó kulturális alakza-

tokról gondolkozunk, hanem egymást többszörösen átfedő, gyakran egymásba 

fonódó, többnyelvű, interkulturális és transzkulturális jelenségkörről, amelyben 

például a vajdasági magyar irodalom a jugoszláviai kulturális térben sajátosan 

termékeny viszonyba kerül a vele földrajzilag közvetlenül nem érintkező szlovén 

kultúrával vagy a Vajdaságban művelt ruszin kultúrával, amelynek azonban szlo-

vákiai, ukrajnai formációi is vannak. Az ilyen sajátosságok olyan körültekintő 

komparatisztikai megközelítést igényelnek, amely az irodalmi entitások (szer-

zők, csoportok, közösségek) diskurzusában az odatartozás mellett számol a rész-

vétel, a több kultúrában való participáció, illetve a több kultúrából való részesü-

lés változataival. A gravitáció terminusként megjelenik a pluricentrikus nyelvek-

kel foglalkozó kutatóknál is, Clyne hivatkozik például Willemyns és Bister 

(1989), illetve Bister és Willemyns (1988) cikkeire, amelyekben gravitációs 

centrumokról és perifériákról értekeznek (Clyne, 1992, 4). 

Az Új Symposionban és a körülötte kialakult irodalmi-kulturális mozgások-

ban saját kánonalakító tevékenységet is tetten érhetünk. Nemcsak a vajdasági 

magyar szerzőkre való figyelem és fölértékelésük jellemző a magyar irodalmi 

kánonban, hanem a kísérleti irodalomra, a szabad versre, a műfajközi próbálko-

zásokra, a művészeti ágak közötti fokozott együttműködésre, az irodalmi perfor-

manszra való nyitottság, a magyar avantgárdhoz való megkülönböztetett vi-

szony, Cholnoky Viktor, Cholnoky László, Csáth Géza vagy Kosztolányi Dezső 
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életművére irányuló fokozott figyelem, Mészöly Miklós életművének korai be-

épülése a Vajdaságban (és bizonyos mértékben Vajdaságból) közvetített egyete-

mes magyar irodalmi kánonba (Mészöly az 1970-es évek végén már középiskolai 

tananyag a vajdasági magyar közoktatásban, és kiemelt figyelemben részesül az 

újvidéki Magyar Tanszék oktatási programjában). Ugyancsak elgondolkodtató a 

vajdasági magyar irodalom részesülése a jugoszláv kánonból, a vajdasági ma-

gyar irodalmi intézményrendszer sajátos viszonya Aleksandar Tišma, Danilo Kiš 

vagy Miroslav Krleža munkásságához, vagy az 1960-as években megújuló hor-

vát regény (különösen Slobodan Novak, Antun Šoljan) jelenléte a symposionista 

kánonban. Mindezek a sajátosságok más irodalmi ízlést, értékrendet felté-

teleznek az 1960-as éveket követően felnőtt vajdasági magyar irodalmár-

nemzedékekben. 

További kutatásokat igényel a symposionisták kritikusi, teoretikusi nyelvé-

nek alakulása. A magyar irodalmi és irodalomtudományi nyelvhasználattól a 

szókészletében főleg az indulás éveiben szembetűnően eltérő nyelvhasználat, a 

megfelelő szaknyelv létesítésére irányuló törekvés leírására alkalmazható a plu-

ricentrikus nyelvekről szóló, a bevezetésben hivatkozott elmélet. Nemcsak a dél-

szláv nyelvű szakirodalomból, olvasmányokból származó szlavizmusok haszná-

latát érhetjük tetten, hanem a magyarban nem honos vagy kevésbé frekventált 

nemzetközi kifejezések is az ilyen szempontból megengedőbb, kevésbé purista 

szerb nyelvi-kulturális hatásokat láttatnak érvényesülni, ami az egyetemes ma-

gyar irodalomtudományi nyelvtől eltérő értekezői nyelv felé mutat.  

Átfogó vizsgálatot igényel a symposionista fordításirodalom, ahol többek kö-

zött arra kell figyelemmel lennünk, hogy a meghatározóan magyar kisebbségi 

olvasóközönséggel számoló fordítók nem idegen kulturális közegbe transzponál-

ják a délszláv eredeti szövegeket, hanem számos tekintetben azonos kulturális 

közegbe, ahol a honosító-idegenítő szembeállítás értelmét veszti, vagy jelentősen 

módosul.  

A Symposion-mozgalmat bedarálta a történelem, lehetőségeit nagyrészt föl-

számolták a délszláv háborúk következményei. Figyelemre méltó ugyanakkor, 

hogy Tolnai Ottó és Végel László életműve, valamint a symposionista gyakor-

latokat elsajátító fiatalabb alkotók munkái iránt komoly érdeklődés mutatkozik 

nemcsak a magyar, hanem a posztjugoszláv térségben is, amely érdeklődésnek 

része, hogy ezek az életművek, alkotások nagyon sajátosan kötődnek a délszláv 

térségekhez, jeleik, kulturális kódjaik jelentős részben ebben a közegben nyernek 

értelmet, miközben nyelvük, magyar kulturális beágyazottságuk el is különíti 

őket az erőteljesebben, kizárólagosabban jugoszláv kötődésű alkotásoktól. Ilyen 

szempontból a symposionista irodalmi gyakorlatok folytatóinak tekinthető több 

vajdasági származású kortárs magyar szerző is, gondoljunk Orcsik Roland, Da-

nyi Zoltán vagy Terék Anna költészetére és prózájára. Ezek a változások még 

dinamikusabbá teszik a kulturális vonzások, tájékozódások, identifikációk fenti-

ekben vázolt alakzatait. 
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Identitásnarratívák kortárs magyar származású írónők prózájában 

 

 

 

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést követően Magyarország 

elveszítette területének kétharmadát és lakosságának több mint felét. E tragikus 

események jelentős hatást gyakoroltak a magyar irodalomra is, amely ennek kö-

vetkeztében elvesztette egységes nemzeti jellegét. A magyar nemzeti irodalom 

mellett létrejöttek az úgynevezett kisebbségi irodalmak, tehát az olyan típusú iro-

dalmak, amelyeknek a szerzői határon túli magyarok.1 A magyar irodalomtan-

könyveknek a többsége ebben a kontextusban leggyakrabban négy csoportot kü-

lönböztet meg: erdélyi (azaz romániai), vajdasági (ill. korábban jugoszláviai), 

kárpátaljai (ill. kárpátontúli, kárpát-ukrajnai), valamint felvidéki (ill. szlovákiai, 

korábban csehszlovákiai) magyar irodalmat.  

Külön kategóriába tartozik az úgynevezett nyugati magyar irodalom, vagyis 

az olyan magyarok által írt irodalom, akik akarva-akaratlanul elhagyták a hazá-

jukat, és külföldön telepedtek le (többek között Amerikában, Ausztráliában, Iz-

raelben és Európa nyugati részén).2 Körülbelül a nyolcvanas évek irodalomelmé-

leti diszkurzusában létrejött a migráns irodalom fogalma, amelynek jelentése lé-

nyegében egybeesik a nyugati magyar irodalom fogalmával, és a magyar diasz-

póra által írt irodalomra utal.3 Mindkét fogalom vonatkoztatható azokra a magyar 

származású, de Magyarországon kívül élő írókra, akik magyarul írnak. Ilyen író 

volt például Márai Sándor, aki annak ellenére, hogy több országban élt és több 

nyelven beszélt (többek között németül, olaszul, angolul és franciául), kizárólag 

magyarul írta a műveit.  

A második csoportban az úgynevezett transznyelvű írók találhatók, akik kü-

lönböző okokból „elutasították” az anyanyelvüket, és vagy a lakóhelyük nyelvén 

írják a műveit, vagy mindkét nyelven. Azok közül a magyar származású írók 

közül, akik ilyen megoldás mellett döntöttek, vannak németül (Zsuzsa Bánk, Te-

rézia Mora, Christina Viragh, Zsuzsanna Gahse, Léda Forgó, György Dalos, 

László Csiba, Ákos Doma, Imre Máté, Imre Török), olaszul (Edith Brück), an-

golul (Judith Kalman), valamint franciául író szerzők (Viviane Chocas). Ebbe a 

kategóriába tartoznak a tanulmányomban tárgyalt szerzők is: a már elhunyt fran-

kofón író – Agota Kristof, valamint két németül író szerző – Melinda Nadj 

Abonji és Ilma Rakusa. 

                                                             
1 Ehhez a témához lásd Pomogáts, 2005; Németh, 2005, 2010; Bárczi, 2010; Bori, 1998; 

Végh, 2005. 
2 Ehhez a témához lásd Czigány, 2006; Arday, 2009. 
3 Az egyetlen különbség ezek között a fogalmak között abban áll, hogy a migráns iroda-
lom (nyilvánvaló okokból) túlmutat azokon az írókon, akik már külföldön születtek. Ilyen 

író például Nagy Ildikó Noémi, aki Kanadában született 1975-ben. 
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Az okok, amelyek miatt az említett írónők úgy döntöttek, hogy nem az anya-

nyelvükön írnak, igen különbözőek. Melinda Nadj Abonji az egykori Jugoszlá-

viában, Agota Kristof Magyarországon született, mindketten Svájcban teleped-

tek le. Nadj Abonji családja Svájc németek lakta részébe emigrált akkor, amikor 

az írónő még gyerek volt, miközben Kristof önállóan döntött arról, hogy kiván-

dorol. Huszonegy éves volt, amikor az 1956-os forradalom leverése után férjével 

és négy hónapos gyerekével együtt illegálisan lépte át az osztrák határt. Végeze-

tül egy kis faluban telepedett le az egyik francia nyelvű svájci kantonban, és ott 

is élt egészen 2011-ben bekövetkező haláláig.  

Ilma Rakusa Dél-Szlovákiában született magyar anya és szlovén apa gyerme-

keként. Korai gyermekkorát Budapesten, Ljubljanában és Triesztben töltötte, 

ahonnan Zürichbe, jelenlegi lakóhelyére került. Svájcban kezdte el tanulmányait, 

amelyeket először Párizsban, aztán Leningrádban (a mai Szentpéterváron) foly-

tatott. 

A migráns irodalom kategóriája, amelybe az említett írónők műveit sorolhat-

juk, figyelembe véve az életrajzokat és írásaik tematikáját, olyan elméleti térrel 

került kapcsolatba, amelyeknek kulcsfogalmai az inter-, multi- és transzkultura-

lizmus, a posztnemzeti és kisebbségi irodalom, a posztkolonializmus, a hibridi-

tás, a területenkívüliség, a nomadizmus, a másság/idegenség, a bi-, multi- és 

transznyelvűség.4 A jelen tanulmány kontextusában különösen érdekesnek bizo-

nyul a transzkulturalizmus fogalma, amelynek leírását többek között Wolfgang 

Welschnek köszönhetjük (1999). Johann Gottfried Herdernek a különálló kultú-

rák hagyományos koncepciójával ellentétben Welsch szakítást javasol az „ide-

gen” és a „megszokott” kategóriáiban való gondolkodással a sokféleség érdeké-

ben, amely – véleménye szerint – jellemzőbb a mai társadalmakra. Welsch sze-

rint a globalizációs és a bevándorlási folyamatok eredményeként egy sajátos kul-

turális infiltráció jött létre, amely következtében új, hibrid kulturális formákkal 

találkozhatunk. Mikroszinten ezek a multikulturális kapcsolatok nagy hatással 

vannak az egyén kialakulására és identitásának a fejlődésére. Az egyik alapvető 

emberi jog a kulturális formáláshoz való jog, és amikor az egyén több kultúra 

hatása alatt áll, akkor az összes transzkulturális tényezőnek az egyesítése az 

egyik legfontosabb feladat az identitásformálás folyamatában. A migrációról 

való megfontolások, amelyek elkerülhetetlenül összekapcsolódnak a különböző 

kultúrák közötti életformákkal, közvetlenül érintik tehát az identitás problemati-

káját. Ki vagyok, kivel azonosítom magam, melyik etnikai csoportba tartozom, 

hol van a hazám (vagy hol vannak a hazáim) – mindezek a kérdések elkerülhe-

tetlenek egy migráns identitásformálásának a folyamatában. Azoknak a szerzők-

nek a művei, amelyeket korában említettem, arról tanúskodnak, milyen nehéz 

megtalálni az egyértelmű választ ezekre a kérdésekre. 

                                                             
4 A migráns irodalom meghatározásának problémáival Németh Zoltán foglalkozott a ma-
gyar irodalom kontextusában. Németh megkérdőjelezi a migráns irodalom fogalmának 

egyértelműségét, és jogos kérdéseket vet fel annak használhatóságáról (Németh, 2016). 
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Az elemzett művek fő kiválasztásának kritériuma a témájuk volt. Olyan szö-

vegeket választottam, amelyeknek a szerzői közvetlenül kérdeznek rá arra, hogy 

mit jelent migráns nőnek lenni. Mindazonáltal az egyes szerzők más és más mó-

don teszik fel ezt az egyszerűnek tűnő kérdést, és mások a válaszaik is. A szöve-

gek narrációjának szempontjából az egyetlen egyértelműen közös pontjuk az 

egyes szám első személyű, önéletrajzi típusú elbeszélés használata. Sőt, Agota 

Kristof szövege explicit módon meg is határozza műfaját, hiszen az először 

2004-ben Az analfabéta címen megjelent művének az alcíme: Önéletrajzi írások. 

Az analfabéta főhőse egy fiatal nő, aki (éppúgy, mint maga Kristof) huszon-

egy évesen a vasfüggöny túlsó oldalára kerül. A végzetes döntést két év óta férjes 

asszonyként és egy kisbaba anyjaként hozza. Egyik napról a másikra otthagyja 

egész korábbi életét, nem figyelmeztetve előre az indulásának szándékáról sem 

a szüleit, sem a testvéreit. Nem visz magával szinte semmit, egypár dolgon a 

babája számára és két szótáron kívül. Mindamellett nem a vagyonvesztés szo-

morúságának fő oka. Sokkal fájdalmasabbnak bizonyul „egy néphez való kötő-

désének” (Kristof, 2007) az elvesztése, amely akkori identitásának nélkülözhe-

tetlen alapja volt. 

Kristof főszereplője számára identitásának fő forrása a nyelvben található.5 

A nyelv „elvesztésének” a következtében veszíti el az uralmát az élete felett. Ez 

akkor valósul meg, amikor külföldre kerül, és a rendkívül tehetséges lányból, aki 

négyéves korában megtanult olvasni, analfabéta lesz. Az első csalódás azonban 

sokkal korábban éri. Kisgyerek korában rájön, hogy a magyar nem az egyetlen 

nyelv a világon: „Kezdetben csak egyetlen nyelv volt. A tárgyak, a dolgok, az 

érzelmek, a színek, az álmok, a levelek, a könyvek, az újságok ezen a nyelven 

léteztek. / Nem tudtam elképzelni, hogy másik nyelv is lehetséges, hogy emberi 

lény kimondhatna olyan szót, amit én ne értenék meg” (Kristof, 2007).  

A nyelv a kislány egzisztenciájának az alapja és útmutatója. Körülötte szinte 

mindenki (az anyukája, az apukája, Géza bácsi, a nagyszülei) csak magyarul be-

szél, aminek következtében a kislány szemében a magyar nyelv tudása az, ami 

megkülönbözteti az emberi lényeket az állatoktól, valamint más élőlényektől. Az 

egyetlen kivételt „a falu szélén élő cigányok” képezik, akik egy „különleges” 

nyelven beszélnek. De a kislány ezt a jelenséget is képes racionalizálni. Vélemé-

nye szerint a cigányok azért találtak ki egy nyelvet, hogy senki se tudja megér-

teni, miről beszélnek. Megfigyeléseiből arra következtet, hogy a magyarok „má-

soknak” tartják a cigányokat, mert a társadalmat fenyegetik, és „lopják a gyere-

keket”. „Hiszen ki is akarna inni olyan pohárból, amiből korábban egy cigány 

ivott” (Kristof, 2007). Ezért nem lehet úgy bánni velük, mint a többi lakossal.  

Ez a viszonylagos nyugalom csak néhány évvel később ér véget, amikor a 

kislány családjával együtt egy határ menti városba költözik. Ott felfedezi, hogy 

léteznek emberek, akik németül beszélnek. Nem különböznek a magyaroktól 

sem kinézetükben, sem viselkedésükben, és mégsem lehet őket megérteni. Ekkor 

                                                             
5 Agota Kristof és Melinda Nadj Abonji nyelvfelfogásának tematikus és poétikai aspek-

tusairól lásd még: Toldi, 2007. 
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jelenik meg a kislány fejében egy új kifejezés: a német az „ellenséges nyelv” 

(Kristof, 2007). Így hát a helyzet drámaian megváltozik: az „idomított” magyar 

nyelv és a cigányok titokzatos kódja mellett megjelenik egy olyan nyelv, amely 

ahhoz formál jogot, hogy helyettesítse a magyar nyelvet, dominálni akar, aminek 

következtében a kislány „ellenséges nyelvnek” nevezi azt. Ez az elnevezés nem 

a semmiből jön. 1944-ben járunk, és a németül beszélő emberek tényleges ellen-

ségek, akik megszállták a kislány hazáját.  

Egy évvel ezután a főszereplő idegen nyelveinek repertoárjában még egy ide-

gen nyelv jelenik meg: az orosz, amelyen Magyarország új megszállói beszélnek. 

Akkor a főszereplő már véglegesen felismeri egyrészt azt, hogy a magyar csak 

egy a sok más nyelv között, másrészt azt is, hogy léte veszélyben van, és meg 

kell védeni. A magyar nyelv megőrzéséért való harcot akkor figyeli meg először, 

amikor az orosz nyelv tanítása az iskolákban kötelezővé válik: 

 

Senki nem ismerte az orosz nyelvet. A tanárok, akik korábban olyan 

nyelveket oktattak, mint a német, a francia, az angol, gyorstalpaló tan-

folyamokon tanultak oroszul néhány hónapig, ezért nem igazán ismer-

hették meg ezt a nyelvet, és semmi kedvük nem volt ezt tanítani. És 

persze a diákoknak sem volt kedvük oroszul megtanulni. Részt vettük 

tehát egy szellemi és nemzeti szabotázsban, egy természetes, önmagá-

ból adódó, nem szervezett passzív ellenállásban (Kristof, 2007). 

 

Ebben az esetben tehát az „ellenséges nyelv” támadását visszaverték, és a 

hősnő anyanyelve biztonságban van. A helyzet azonban radikálisan megváltozik 

akkor, amikor a fiatal nő külföldre kerül. Paradox módon, amikor végre olyan 

helyen van, ahol ő maga biztonságban érezheti magát, az anyanyelve veszélybe 

kerül. 

Az emigrációban a fiatal nő gyorsan rájön, hogy az idegen nyelv tudásának a 

hiánya megakadályozza mindennapi létezését. Lausanne-ban, ahová a többi me-

nekülttel együtt Bécsből kerül, egy városhoz közeli laktanyában kap szállást. 

Minden vasárnap odamennek a katonai terület kerítéséhez a közelében játszott 

mérkőzés nézői, hogy támogassák az újonnan érkezőket. A kerítésen át csokolá-

dét, narancsot, pénzt adnak nekik. A menekültek eltérően reagálnak erre a hely-

zetre. Néhányan hálásan elfogadják az ajándékokat, miközben mások megalá-

zottnak érzik magukat. Kristof főhősét ez a helyzet az állatkertre emlékezteti, 

amely talán akkori állapotának az egyik legjobb metaforája. A fiatal nő szemében 

a menekültek, mint az állatkertbe zárt állatok, idegenek, akik a klasszikus poszt-

koloniális értelmezés szerint egzotikusságuk miatt egyrészt az érdeklődést keltik 

fel, másrészt viszont a félelmet is. Ebben az esetben azonban a félelem ellenőrzés 

alatt áll, mivel a „vad szörnyek” be vannak zárva egy ketrecbe, és senkit sem 

fenyegetnek. Az „idegenségükről” olyan tényezők tanúskodnak, mint az eltérő 

külső, viselkedés és szokások. A legfontosabb azonban az, hogy meg vannak 

fosztva a beszédtől, aminek következtében képtelenek megszólítani a közönsé-

get, kifejezni a vágyaikat meg a félelmeiket, és a saját életükről dönteni. 
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Két évvel ezek után az események után a főszereplőnek sikerül megtanulnia 

franciául. Megkapja a diplomát, jeles eredménnyel, és „visszaszerzi az olvasás 

képességét”, amelyet a határátlépéskor vesztett el. Ez az esemény emigrációjá-

nak egyik legboldogabb és ugyanakkor az egyik legszomorúbb pillanata. Éppen 

akkor, több Svájcban töltött év után, a főszereplő arra jön rá, hogy az „ellenséges 

nyelv” nemcsak a megszállók nyelve lehet, hanem annak az országnak a nyelve 

is, amelyben menedéket talált: 

 

Több mint harminc éve beszélek, húsz éve írok is franciául, de még min-

dig nem ismerem. Nem beszélem hiba nélkül, és csak szótár gyakori 

használatával tudok rajta helyesen írni. / Ezért hívom a francia nyelvet 

is ellenséges nyelvnek. És van még egy oka, amiért így hívom, és ez az 

utóbbi a súlyosabb: ez a nyelv az, amelyik folyamatosan gyilkolja az 

anyanyelvemet (Kristof, 2007). 

 

Agota Kristof 2011-ben halt meg. Élete végéig egy Neuchâtel nevű svájci 

kisvárosban lakott, az első helyen, amelybe a menekülttáborból került. Annak 

ellenére, hogy a neve ismert volt szerte a világon, sohasem költözött át egy na-

gyobb városba, és Magyarországra sem tért vissza. Az újságírók kérdésére, hogy 

vajon magyarnak vagy inkább svájcinak érzi-e magát, mindig azt válaszolta, 

hogy száz százalékban magyar – Magyarországon született és nőtt fel, ott járt 

iskolába, ott tanult meg írni és olvasni. Svájc mindvégig „csak” a „fölvett hazája” 

maradt, annak ellenére, hogy sok mindenért hálás volt neki. Svájc sohasem fog-

lalta el Magyarország helyét a szívében, ahogyan a francia nyelv sem helyettesí-

tette – annak ellenére, hogy ezen írta a legjelentősebb műveit – soha a magyart. 

Az elemzett regény zárósorai illusztrálják a legjobban azt, hogy milyen volt az 

írónő viszonya a francia nyelvhez: „Ezt a nyelvet nem én választottam. Szá-

momra a sors, a véletlen, a körülmények által ez a nyelv adatott. / Franciául írni: 

erre vagyok kényszerítve. Mindez kihívás. / Kihívás egy analfabéta számára” 

(Kristof, 2007). 

Egy migráns nő identitásának a keresése a fő témája Melinda Nadj Abonji 

Galambok röppenek föl című regényének is.6 A szöveg főhőse (és egyszerre első 

személyű narrátora) Kocsis Ildikó. Kislányként a húgával együtt elhagyja vajda-

sági szülővárosát, hogy csatlakozzon a szüleihez, akik négy évvel korábban ki-

vándoroltak Svájcba. Ott tölti a gyermekkorát, befejezi az iskolát és egyetemre 

megy, megtalálja az első barátait és az első szerelmet. Svájc gyorsan otthonává 

válik, miközben a családja elég ügyesen alkalmazkodik a nyugati társadalomban 

megszokott életformához. A sikeres államvizsga és a lakosság pozitív szavazása 

                                                             
6 Melinda Nadj Abonji két prózakötetet jelentetett meg. 2004-ben látott napvilágot első 

novelláskötete, az Im Schaufenster im Frühling [Tavasszal a kirakatban] (magyarul ki-
adatlan), 2010-ben pedig első regénye – Tauben fliegen auf (a magyar fordítás 2012-ben 

Galambok röppennek föl címen jelent meg). 
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után Kocsisék megszerzik a svájci állampolgárságot. Végül erőfeszítéseiknek a 

megkoronázása egy központi kávéház megszerzése egy svájci családtól. 

Kocsisék mindent elkövetnek, hogy elnyerjék a kávéház addigi vendégeinek 

az elismerését. Mindazonáltal a lelkiismeretes munka nem elég ahhoz, hogy a 

svájciak szemében egyenrangúak legyenek a korábbi tulajdonosokkal. A család 

egzotikussága felkelti a kávézó vendégeinek kíváncsiságát, és tudakozódásuk 

tárgyává lesz komplikált származásuk: 

 

Tudniuk kell, hogy a kisasszony a Balkán magyar részéről való […], 

Vajdaság, így hívják a vidéket, ami nemrég még autonóm tartomány 

volt, ugye? […] Az anyanyelvük tehát magyar és nem szerbhorvát […] 

igen, válaszoltam. Akkor maga nem is balkáni? Voltaképpen nem, fe-

leltem, de valahogy mégis, gondoltam. Herr Berger, aki nyomban ösz-

szeráncolta a homlokát, és kioktatta feleségét, Frau Annelist, látod, 

mondtam neked, hogy a balkániaknak másmilyen a fejformájuk… 

(Nadj Abonji, 2012, 212) 

 

Mégis, a kávézó klienseinek a többsége számára Kocsisék mint homo 

balcanicus jelennek meg, elmaradott emberek és bevándorlók a távoli 

Jugoszláviából, akik „egyszerűen még nem estek át a fölvilágosodáson” (Nadj 

Abonji, 2012, 98). Az efféle gondolkodás legfájdalmasabb bizonyítékát akkor 

kapják meg, amikor egy ismeretlen az ürülékével keni be a kávézó WC-jének 

falát. Mind Ildikó édesapja, mind édesanyja néma alázattal fogadják el az 

eseményt, azt a szabályt követve, hogy a svájciak emberséges bánásmódjáért 

„meg kell dolgozni” (Nadj Abonji, 2012, 255). Teljesen más viszont Ildikó 

reakciója, aki nem tud kibékülni azzal, ami történt. Úgy véli, hogy a kellemetlen 

incidens véglegesen megerősíti azt, amitől régóta félt: a svájciak sohasem bántak 

és sohasem fognak úgy bánni a Kocsisokkal, mint „saját embereikkel”. 

Ezért is talán mind a szülők, mind a lányok számára az igazi haza nem Svájc, 

hanem a Vajdaság, amelyet évente néhányszor meglátogatnak a családi ünnepek 

alkalmával. A viszonylag ritka látogatások ellenére a Vajdasággal való kap-

csolatuk sokkal erősebbnek tűnik, mint az új, nyugati otthonukkal. Haza-

szeretetük feltétel nélküli, és születési helyük megváltoztathatatlansága fő 

hivatkozási pontja Ildikó és húga identitáskeresésének:  

Hihetetlenül megkönnyebbültünk, ha bele tudtunk kapaszkodni a leg-

egyszerűbb hétköznapi dolgokba, a favágótőkébe, ami szerencsére még 

ugyanazon a helyen áll, nevezetesen a disznóól mellett, a budi közelé-

ben, mamikába, aki nem szerzett be közben teheneket vagy fácánokat, 

hanem még mindig disznókkal, tyúkokkal, libákkal és kacsákkal él 

együtt, az aprócska galambdúcba, amit változatlan állapotban találunk 

odafenn a padláson (Nadj Abonji, 2012, 18–19). 
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A regényben leírt cselekmények időtartamának perspektívájából a nem túl 

gyakori, de rendszeres visszatérések a Vajdaságba meghatározzák a családi élet 

ritmusát. Az elemzett szöveg összesen öt utazásról számol be, amelyek összefo-

nódnak a svájci eseményekkel, az ottani családi élet képeivel. A regény válta-

kozó szerkezete lehetővé teszi, hogy úgy tekintsünk Nadj Abonji művére, mint a 

„területen kívüli irodalom” példájára, hősnőjére pedig úgy, mint egy bizonyos 

típusú „nomád utazóra”. 

„Területen kívüli irodalom” fogalma alatt, a Hans-Christian Trepte által meg-

alkotott definíciót követve, olyan típusú prózát értek, amely kultúrák és nemze-

tek között közvetít, és egy olyan identitás kidolgozására irányuló erőfeszítést rep-

rezentál, amely egyfajta szabadságot, nyitottságot ad, és az egyetlen nemzethez 

„nem tartozás” lehetőségeit mutatja meg (Trepte, 2013, 81–96). 

Ildikó többszörös utazásai Svájc és a Vajdaság között identitást építő szerepet 

játszanak az életében, és a „ki vagyok én?” kérdés ismétlésével kapcsolódnak 

össze. Ami fontos, hogy Ildikó nem ad végleges választ, hanem inkább úgy dönt, 

hogy a „ki vagyok én?” kérdést a „ki lehetek?” kérdéssel fogja helyettesíteni. 

Erre a folyamatra azonban fokozatosan kerül sor. Először Ildikónak szimbolikus 

módon búcsúznia kell mind a Vajdaságtól, mind Svájctól, azért, hogy lehetőséget 

teremtsen egy új, nem terhelt múltban és nem egyetlen nemzetben gyökerező 

identitás megteremtésére. 

Ebben a kontextusban az első döntő pillanat Mamika halála 1989-ben, amely-

lyel befejeződik egy bizonyos korszak Ildikó életében. A második fontos ese-

mény viszont a balkáni háború kitörése, aminek követeztében Kocsisék véglege-

sen elveszítik a kapcsolatot a családjukkal, és rájönnek, hogy nem rendelkeznek 

a legcsekélyebb hatással sem arra, ami velük történik: 

 

Bori, aki pár nappal a huszadik születésnapom után azt mondta, el kell 

temetnünk a tervünket, képtelenség, nem tudunk visszamenni, gyerek-

kori ábránd, odaadtuk a szívünket, és egy üres kívánság fészkelte bele 

magát, közismert dolog, tipikus emigráns-sors, spórolni a jövőt szem 

előtt tartva, és aztán a hazánkban boldogtalannak lenni?, nem!, én aki 

Boritól megkérdezem, itt vajon boldog-e, Bori, aki fölnevet, mi keveré-

kek vagyunk, és azok alapvetően boldogabbak, mert egyszerre több vi-

lágban vannak otthon, bárhol otthon tudják érezni maguk, de sehol sem 

kell otthon érezniük maguk (Nadj Abonji, 2012, 143). 

 

Bori szavai meglepően pontosan írják le Ildikó és családjának helyzetét. „Ke-

verékekként” a Kocsis család sohasem lesz sem teljesen svájci, sem teljesen ma-

gyar, és sehol sem lesz képes otthon érezni magát, de ugyanakkor, ami ennél 

fontosabb, szabad marad, kívül találja magát a társadalmi kényszereken. 

Ildikó identitástörekvéseinek a megkoronázása egyfajta átalakulása beván-

dorlóból nomáddá. Bevándorlóként örök elidegenedésre volt ítélve a lakóhelyén, 

az életét megjelölte a szüntelen vágyakozás és nosztalgia, miközben hazájához 

kapcsolódó múltja egyfajta bélyeg volt, amely befolyásolta azt, hogyan látta a 
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valóságot. Nomádként (Rosi Braidotti értelmezésében [2009]) nincs kötve egyet-

len helyhez, helyek „között” található, egy állandó mentális utazásban, nincs 

honvágya, mert nem egy hazája van, illetve minden hely a hazájává válhat, még 

ha csak egy pillanatra is: 

 

Nem utazó vagyok, hanem olyasvalaki, aki elmegy és nem tudja, hogy 

visszajön-e még, és valahányszor, pedáns alapossággal rendet raktam a 

szobámban, a ruhákat, amiket nem vittem magammal, frissen kimos-

tam, rendesen összehajtogattam vagy beakasztottam a szekrénybe; a 

tükrömet letakartam, hogy ne lássa a szobámat nélkülem, ne lássa az 

üres írópultomat […] mindig visszatérés nélküli elutazásra készültem 

(Nadj Abonji, 2012, 124). 

 

A főszereplő átalakulása akkor történik meg, amikor a kávézói incidens után 

Ildikó úgy dönt, hogy diametrálisan megváltoztatja az életét, feladja munkáját 

szüleinek a kávéházában, és elmegy otthonról. Nem véletlenül fekszik Ildikó al-

bérlete az ún. nyugati körúthoz közel, amelyen éjjel-nappal intenzív a forgalom. 

Az autópálya melletti lakás az ideiglenesség egyértelmű metaforája, hasonlókép-

pen a függönyök hiányához. Hasonló szerepet töltenek be a bontatlan dobozok 

is, amelyek csodálatra késztetik Ildikó édesapját. A főszereplő számára új lakó-

helye nem otthont jelent, hanem csak az első megállót éppen elkezdődött életút-

ján. 

Nomádnak nevezhető a harmadik regény narrátora is, bár egy teljesen más 

típusú nomadizmusról van itt szó. Ilma Rakusa Rengeteg tenger című önéletrajzi 

jellegű műve (2011) a főszereplő apjának haláláról szóló információval kezdő-

dik, illetve egy rövid beszámolóval arról, hogy ki volt ő. Szlovén Mariborból, 

ahol felnőtt és érettségizett, majd egyetemre ment Ljubljanába. Onnan Buda-

pestre költözött, ahonnét többször elkerült (többek között Csáktornyába, ahová 

deportálták, és Rimaszombatba, ahol későbbi feleségével ismerkedett meg), 

hogy véglegesen Zürichben telepedjen le. Lakóhelyének többszörös megváltoz-

tatása meghatározta családja életét is, amely – akaratuk ellenére – kénytelen volt 

követni őt: „Engem persze nem kérdezett senki. A többiek döntötték el, hogy el 

kell mennünk. A szüleim, a körülmények. Velünk jössz. Hát velük mentem. Az 

ismeretlenbe. Az egyik ideiglenességből a másik ideiglenességbe. Egész gyerek-

koromban” (Rakusa, 2011, 32).  

Eredetileg tehát Rakusa főszereplője nem választás útján lett nomád, hanem 

kényszerből. Folyamatosan változó lakóhelyeiknek nincs otthon jellege, és a 

többszörös átköltözések traumatikus élményekkel kapcsolódnak össze. Ráadásul 

az egyes állomások nem eléggé hosszúak ahhoz, hogy a hősnő alkalmazkodni 

tudjon hozzájuk, aminek következménye a folytonos idegenség érzése. 

A főszereplő többféle módon találja fel magát ebben a helyzetben. Egyrészt 

igyekszik nem hozzászokni a helyekhez és a tárgyakhoz a búcsúzással kapcsola-
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tos csalódások elkerülése érdekében. Az egyetlen tárgy, amely egyfajta bizton-

ságot ad neki, a szőrmekesztyű, amelyet mindenhová magával visz évszaktól és 

tartózkodási helytől függetlenül: 

 

A nyúlszőrből szabott bundakesztyű világosbarna volt. Hullatta a sző-

rét. Nyúztam rengeteget. Húztam-vontam. Tudott még az álmaimról is. 

Nedvesen, gyűrötten tapadt az arcomra. A hálóingem alá dugtam, ha 

fáztam. Amikor reggeliztem, ott hevert a tejesbögre mellett […] A vé-

cén a kilincsre akasztottam. Beszélgettem vele. Türelmesen végighall-

gatta az első szlovén szárnypróbálgatásaimat, pedig a magyar szóhoz 

szokott. A KESZTYE nevére hallgatott. Elválaszthatatlanok voltunk 

(Rakusa, 2011, 44). 

 

Az idegenség érzésének elnyomása érdekében fantázia- és álomvilágba me-

nekül, amely segít neki megfeledkezni a valóságról. 

A főszereplő egyértelműen negatív viszonya az utazáshoz akkor változik 

meg, amikor felnőtté válik. Fiatal nőként nem tudja elképzelni, hogy egy helyen 

éljen. A világ és az új emberek megismerésének vágya miatt sehol sem melegszik 

meg több időre, mint egy évre: 

 

Ellentmondásosak voltak a határok. Riasztók, kísértetiesek, félelmete-

sek, ámde egyszersmind elbűvölőek is. Feszültséggel teli helyekként él-

tem meg őket, és ez fölkeltette a kíváncsiságomat. Egyfelől gátak voltak 

az ismerős meg az ismeretlen között, és arra késztettek, hogy föllebbent-

sük a függönyt, hogy átkukucskáljunk a kerítés hasadékán, hogy kikém-

leljük, hogy mi van odaát. Másfelől átmenetek voltak, súrlódási és érint-

kezési pontok. Sejtettem a titkukat, ámde ösztönösen megéreztem azt is, 

hogy viszonylagosak. Arra való a határ, hogy áthágjuk (Rakusa, 2011, 

69). 

 

A regény összesen tizenöt utazásról számol be, olyan városokba, mint Párizs, 

Prága, Leningrád, Tartu, Riga, Tallinn, Tbiliszi és Taskent. A Kelet-Közép-Eu-

rópába (az írónő származási helyére) tett utazások célja az, hogy kielégítsék a 

kíváncsiságát a másság iránt, valamint hogy segítsenek érzelmei megértésében 

és identitásának a megalkotásában. Mindazonáltal a narrátor viszonya az utazás-

hoz mindvégig ambivalens marad, aminek legérzékletesebb kifejezője a regény-

ben többször említett szél retorikai alakzata. Egyrészt a Triesztben dühöngő bóra 

félelmet kelt benne és ellenkezésére talál. Másrészt azonban a beszélő azonosítja 

magát a széllel, amely hozzá hasonlóképpen folyamatos mozgásban van, és bízni 

akar benne: 

 

Talán bizony nem költözünk tovább, mindig egyre tovább, mégpedig 

szélsebesen? Ugyan nem mindegy-e hát, hogy én kergetem-e a szelet, 

vagy a szél kerget engem? Úgyse tudjuk elkapni egymást. Hiába minden 
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vödör, hiába minden lasszó. / Nézed, ez itt a szélrózsa, mondom a gye-

reknek. Megmutatja majd a te utad is, ne félj. Álmélkodj csak, és bízva 

bízzál (Rakusa, 2011, 307). 

 

Az elemzett művek fő témája a migráció tapasztalata és a migráns nőszerep-

lők identitáskeresése. Az egyes szövegek azonban egészen egyedi, eltérő techni-

kák által érintik ezt a problematikát. 

Kristof Az analfabétájának főhőse a nyelven keresztül konstruálja meg iden-

titását. Voltaképpen a francia nyelv elsajátítása a fő feladata az emigrációban. 

Többéves ez a harc, és bár sikeres, nem kínos következmények nélküli. A francia 

„ellenséges nyelvnek” bizonyul, amely fenyegeti a narrátor anyanyelvét. Ennek 

következtében mindvégig érzékelhető egyfajta feszültség születési helye, azaz 

Magyarország, és lakóhelye, azaz Svájc között.  

Kezdetben hasonlóképpen reprezentálódik a szülőföld és a migráció országa 

között Melinda Nadj Abonji narrátora is. A Svájc és Vajdaság közötti rendszeres 

utazások identitásépítő szerepet játszanak az életében. Végül azonban a hősnő 

döntő változáson megy át, és az állandó idegenség tudatával élő migránsból egy 

teljesen felszabadult és semmilyen helyhez nem kötött nomáddá válik. 

Ilma Rakusa főszereplője viszont, aki szintén nomádnak nevezhető, nem ezt 

a sorsot választja, mivel gyermekkora óta éppen a tartózkodási hely folyamatos 

megváltoztatására van ítélve. Eredetileg a hiány állandó jelenlétével küzd, ké-

sőbb viszont, felnőttként az utazásokhoz való viszonya megváltozik, és a „folya-

matos mozgásban levés” az életmódjává válik. 
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Nagy Csilla 

 

Transzkulturális és regionális kódok a „szlovákiai magyar irodalomban” 

 

 

 

Az ún. „szlovákiai magyar irodalom” fogalmát beemelni egy transzkultura- 

lizmussal, bilingvizmussal, illetve a pluricentrikus nyelvek dinamizmusaival 

foglalkozó konferencia tematikájába egyszerre hálás és konfliktusos feladat. Há-

lás, abban az értelemben, hogy a terminus használatával óhatatlanul illeszkedünk 

egy kontextusba; a kifejezés konvencionális alkalmazásából adódó jelentésesség 

magába foglalja a kultúrák, a nemzetek és a kisebbségi közegek között létesülő 

viszonyrendszerek, átjárások, oppozíciók és parallel folyamatok összességét. Hi-

szen, amikor szlovákiai magyar irodalomról beszélünk, óhatatlanul az irodalmon 

kívüli markerekkel is dolgozunk, a kérdésfelvetés így lehet egyszerre esztétikai 

és identitáspolitikai, szociológiai és szociolingvisztikai, esetleg nyelvelméleti 

vagy nyelvstratégiai is. A „szlovákiai magyar irodalom” többszörösen szűkítő 

kategóriája rámutat és megrajzolja a kulturális határoltságot, amely – elvileg – a 

pluricentrikus nyelvek irodalmát, illetve a kisebbségi irodalmakat jellemzi; és 

ezzel együtt, mint minden determináló gesztus, feltételezi a határátlépés, -átjárás 

és a negligálás gesztusát is. Ezen a konferencián, ebben a közösségben nem szük-

séges részleteznem, hogy miért egyértelmű, hogy ha az irodalomhoz, a magyar 

irodalomhoz képest szlovákiai magyar irodalomról beszélünk, akkor valamelyest 

elkülönítő, a szó eredeti értelmében véve diszkrimináló eljárást alkalmazunk. És 

az előadással vállalt feladatom konfliktusossága a kifejezésnek épp ebből a sajá-

tosságából adódik. Szinte közhely, hogy a „szlovákiai magyar irodalom” létezé-

séről, a fogalom terhelhetőségéről, és ezzel együtt létjogosultságáról szóló, egy-

két évtizeddel ezelőtti viták – sok más vonatkozásuk mellett – a „nagy magyar 

irodalomhoz”, és általában az „irodalom” fogalmához viszonyított szűkítő, kor-

látozó, elhatároló gesztust utasították el akkor, amikor elhasználttá, vagy inkább 

idejétmúlttá, az aktuális helyzet leírására alkalmatlanná nyilvánították a kifeje-

zést. 

Németh Zoltán a Szlovákiai magyar irodalom: létezik-e vagy sem? című ta-

nulmányát a következő két megállapítással kezdi: „Az esztétikának nincs szük-

sége a szlovákiai magyar irodalomra. […] Az identitásnak talán igen.” (Németh, 

2004, 11) A két kijelentés a szlovákiai magyar irodalomról való gondolkodás két 

alapvető irányát jelöli ki: a szöveg, a textus elsődlegességére, valamint a szöveg 

kvázi tematikus szintjét óhatatlanul meghatározó kulturális, társadalmi, törté-

nelmi determináltságra fókuszáló olvasatot opponálja egymással. A szlovákiai 

magyar művet tehát – ha létezik ilyen – olyan alkotásnak kell tekinteni, amelynek 

szükségszerűsége az identitáselemek színreviteléből adódik: csakis akkor kate-

gorizálható, diszkriminálható ebben a formában, ha aláveti magát a kollektív 

identitás kérdéseit is érintő olvasói elvárásnak. 
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Azaz olyan önazonosság-kép meglétét feltételezi, amely összefüggésbe hoz-

ható az identitásfogalom társadalomtudományi értelmezéseivel: egyrészt feltéte-

lezi, hogy az egyéni önazonosság és folyamatosság szubjektív érzése a kollektív 

világképpel együttesen jelentkezik, amelyhez kapcsolódik egy közös hit, amely 

a közös világ azonosságára és folyamatosságára irányul. (Erikson, 1991, 402; 

Gyáni, 2008) Másrészt a kollektív identitást olyan struktúraként teszi elgondol-

hatóvá, amelynek létrehozásában a történelem, a kommunikatív és kulturális em-

lékezet, a spontán és mesterséges emlékezet egyaránt részt vesz. Assmannt idé-

zem: „A társadalmi hovatartozás tudata, amit »kollektív identitásnak« nevezünk, 

a közös tudásban és emlékekben való osztozáson alapszik […] Bármiből lehet 

jel az összetartozás kódolására. Nem maga az eszköz a döntő, hanem a szimbo-

likus rendeltetés és a jelstruktúra. Nevezzük a szimbólumok által közvetített kö-

zös vonások együttesét »kultúrának«, vagy pontosabban »kulturális alakulat-

nak«. […] Az interakció a közös nyelv, közös tudás és közös emlékek által kódolt 

és artikulált kulturális értelmet, vagyis a közös értékek, tapasztalatok, várakozá-

sok és értelmezések készletét tartja keringésben – ezek alkotják a társadalom 

»szimbolikus értelemvilágát« illetve a »világképét«.” (Assmann, 1999, 138–

139). 

A fentiek alapján a szlovákiai magyar irodalomról akkor beszélhetünk, ha 

valamely identitáslétesítő elem a szöveg terében, annak nyelvi vagy tematikus 

síkján rendelkezésre áll, így például ha a regionális nyelvváltozatra utaló lexikai 

megoldások, vagy az emlékezet közösségi múltra irányuló technikái, vagy pedig 

a közös tapasztalatként artikulálódó lokalitás poétikai megformálása jellemző. A 

továbbiakban mindhárom megoldásra szeretnék felmutatni egy-egy példát, érzé-

keltetve, hogy melyek azok a szituációk, ahol a szlovákiai magyar irodalom ter-

minus létjogosultsága adott. 

Az irodalom médiuma a nyelv, a magyar irodalom esetében nyilvánvalóan a 

magyar nyelvvel kell számot vetnünk, amely Lanstyák István álláspontja szerint, 

bár csak egy országban államnyelv, mégis pluricentrikus, hiszen több országban 

kiemelt funkciókban használatos, a különböző nemzeti változatok esetében azon-

ban egyetlen standard többféle változatáról kell beszélnünk. A magyar standard 

szlovákiai változata földrajzilag és társadalmilag tagolatlan, magas presztízsnek 

örvend, művelt beszélők használják, és csak részben tekinthető kontaktusválto-

zatnak, nagyobbrészt megegyezik a magyarországi standarddal. (Lanstyák, 2000, 

154) Az eltérések – vagyis a szlovákiai magyar nyelv specifikumát adó jegyek – 

főleg lexikai jellegűek (Lanstyák, 2000, 158): a kétnyelvűség nyelvhasználati 

megnyilvánulásai közül mindenekelőtt a nyelvi kód váltását, sőt váltogatását, en-

nek különböző variációt emeli ki; de a nyelvi hiány és nyelvi bizonytalanság je-

lenségei, a nyelven belüli és nyelven kívüli interferencia, a hangtani, alaktani és 

mondattani kölcsönzés egyaránt jellemzik a kétnyelvű beszélő megnyilvánulá-

sát. 

Nem nehéz belátni, hogy ha az irodalmi szöveg a nyelvi megformáltság révén 

kívánja a szlovákiai magyar „jelleget” kifejezni, akkor elengedhetetlen az emlí-

tett technikák és stratégiák beépítése a vers retorikájába. Tőzsér Árpád többször 
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említett, A kódváltás pragmatikája című versében a címben jelölt nyelvtechniká-

nak egyetlen diskurzuson, 24 soron belül rendkívül aktív szerepe van, amely épp 

emiatt már nem a beszélő megszólalásának hitelességét, hanem a konkrét be-

szédhelyzetekben realizálódó szlovákiai magyar nyelvre való ironikus rámutatást 

célozza. A kódváltás kiváltó oka lehet a szituáció, a helyszín, a téma vagy a hall-

gatóság változása; valamint a nyelvi hiány, a lexikális rés, a megfelelő kifejezés 

keresése; illetve a stíluskívánalmakból, a felidézésből adódó váltás – a felsorol-

tak közül a versben jó néhány jelen van, azonban – a szerzői intenciónak megfe-

lelően – mégsem válik autentikussá a megszólalás. Akkor sem, ha Tőzsér egy 

Balázs Gézának adott interjúban azt nyilatkozza, hogy Lanstyák Istvántól kapott 

példatárból, egy konkrét adatközlő anyagából dolgozott. (Balázs, 2016, 10) A 

kontextusából kiszakított megszólalás, bár reflektál a kettős identitás lehetősé-

gére, az erősebb és gyengébb identitás egymásmellettiségéről nem ad képet. Eb-

ből következik, hogy amennyiben pusztán a nyelvi megformálás által prezentá-

lódik a szlovákiai magyar irodalom mibenléte, hiányérzetünk támad, és az iden-

titás nyelven kívüli aspektusainak feltárását várjuk. 

A szlovákiai magyar jelölő kulturális és társadalmi tartalmának költői meg-

fogalmazására alighanem a legexplicitebb példa Zs. Nagy Lajos költészete, 

amelyről itt részletesebben szólok. Költészetének tematikus fókuszában ugyanis 

sok esetben a költészetből megélni akaró szlovákiai magyar költő figurája áll, és 

ezáltal a kisebbségi lét dilemmáját, toposzát gondolja újra, és érdekessége, hogy 

az elkerülhetetlen közéleti, politikai tartalom a személyességen átszűrve jelenik 

meg (és ez a megoldás Petri, valamint Petőfi kvázi közéleti költészetére emlé-

keztet [vö. Margócsy, é. n., 158–166]). A megközelítésmód újszerűsége abban 

áll, hogy Zs. Nagy költészetének ezek a darabjai is az irónia, a groteszk, a szati-

rikus hang és a humor lehetőségeit aknázzák ki. Ez jellemzi az 1985-ös Vers a 

Förtelmes Kaszálógépről (Zs. Nagy, 1994, 92) című szöveget is, amely az intéz-

ményrendszer és a szlovákiai magyar költő közötti differenciát mutatja be. Csehy 

Zoltán megfogalmazásában a vers „nagy ívű életlátomás”, „önéletrajzi summá-

zat”, „a liturgia nyomán kreált magánhasználatú szertartásleírás, mely groteszk 

módon reflektál a csehszlovákiai magyar irodalom esztétikai kritériumrendszer-

ként való felfogásának komikus csődjére is.” (Csehy, 2008) A Förtelmes Kaszá-

lógép egyfajta mitikus lény, megváltó, vagy inkább istenalak, „Nagyúr”, amely 

köré a vers szcenikájában kultusz épül. A testének (karosszériájának) tisztelete, 

díszbe öltöztetése, a hozzá szóló imák és énekek egyaránt a tradíciót idézik: 

„iromba dög / ott áll a dombon feketén / iromba dög / fáradt olajjal megkenik / 

kerekeit a szeretőim / csipkés kaszáját lepucolják / a ledér őszi kurtizánok / indul 

felém / kifényesítve és csörögve […] // fohász / istenkém miért akarsz karóba 

húzni / miért csapolod meg a vérem / minek keresel ürügyet / a beleimben”. A 

versben megjelenített közösség Kaszálógéphez való viszonya azonban a liturgia 

szó eredeti, szó szerinti jelentését, a nép szolgálatának, azaz továbbgondolva, a 

közért való munkának a motívumát helyezi előtérbe. A szlovákiai magyar költő 

szerepében megszólaló én nemcsak kéréssel, könyörgéssel, hanem elvárással is 
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fordul a Kaszálógép felé. A vers szcenikája szerint a gép (amely nemcsak a pusz-

títás, a halál, hanem ezzel együtt a betakarítás, a termés, a javak, a jövedelem 

jelképe is) közeledik, a vers beszélője (aki túlélni és a javakból részesedni sze-

retne) pedig a szertartás keretében különböző viselkedési formákkal, verbális 

fordulatokkal, eltérő regiszterekkel igyekszik felhívni magára a figyelmet. Fel-

mutatja a szlovákiai magyar költő attribútumait, a szervezetet, amelynek tagja, a 

témákat, amelyekről ír, de a Kaszálógép semmiről nem vesz tudomást: „ő csak 

jön / a Nagy / és Förtelmes Kaszálógép / jó napot Kaszálógép / nem látod hogy 

itt van / a csemadok meg a / csehszlovákiai magyar / költészet // azt mondja nem 

látja // és csak jön és jön / nem látod te Förtelmes / Kaszálógép / itt van zsénagy 

/ a legesleginkább ajnározott / a legeslegebb költő // azt mondja nem látja […]”.  

A szerkezet, a szcenika Eizenstein montázstechnikájával, a bergsoni filmes 

idő- és mozgásfogalommal is összefüggésbe hozható. Két, egymással párhuza-

mos képsor, halmaz keletkezik, és a néző (jelen esetben az olvasó) mindkettőt 

látja, egyrészt a Kaszálógép mozgását; másrészt a többi jelenetet (kamaszdalo-

kat, imákat, a testiséget) is, mintha egy osztott képmezőt szemlélne: „úgy tűnik, 

mintha a képsíknak […] két pólusa volna: az egyik a térbeli halmazok oldalán, 

ahol viszonylagos változásokat visz be a részek vagy a részhalmazok közé; a 

másik az egész oldalán, amelynek a tartamban való abszolút változását fejezi ki. 

[…] A képsík kétfelől szemlélt mozgás: egy térben elterülő halmaz részeinek az 

elmozdulása s egy időtartamban alakuló egész változása.” (Deleuze, 2008, 29-

30) A gép kiszámítható, egyenes vonalú, független útja, valamint a különböző 

csoportok és figurák, hangok dinamikus, folyton változó mozgása, illetve ennek 

a dinamizmusnak az állandósága feszül szembe egymással, és a humor forrása 

az, hogy beavatottként már jó előre látjuk a történet végét: a gép a növényekkel 

együtt lekaszálja a neki integetőket, vagy legjobb esetben is elhúz a szlovákiai 

magyar irodalom mellett, és a szlovákiai magyar költővel egyáltalán semmi sem 

történik: „azt mondja nem veszi észre / istenem / te is olyan vagy / mint a Nagy 

Kaszálógép / süket mindenre vak is / a szépre jóra / nem veszed észre hogy / 

beültetődtünk radioaktív nárciszokkal / nem észleled hogy / zsénagy ez a szerfö-

lött nagyra becsült költő is // nem látja nem veszi észre […].” A Kaszálógép szá-

mára nem létezik a szlovákiai magyar irodalom mint territórium: a vers implicit 

módon egy olyan mechanikus, gépies rendszert, algoritmust vázol fel, amely nem 

képes érzékelni azt az elkülönülést, azt a deterritorializáltságot, amely a kisebb-

ségi kultúrát jellemzi. A vers töredékes, ismétlődő szerkezete az algoritmus al-

kalmazkodásának a lehetőségét hordozza, ami azonban sosem következik be, a 

gép reprodukálható eljárásai nem alkalmasak erre. A konfliktus abból adódik, 

hogy a vers beszélője a Kaszálógépet nem mechanizmusok és funkcionális sze-

repek szerint értelmezi, hanem egyfajta választásra képes, mesterséges intelli-

genciának tekinti, olyasmit vár el tőle, amire az nincs beállítva. Az allegória ki-

válóan érzékelteti, hogy a kisebbségi író „író-mivolta” a rendszerek közötti elhe-

lyezkedés feltétele, ahogy a kisebbségi lét tétje is (a hétköznapokban) a rendsze-

rekhez való viszonyulás, a pozíció megtalálása.  
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Az 1979-es Fülcsattogtató (Zs. Nagy, 1981, 101) a szlovákiai magyar költő 

dilemmáit jóval közelebbről mutatja be, az elveszett kézirat toposzát alkalmazza, 

a tárgya voltaképp ironikus módon a meg nem írt vers, a hiányzó szöveg, egyfajta 

metatextusról van szó: „A kutyám, III. Sátán, megette a versem. / Íme, papírca-

fatok a lábam előtt: / költészetmaradék, versmorzsák. / Sátán boldogan csattog-

tatja fülét. / Eredj innen, te gyászkereplő! / Nem megy, nem tud magyarul. / Egy 

hete vettem ötven koronáért. / S mint látható: megéri a pénzét. / Verssel táplál-

kozik, mint valami / széplélek. Hűséges jószág: mindennap visszaszökik / volt 

gazdájához.” A vers élőbeszédszerű, prózai jellegű, és a költészetet, annak meg-

valósulását éppúgy a kisebbségi közegben, kontextusban gondolja el, ahogy az 

előző szöveg. A groteszk itt a váratlan szituációból, a kiszámíthatatlan történé-

sekből, illetve a kutya figurájának mitikussá növesztéséből adódik. Sátán szintén 

egyfajta ősgonosz, éppúgy gépies, mechanikus működéseket mutat, ahogy a Ka-

szálógép. A többségi társadalomhoz tartozik, hiszen szlovák, és számára szintén 

értelmezhetetlen, funkciótlan, differenciálhatatlan jelenség a szlovákiai magyar 

költészet, olyannyira, hogy rendre meg is semmisíti annak materiális bizonyíté-

kait, magukat a verseket. A Sátánhoz rendelt tulajdonság (vagyis hogy megeszi, 

megrágja a verset) éppen ellentétes az alkotással. Deleuze és Guattari Kafka és a 

kisebbségi irodalom kapcsán egymást kizáró tevékenységként értelmezi az evést 

és a megnyilatkozást, a beszédet és az írást, hiszen ugyanazt a testrészt veszik 

igénybe: „[M]inden nyelv, legyen szegény vagy gazdag, deterritorializálja a szá-

jat, a nyelvet és a fogakat. A száj, a nyelv és a fogak a táplálékban lelnek ere-

dendő territóriumukra. A hangképzési feladatok révén a száj, a nyelv és a fogak 

deterritorializálódnak. Az evés elkülönül tehát a beszédtől, de még inkább, min-

den látszat ellenére, az írástól: bár tudunk írni evés közben, könnyebben is, mint 

beszélni, de az írás fokozottabban alakítja a szavakat olyan dolgokká, amelyek 

rivalizálnak az élelemmel. Tartalom és kifejezés elválnak egymástól. Beszélni, 

vagy még inkább írni annyit tesz, mint böjtölni.” (Deleuze – Guattari, 2009, 40) 

Érdekes, hogy Deleuze és Guattari éppen Kafka Egy kutya kutatásai című novel-

láját említi példaként, ahol „a kutyák úgy próbálják elfoglalni a másik száját, 

hogy ennivalóval tömik tele, hogy ne tudjon már több kérdést feltenni. […] Ku-

tatásai során a kutya két tudomány között vacillál. A táplálék, a Föld, vagyis a 

lehajtott fej tudománya […] és a zene, a »levegő«, vagyis a felemelt fej tudomá-

nya között.” (Deleuze – Guattari, 2009, 41) Sátán esetében ilyen dilemmáról 

nincs szó: verssel táplálkozik, ráadásul Sátánként ő már a harmadik, a vers fel-

zabálásának művelete tehát újra meg újra megismétlődik, a szlovákiai magyar 

irodalom rituális felszámolása sorozatként, ciklikusan jelentkező állapotként ér-

telmezhető. Az elpusztított vers helyét mindig egy újabbnak kell betöltenie, a 

versbeli szituáció az egymást helyettesítő kéziratok láncolatát hozza létre. A III. 

Sátán által megevett vers nyomai egy másikra, a legjobb versre, sőt a még meg 

nem írt versre utalnak: „E cafatokból ítélve: a papírlapon / SEMMI SE volt. / 

Annál rosszabb, így nyilvánvaló, / hogy az egyik MEGÍRATLAN remekműve-

met / semmisítette meg ez a / pokolfajzat. / Hisz köztudott, hogy a költő / legjobb 

verse: az épp megírandó.” A szövegtér így végtelen játéktérként értelmeződik, 



50 

amelyben az általunk olvasott vers meg nem írt versváltozatok helyett áll: ironi-

kus módon, miközben a szlovákiai magyar vers pusztulását fogalmazza meg, 

maga teszi legitimmé (tematikus jegyei és struktúrája alapján) a fogalom hasz-

nálatát.  

A vers, a nagy mű lehetősége azonban nemcsak eszmei, terminológiai, hanem 

egzisztenciális tétekkel is bír. Ezt viszi színre az 1978-as Várakozás (Zs. Nagy, 

1981, 98), amely a Petri-féle szövegalkotást idézi: a vers beszélője, miközben a 

postáskisasszonyra vár, a gondolatmenetét jegyzi le, a valódi történet azonban 

háttérben marad. Miközben mindent megtudunk a postáskisasszonyról, és a vá-

rakozás többféle magyarázatát is megkapjuk, szinte elfelejtjük a vers elején kö-

zölt információt, mely szerint a beszélő az Új Szóra vár, nyilván a napilapra, az 

abban megjelenő versre, az onnan kapott honoráriumra: „várom a postáslányt 

(mit postáslányt hisz ikrei vannak) / micsoda hűséges olvasó / mondja az új szó 

/ s tényleg az új szót várom / de a postáslánynak szép / telt combjai vannak / s 

kíváncsi vagyok / portisch megverte-e szpaszkijt / nem jön a postáslány / pedig 

most már / arra is kíváncsi vagyok / mit keresett bonnban kádár / s gierek prágá-

ban / sőt / érdekelne az új madridi kormány / carter halandzsája / az emberi jo-

gokról / s főképp / hol van a postáslány / tán / ikreket nemzenek / újra?” Látszólag 

az ént a humán és közösségi tartalmak érdeklik, valójában azonban a pénzt várja, 

amit a posta hoz, hasonlóan Petri Horatiusnak rossz napja van (Petri, 2003, 270) 

című verséhez: „Tartsanak el, és hízelegjenek, / de ugyanakkor hagyjanak békén, 

/ küldjenek pénzt postán.” Mindkét szöveghely esetében a pénz a Simmel-i fo-

galommal állítható párhuzamba, amelynek jellemzője, hogy a pénzhez való vi-

szony a társadalom kulturális és közösségi kódjait változtatja meg, a tradicionális 

társadalmi kódokat a mennyiségi szemlélet váltja fel. A posta, a pénz strukturálja 

a költő idejét, nemcsak a várakozás tekintetében, hanem azáltal is, hogy az idő 

eltöltésének módját meghatározza az, hogy rendelkezésre áll a pénz vagy sem. A 

Várakozás című vers azonban nemcsak az idő haszontalan eltöltésének módját 

fogalmazza meg, hanem ironikus módon akként a szövegként tűnik fel, amely a 

várakozás időtartama alatt született. A költő munkája éppen ez, hogy ideje legyen 

írni: az alkotás pedig maga a termék, amely aztán az Új Szóban vagy máshol 

pénzre cserélhető. Ez a körkörösség egyszerre utal a gazdasági körforgásra és az 

időbeliségre. Derridánál olvasható, hogy „[a]z oikonomia egész problematikájá-

nak, az egész ökonómiai mezőnek a középpontjában a kör alakzata áll, ameny-

nyiben lehet ezt mondani egy körről. Gondoljunk csak a kereskedelmi forga-

lomra, a javak, a termékek, a pénz vagy az áruk körforgására, a költségráfordí-

tásra, a megtérülésre, a használati érték és a csereérték felcserélődésére. A kör-

ben forgás motívuma arra enged következtetni, hogy az ökonómia törvénye a 

kezdőponthoz, az eredethez, az otthonhoz való – körszerű – visszatérés törvénye 

is.” (Derrida, 2003, 17) A pénzzel időt nyerünk, hogy legyen módunk költeni, 

szerezni (érdekes, hogy a magyarban mindkét szó többjelentésű). A költő tehát 

úgy szorul ki a „normális” pénzkeresők körül, hogy semmittevővé válik, a sem-

mit tevés azonban munkaként jelentkezik. Ez a sajátos életforma az adott kor-

szakban, a ’70-es években, és az adott közegben, a csehszlovákiai magyarlakta 
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vidéken nemcsak anyagi szempontból jelentett egzisztenciális fenyegetettséget – 

ebben az értelemben, ha a szlovákiai magyar irodalom esztétikája nem is, de a 

megélhetés sajátos kisebbségi mintázata kirajzolódik Zs. Nagy Lajos költészeté-

ben. 
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Mizser Attila 

 

Kulturális határátlépések és a regionális nyelvhasználat elemei a kortárs 

magyar prózában 

(transzfer) 

 

„A nyelvben nem találhatók olyan 

szavak, melyek híven visszaadták 

volna azokat a feszült, remény-

kedve várakozó, majd mint lemon-

dóbb jeleneteket, amelyeket ápo-

lására tett kísérletek során tapasz-

talhattam, tudósok ajánlásaitól 

feldúcolt bizakodó gondolataim 

helyébe lépő kudarc, hogy talán 

elvesztem, megsemmisít minden 

magyarázkodást, enyhítő körül-

ményt…” 

Talamon Alfonz 

 

 

Transzkulturalizmus, bilingvizmus, pluricentrikus nyelvek, kulturális határ-

átlépés fogalmai, amelyek a konferencia főbb vonatkozási pontjaiként szolgál-

nak, meglehetősen széleskörű, széttartó kontextusokat idéznek, vethetnek fel. Ha 

a négy fogalom mentén magától értetődően próbálnánk definiálni bármely ki-

sebbségi irodalmat, minden bizonnyal ellentétes irányba mutató eredményeket 

kapnánk. Mert, bár a problémafelvetések igen hasonlóak lennének, a vizsgálódás 

fókusza szükségszerűen módosul, aszerint, hogy a jól érzékelhető térbeli viszo-

nyok (kvázi országhatárok) alapján, vagy egy elfogultságtól mentes, az objekti-

vitás illúzióját magában hordó omnipotens nézőpontból, esetleg múltbeli vagy 

jelenbeli, a nyelvi-ideológiai-poétikai meghatározottság fókuszából tekintünk a 

tárgyra.  

Olvasatunk tétje azonban mégis az, hogy az egymástól elhajló értelmezési 

horizontokat érintkezésükben tekintsük, azaz olyan aspektusát, metszetét találjuk 

meg a kisebbségi (szlovákiai) magyar irodalom létmódjának és pozícionálható-

ságának, amely mind a hungarológiai, mind az areális kultúrák felől, mind a tra-

díció és a jelenbeli (azaz a tulajdonképpeni kánont érintő) problematika szem-

pontjából releváns. Az idegenség kulturális antropológiai megközelítése segítsé-

gével a fentebb említett vonatkozások közötti összefüggésekre, ezáltal pedig a 

kisebbségi irodalmak működési mechanizmusaira, és az aktuális értékrend szeg-

menseire próbálok rámutatni. 

A szlovákiai magyar irodalom kifejezés meglehetős problematikusságára – 

semmitmondó jellegére és voltaképpeni megkerülhetetlenségére – többen, gyak-
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ran hivatkoztak. Így például Németh Zoltán a Szlovákiai magyar irodalom: léte-

zik-e vagy sem? című írásában, amelynek bevezetője szerint „az esztétikának 

nincs szüksége a szlovákiai magyar irodalomra” (Németh, 2004a, 11). Sánta Szi-

lárd pedig azt írja egy helyen: „[…] újra a szlovákiai magyar irodalom ügye adó-

dik feladatként. Miért ez a makacs visszatérés, állandó újrakérdezés? Pedig egy-

szerű: a szlovákiai magyar irodalom az a szlovákiai magyar irodalom…” 

(Sántha, 2004, 29) Azt is elmondták már többen, hogy szorosan értve nincs más-

ról szó, mint olyan magyar irodalomról, amely Szlovákiában létezik. A határon 

innen van. 

És itt egy pillanatra álljunk meg. Amikor leírom, hogy hatáR, bizonyos kü-

lönbségek megmutatkozhatnak a szlovákiai és a nem szlovákiai magyar ajkúak 

között. Németh Zoltán egy számomra igen emlékezetes szöveghelye az alapis-

kolán / általános iskolában tanult írástechnika alapján definiálja az identitásbeli 

különbséget: „Az oralitásban még csak-csak meg tudjuk őrizni steril identitásun-

kat, de ahogyan írni kezdünk, máris megszólalunk. Végy tollat a kezedbe, és 

megmondom, ki vagy. A szlovákiai magyar iskolákban szocializálódó diák r be-

tűire és a magyarországi diákok r betűire gondolok. Arra az elemi élményre, ami-

kor először fedeztem fel, hogy anyám más r betűket ír fel a táblára az iskolában, 

mint az összes többi diák, tanító és tanár. Ha másban nem is, az r betűket kanya-

rító mozdulatban ott él valami eltüntethetetlen jegy, a szlovákiai magyar iroda-

lom megkülönböztető jele. A kis r mint skarlát betű. Álló és dőlt betű.” (Németh, 

2004a, 27) 

Onnantól lesz határ, hogy találunk, kijelölünk egy vonatkozási pontot, amely 

meghatározza, behatárolja az értelmezést, sőt magát a vizsgálódást is. Ez lesz a 

terepünk, az irodalmunk, a kultúránk, a társadalmunk – a keret, amelyben viszo-

nyulásokat, mintázatokat keresünk. A kulturális antropológiában, N. Kovács Tí-

meát idézve, „a terep határai a vizsgált társadalom határaival esnek egybe, ami 

viszont egy önmagában koherens, saját struktúrával rendelkező kultúrát fed le. 

A kultúra tehát térbeliesül […].” (N. Kováts, 2004, 11) Továbbá, „mivel feltéte-

lezi, hogy a megfigyelt közösség és annak viselkedése saját racionális szabályok-

kal bír, hiszen a legapróbb viselkedésdarabkának is értelme van, s valami átfogó 

egészbe illeszkedik, azaz a közösség kultúrával rendelkezik, ezért egyúttal azt is 

jelenti, hogy ennek a kultúrának határai vannak, amelyek éppen a közösség ha-

táraival, végső soron a hely (földrajzi) határaival egyeznek meg.” (N. Kováts, 

2004, 11) 

A terep megjelölése az értelmezés alapvető feltétele az antropológus számára, 

aki kultúrákat különít el egymástól, és az irodalmár számára is, amikor szövegek, 

szövegcsoportok, beszédmódok, vagy akár életművek, nemzedékek, kisebbségi 

és többségi irodalmak egymáshoz és az ún. „nemzeti” kultúrához való viszonyát 

próbálja leírni. Tulajdonképpen olyan „elidegenedési” pontokat, elhajlásokat ke-

resünk ilyenkor, amelyek az általunk vizsgált terület egyediségét megfogalmaz-

hatóvá teszik. De amit így vizsgálunk, voltaképp mindig absztrakció, ahogy az 

is, ha a szlovákiai magyar irodalmat egy definiálható areális egységként tekint-

jük. Ilyenkor az eljárásunk kizárólag elméleti gesztus – a vizsgálódás tárgyának 
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behatárolása nem esik egybe a kulturális határokkal, mert a szempontrendszer, 

amely alapján az elkülönítést végrehajthatjuk, mindig kívül esik azon, amit tu-

lajdonképpen, akár esztétikai értelemben vizsgálunk. 

Grendel mindezt így fogalmazza meg: „Elszigetelődés, egyetemesség, pro-

vincializmus vagy korszerű hagyományértelmezés: úgy gondolom a szlovákiai 

magyar költő, író, publicista izzóan aktuális dilemmái ezek ma. Sarkítva, ki-

élezve ugyanis számunkra így is fölállítható a kérdés: szlovákiai magyar iroda-

lom vagy irodalom. Kézenfekvőnek tetszhet a válasz: először is, mindenekelőtt 

irodalom. Hiszen a csehszlovákiai magyar irodalom nem azáltal lesz sajátos mi-

nőség, hogy alkotói csehszlovákiai illetőségű magyar nemzetiségű és magyar 

anyanyelvű íróemberek. Hanem azáltal, hogy irodalmi-esztétikai minőséget hoz-

nak létre. A szlovákiaiság nem lehet menlevele egyetlen szürke, igénytelen mű-

nek sem.” (Grendel, 1991, 6–7) 

A másik megközelítés a nyelv kérdése. A nyelv és a gondolkodás összefüg-

gésének radikalizálódása érhető tetten Foucault-nál, amikor A végtelenbe tartó 

nyelv című szövegében arra kérdez rá: „Vajon nem lehetne-e legalábbis megkí-

sérelni az irodalom ontológiájának megfogalmazását a nyelvi önábrázolás jelen-

ségei alapján? Ezek általában a csel vagy a szórakoztatás formáját öltik, elrejtik, 

vagyis elárulják a nyelv kapcsolatát a halállal, a határral, amelyhez fordul, és 

amely ellen lázad.” (Foucault, 1998, 7) Foucault itt a halálról való beszédet tár-

gyalja, szerinte a nyelv ezzel a gesztussal megkettőzi önmagát, hiszen „saját te-

rében függőben tartja az időt”, amely kettőződés a nyugati irodalmak sajátja, 

vagyis – olvasatunkban – nyelvtipikus jelenség. (Vö. Foucault, 1998, 7) 

Ha a nyelv meghatározza a valóság és a valóságról való gondolkodás viszo-

nyát (és önmagunk reprezentációját) akkor azt is determinálja, milyen esztétikai, 

retorikai elvek vagy akár fenomenológia szerint alkotjuk meg az irodalmi szöve-

get. A magyar nyelvű irodalom jelentése ezen a ponton jóval komplexebb annál, 

semhogy „magyar szókincs”, „magyar frazeológia” kérdéskörére szűkíthetnénk. 

Mások mellett Lanstyák István is megállapítja: a pluricentrikus magyar nyelv 

szlovákiai változata csak lexikai készletében egyedi (Lanstyák, 2000, 158). Ilyen 

értelemben az irodalma is közös tradíciót feltételez. 

A szlovákiai magyar irodalom jelenlegi mintázata (vagyis a kánon, a hierar-

chia, a generációk egymáshoz való viszonya, az intézményesség rendje) szerve-

sen kapcsolódik a rendszerváltás utáni irodalom struktúrájához, nagy vonalakban 

levezethető abból a paradigmaváltásból, amely a nyolcvanas évek elején a ma-

gyarországi prózafordulattal, illetve a líra nyelvezetének átalakulásával egy idő-

ben végbement, és a magyar irodalom egésze szempontjából érzékelhetővé vált. 

Ami a prózairodalmat illeti, az átkötő szerep egyértelműen a már előbb is 

idézett Grendel Lajos nevéhez és regényeihez kapcsolódik. A szlovákiai magyar 

irodalom kategóriájának értelmezhetőségétől elméleti munkáiban kifejezetten el-

határolódik: „Ha az irodalomra mint elsősorban nyelvi fenoménra tekintünk, az 

olyan fogalmakat, mint szlovákiai, erdélyi, vajdasági stb. magyar irodalom, nem-

csak körvonalazatlanoknak, homályosnak és pontatlannak fogjuk látni, hanem 

alapvetően problematikusnak is. A szlovákiai stb. magyar irodalom terminust 
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használó irodalomtörténészek, esztéták, kritikusok akarva-akaratlanul azt sugall-

ják, mintha egy másik magyar irodalomról beszélnének, mintha több magyar iro-

dalom létezne, ami nyilvánvaló képtelenség, mert azt előfeltételezné, hogy léte-

zik egy másik, harmadik stb. magyar nyelv is.” (Grendel, 1995, 31) A regényei-

ben azonban számot vet a kisebbségi létmóddal: a múlt elbeszélhetőségét, a tör-

ténetek megírhatóságát, a determináltság egyfajta tapasztalatát tematizálja pél-

dául az Éleslövészetben, ezáltal a „szlovákiai magyarság” fogalmát új, pátosz-

mentes tartalommal tölti meg. Fontos megemlítenünk A New Hont–trilógiát is 

(Grendel, 1999; Grendel, 2001; Grendel, 2005), amely remekül a reflektál a tör-

ténelem, a hagyomány, a fikció, az emlékezet, a felülírás devalvációjára, ezzel 

teremtve meg magának azt az értéket, amely szövegeinek változó megítélése 

mellett mindig is sajátja volt. 

Mára egy lezárt fejezet a mottóban megidézett Talamon Alfonzé, akinek pró-

zája rendkívül sok tradíciót olvaszt magába. Rövid pályafutása során megjelent 

köteteiben jól érzékelhetőek az elmozdulások, de voltaképp minden kötetében 

egészen hasonló stratégiát folytat. A nyelv és a jellegzetes kifejezőeszköz, a ta-

lamoni hosszúmondat adja a keretet a szövegalkotáshoz, amely anekdotikus jel-

lege révén egyrészt felfűzhető a Mikszáth – Krúdy hatástörténeti szálra; másrészt 

a hosszúmondat jellegéből, díszítettségéből adódóan egyfajta lírai nyelvhaszná-

latot jelez. Főleg a korábbi kötetekre jellemző, de az utolsó, posztumusz könyv-

ből sem hiányzik ez a líraiság. Egyébiránt a talamoni próza megidézi a mágikus 

realizmust, részben Kafka szorongásos világát, ahogy erre Németh Zoltán is rá-

mutat (Vö. Németh, 2004b, 39). A Samuel Borkopf: Barátaimnak egy Trianon 

előtti kocsmából (Talamon, 1998) című mű is említést érdemel, hiszen akár a 

(cseh)szlovákiai magyar tematika felől is érthető lenne a Trianon-élmény, azon-

ban, ha így értjük, egy egészen újszerű látásmódot és történelemszemléletet kell 

diagnosztizálnunk, amely kimerevített pillanatok egymásutániságában láttatja az 

idő múlását. Talamonnál burleszkszereplőkre emlékeztetnek a figurák, amely fi-

gurák sok esetben a burleszk tragikomikus jellegét is magukon viselik, illetve 

annak azt a sajátosságát, hogy a legtraumatikusabb tapasztalatot is képes mintegy 

idézőjelbe tenni, ezáltal közölni. Talamon legnagyobb erőssége éppen ez, hogy 

a nyelvben kultúrákat képes megidézni, ötvözni, a hosszúmondatokból világok, 

múltak, fel nem oldott tapasztalatok, identitások bomlanak ki, azáltal ez a próza-

poétikai képződmény képes rendkívül otthonossá tenni a fikciót. 

Mindenféleképp kiemelésre érdemes Gazdag József Kilátás az ezüstfenyőkre 

(2004) című, első elbeszéléskötete, amelyet a kritika igen pozitív fogadtatásban 

részesített. Prózapoétikai eljárásai jól érzékelhetően a Mészöly Miklós-féle be-

szédmódot hagyományozzák. Gazdag a mai magyar prózában egyedülálló mér-

tékben és módon, erővel kapcsolódik a mészölyi próza tradíciójához, filmszerű-

ségéhez, objektív ábrázolásmódjához. Személyesség és tárgyiasság (kontemplá-

ció) egymást ellenpontozó jelenléte sajátos idő- és térszemléletet hordoz ebben a 

kötetben, amely a monologikus szövegépítkezés lehetőségeit kiaknázva teremt 

egyedi világot. 
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N. Tóth Anikó Fényszilánkok (2012) című regényének kritikai visszhangja is 

jelentős és pozitív volt. A regény történetei három hang, három elbeszélő néző-

pontján, nyelvén keresztül jelennek meg, ezek érintkezésein, elhajlásain alapul a 

konstrukció. A váltások, kontrasztok és vetületek elrendezése, adagolása a leg-

főbb erénye a kötetnek. A Szabad ez a hely? (2017) című novelláskötete szintén 

érzékenyen szól a magányról, a traumákról, a test változásainak az identitásra 

gyakorolt hatásáról, az identitás és a lokalitás összefüggéséről. A kötet utazásno-

velláinak fragmentált beszédmódja, a rövid, feszes, ám legtöbbször töredezett 

dialógusok; valamint a megszakításokkal, elhallgatásokkal tűzdelt leírások mint-

egy leképezik a helyváltoztatás dinamikáját. A szöveg nyelvisége éppúgy teremt 

sűrűsödési pontokat és hiátusokat, ahogy az utazás során az intenzív és a nyu-

galmi szakaszok váltakoznak. N. Tóth Anikó prózájának legnagyobb erénye 

azonban mégis az, hogy képes egyszerre több hagyományt megidézni, az apare-

gény tradíciójától a fotóregényekig, a mészölyi hagyomány sokféle aspektusáig, 

s ezáltal változatos olvasásmódokra ad lehetőséget. Azonban N. Tóth Anikó ese-

tében nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a gyerekirodalom keretén belül 

(már ha egyáltalán szabad leválasztani az ilyen tematikájú műveket az ún. felnőtt 

irodalomról) is egyfajta határátlépést hajtott végre a Tükörkönyv (2008) című al-

kotással, amely a kalandregény tradícióját idézi, szerkesztésmódját tekintve a tü-

kör megkettőző gesztusa, tematikus értelemben pedig annak mágikus-bűvös to-

posza szolgál vezérlőelvként. 

Ha Szászi Zoltán prózájának leírásához, az általa alkalmazott prózapoétikai 

stratégiák feltárásához igyekszünk kulcsszavakat, vonatkozási pontokat találni, 

nyilvánvalóan nem hagyhatjuk ki az „anekdota”, a „dialógus” és a „mellérende-

lés” fogalmát. A szerző eddig megjelent prózakötetei, nevezetesen: A felejteni 

nem tudás gyönyörűsége és szomorúsága (2009), a Zimankó és a város szíve 

(2012), valamint A szokott helyen, hatkor (2015), és a Bábukák (2016) egyaránt 

leírhatóak ezekkel a kategóriákkal. Az anekdota, amely eredetileg az élőbeszéd 

egy műfaja, kifejezésmódja volt, Szászinál az elbeszélés alapstruktúrája. Az iro-

dalmi mű felépítését és narratíváját meghatározó elem: az eljárás mindenekelőtt 

a nagy előd, Mikszáth epikáját idézi. Az anekdotikusság Szászinál a világ ábrá-

zolásának, megalkotásának a módját is jellemzi. A rendszerint valós, létező vá-

rosokra emlékeztető szövegbeli városok felidézik Gömör vagy Nógrád miliőjét, 

de a történetfragmentumokból álomszerű, képzeletbeli, már-már mágikus tele-

pülések rakódnak össze. A világok rétegzett ábrázolása, az apró részletek bemu-

tatása, a kitérők, törések beíródása teremt egy világot, amely kereteiben kötődik 

a realitáshoz, működésében látszólag eltér attól, valójában azonban társadalmi 

ellentéteket, elfojtásokat, szorongásos helyzeteket éppúgy bemutat a szöveg, 

ahogy a kedélyes, kellemes, szerethető városokat is megteremti. 

György Norbert, Norbert György Klára (2004) című első regénye szintén 

meglehetős visszhangot keltett, aki a nyelviséget nem a magyar oldalra, oldalról 

váltja át, hanem egy, a szlovákkal vegyített, roncsolt nyelvet alkalmaz, a megle-

hetősen rafináltan felépített, ugyanakkor a jó értelemben vett lektűr elemeit sem 
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nélkülöző regényben. Az átvitel, áthelyezés mindig rejt kockázati tényezőket, al-

kalmakat. Miként egy-egy csomagnál, úgy a nyelvnél is a transzfer rizikós, ki-

számíthatatlan tényező. Változékony, hogy ki milyen igénnyel, tapintattal és ér-

zékenyen nyúl a nyelvhez, a nyelv regisztereihez. Nem sértve meg annak intim 

textúráit, sajátos, de ugyanakkor konzekvens szabályait. 
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Pluricentrikus nyelv és transzkulturalizmus a kortárs határon túli magyar 

irodalmakban 

 

 

 

A pluricentrizmus fogalma a nyelvészetben néhány évtizede fontos értelme-

zési keretté vált, s jelentése az egyazon nyelv különböző országokban, közpon-

tokban használatos, kodifikált, standard, egymással interaktív viszonyban álló, 

többé-kevésbé eltérő variációit érinti (Clyne, 1992, 1; Lanstyák, 2000, 154). A 

terminus William Stewart és Heinz Kloss által az 1960-as évek végén történő 

bevezetése óta számtalan nyelvészeti tanulmány kiindulópontjává vált a nyelvi 

jelenségek leírásában. Így tehát pluricentrikus nyelv az angol, amelynek hivata-

los, de egymástól mégis viszonylag eltérő variánsai léteznek Nagy-Britanniában, 

az USA-ban vagy Ausztráliában, pluricentrikus nyelv a német, amely Németor-

szágban, Ausztriában és Svájcban használatos, pluricentrikus nyelvként határoz-

ható meg a román, amely Romániában és Moldáviában van jelen, az arab, a kínai, 

a svéd, a bolgár, az örmény stb. – a pluricentrizmus fogalmának kiterjesztése az 

egyes nyelvek helyzetére napjainkban is jelentős eredményekkel kecsegtet 

(Muhr, 2012).  Míg a francia és a német asszimmetrikus pluricentrikus nyelvnek 

számít, hiszen a franciaországi francia domináns a belgiumi vagy svájci válto-

zathoz viszonyítva, ahogy a németországi német is dominánsnak számít az oszt-

rákhoz, illetve a svájci némethez képest, addig az angol, a spanyol és a portugál 

szimmetrikus pluricentrikus nyelvek, mert egyes változataik azonos rangúak. A 

pluricentrizmus fogalma sok esetben érzékeny politikai kérdésként is megjelen-

het, gondolhatunk a szerb, a horvát és a bosnyák nyelv viszonyára, a bolgár és 

macedón nyelv kapcsolatára, arra a kérdésre, vajon van-e moldáv nyelv stb. 

A pluricentrizmus fogalma a magyar nyelvészetben az 1990-es évektől kez-

dődően vált jelentős értelmezési keretté, s a Magyarország határain kívüli ma-

gyar kisebbségek nyelvi állapotának leírására szolgált. A vesztes I. világháború, 

azaz 1918 után Magyarország elveszítette területeinek kétharmadát, és minden 

harmadik magyar Magyarország határain kívülre került: Romániába másfél mil-

lió, Csehszlovákiába egymillió, Jugoszláviába félmillió. A kisebbségi lét követ-

keztében az elmúlt száz év alatt a magyar köznyelvnek az említett három ország-

ban regionális változatai jöttek létre, s a mai Románia, Szlovákia, Szerbia (to-

vábbá Horvátország, Szlovénia) területén használt nyelvváltozatok miatt a ma-

gyar többé-kevésbé pluricentrikus nyelvvé vált. Mint Lanstyák István írja, „Bár 

a magyar csupán egyetlen országban államnyelv, mégis többközpontú, mert több 

országban használatos emelkedett funkciókban, így pl. Szlovákiában, Ukrajná-

ban, Romániában és Jugoszláviában. A többközpontúság nyelvi következménye-

ként a magyar standard egyes regiszterekben némileg eltérő változatokban való-

sul meg (…). Mivel a magyar standard állami változatai nagyon közel állnak 
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egymáshoz, egyetlen standard többféle változatáról beszélünk (a magyar stan-

dard szlovákiai, kárpátalji, erdélyi, vajdasági változatáról), nem pedig különálló 

standardokról (nem külön szlovákiai, kárpátalji, erdélyi, vajdasági magyar stan-

dardról).” (Lanstyák, 2000, 154) Az talán az eddigiekből is egyértelmű, hogy a 

magyar nyelv esetében aszimmetrikus pluricentrizmusról beszélhetünk, hiszen a 

magyarországi standard nyelvhasználat dominanciája megkérdőjelezhetetlen. 

Tanulmányomban a pluricentrizmus nyelvészeti fogalmának irodalmi értel-

mezhetőségére teszek kísérletet a magyar irodalom és nyelv terepén, a transzkul-

turalizmus elméleti eredményeinek hasznosítása segítségével. Nem árt azonban 

először is tisztázni a felhasznált fogalmak jelentéskörét, ugyanis az irodalomtu-

dományban egy hasonló terminus, a policentrizmus fogalma szintén jelentős kar-

riert futott be, s azokra az irodalmakra használatos, amelyekre a többközpontúság 

jellemző. Ilyen például a német irodalom, amelynek eltérő változatai jöttek létre 

1945 és 1989 között a Német Szövetségi Köztársaság és a kommunista Német 

Demokratikus Köztársaság irodalmában, valamint ide sorolhatók az irodalmi vi-

ták arról, van-e külön osztrák irodalom, svájci irodalom stb., illetve ezek milyen 

viszonyban állnak a német irodalommal. (Voßkamp, 1996) A francia irodalom 

esetében a többközpontúság kérdése a frankofón irodalom terminusának megje-

lenésével, valamint annak az új szemléletnek a meghonosulásával kapcsolatos, 

amely a francia irodalom többközpontúságát állítja. (Vígh, 1992) 

A magyar irodalmi intézményrendszer az I. világháború utáni helyzet nyo-

mán szintén többközpontúvá vált, s 1918, vagy inkább 1920 után önálló kategó-

riaként jelentek meg olyan fogalmak, mint a szlovenszkói, szlovákiai vagy felvi-

déki magyar irodalom, romániai vagy erdélyi magyar irodalom, jugoszláviai, 

délvidéki vagy vajdasági magyar irodalom, kárpátaljai magyar irodalom stb. 

Nem szabad megfeledkeznünk azonban arról, hogy – mint arra Szirák Péter utal 

– az 1918 után „kialakuló, jórészt politikai-igazgatási kényszereken alapuló – s 

korántsem »egyértelmű« – magyar kulturális policentrizmus sajátsága éppen az, 

hogy szemben más többközpontú nyelvi kultúrával, lényegében egy egységes 

nemzeti identitás territoriális felosztása révén jött létre.” (Szirák, 1999, 403) 

Vagy, Pomogáts Béla megfogalmazása szerint, míg „A jelenkori világirodalom-

ban meglehetősen általános irodalmi policentrizmust szinte mindig a különböző 

nemzeti kultúrák nyelvi közössége teszi lehetővé, a magyar irodalmak esetében 

nemzeti különbségekről egyáltalában nem beszélhetünk.” (Pomogáts, 1995, 7) 

 A magyar irodalom policentrizmusa tehát egy egyszeri, erőteljes politikai 

döntéshez köthető, és a nem-magyarországi magyar nyelvű irodalmak viszony-

lagos ún. önállósága a magyar irodalom egészén belül sok esetben csak a kény-

szerű antidemokratikus politikai döntésekhez köthető – ilyen például a magyar-

országi könyvek behozatalának megtiltása a két világháború közti Csehszlováki-

ába vagy magyarországi írók csehszlovákiai felolvasásainak megakadályozása 

stb. Ezek a nem-magyarországi magyar nyelvű irodalmak – az országhatárok 

említett lezárása következtében – kényszerből sok esetben saját ideológiát hoztak 

létre létük alátámasztására – ilyen a romániai magyar irodalom transzszilvaniz-

musa, illetve a (cseh)szlovákiai magyar irodalomban a Győry Dezső nevéhez 
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köthető „kisebbségi géniusz” vagy a Fábry Zoltán által létrehozott „vox humana” 

koncepciója. Eszerint 1918 után a szlovákiai magyar kisebbség olyan, kivételes 

szerepbe került, a szimbolikus híd szerepébe, amely két nemzet, a magyar és a 

szlovák között biztosítja a dialógus, a megértés, a kulturális transzfer lehetőségét. 

A nemzetiségi – kisebbségi – határon túli magyar irodalmak viszonya a (ma-

gyarországi) magyar irodalomhoz mind diakrón, mind szinkron vizsgálatban 

rendkívül sok koncepciót hozott létre. A magyar irodalom egysége vagy éppen 

területi sokfélesége egymásnak ellentmondó pozíciókban artikulálódott. Kevéssé 

ismert talán, hogy a szlovák irodalomtudomány is foglalkozott a nemzetiségi iro-

dalmak helyének meghatározásával, értelmezésével, pontosabban Dionýz 

Ďurišin, aki a szlovák irodalom részeként tárgyalta a szlovákiai magyar irodal-

mat. (Ďurišin, 1985, 109-118) 

Mint az eddigiekből is kiderült, a többközpontúság fogalmának hasznosítása 

az irodalomtudományban nem a pluricentrikus nyelvek felől jelent meg, hanem 

egyfajta geográfiai-politikai keretben értelmeződött. Az a kérdés, hogy vajon a 

szlovákiai magyar irodalomnak vagy a romániai magyar irodalomnak van-e sa-

játos szlovákiai magyar vagy romániai magyar nyelve, ebben a megközelítésben 

tulajdonképpen mellékes volt. 

Felvetődik tehát a kérdés, visszatérve a pluricentrikus nyelv nyelvészeti kon-

cepciójához, hogy a magyar nyelv esetében mi is, milyen a szlovákiai magyar 

nyelv, romániai magyar nyelv, szerbiai magyar nyelv stb.? Létezik-e, és ha igen, 

milyen folyamatok és elemek játszanak szerepet a kialakulásában? És ha létezik, 

vajon bekerültek-e a szépirodalmi művekbe ezek a nyelvváltozatok? 

Szűkítsük kutatásunkat egy pillanatra a szlovákiai magyar nyelvváltozatra, 

amelyhez hasonlóan épül fel a romániai magyar, szerbiai magyar, kárpátaljai ma-

gyar stb. nyelvváltozat is. A szakirodalom alapján (Lanstyák, 2000) az ún. szlo-

vákiai magyar nyelvváltozatnak öt nagy komponensét különíthetjük el a magyar-

országi standardhoz viszonyítva:  

1. a magyar nyelvbe, illetve szövegbe beépített szlovák kifejezé-

seket, direkt kölcsönszavakat (a monterka, tyepláki, párki, horcsica tí-

pusú szóhasználat);  

2. a szlovák kifejezések olyan típusú magyarosításait, illetve ma-

gyar kifejezések olyan jelentésben való használatát, amelyek Magyar-

országon ismeretlenek, továbbá a szlovák nyelvre hasonlító grammati-

kai szerkezeteket (pl. az alapiskola, iskolázás, brigád, kerület, CD-

égető, USB-kulcs típusú kifejezések tartoznak ide);  

3. a régies kifejezéseket, amelyeket Magyarországon már kevéssé 

használnak (balkon, kaszárnya);  

4. a nyelvjárási elemek erőteljesebb, gyakoribb jelenlétét, mint a 

magyarországi nyelvhasználatban; 

5. illetve a másik oldalról bizonyos magyarországi kifejezések 

szinte teljes hiányát a szlovákiai magyar nyelvhasználatból (mint pél-

dául a kezit csókolom, vény, menza). 
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Az öt kategória közül minden bizonnyal a negyedik a legproblematikusabb, 

ugyanis csak Erdélyben található olyan magyar nyelvjárás, amely kizárólag a ro-

mániai magyarok körében él. Mind a délvidéki, mind a kárpátaljai, mind a szlo-

vákiai magyar nyelvjárások átnyúlnak a szerb-magyar, ukrán-magyar, szlovák-

magyar határon. A szlovákiai magyar nyelvjárások általánosságban három nagy 

csoporthoz sorolhatók, és mind a keleti, mind a palóc, mind a dunántúli nyelvjá-

rás átnyúlik Magyarországra, bár használatuk Magyarországon kisebb hatókörű, 

mint Szlovákiában. Románia esetében más a helyzet, hiszen például a csángó, a 

székely vagy a mezőségi nyelvjárások a mai Magyarország területére nem ter-

jednek ki. 

Régies kifejezések azért maradtak a határon túli nyelvváltozatokban, mert ott 

a magyarul beszélők nem részesülhettek abból a Magyarországhoz kapcsolódó, 

intézményekhez kötődő modernizálási folyamatból, amelyben a magyar állam 

területén élők igen. Ezek többsége érthető a magyarországi nyelvhasználók szá-

mára is, viszont használatuk kevésbé elterjedt. 

Az első két komponens jelenti a legjelentősebb, manifeszt eltérést a magyar-

országi és a határon túli magyar nyelvváltozatok között, tehát a magyar nyelvbe 

átkerült szlovák kifejezések, illetve szlovakizmusok kategóriái. Ezek pedig a 

transzkulturalizmus jelenségével kapcsolhatók össze, és annak elméleti kontex-

tusában értelmezhetők. Mivel mind a régies, mind a nyelvjárási kifejezések regi-

onálisan általában véve Magyarországon is használt magyar szavakat jelentenek, 

a szlovákiai magyar nyelvhasználat tulajdonképpen a szlovák nyelvvel interak-

cióban értelmezhető, transzkulturális és bilingvális viszonyként. Talán megkoc-

káztatható az az állítás, hogy a magyar nyelv pluricentrizmusa a transzkulturális 

viszony eredménye, hiszen a szomszédos államok nyelvével való érintkezésből 

jöttek létre a magyar nyelv egyes változatai.   

A transzkulturalizmus elméleti tere a nyelvi és kulturális határátlépések terére 

reflektáló irodalomtudományi irányzat, s az utóbbi évtizedekben jelent meg az iro-

dalomtudományban. Wolfgang Welsch szerint ma már a kultúrák de facto nem 

homogének, mivel napjainkra olyan kulturális állapot jött létre, amelyben minden 

kultúra hibrid, mixelt, permeábilis és más kultúrákkal hálózatosan összekapcsolt 

(Welsch, 1999). Elisabeth Mårald szerint a transzkulturalizmus forradalmi lendü-

letét az biztosítja, hogy nem szűkíthető sem a centrum, sem a marginális diskurzu-

sára, hanem a kettő közötti, eddig még nem képviselt felület diskurzusaként jelenik 

meg. Mivel erre a területre még nincsenek kidolgozott irodalmi egyezmények, ez 

a felület vagy inkább rés új dimenziók megjelenítésére, új koncepciók kidolgozá-

sára ad lehetőséget (Mårald, 1996, 4-5). 

Tanulmányom tehát azoknak az irodalmi szövegeknek az értelmezésére vál-

lalkozik, amelyekben összeér az irodalomelméleti transzkulturális viszony és a 

lingvisztikai pluricentrikus nyelv koncepciója. Vagyis olyan szövegek jelentik 

vizsgálódásom tárgyát, amelyek poétikaként viszik színre egy lehetséges vagy 

létező romániai magyar, szerbiai magyar, szlovákiai magyar nyelv vagy – más 

nevezéktant használva – nyelvváltozat működését. A pluricentrikus nyelv ling-
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visztikai koncepciója kiváló alkalmat teremt számomra, hogy egy 2003-as iroda-

lomtörténeti tanulmányomat továbbgondoljam, amelyben a szlovákiai magyar 

irodalom fogalmának meghatározásához a sajátos szlovákiai magyar nyelv lehe-

tőségét is felhasználtam. (Németh, 2003) A tanulmány szerint teoretikusan he-

lyes állítás lehet az, hogy mivel nincs szlovákiai magyar nyelv, ezért nincs szlo-

vákiai magyar irodalom sem. Állíthatjuk azonban azt is, hogy ha szlovákiai ma-

gyar irodalom nincs is, viszont van, illetve lehet székely (magyar) irodalom és 

palóc (magyar) irodalom, de akár csallóközi (magyar) irodalom is, hiszen például 

Sántha Attila székely nyelvjárásból építkező szövegei olyan jellegzetes regioná-

lis nyelvet működtetnek, amely eltér a magyar irodalom köznyelvétől. De ebben 

az esetben van budapesti (magyar) irodalom is – gondoljunk csak Garaczi László 

szövegeire. Viszont miért is ne létezne szlovákiai magyar nyelv? A szlovákiai 

magyar valószínűleg megértené a következő mondatot: „A Jednotában egy 

tyeplákis bufetyák párkit evett horcsicával.”, míg egy magyarországi minden bi-

zonnyal nem. Nem igaz tehát, hogy nincs szlovákiai magyar, illetve romániai 

magyar, szerbiai magyar, kárpátaljai magyar stb. nyelv, nyelvváltozat vagy leg-

alábbis nyelvi regiszter. Olyan regionális nyelvekről van ezekben az esetekben 

szó, amelyek egy másik valóság és egy másik nyelv lenyomatait is őrzik. 

A gondolatmenet következtetéseit Csehy Zoltán kiváló tanulmánya emelte új 

szintre: a 2016-ban megjelent Arc, arcrongálás, maszkos játék című, Az ún. szlo-

vákiai magyar irodalom nyelveiről alcímet viselő, széles merítésű szövegben az 

irodalomtudós Hunčík Péter nyomán (Hunčík, 2016) „szlovmagy”-nak nevezi a 

Szlovákiában használt magyar nyelvet, és pozícióját a következőképpen hatá-

rozza meg: „A szlovmagy nem a szlovák és a magyar egyenrangú keveredése 

vagy keverése, hanem egy harmadik minőség, mely ugyanakkor nem azonos tá-

volságra esik a két alapnyelvtől. A szlovmagy valójában magyar (egy szlovák 

alig értene belőle valamit), a magyarhoz képest mozdul el, és nem helyette, ha-

nem vele együtt vagy benne létezik. Ideális értője a kisebbségi magyar: csakhogy 

irodalomról lévén szó, ezek a művek nem a kommunikációs alapstratégiák meg-

értéscentrikus gesztusaira fókuszálnak, hanem sokkal inkább az idegenség vará-

zsára vagy a másság költőibb, a szociokulturális tér »referenciálisabb« megfo-

galmazhatóságára törekszenek.” (Csehy, 2016, 173) 

A magyar irodalom, főként a határon túli magyar irodalom több síkon is meg-

jeleníti a pluricentrikus nyelv lingvisztikai koncepcióját. Első szintjén ez a plu-

ricentrizmus önreflexiós tudatosítása és versbe írása. Terék Anna Duna utca 

(2011) című kötetének külFÖLD című versében szembesít a vajdasági-jugoszlá-

viai-szerbiai magyar identitásnak a magyarországitól eltérő dimenzióira, illetve 

e két identitás párbeszédképtelenségére is utal:  

 

„én egy ideig hittem, hogy 

vajdasági lányként 

inkább vagyok érdekes, 

mint félelmetes. 

de a magyar fiúk hátrébb léptek, 
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ha megmondtam, honnan jöttem, 

az egyetemen azt mondták rám: 

szerb vagyok. 

s először vicces is volt az ötlet, 

kis fölényességgel ki is 

nevettem tudatlanságukat.” (Terék, 2011, 46) 

 

A vers ezen túl azonban azzal is szembesít, hogy a párbeszédképtelenség, a 

szakadék nemcsak az identitás, hanem a nyelv szintjén is megjelenik. A fentebb 

vázolt öt jellegzetesség közül Terék Anna verse kettőre is úgy utal, mint a szer-

biai magyar nyelvhasználat jellegzetességére, amely eltér a magyarországitól:   

 

„nekem már nincs szép 

középzárt e betűm, 

nekem kezd eltűnni az akcentusom, 

csak pár beékelt szerb szó és 

káromkodás 

jelzi, hogy nem vagyok 

»teljesen magyar«, 

rajtam már nem látszik, hogy 

szakadt jugó vagyok, 

rólam nem tudja senki, hogy 

nem tudok vízum nélkül utazni, 

s hogy az országhatáron 

az összehajtogatott alsóneműmet 

is darabonként átnézik” (Terék, 2011, 51) 

 

A nyelvjárási e hang és a szerb szavak azonban nem nyelvi rétegként vannak 

jelen a versben, hanem metareflexióként, vagyis a két nyelvhasználat eltérő re-

gisztereire, diszkrepanciájára, a két nyelvhasználat jellegzetességeire és eltérő 

működésére utalnak. A pluricentrikus nyelvváltozat alárendeltkét való megjele-

nítése egyúttal e nyelvváltozat használójának kiszolgáltatottságára, alárendeltsé-

gére is utal. Terék Anna verse a nyelvi különbség terét az uralkodó nyelvválto-

zaton keresztül írja bele nyelvbe, s eljárása kísértetiesen hasonlít a posztkoloni-

ális szépirodalomnak arra a technikájára, amely a kolonizátor, a gyarmatosító 

nyelvén szólal meg, de azon keresztül a gyarmatosított sajátos, alárendelt néző-

pontját, identitását, nyelvét próbálja megjeleníteni. (Szamosi, 1996, 420) Ebben 

az esetben a köznyelvi magyarétól, pontosabban az uralkodó magyar köznyelvtől 

eltérő nyelvváltozatot tematizálja a szerző, az eltérés hatalmi, identitásbeli, poli-

tikai jelentésével, de az uralkodó nyelvváltozaton mint hordozóanyagon.  

A pluricentrikus nyelv megjelenítésének egy következő szintje, amikor a ma-

gyar szépirodalmi nyelvbe a pluricentrizmus tényéből következő nem-domináns 

nyelvváltozat egyes jellegzetességei, regiszterei íródnak bele, tehát idegen nyelvi 



65 

elemek, nem sztenderd magyar elemek, archaikus kifejezések, nyelvjárási ele-

mek. Szép példákat hoz ezekre a szlovákiai magyar irodalomból a már említett 

Csehy-szöveg (Csehy, 2016), illetve a romániai magyar irodalomból Balázs Imre 

József A nyelvhasználat kérdései a kortárs erdélyi magyar kultúrában című ta-

nulmánya (Balázs, 2017), de az általuk említetteken kívül is találunk példákat a 

pluricentrikus magyar nyelv egyes regisztereinek megjelenítésére, poétikai kiak-

názására. Norbert György könyve szlovák szavakat, kifejezéseket, mondatokat 

épít Klára (2004) című regényének szövegébe, sőt a szerzői nevet is bevonja 

ebbe a poétikai játékba, hiszen az nem a magyarországi, hanem a szlovák név-

sorrendet követi a kötet borítóján. Polgár Anikó Régésznő körömcipőben c. kö-

tete – amely magyar(országi) nyelvváltozatot követ – egy nagyon fontos ponton, 

az első versben használja a „nadstandard” kifejezést (Polgár, 2009, 7). N. Tóth 

Anikó Alacindruska (1999) című mesekönyve egy palóc tájszótár elemeit hasz-

nálja fel, például nagyon erőteljes a nevek rétegébe bevont palóc kifejezések je-

lenléte. Grendel Lajos Nálunk, New Hontban című regényének rontott szlovák 

nyelvi rétege a kisebbségi szlovákiai magyar nyelvhasználók alárendeltségét mo-

dellezi (Grendel, 2001, 55-56; Németh, 2008). Kálmán Gábor Nova (2011) című 

regényének szlovák nyelvi rétegére (N. Tóth, 2017), Tompa Andrea Omertájá-

nak (2017) magyar-román hibrid nyelvére (Bánki, 2018) szintén reflektált a kor-

társ magyar irodalomtudomány. (Zárójelben említhető, hogy a szlovákiai magyar 

nyelvhasználat a szlovák irodalomban is megjelenhet, mint például a szlovák 

nyelven író Mila Haugová önéletrajzának szlovák-magyar hibridnyelvében (Pet-

res, 2018)).    

A nem-standard nyelv megjelenítésének harmadik, utolsó szintje az, amikor 

a nem-standard nyelv már nem pusztán stílusréteg, hanem főszerepbe kerül, a 

szépirodalmi jelentések generálójává válik. Balázs Imre József tanulmányában 

Cselényi Béla elképesztő versére utal, a 42.-re, amelyet a költő még 1980-ban 

írt, a Ceausescu-diktatúra idején, s amely – mint azt Szőcs Géza idézi – Györffi 

Kálmán szerint „Az utóbbi évek legdrámaibb verse” (Szőcs, 1994, 290). A har-

mincsoros vers a nem-domináns magyar nyelvváltozat, a magyar-román regisz-

terkeverés és a nyelvjárási elemek olyan szintű keveredését valósítja meg a leg-

váratlanabb szinteken, hogy az nemcsak drámai hatást kelt, de egyúttal éppen a 

különféle nem-standard változatok keveredése jelenti poétikusságát is. A vers 

szinte sorról sorra viszi színre a jelentés és ezzel együtt a nyelv elvesztését mint 

olvasói tapasztalatot. Ebből a szempontból tehát nemcsak a szociolektus jelen-

tése válik drámaivá – hogy tehát ki beszél, illetve ki az, aki ilyen nyelven szólal 

meg – hanem az is, hogy az olvasás során szinte a szemünk előtt megy végbe az, 

hogy kiszakadunk a nyelvből, kiűzetünk a jelentésből, hogy a magyar nyelvnek 

léteznek olyan rétegei, amelyekre vakok és süketek vagyunk: 

 

„mit mëg hogy mind csinájam az eszemet a kaszericának 

sokalta elöb mondhata volna hogy ne 

mivel felvetëk a procseszverbált 

pursiszimplu zákányos a csávo bolondujak meg ha nem 
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pionër becsület úristenemre mind frekál engem 

nem hiszed na nëz’ meg táti 

mos’ mon’ meg engemet tegyenek be a krësába” (Cselényi, 1994, 289) 

 

A szöveg felveti a vokalitás újrarendeződésének kérdését is, mint arra Szőcs 

Géza utal: „épp csak nyomtatásban nem jelent meg mostanig, és ebben nagy sze-

repet játszott az is, hogy a fonetikai segédjelek, melyekkel a szerző jelzi: miként 

is hangzik ez a szöveg élőbeszédben, érzékletességben meg sem közelítik a fel-

olvasás hatásosságát. Próbálja csak ki az olvasó, olvassa föl hangosan magának 

a vers egy részét: szép, tiszta é-k helyett ejtsen ë-t, vagyis szinte e-t; nyílt, mély, 

hosszú á helyett rövidke, az a és a á közötti hangzót, szaknyelven: rövid illabiális 

á-t; a kettőshangzókat, és minden hosszú hangot röviden kell ejteni, kissé ugató 

hangon: s fülünknek rögtön valami nagyon-nagyon ismerős lesz. Tudjuk, ki be-

szél így. A portré élethű, és Györffit idézve, valóban drámai.” (Szőcs, 1994, 290) 

Arról van szó tehát, hogy még olvasni sem tudjuk a szöveget – hangképző szer-

veink nem engedelmeskednek, illetve az általunk elsajátított percepciós bázis 

nem alkalmas a vers szavainak, hangjainak megformálására. Vagyis Cselényi 

Béla szövege legalább két szinten olvashatatlan: a vokalitás (hangadás) és a 

szemiózis (jelentés) szintjén sem elérhető a csak standard nyelvváltozatot hasz-

nálók számára. A vers olyan hatást gyakorolt, hogy Szőcs Géza Adalék egy Cse-

lényi Béla-vershez címmel gondolta tovább a szöveg által felvetett kérdéseket. 

Ennek a szövegnek az az érdekessége, hogy standard magyar nyelvváltozatból 

indít, ez fokozatosan vált át olyan nyelvbe, amelyet már a románból átvett köl-

csönszavak színeznek, majd a vers standard román mondatokként végződik (a 

vershez fűzött kommentár fordítja le magyarra ezeket a sorokat) – ezek a román 

mondatok azonban ironikus módon a magyar nemzeti öntudat toposzait és köz-

helyeit variálják: „Csaba îşi va / ajuta poporul în timp util. E important să vorbim 

frumos, curat / şi corect ungureşte.” – „Csaba a megfelelő időben megsegíti majd 

a népét. Fontos, hogy szépen, tisztán és helyesen beszéljünk magyarul.” (Szőcs, 

1994, 293)  

Tőzsér Árpád A kódváltás pragmatikája (Példaszöveg egy szakdolgozatból) 

című, először 2002-ben megjelent verse a magyar szövegbe ékelt szlovák szavak 

„üres helyei”-ből (mármint a szlovákul nem tudó magyar olvasók számára) épít 

poétikát: 

 

Andi én majdnem majdnem röhögtem 

tisztára izé počkajte! Mondom 

itt van a próba... kabinka tudod 

ott próbált előttünk a čo keď sme na pláži 

csakhogy ez nem pláž őneki mindegy 

tisztára psycho volt mindene látszott (Tőzsér, 2016, 11) 

 

A szerzői szándék ebben az esetben legalább kettős volt: egyrészt a magyar 

nyelvbe ékelt szlovák kifejezések, illetve a szlovákiai magyar nyelvhasználat 
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megjelenítése által egyfajta poétikai hibridnyelvet, makaróninyelvet működtetni, 

másrészt pedig a kódváltás jelenségét manifesztálni, dokumentálni. Egy interjú-

ban Tőzsér ennek kapcsán azt nyilatkozta, „A »beavatatlan« (csak magyar 

nyelvű) olvasóra nem tudom, hogyan hat a makaróni nyelvű A kódváltás prag-

matikája, engem a címben jelzett sajnálatos problémán túl az a kíváncsiság is 

vezérelt, hogy hol a határ, a nyelvi kreolizáció során mikor billen át az alapnyelv 

az értelmezhetetlenségbe, s meddig szolgálják az idegen nyelvű betétek a jóté-

kony és szükséges lírai homályt, többértelműséget.” (Balázs – Tőzsér, 2016, 10) 

Arra a kérdésre pedig, hogy „Van-e helye, létjogosultsága az önálló szlovákiai 

magyar nyelvnek? És az önálló szlovákiai magyar irodalomnak?”, Tőzsér egyér-

telmű választ ad: „Mindkét kérdésre kategorikus nem a válaszom. Pontosabban 

az egyik nem a másikból következik: ha nincs önálló szlovákiai magyar nyelv, 

nem lehetséges önálló szlovákiai magyar irodalom sem. Az irodalom ugyanis 

nem a különböző állami formációk, hanem a nyelv függvénye. Ha holnapután 

Kínához csatolnak bennünket, attól az irodalmunk még nem lesz kínai. (Elnézést 

az abszurd példáért!) Az előbb, a bevezető kérdésre válaszolva a felvidéki (szlo-

vákiai) magyarság nyelvének csak szókincsbeli labilitására céloztam, a nyelvi 

különfejlődés, azt hiszem, egyelőre még nem fenyeget bennünket.” (Balázs – 

Tőzsér, 2016, 10) 

Cselényi Béla és Tőzsér Árpád verséhez hasonló próbatétel elé állítják a ma-

gyar standardnyelvi olvasót azok a kísérletek is, amelyek az ún. székely irodalmi 

nyelv kialakítását célozzák meg. Balázs Imre József már említett tanulmányában 

vázolja fel ennek a fokozatait. Eszerint „a székely nyelvjárás kortárs irodalmi 

használatának lehetőségeit Sántha Attila kezdte újragondolni 1995-ös debütkö-

tetében, a Münchhausen báró csodálatos verseiben.” (Balázs, 2014, 84) Sántha 

2004-es Kemál és Amál című kötete, amely paradox módon Magyarországon, 

Budapesten jelent meg az Ulpius Ház kiadásában, olyan verset is közölt, amely 

a magyar standardnyelvi olvasó számára már a halandzsanyelvvel azonos. 2010-

ben látott napvilágot az Iszkiri a guruzsmás berbécs elől című „székely irodalmi 

antológia”, benne Sántha Attila, Orbán János Dénes, Muszka Sándor, Fekete 

Vince és György Attila műveivel. (Balázs, 2014, 84-85) 

Sántha Attila nevéhez fűződik tehát a székely nyelvjárás kortárs szépirodalmi 

felhasználásának lehetősége, és ennek érdekében egy sosemvolt székely nyelvet 

alkotott meg olyan nyelvjárási szavak segítségével, amelyek különböző székely 

tájegységekre jellemzőek. Ez a mesterséges székely nyelv alapvetően poétikai 

kihívás, hiszen maguk a székelyek sem értik minden elemét, szavait, egy nem-

székely pedig egyenesen halandzsaszövegnek tartja, mint a Máris már cinkako-

rában zelegor című verset: 

 

„Berdózik két ricskó,  

buftiskodik Máriskó.  

Aj, az azsagonjáró, a fuzsitus tepelák,  

a nyüslető zelegor,  

a hurutó, csupa luszt!  



68 

Máris a hiúba felmász,  

a sok zakotán zakotál,  

bőg, vinnyog, az arrán furulyáz!” (Sántha, 2004, 69) 

 

Sántha mesterien használja ki a székely nyelvjárások lehetőségeit arra a célra, 

hogy egy párhuzamos magyar nyelvet alakítson ki, amelyet idegen titoknyelv-

ként, egy lírai poétika hajtóerejeként léptet működésbe. Idézett versét tudatosan 

úgy építi fel, hogy a jelentés kicsússzon az olvasó kezei közül, vagyis a pluri-

centrizmus ad absurdum vitt logikája (amikor már egy másik, érthetetlen nyelv 

jön létre) és a lírai nyelvteremtés egyszerre lép itt működésbe. 

Muszka Sándor Sanyi bá (2012) című kötete, amely alcíme szerint „székely 

egyperceseket” tartalmaz, nem egy művi, sosemvolt székely nyelvet konstruál 

meg, mint Sántha Attila versei, hanem egy élő székely nyelvváltozatot működtet 

– s ennek a nyelvváltozatnak a standarhoz képest parodisztikus vonásait aknázza 

ki. A Sanyi bá elbeszélései önmagukban is humorosak, viccesek, ezt a vonalat 

erősíti a „székely góbé” csavaros észjárása, valamint különleges szóhasználata: 

„Vagy mikor dolgoztam a sántieren, odajön az igazgató, aszongya, Sanyika, ma-

gán láccik, hogy jó ember, porozzon szag bé a városba, s hozzék egy fél pálinkát. 

Há, mikor megyek bé a bótba, elém áll egy ilyen városi fehérnépecske, s aszon-

gya nekem, vegyek kast, há, mondom, má meg ne haragudjon, de engem pálinkáé 

küttek, nem kasé. 

Na de aztán mikor jöttem kifelé, egy kast elhoztam, met az embert én tiszte-

lem s becsülöm.” (Muszka, 2012, 26); „Bémentünk a főtérre, ott vót az a nagy 

színház, ki vót világítva úgy, mint a karácsonyfa. Mondom a komámnak, gyere 

Árpi, menjünk szeg ide bé ne, egy cseppet művelődjünk, met nálatok es csak két 

könyvet láttam életembe, a pártkönyvet és a bibliát.” (Muszka, 2012, 140) 

Muszka Sándor székely egypercesei valódi hibrid szövegek, mert egymásra ré-

tegeződve jelennek meg bennük a magyar nyelv erdélyi, nem standard változata, 

a székely nyelvjárás és a románból átvett kifejezések.  

A pluricentrizmus nyelvi logikájának legösszetettebb megjelenési formája 

azonban nem itt keresendő, hanem Száz Pál Fűje sarjad mezőknek. Phytolegen-

dárium (2017) című kötetében. Míg Muszka esetében a parodisztikus szöveg al-

kalmat ad arra, hogy a nyelvjárást beszélőket nevetségessé tegye, stigmatizálja, 

addig Száz Pál esetében szó sem lehet erről, éppen ellenkezőleg: az alárendeltnek 

adott hang, nyelv és tipográfia kimunkálására figyelhetünk fel. A mű vizuálisan, 

tipográfiai eljárásaival egy nyelvjárásleíró szöveg képét mutatja fel, főként az ë, 

az ē, az ā stb. betűk megjelenítésével. Ez az eljárás azonban nem pusztán a vizu-

alitás diadala, hanem a vokalitásé is, amennyiben radikálisan újrarendezi a stan-

dard nyelvű és helyesírású szöveg sterilitását. Elég arra gondolni, hogy például 

Hizsnyai Zoltán A gömöri égettbor tora című versébe ugyan kívülről belehall-

hatjuk a palóc nyelvjárás zenéjét (és a szöveg szerzőjének felolvasása csak segít 

ebben), a szöveg mégsem támasztja alá, segíti elő ezt az eljárást. A Fűje sarjad 

mezőknek viszont a nyelvjárási hangok lejegyzése által megjeleníti a kiejtés sa-

játos vokalitását, megjeleníti a hangot, megalkotja és átrendezi az olvasás zenei 
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terét – kottát ad a szövegnek. Ez a kotta azáltal jön létre, hogy a szöveg kibújik 

a steril helyesírási szabályok és a standard nyelvváltozat vokális és vizuális ste-

rilitása alól, destruálja azokat, sőt egy attól független, poétikailag teljes világot 

mutat fel:   

 

„Tudod, gyöngyömgyöngyvirágom, akkor a legjobb a embëri lílek, ha a 

míhecskékët hasonlíccsa. Addig kő a jót cselekënnyi, amíg ílet van a fődön. Mer 

asztán télre ēmënnek alunnyi a míhecskék. Mire kikeletkor mëgin főtámonnak, 

a virágzást minha talánák. Gyűjtögetnyi köll a jóságot, gyöngyömvirágom, mind 

a míhecskék a nëktárt. Mindënhun talányi virágot e világbo, még a pusztábo is 

rejtőzik a jóság szikrájo. Még akkor is taláhocc virágot, gyöngyöm, ha remínte-

len a idő. Kípzēd ē, virágocskám, a pocikfark idén még advëntkor is virágzott! 

Mer mindën ínyi akar, virágoznyi, terëmnyi. A fagyöngy mëg, hát az ëgyenest a 

legnagyobb télbe virágzik.” (Száz, 2017, 127) 

 

Bár a kortárs magyar irodalom/irodalmak döntő többsége a standard magyar 

vagy magyarországi nyelvváltozatot követi, a fenti példák arról tanúskodnak, 

hogy a pluricentrikus nyelv lingvisztikai koncepciójából következő konzekven-

ciákat sokféle irodalmi szöveg képes levonni, valamint megjeleníteni és működ-

tetni a magyar nyelv egyes változatait. Ezeknek az irodalmi műveknek számára 

fontos poétikai kiindulópontot jelent a nem-standard nyelvváltozatok létezése, 

bennük tudatos poétikai reprezentációként jelenik meg a magyar nyelv pluricent-

rizmusából következő nyelvi tér és lehetőség, amely elválaszthatatlan a transz-

kulturális tapasztalattól. A felhasználás, színre vitel elemzett három stádiuma és 

az azon belüli változatok egyúttal a poétikai lehetőségek összetettségére enged-

nek következtetni. 
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N. Tóth Anikó 

 

Pluricentrikus nyelv és transzkulturális jelenségek Norbert György Klára 

című regényében 

 

Pluricentikus nyelv 

 

Pluricentrikus nyelvként tartják számon a nyelvészek azokat a nyelveket, me-

lyeket több országban használnak széleskörűen emelkedett (E) funkcióban, 

vagyis az államigazgatás, a szakmák, az oktatás, a média, a tudományos, kultu-

rális és egyházi élet nyelveként, miközben a különböző országokban beszélt 

nyelvváltozatokat nem tekintik valamely egyetlen elismert központ nyelvhasz-

nálatától elváló deviáns változatnak, hanem ugyanannak a nyelvnek egyenrangú 

változataiként írják le azokat. (Lanstyák, 1996) Az E-funkció mellett a magán-

életben, a mindennapokban jelen van a nyelv közönséges (K) változata. A két 

változat egymást kiegészítve létezik, de egyiket sem használják a másik funkci-

ójában.  (Fenyvesi, 1998, 294) Ugyanazok a beszélők nem csupán vagy az E-t, 

vagy a K-t használhatják, hanem átmeneti alakulatokat is, ugyanakkor az egyes 

társadalmi rétegek, korosztályok, műveltségi csoportok E-je és K-ja nem egy-

forma. (Lanstyák, 1998, 170) A nyelvi többközpontúság Clyne és Muhr által le-

fektetett alapelvei (Muhr, 2012) szerint többközpontú nyelv a magyar is, hiszen 

több országban (Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában) használ-

ják emelkedett funkcióban. A pluricentrizmusból fakadó jelenség, hogy a romá-

nok, szlovákok, ukránok, szerbek stb. között tömbökben vagy szétszórtságban – 

ha úgy tetszik, kisebbségben – élő magyarok kétnyelvűek.  (Kontra, 1998, 66) A 

Magyarország határain kívül beszélt magyar nyelvek mint K-kódok diglossziás 

szövetséget alkotnak, hiszen valamennyiük felett ott áll az egyetemes magyar 

standard mint E változat. A magyar–magyar diglosszia a maga kiterjedt formá-

jában tehát leginkább a Kárpát-medencei tömbmagyarságra jellemző.  (Lanstyák, 

1998, 169) Az egyetemes magyar standard mint E-kód a kisebbségi magyarok 

számára még nagyobb érték, mint az anyaországiak számára; a nemzeti identitás 

és összetartozás legfontosabb szimbólumaként a magyarországinál is nagyobb 

tekintélynek örvend. A kontaktusváltozatok mint K-k ugyanakkor a magyaror-

szági szubstandard változatokhoz képest bizonyos értelmezői körök szerint ide-

genszerűségük miatt helytelennek, magyartalannak minősülnek. (Lanstyák, 

1998, 177)  

A magyar kisebbségi E–K viszonyra érvényes tehát, hogy E funkióként egy 

másik ország standard nyelvváltozata használatos. Egy egységes nyelvterület le-

szakított részéről van szó, melyen a K-funkció kontaktusváltozatként él.  A saját 

E-kód még a Kárpát-medencei magyar politikai egység korszakában alakult ki, 

vagyis az utódállamok létrejötte előtt. A K-funkcióban használt változatok rész-

ben a különfejlődés eredményei: olyan kontaktusváltozatok, melyeknek egyes 

jelenségei a többségi nyelv hatását tükrözik, mások pedig nyelvjárási szubsztrá-

tumként értékelhetők. A többségi lakosság, vagyis az illető országok hivatalos 
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nyelvét adminisztratív úton (akár kényszerrel) terjesztették el a magyar beszélők 

körében, eredetileg főképp E-funkcióban, a magyar nyelv E-kódjának kiszorítása 

céljából. A kisebbségi és többségi lakosság érintkezésének, keveredésének erő-

teljesebbé válásával a beszélőknek egyre szélesebb rétege számára lesz a másod-

nyelv K-funkcióban is használatossá, s szorítja ezáltal a magyar nyelvet mind 

szűkebb és szűkebb területre. (Lanstyák, 1998, 179-180)  

A kisebbségi magyar, vagyis többségében kétnyelvű nyelvváltozatok beszé-

lőire érvényes, hogy a kétnyelvűek közül, beszéljék bár az egyik vagy a másik 

nyelvüket, sokan nem pontosan azt a nyelvet használják, amit az adott nyelvek 

egynyelvű beszélői: a két nyelv folyamatosan hat egymásra, így az interferencia 

és a kölcsönzés folyamatos kísérőjelenségként figyelhető meg, függetlenül attól, 

mi a kontaktusnyelv. (Sándor, 1998, 381-382)  

Lanstyák István szerint a magyar standard szlovákiai változatára jellemző, 

hogy a magyarországi standardhoz képest a legkisebb különbségek a szépiroda-

lom nyelvében vannak, pontosabban az állapítható meg biztonsággal, hogy a mű-

vészeti szövegekben a legkevesebb a kontaktusjelenség, kivéve, ha tudatosan, 

környezetfestés céljából alkalmazzák őket. (Lanstyák, 1995, 220)  

Nézzünk egy konkrét példát. György Norbert, a szlovákiai Füleken élő pró-

zaíró Norbert György néven 2004-ben jelentette meg Klára című regényét a du-

naszerdahelyi Nap Kiadó gondozásában. A regény egyik legszembetűnőbb jegye 

a formateremtő elvként felkínált nyelv, mely a poétikai újtás érdekében túlmutat 

a couleur locale-on, a szlovákiai magyar környezet szociokulturális dimenzióin, 

amint ezt a szerző is megerősíti egyik interjújában. (György, 2011) A regény 

élénk recepciója figyelemreméltó nyelvi teljesítményként értékeli a debütáló 

szerző szövegét. Valamennyi recenzens, kritikus kiemelten foglalkozik a szlovák 

nyelvi elemek jelenlétével. Dusík Anikó az anyanyelv teherbírásának próbája-

ként írja le a „szlovákul magyar” regényt. (Dusík, 2004, 7) Grendel Lajos funk-

cionálisnak tartja a „bratislavázást” és más szlovakizmusokat, ugyanakkor meg-

állapítja, hogy György Norbert nem egy semleges, steril vagy kasztrált nyelvet 

hozott létre. (Grendel, 2004, 18) Benyovszky Krisztián úgy látja, hogy „(A)z el-

beszélő olyan, különböző stílusszintekhez tartozó szavakkal, fordulatokkal és 

grammatikai formákkal él, melyek a szlovák nyelv termékeny befolyásáról árul-

kodnak, s jól tükrözik az itt élő magyar beszélő közösség nagy részének nyelv-

használatát. A regény azonban nem egyszerű szociolingvisztikai látlelet, hanem 

egy többletjelentéseket és irodalmi áthallásokat kiaknázó, a nyelvhez játékosan 

és ironikusan viszonyuló narratív beszédmódot dolgoz ki, mely egyeztetési és 

szintaktikai döccenőkön keresztül halad előre.” (Benyovszky, web)  

Keserű József megfigyelései szerint a regény kapcsolódik a Felvidékhez mint 

irodalmi tájhoz, ugyanakkor azt is állítja, hogy a regény nyelve hasonlít bár a 

szlovákiai magyarok (egy része) által beszélt nyelvhez, nyelve csupán a Klárá-

ban létezik. Ezért a Klára nem egy régió vagy egy város regénye, hiszen „lapjain 

nem a valóságos Pozsony jelenik meg, hanem egy idegen nyelvi tájék: Bratis-

lava.” (Keserű, 2004, 11)  
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Vajda Barnabás a szlovák szókölcsönzések számát sokszorosan felülmúló, 

fonetikusan átírt angol jövevényszavakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy ez a 

jelenség a szlovákiai magyar nyelvet in genere nem jellemzi, legfeljebb az ebbe 

a szociolingvisztikai közegbe tartozó egy bizonyos műveltebb populációt. 

(Vajda, 2005)  

Mizser Attila Kláráról szóló kritikája a szlovákiai magyar nyelvhez való iro-

nikus viszonyra hívja fel a figyelmet. (Mizser, 2004, 14) Hasonló megállapításra 

jut Beke Zsolt is, aki szerint nem két külön nyelv mechanikus vegyítése vagy egy 

nemzetiségi létállapot/nyelvállapot bemutatása lenne a regény tétje; sokkal lé-

nyegesebb a két nyelv keverékjellege, mely a szöveget, a szituációt, a cselek-

ményt, illetve annak helyét és idejét ironizáló attitűdben kulminálódik. Beke ér-

telmezése szerint „a beszélt vagy irodalmi (szlovákiai) magyar nyelv és a Klára 

nyelve közti tér az irónia tere.” (Beke, 2007, 10) 

A regényben megjelenő szlovákiai magyar (familiárisan szlovmagy) nyelv 

Csehy Zoltán szerint „nem a szlovák és a magyar egyenrangú keveredése vagy 

keverése, hanem egy harmadik minőség, mely ugyanakkor nem azonos távol-

ságra esik a két alapnyelvtől. A szlovmagy valójában magyar (egy szlovák alig 

értene belőle valamit), a magyarhoz képest mozdul el, és nem helyette, hanem 

vele együtt vagy benne létezik. Ideális értője a kisebbségi magyar: csakhogy iro-

dalomról lévén szó, ezek a művek nem a kommunikációs alapstratégiák megér-

téscentrikus gesztusaira fókuszálnak, hanem sokkal inkább az idegenség vará-

zsára vagy a másság költőibb, a szociokulturális tér »referenciálisabb« megfo-

galmazhatóságára törekszenek.” (Csehy, 2016, 173) 

Németh Zoltán egy összefoglaló jellegű tanulmányában ugyancsak rámutat, 

hogy „…az idegen nyelvek magyar szövegbe építésének státusa leginkább az 

idegenség és másság kategóriáival írhatók le. Az idegen nyelvű szöveg azonban 

… ezen túl jóval összetettebb jelentésképző funkciót tölt be az irodalmi műben, 

idegenségét nem néma jelenlétként, hanem továbbértelmezendő helyként érde-

mes szemlélni…” (Németh, 2008, 94) 

A Klára nyelve jórészt a K-kód jegyében épül fel, amit nem csupán a kon-

taktusjelenségekkel, az idegen nyelvi elemek hangsúlyos jelenlétével bizonyít-

hatunk, hanem az élőbeszédszerűséget játékba hozó szerkesztéssel is. A monda-

tok szertelensége, hirtelen megszakadása és nekilendülése, az utólagos pontosí-

tások, magyarázkodások, a szintaxis fellazítása, a gyakori kiszólások, a szleng, 

az obszcén kifejezések aláássák az E-kódot, ezt fokozzák a magas irodalomról 

és annak kritikájáról megfogalmazott elmarasztaló vélemények több szöveghe-

lyen is (a legélesebb a főhős angol nyelven írt versével kapcsolatos a 138-139., 

illetve a 142-143. oldalon).  

A regény története Bratislavában (vagyis Pozsonyban), szlovák környezet-

ben zajlik, főhőse viszont egy magyarlakta kisvárosból, Fiľakovóból (azaz Fü-

lekről) érkezik a fővárosba szerencsét próbálni. Revizorként dolgozik, közben 

kalandos módon megismerkedik egy egyetemista lánnyal. Kapcsolatuk, a betel-

jesületlen szerelem és a főhős identitáskeresése adja a regény szüzséjét. A nevé-

ben csillagjegyét viselő főhős, az Ikrek kezdetben nyelvi nehézséggel küzd, erre 
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utalnak kommunkációs zavarai. Kérdésként merül fel, vajon milyen nyelven 

folynak a magyarul lejegyzett párbeszédek. Bár nincs maradéktalanul tisztázva, 

feltehetően szlovákul, vagyis a regényben jelentős részük fordításnak tekinthető. 

Kivételt jelentenek a telefonos dialógusok, melyek során csak az Ikrek hangja 

hallatszik, aki egy otthon (Fiľakovóban) élő családtagnak vagy barátnak az anya-

nyelvén mesél fővárosi kalandjairól, tapasztalatairól – sok párbeszédfoszlány fel-

idézésével tarkítva intimitásoktól sem mentes beszámolóját.   

A továbbiakban a regény hibrid nyelvének néhány jellegzetességére mutatok 

rá. A szlovák nyelvből elsősorban főnevek, azon belül tulajdonnevek kerülnek 

be a Klára szövegébe. Feltűnően sok a földrajzi név: köztük település- és város-

nevek, mint Bratislava, Fiľakovó, Rusovce, Devín – következetesen szlovákul, 

vagyis hivatalos formában (mintha nyelvtörvénynek engedelmeskedne), még ak-

kor is, ha van magyar megfelelőjük (Pozsony, Fülek, Oroszvár, Dévény stb.). Itt 

kell megjegyezni, hogy nemcsak a Szlovákia területén fekvő városok esetében 

jár el ilyen módon, hanem pl. Bécset következetesen Wienként, Münchent 

Munichként használja. Motivikusan ismétlődő nagyváros New York, ahová a cél-

tudatos (női) címszereplő el is jut, az élhetetlen (férfi) főszereplő pedig elérhe-

tetlen vágyainak városaként csupán ábrándozik róla.  A földrajzi nevek másik 

csoportjába a revizor munkavégzésének megfelelően az egyes tömegközlekedési 

útvonalak megállóhelyei, vagyis Bratislava belső terei: városnegyedek, utcane-

vek, terek, hidak, jelentősebb épületek megnevezései tartoznak. Visszatérő és 

fontos helyszín a Romanova utca, hiszen itt lakik Klára. Ilyen utca a térkép sze-

rint valóban található Bratislava Petržalka (vagyis Ligetfalu) városrészében, ám 

ha letérünk a referenciális olvasás útjáról, akkor nem kerülheti el a figyelmünket, 

hogy Klára valójában a Regény utcában lakik (a román a szlovákban regényt je-

lent), vagyis egy irodalmi térben otthonos, azaz maga is fikció. A másik hangsú-

lyos helyszín a Technopol elnevezésű épület, Petržalka legmagasabb, két torony-

szerű tömbből álló épülete, mely városházaként és irodaházként funkcionál, és a 

főszereplő Ikreket a New York-i Világkereskedelmi Központra emlékezteti – az 

arányok és a saját sors (ikrekség) ironizálásával persze, amit megerősít Klára 

Amerikából küldött képeslapja az ikertornyok kopizott fantomjával: az Ikrek 

New Yorkot csak képeslapként birtokolhatja tehát. Az utcanevekből olykor meg-

különböztető jelző alakul, így kapja meg a Gagarinova utcán érvényes bérlet 

nélkül utazó, a lefülelés következményeképpen vagy a büntetés elengedése érde-

kében az Ikrek kollégájának szeretőjévé váló nő a gagarinos jelzőt mint nevet.   

    Az Ikrek kapcsolattartási színhelyei egyrészt a különböző éttermek 

(szlovmagy nyelven restik), kocsmák (pl. Malí františkáni – Kicsi Ferencesek), 

ahol a kollégájával beszélget az élet végső kérdéseiről, másrészt a cukrászdák és 

kávéházak, ahol Klárával randizik. Az utóbbiak megnevezésére rendszerint nem-

zetközi kifejezéseket használ, ami magyarázható akár a globalizálódás jelensé-

geként, de az események és kapcsolatok kontextusában többértelműséggel is te-

lítődnek. Az Ikrek és Klára megismerkedésükkor az Oáza (Oázis) nevű sport-

vendéglőbe ülnek be: vagyis egy felgyorsult, az Ikrek számára különösen zűrza-

varos, ismeretlen és kiismerhetetlen világban a megnyugvás, pihenés, felüdülés, 
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kvázi-boldogság lehetőségét ígérő helyre. Törzshelyük a Galéria kafé lesz, a mű-

vészek és egyéb értelmiségiek (vagy magukat annak tartók) az Ikrek számára 

egyszerre vonzó és taszító találkahelye, hiszen az odajáró közösség és a kiállított 

képek inkább fokozzák, semmint felszámolják idegenség-érzetét. A Regina nevű 

presszóban a (király)nők megközelíthetetlenségének tapasztalata erősödik az Ik-

rekben, a Lýceumban pedig szembesül a választott nagyvárosi életforma megér-

tésének és elsajátításának nehézségeivel, sőt lehetetlenségével. Még akkor is, ha 

megtanulja és használja az ismerős helynevek familiárisan rövidített, becézett 

változatait, mint a Blava, Šafkó, Šturák, Galerka. Egyetlen szórakozóhely fordul 

elő a regényben, amely hangsúlyosan magyar nevet kap: a Süllyedő Hajó al- és 

túlvilági figurákkal benépesített abszurd vagy fordított világa, ami fordulatot is 

jelent egyben az Ikrek és Klára kapcsolatában és a narrációban egyaránt. 

A földrajzi és vendéglátós intézménynevek mellett számos márkanév fordul 

elő a regényben, köztük ital- és ételnevek (olyan helyi specialitások, mint beche-

rovka, kozel, mních, gemeran, šariš, budvar, biela pani, müller thurgau, rumba 

csoki, bratislavský rohlíček stb.), egyéb élvezeti cikkek (elem-lajt cigaretta), va-

lamint hétköznapi használati tárgyak: botasz (edzőcipő), mencseszter (kordnad-

rág), nokia (telefon), kalex (hűtő), szamszung (mikrohullámú sütő), nagy képer-

nyős orava (tévé). Az utóbbiak esetében megfigyelhető az idegennyelvűség túl-

súlya, ami azt jelzi, hogy a fogyasztói társadalom áruáramlása következtében 

egyre inkább háttérbe vagy egyáltalán kiszorulnak a helyi specialitások, illetve 

válnak helyi hibrid nyelvi specialitássá bizonyos jelenségek: brindzás haluška, 

bagetka, melanzs kávé, passoa-orange ital, kroaszán, bolonyéze pizza és a fiľa-

kovói hanburger. 

A tulajdonneveken kívül elvétve akadnak szlovákból kölcsönzött egyéb kife-

jezések, ilyen a podnyik (két jelentése: cég, illetve a szlengben kocsma), a szlo-

bodárka (munkásszálló), a námesztnyík (helyettes), a csisztka (tisztogatás, volta-

képpen létszámleépítés), a bufetyák (hajléktalan), szinte minden esetben követ-

kezetesen fonetikusan, magyar helyesírással. A magyar helyesírás egyszerre utal 

arra, hogy ezeket a szavakat a beszélők úgy használják, mintha magyar szavak 

lennének (tehát nem keresik a magyar megfelelőiket), viszont vizualizált, leírt 

változatukban éppen az idegenségük lepleződik le. Ugyanez a jelenség figyel-

hető meg az angol „jövevényszók” esetében: vumen, inglis, nesönelgéjn, eksön, 

mejkap, sztájling, vizázs, csejndzs, aptudéjt. Ezek között akadnak divatszavak, 

melyek bizonyos társadalmi rétegek mindennapi kommunikációjából elmarad-

hatatlanok, még akkor is, ha használóik sem a megfelelő ejtésükkel, sem a jelen-

tésükkel nincsenek mindig tisztában.  

Míg a  regény első szakaszai  bevezetnek a szlovmagy nyelvbe  (szlovák sza-

vak magyar toldalékokkal mondatokká fűzve, a szlovák mondatszerkesztés, szó-

rend szabályainak követése magyar szövegben stb.), egyre beljebb haladva a re-

gény szövegében azt tapasztalhatjuk, hogy a szlovák nyelvi jelenségek helyébe 

az angol nyomul, ami nemcsak helyenként elszórt, fonetikusan lejegyzett sza-

vakban, magyar kifejezésekkel kevert szókapcsolatokban – pl. szongna, csek-

kelte a dizájnt, kvessöntötte boldogan, anszörált, wrajtolta stb., hanem teljes 
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szerkesztésű mondatokban is megnyilvánul. Az angol nyelv térhódítása egyrészt 

a globalizálódás egyik következménye, másrészt egyfajta nyelvi divatjelenség is. 

A vizsgált regényben azonban nem csupán ezt jelenti. Klára ugyanis angol sza-

kos diák a Komenský Egyetemen, aki tanulmányait New Yorkban szeretné be-

fejezni. Az ön- és céltudatos lány számára a világnyelv az érvényesülés eszközét 

jelenti. Karrierje érdekében pedig kész a szülőföldjét (Szlovenszkót) tágasabb te-

rekre váltani.  Az ő nagyvárosi, világpolgári magatartásával, pozitív jövőképével 

és életfelfogásával éles ellentétben áll a kisvárosi (fiľakovói), jövőkép nélküli 

fiatal generáció életformája. Az Ikrek valahol a két felfogás között rekedt meg 

félúton. A szülővárosát, Fiľakovót elhagyja, hogy a fővárosban boldoguljon, ami 

nyelvi problémát is jelent. Az Ikrek anyanyelve feltehetően magyar, hiszen a re-

génynek, mely elsősorban az Ikrek nézőpontjából látja és beszéli el a világot, 

nyelve magyar (bár a magyarságra sem nemzeti identitásként, sem nyelvi érte-

lemben nem reflektál). Bratislavában az Ikrek dadog, vagyis nehezen beszél (ke-

resi a szavakat, megfelelő mondatszerkezeteket), illetve társaságban fáziskésés-

ben érti meg, miről beszélnek – ez utalhat egyrészt arra, hogy egy más nyelvben 

és egy más közegben kell megállnia a helyét, másrészt ez a sajátos beszédhiba 

feltárja az önkifejezés nehézségeit nyelvtől függetlenül is, vagyis anyanyelvén 

sem mindig fogalmazódnak meg lazán és problémátlanul a dolgok (ahogy ezt 

kezelőorvosának el is árulja). Az Ikrek felismeri, hogy Klárához (a lehetséges 

közös jövőjükhöz) az angol nyelven át vezethet a legrövidebb út. Előzetes, heavy 

metal-zenekarok szövegeire támaszkodó, azaz nyersebb, vulgárisabb, morbid 

nyelvi világból merítő angoltudását nem fedi fel, inkább aláveti magát Klára 

nyelvtanári módszereinek és a Starting English c. könyv leckéinek, hiszen a 

Speak English or not speak English questionje valóban létkérdéssé válik. Az első 

házi feladat, melyben kérdés-felelet formájú önéletrajzot kell megfogalmaznia, 

önismereti kérdéseket vet fel, melyek összefüggésbe hozhatók a fentebb említett 

dadogással: a közhelyes angol mondatok mögé rejtheti bizonytalan önazonossá-

gát. A lányhoz fűződő érzelmeit is ezen az idegen nyelven, vagyis áttételesen 

fogalmazza meg egy vers formájában. Klára azonban nem érzékeli a lelki tusá-

kat, a versvallomásra adott reakciója pedig korántsem érzelmi, sokkal inkább 

„szakmai”: átszerkeszti, nyelvtanilag javítja a szöveget, vagyis nem a vers tart-

alma, mélysége, hanem formája, azaz felszíne érdekli, amivel tönkreteszi az Ik-

rek gesztusát, és véglegesen alkotókedvét szegi. Az angol tehát nemcsak nyelvi, 

hanem érzelmi, sőt egzisztenciális kudarcot is jelent számára. 

 

Transzkulturális elemek 

 

A transzkulturalizmus a globalizálódás során megváltozott kulturális állapo-

tokat, a kultúrák belső pluralizáltságát, komplexitását vizsgálja. Célja a kultúra 

sokrétű, nem kirekesztő, inkább inkluzív megértése. A kultúrák egymáson való 

áthatolása vagy átszűrődése által újfajta sokszínűség jön létre, amit Wolfgang 

Welsch a hálózat metaforájával ír le. (Welsch, 1999) A hálózat lehetőséget te-
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remt a kapcsolódás változatos és folytonosan változó módjaira (az együttműkö-

désre helyezve a hangsúlyt). A transz- előtag is a továbbítás, a mozgás, a mintá-

zat egyik felszínről a másikra való szállításának jelenségére hívja fel a figyelmet. 

(Jablonczay, 2015, 141) A transzkulturalizmus nem csupán a kultúrák makro-

szintjén, hanem az individuumok mikroszintjén is jelen van, azaz a legtöbb em-

berre többszörös kulturális kötődés jellemző. (Marsovszky, 2011) A saját identi-

tás különböző kulturális alkotóelemek integrációjával jön létre (Welsch, 1999), 

vagyis az identitáskategóriák eleve kereszteződő viszonyokból építkeznek, ezért 

nem lehet egyféle, leírható homogén identitással számolni. (Jablonczay, 2015, 

152) A transzkulturális leírásban nincsen kifejezetten „saját”, de nincsen kifeje-

zetten „idegen” sem. Ugyanakkor törekszik a különbözőségek megjelenítésére, 

rámutatva az egyéni identitásnarratívumok fragmentáltságára, hibriditására. (Rá-

kai, 2015, 234) Célja a nemzeti és kulturális határokon való átlépés, a transzkul-

turális szenzibilitás tapasztalatának felhasználása akár a saját kulturális beideg-

ződésének kritikája érdekében. (Németh, 2018, 74) 

A Klára c. regény címlapra kitett szerzője Norbert György, ami a prózaíró 

civil nevének (György Norbert) kiazmikus megfordítása. A két férfi utónév fel-

cserélése a magyartól eltérő, vagyis idegen névhasználatot idézi fel (a szlovák 

anyakönyvekben is ez a sorrend érvényes), ugyanakkor kvázi-álnévként a szerző 

elbizonytalanítását eredményezi. A regény belső címlapján műfaji megnevezés-

ként ugyancsak szlovák szó, a román (regény) olvasható. (A magyar irodalom-

történet is ismeri ezt a teminus technicust; a francia eredetű és német közvetítés-

sel terjedő kifejezés a 18. században prózai és verses szövegeket egyaránt jelölt, 

de később kikopott a nyelvből.) Ha a szót – Mizser Attila javaslatát követve – 

kiegészítjük románcra (Mizser, 2004, 14), vagy angolosan romance-re, akkor 

sem tévedünk nagyot, hiszen szerelmi szállal átszőtt, viszonylag gyors cselek-

ményű regényes, ábrándos történet (is) alakul a könyv lapjain.  

A regény legfontosabb toposza az utazás, ami nem csupán földrajzi helyvál-

toztatást jelent. Az Ikrek azért utazik Fiľakovóból Bratislavába, mert a szülővá-

rosában nem találja a helyét. A fővárosba település tehát identitáskeresést jelent, 

az önmagára találás reményét. A váltás során a kisvárosi lassú és kilátástalan 

életforma kezdetben biztatóan felpörög. A revizori állást betöltve a föl-le utaz-

gatás munkaköri kötelessége, nagyon prózaian a megélhetését biztosítja tehát – 

monotonitása, körkörössége azonban rövidesen egyfajta értelmetlenségérzettel 

párosul. Az Ikreknek egyébként is állandósuló mehetnéke azzal az illúzióval pá-

rosul, hogy jövés-menés (utazás) közben könnyebben hordozható a magány. A 

megváltót megszemélyesítő Klárát is buszon látja meg, illetve ott ismerkednek 

össze, randijaikon pedig egyik kávéházból a másikba járkálnak – folyton útköz-

ben látjuk őket tehát, hiszen nincs lehetőség megállásra, megállapodásra, nincs 

közös (nyugvó)pontjuk. A legjellegzetesebb és visszatérő Klára-mondat az „azt 

hiszem, megyek”, vagyis folyton otthagyja és elhagyja az Ikreket. Klára útja New 

Yorkba ugyanúgy a karrier útja, mint az Ikreké Bratislavába. Mindkettejük szá-

mára a szülőváros felcserélése arányaiban nagyobb városra: elszakadást jelent az 
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anyától, vagyis utazást a gyermekkorból a felnőttkorba, az önálló, független élet-

formába. Valamint utazást különböző kultúrák (kisvárosi-nagyvárosi), nyelvek 

(magyar, szlovák, angol), identitások (nemi, nemzeti, kulturális) között. Dialó-

gusaik felszínessége és az őszinte érdeklődés hiánya miatt Klára számára az Ik-

rek idegen marad (talán magyar származásáról sem szerez tudomást), ugyanígy 

idegen (éppen ezért elérhetetlen) marad az Ikrek számára Klára. Az idegenség-

érzet a New Yorkból átmenetileg hazalátogató Klárával kapcsolatban csak foko-

zódik. Klára könnyen vált, az Ikrek nehezen, bár komoly erőfeszítéseket is haj-

landó tenni azért, hogy tartozzon valahová. Az utazás élet-metafora is ebben a 

regényben: Klára a boldogulás érdekében Bratislavából New Yorkba repül, az 

Ikrek csalódottsága, sorsának kilátástalansága miatt Bratislava közlekedési útvo-

nalakkal behálózott térképéről a csillagtérképre, vagyis a földről az űrbe távozik. 

A megérkezés a beteljesülést és a megsemmisülést egyaránt jelenti. 

Az Ikrek nyelvi és kulturális azonosulási kísérletei identitáskeresése stációi-

nak feleltethetők meg. Már nem Fiľakovón él (bár az állandó lakhelye ott van), 

lassan belejön a szlovákba, de többször kijelenti, hogy nem blavák (azaz pozso-

nyi férfi); az öntudatos blavácskák (vagyis pozsonyi nők) társaságában egyéb-

ként is törékeny önbizalma szilánkjaira hull, tehát nem tud még részben sem fel-

oldódni a bratislavai közegben. Hogy Klára elvárásainak megfeleljen, és esetleg 

kövesse amerikai útján, kísérletet tesz az angol elsajátítására, amibe belebukik. 

Az egyetemista Klára jóvoltából értelmiségiekkel, művészekkel találkozgat, 

akiknek szemlélet- és magatartásformája egyidejűleg riasztja és vonzza. Versírói 

kísérlete a művészvilágba való belépést célozza meg, kudarca azonban jelzi fel-

készületlenségét, sőt alkalmatlanságát. Önértékelési zavarait, kisebbrendűségi 

érzését a munkahelyén igyekszik leküzdeni. Felnő ugyan a revizori feladathoz, 

megfelel az elvárásoknak, egyszersmind nehezen azonosul a munkaköréből 

eredő hatalmi pozícióval. Munkavégzés közben különböző társadalmi rétegekkel 

és kultúrákkal találkozik. Emlékezetes a jegy nélkül utazó roma család tettenéré-

sének jelenete: az asszony fizikai romlására irányuló átkát napokig hordozza, 

rossz előérzetét pedig nem hagyják feledni a kisfiútól kapott színes ceruzák. Ta-

pasztalt revizor kollégájától nem csupán a szakma fortélyait tanulja el, hanem 

egyúttal apapótlékra talál benne, aki a macsóidentitás hordozójaként az erőszak-

tól sem riad vissza akár a munkában, akár a magánéletben. A piacon pl. felettébb 

agresszíven viselkedik a kínai árussal, ami elsősorban másságának és kulturális 

idegenségének szól; a verbális erőszak ugyanakkor az Ikrekben ellenállást vált 

ki. Az Ikrek revizorként a hatalom embere, a hatalom nyelve pedig a szlovák. 

Mivel a hatalmi pozíció gyakorlása szorongással tölti el, az Ikrek egyszerre a 

hatalom birtokosa és kiszolgáltatottja is, éppen ezért nem akar a próbaidő lejárta 

után a közlekedési vállalatnál maradni, bármennyire is elégedettek a munkájával. 

Az identitáskeresés végállomása a Süllyedő Hajó, ahol az Ikrek és Klára Hal-

loween-partyn vesznek részt. A rendszerváltás utáni import ünnep a metálzenén 

szocializálódott generációk egyik fontos halálkultuszos szeánsza, melyen szim-

bolikusan átléphető, ugyanakkor ki is csúfolható az evilág–túlvilág határ. A 

Süllyedő Hajó legmisztikusabb, legsötétebb szintjére csak fordított öltözékben 
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lehet eljutni, ezért Klára és az Ikrek ruhát, vagyis nemi identitást cserél, ami szin-

tén határátlépésként értelmezhető. Klárát az „identitásváltás” felszabadítja, az Ik-

reket azonban a helyszín és a régóta vágyott, váratlanul beteljesülő és nyomban 

meg is szakadó intim együttlét inkább frusztrálja.  Majd sokkolja, hogy in flag-

ranti találja Klárát a néhány perccel korábban még a pódiumon álló zenésszel. A 

lány magatartása a nevében hordozott értékeket – ragyogó, tiszta – korántsem 

igazolja: fehér harisnyája (a tisztaság, ártatlanság) a ruhacsere következtében az 

Ikrek attribútumává válik. Klára az életörömöt és a szerelmet inkább pillanatnyi-

ságában, felületességében, átmenetiségében, fel- és lecserélhető mivoltában éli 

meg, s mert nem az őszinte és egyenes érzelmekkel közeledő Ikreket választja, 

le is zülleszti. A tisztának és megközelíthetetlennek megismert Klára a végzet 

asszonyává, sőt szajhává válik. Partnere neve is beszédes: a rockbanda androgün 

énekesének művészneve John de Sad, ami az erotomán de Sade márki nevét asz-

szociálja (utalva a Süllyedő Hajón megengedett, sőt elvárt szexuális szabados-

ságra). A Dunajská Streda-i zenekar frontembere angolul énekel – enyhén csal-

lóközi akcentussal. Az énekes neve angolul szomorú, bús, szerencsétlen, sajná-

latos jelentésben is vonatkoztatható a helyzetre: nemi identitásának eldönthetet-

lensége, hüllőszerűsége (elállatiasodása – hogy a határátlépések hatványozódja-

nak) saját életére, a Klárával folytatott kéjelgése az Ikrekre hoz szomorúságot, 

szerencsétlenséget. Ugyanakkor egy lehetséges szlovák kontextusban ironikus 

jelentésoldást is felkínál: az SAD a Slovenská autobusová doprava (Szlovák Au-

tóbuszközlekedési Vállalat) betűszava, így kapcsolódik az Ikrek foglalkozásá-

hoz. Az álruhás-identitásvesztett Ikrek elmenekül a baljós helyszínről, majd haj-

nalban megbosszulja Klára árulását.  

A nyelv (nyelvek) az identitáskonstrukció(k) fontos eleme(i). A két- vagy 

többnyelvűség esetében kialakul a maior-minor viszony, mely a körülmények 

függvényében akár át is rendeződhet, felcserélődhet. Balázs Imre József a Dele-

uze–Guattari szerzőpáros Kafka-könyvében felállított négyes nyelvi modellt az 

erdélyi magyar kisebbségi irodalomra vonatkoztatva vizsgálja. (Balázs, 2006) 

Ugyanez az elmélet alkalmazható a szlovákiai magyar irodalomba (amennyiben 

van ilyen) ágyazódott Klára c. regény értelmezése esetében is. A helyi nyelv, 

vagyis az anya, a terület, a kisváros, az Ikrek anyanyelve a magyar. A közvetítő 

nyelv, vagyis a főváros, az állam vagy akár a világ, a társadalom, a bürokrácia 

stb. nyelve a szlovák (s részben az angol), ami egyidejűleg az elsődleges deterri-

torializáció nyelve. A harmadik szint a referenciatér-nyelv, vagyis a jelentés, a 

kultúra nyelve, ebben az esetben a nagy irodalmi ősök – pl. Ady (szeretném, ha 

szeretnének, 227.), József Attila (virággal – mért, karóval, 167.), Shakespeare 

(lenni vagy nem lenni, 184.), Poe (51.), Sylvia Plath (51.), illetve a film (Ország-

úton, 171., A birodalom visszavág, 61., Mátrix, 97. stb), valamint a zene (a trash-

metal–Frank Sinatra–Mahler útvonal és a tempójelzések a fejezetek címében), 

ami együtthatásában kulturális reterritorializációt hajt végre. S végül jelen van a 

kultúrák horizontján elhelyezkedő mitikus nyelv, amely a spirituális vagy vallási 



82 

reterritorializáció nyelve: ez a baptista gyülekezet szeánszain használt nyelv, il-

letve az Ikrek sorstörténetében a rejtett keresztény megváltásmítosz (lábfejen 

szúrt seb) kiforgatásában (karácsonykor hal meg) mutatkozik meg. 

György Norbert (vagy Norbert György) regényében a magyar nyelv pluri-

centrikus jellegéből adódóan tanúi lehetünk egy sajátos szlovmagy nyelvi önrep-

rezentációnak, illetve egy poétikai kísérletnek, mely új szövegidentitás megte-

remtésére vállalkozik. A transzkulturális elemek pedig a kulturális és nyelvi ha-

tárátlépések sorozatára hívják fel a figyelmet.  
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Petres Csizmadia Gabriella 

 

„Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, akkor is csak a magájjét mongya.” 

Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című műve nyelvhasználatáról 

 

 

 

„Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, akkor is csak a magájjét mongya” 

(Száz, 2017, 124) – jelenti ki Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című phytolegen-

dáriumának egyik elbeszélője. Ahogy e címként is választott idézetből látszik, a 

kötetben szereplő, növényvilághoz kapcsolt sajátos szövegtípusok – phytoaforizmák, 

phytoikonok, phytoenigmák, phytolegendák és phytoanekdoták – a személyes sors-

történet elbeszélhetőségének nehézségeit vetik fel, melyeket nem csupán a szubjektív 

nézőpont és szeszélyesen működő emlékezet problematizál, hanem az elbeszélésre 

választott sokrétű nyelvhasználat is összetettebbé tesz. Az egymásra íródó külön-

böző nyelvváltozatok, bravúros nyelvi kísérletezések révén a mű egyedi vállalko-

zásnak minősül a magyar szépirodalomban. A korpusz leglátványosabb eleme, 

hogy a vallásos-mágikus-mitikus elemekkel átszőtt, „mátyusföldi népi emlékezet” 

(Fried, 2018) szűrőjén keresztül felidézett személyes és közösségi sorstörténetek, 

élettapasztalatok burjánzóan váltakozó én-elbeszélői „magyar nyelvterületen el-

sőként” (Juhász, 2017) a kötet egészében a magyarországi standardtól, vagyis a 

közös nyelvi normától (Balázs, 2000, 233) eltérő nyelvváltozatban – nyelvjárás-

ban veszik fel az elbeszélés fonalát. A nyelvjárás dekódolását a különböző nyelvi 

szinteket átjáró tájnyelvi jelenségek értelmezésén túl a szöveg fonetikus lejegy-

zése is nehezíti (pl. ércsük, ammég beszíte, hijábo, gondúnak, nëki, ārú – Száz, 

2017, 123), amely akár egészen egyedi szóalakokat (szótorzításokat, mutációkat) 

is eredményez (pl. szihohigénija – Száz, 2017, 189). A magyarországi standard-

hoz szokott olvasó számára egyrészt a kötet CD-melléklete (melyet Culka Ottó 

hangja szólaltat meg), vagyis a beszélt nyelvi jegyeket tartalmazó szöveg „ki-

hangosítása” kívánja megkönnyíteni a szövegbefogadási folyamatot, másrészt az 

is, hogy a szöveglejegyzés az adott nyelvjárás standardtól eltérő fonémáinak kor-

látozott elemszámát – pl. az ötféle e hang csupán háromféle megjelenítését: e, ē, 

ë (Juhász, 2017) – alkalmazza. A mű nyelvi kihívását erősíti, hogy a határon túli 

beszélőközösségek köznyelvére jellemzően nagyobb teret nyernek benne a 

nyelvjárási alapú regionalizmusok és kontaktusjelenségek (Lanstyák – Szabómi-

hály, 1998, 214), vagyis a nyelvjárási elemeket szlovák-magyar kontaktusjelen-

ségek, kölcsönszavak, sőt hibrid nyelvű mondatok, gondolatfolyamok, a több-

nyelvű és többkultúrájú térség révén természetesnek minősülő nyelvi átszövődé-

sek veszik körül. A tájnyelvi elemek és kontaktusjelenségek mellett dominánsan 

az élőbeszédszerűség, a mindennapi beszélt nyelv elemei uralják a művet, me-

lyeket további nem formális nyelvhasználati rétegek – vulgáris, szleng – járnak 

át. A közönséges funkcióban használt nyelvi színterek közé azonban beszivárog-

nak az emelkedett nyelvhasználat elemei is (Lanstyák, 1996), amelyek a nyelv 
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poétikai funkcióit erősítik: a narrátorok elbeszéléseit a szakrális nyelv és világ-

kép, valamint a növénygondozás szaknyelvéhez fűződő trópikus kifejezés- és 

metaforikus látásmód itatja át. Tanulmányomban e különböző nyelvváltozatokat 

egybemosó szakrális-népies nyelvhasználat elemei közül a tájnyelvi és kontak-

tusjelenségeket vizsgálom meg közelebbről, és elsősorban azokra a sajátossá-

gokra hívom fel a figyelmet, melyek az eltérő nyelvi normák ütközéséből fakad-

nak, és a szövegben használttól eltérő nyelvváltozatot bíró, más nyelvi-kulturális 

háttérrel rendelkező olvasó számára értelmezésre szorul(hat)nak.  

 

A nyelvjárás hitelesítő sajátossága  

 

Az elbeszélés nyelvhasználatát legmarkánsabban a fonetikusan lejegyzett du-

nántúli, azon belül pedig mátyusföldi nyelvjárás uralja. A nyelvjárási elemek a 

szöveg minden szintjén megfigyelhetők, és nagyrészt megfelelnek a dialektoló-

giai kutatások által leírt nyelvjárási jelenségeknek: pl. í-zés – repedísëk; zárt ë-

zés – sëmmi; magánhangzó-rövidülés – husvít, a polifonémikus értékű ē és ā 

használatakor a szótagzáró l, r kiesése és az e, a megnyúlása – ēkezdëtt, az -al, -

el végű igékben az a, e és az l megnyúlása – megszólāll, a -ból, -ből, -tól, -től, -

ról, -ről határozóragok zártsága – szëmëttű, az -ol, -ul, -öl, -ül hangkapcsolatok 

esetén az l kiesése – megfordút, az n palatalizációja – válónyi, az -ít képzőjű igék 

t-je abszolút szóvégen vagy intervokális helyzetben történő megnyúlása – szorítt 

stb. (Menyhárt – Presinszky – Sándor, 2009, 75–97). A narráció nyelveként vá-

lasztott nyelvjárás azonban nem pusztán a szöveg színesítésére szolgál – annál 

sokkal komplexebb funkciósort tölt be. Egyrészt területkijelölő funkcióval bír, 

régiómegjelölő szereppel rendelkezik – Fried István szerint „a tájnyelv jelzi a 

hovatartozást” (Fried, 2018) –, vagyis a műben megképződő fiktív település, Ma-

rad földrajzi koordinátáit egy referenciális térségen belül, Gelánto (Galánta) és 

Sélle (Vágsellye) között jelöli ki. Az elbeszélők területi azonosítása mellett ki-

emelten fontos a nyelvjárás használatának poétikai jelentősége is. A nyelvjárás-

ban elbeszélt szövegfolyam továbbá számol a befogadóra gyakorolható szöveg-

hatással, hiszen az oral history rögzítési módszereit alkalmazva dokumentarista 

köntöst kíván kölcsönözni az elbeszélésforgácsoknak, és a régióra jellemző 

nyelvhasználat megidézésével az elbeszéltek referenciális olvashatóságának lát-

szatát kívánja kelteni. A hitelesnek minősített nyelvváltozat választása ugyanis 

arra sarkalja a befogadót, hogy ne csak a narráció nyelvét, hanem magát a narra-

tívumot is hitelesként olvassa. A magyarországi, sőt szlovákiai magyar nyelvi 

standardtól eltérő, a hétköznapi kommunikáció során elsősorban közönséges 

funkcióban használt nyelvjárás (Lanstyák, 1996) rögzítése ezáltal túlmutat az 

egyszerű gesztusértéken, és szépirodalmi alkotásba emelésével a térségben élők, 

vagyis a mátyusföldi magyarok én-elbeszélési nyelvválasztása leghitelesebb esz-

közeként prezentálja magát.  

A hiteles megszólalás benyomásának megerősítése érdekében időnként kö-

vetkezetlenségeket találunk a szövegek lejegyzésében: pl. a ’jegyző’ szó ugyan-

azon az elbeszélésszakaszon belül hol jëddző-ként, hol jeddző-ként kerül leírásra 



87 

(Száz, 2017, 31); előfordul az is, hogy elmarad a szövegfolyamot egyébként do-

minánsan uraló l kiesése, pl. ēmënt – elmënt (Száz, 2017, 77). Ezek a sajátossá-

gok arra szolgálnak, hogy a befogadót az élőbeszéd alapján történő lejegyzésről, 

az adott beszédhelyzetben alkalmazott fonémarendszer pontos rögzítési vágyáról 

győzzék meg. Szintén az élőbeszédszerűséget kívánják előtérbe helyezni a szup-

raszegmentális eszközök fonéma szintű jelzései: az összetartozó gondolatokat 

egybeolvasztó, beszédtempót rögzítő szóegybeírások (istentuggyahun – Száz, 

2017, 16; útigasságílet – Száz, 2017, 22; különösen szép példa erre egy ima le-

jegyzése, amely a kántáló ritmust imitálva a cezúra alapján húzza meg a szóha-

tárokat: Énlefekszëk az ágyomba/ Mindajézus koporsóba/ Ajtómonna Jézuskrisz-

tus/ Ablakomon Boldogasszony – Száz, 2017, 69) és betűhatár-eltolódások (vësz 

a zembër – Száz, 2017, 62), melyek a tulajdonnevek írásmódjára is kiterjednek 

(Szökösferi – Száz, 2017, 16), valamint a szaggatott beszédet imitáló, a levegő-

vételt nagykötőjelekkel felszabdalva jelző elbeszélés rögzítése (Somogyomáro 

tizënnyóc család – Miiind maradi – Mind, mind – Száz, 2017, 280). A beszéd-

tempó megnyúlását, a mondandót kísérő attitűdöt az egyes hangok megtöbbszö-

rözése is jelzi: mééég most is (Száz, 2017, 281), jóóómegcsinátom (Száz, 2017, 

277). A lejegyzett beszédfolyam élőbeszédszerűségéről tanúskodnak a félbeha-

gyott tagmondatok, közbeékelésekkel tűzdelt gondolatfolyamok, a helyesírási 

szabályoktól eltérő, beszédritmus alapján kijelölt interpunkciók (ami kötve vót 

elődozza, mi várvo vót megnyissa – Száz, 2017, 206), töltelékszavakkal és ismét-

lődő kötőszavakkal egybefűzött gondolatok (pl. egy hosszú mondatsor fűződik 

egybe az „és akkor” felvezetéssel – Száz, 2017, 62). A szóbeli elbeszélést rögzítő 

narrációk a gondolkodási folyamat rögzítésére törekedve számos alkalommal ön-

korrekcióval élnek, kijavítják, helyreigazítja a mondandójukat (No, nem is úgy 

vót, mert akkor vót a ruszkikarácsony – Száz, 2017, 16), illetve intratextuális 

hálót szőve a szövegkorpusz fölé egész elbeszélésszakaszokat is megismételnek 

(ilyen pl. a galajfű meséje a 18. és 23. oldalon). Ezek az újramesélések nemcsak 

a beszélt nyelvi helyzet felerősítését szolgálják, hanem az én-történetek elbeszé-

lése során oly fontos emlékezetet öncsaló entitásként, a múlt rétegződése révén 

felejtéssel terhelődő jelenségként reprezentálják, és a gondolkodásfolyamatot, 

egyben emlékezetet dadogó, homályban tapogatózó jelenségként ábrázolják (pl. 

és az megbetegëdëtt, nemcsak valahol, minnyá eszëmbe gyün, Pozsony mellett 

valahol, megbetegëdëtt, nem lëhetëtt pap – Száz, 2017, 71). A narrációk élőbe-

szédszerű monológjellegéről a csonka párbeszéd címzettjéhez fűződő kiszólá-

sok, a mester-tanítvány pozícióját imitáló retorikai kérdések (Hugyan köll eszt 

értelmezni? – Száz, 2017, 15), illetve a mindenkori olvasó megszólításai tanús-

kodnak, amelyek konkrét beszédhelyzethez kötik az elbeszéléseket: pl. A Ga-

dácsvali – így mondom, hogy gadácsvali – Ismerëd? – nem – a Reginánok a szü-

lei – No, mindëgy – Ott vót az is. (Száz, 2017, 278). A kiszólások az elbeszélés 

alanyainak közös személyismeretét feltételezik, a megszólítások az elbeszélő és 

hallgató/ olvasó bensőséges, familiáris viszonyára utalnak (pl. Ez rígën törtínt 

kicsinkóm – Száz, 2017, 162), mintha a történeteket hallgató „gyerëknek” az 
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egész faluközösséget egy kollektívába, egy nagy családba gyűjtve mindenki az 

öreganyja és öregapja lenne (Gaál, 2018). 

A felsorolt alaki tájszavak és szupraszegmentális eszközök jelzései mellett 

számos valódi és jelentésbeli tájszó is gazdagítja a narrációt, amely az adott 

nyelvváltozatot nem ismerő olvasó számára megértési nehézségeket okozhat, pl. 

ēkezdëtt mërnyángóni (Száz, 2017, 149), no në gebeszkëggyé (Száz, 2017, 231). 

Ezeket a dekódolási nehézségeket a szövegkörnyezet kívánja feloldani, azonban 

alkalmanként szándékosan rájátszik a szöveg a nyelvjárási elemek poliszémiá-

jára, színesítő-gazdagító árnyalataira; pl. az ammëg megtért, áttért, áttírt a túsó 

partra (Száz, 2017, 267) tagmondatban az áttért és az áttírt kifejezések között 

jelentésbeli különbséget találunk: az áttért szót a ’megtért’ szinonimájaként, 

vagyis a vallási meggyőződés megváltoztatásaként értelmezhetjük, míg az áttírt 

a patakon történő áthaladást fejezi ki.  

Időnként kevésnek bizonyul az adott nyelvváltozat nyelvi dekódolása, és 

transzkulturális interpretálásra szorul egy-egy szövegrész. Az elbeszélt történe-

tek megértéséhez ilyenkor nem elég a nyelvjárási jelenségek felfejtése, hanem a 

20. századi felvidéki történelem háttérismeretére, a népies-szakrális nyelvhasz-

nálat birtoklására, valamint a zárt falusi életrend ismeretére is szükség lehet. Pl. 

a bevásárlásra induló, útközben cédulát vájtó (Száz, 2017, 83), a ridiküljében 

pedig óvasót tartó Öreganya tevékenységét akkor tudjuk dekódolni, ha a „cédu-

laváltás” mögött felismerjük a rózsafüzér-társulatok működését, akik a rózsafü-

zértitkokat, vagyis rövid imákat tartalmazó szentképeket hónapról hónapra cse-

rélik egymás között, és a kézitáskájukban mindig maguknál tartják a rózsafüzé-

rüket.  

 

A szövegfolyamban található kontaktusjelenségek sajátosságai 

 

A phytolegendárium nyelvi korpuszát a nyelvjárási elemek mellett kontak-

tusjelenségek is színesítik, melyek elsősorban a szlovákiai magyar nyelvhaszná-

latra jellemző szlovák kölcsönszavakban jelennek meg (pl. obcsánszki – Száz, 

2017, 71; kripkáro a hársfavirággó a legjobb – Száz, 2017, 25, a szësztra mutatta 

– Száz, 2017, 97; Típhette a pánkomiszár a csóvánt – Száz, 2017, 20). Egyes 

kölcsönszavak az elbeszélés terének kijelölésére is szolgálnak, mivel csupán a 

szlovákiai magyar területeken játszódó események elbeszélésénél kerülnek al-

kalmazásra: pl. a jéerdé kifejezést (Mënnyé el a jéerdébe – Száz, 2017, 21) akkor 

váltja fel a téesz használata (a téesz is megindút – Száz, 2017, 283), amikor a 

Magyarországra kitelepítettek sorstörténetéről szól az elbeszélés. 

A kölcsönszavak használatánál azonban jóval befogadóbbak a szövegek a 

kódváltásokkal szemben, ugyanis egy-egy beszédhelyzet hiteles felidézése érde-

kében egész mondatokat, történetfoszlányokat közölnek idegen – legtöbb eset-

ben szlovák – nyelven (Krucifiksz, ti szi magyar? – Száz, 2017, 101). Ezen ide-

gen nyelvi szövegbetoldások nyelvi érdekességei, hogy az adott nyelv fonéma-

rendszerétől és írásmódjától függetlenül a teljes korpuszra jellemző fonetikus 
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írásmód áldozataivá válnak. A nyelvi kisajátítás nyelvi torzításokat és félreérté-

seket szül, melyek az ingadozó szintű idegennyelvi kompetenciával rendelkező 

elbeszélők nyelvkészleti sajátosságaiként értelmezhetők. A magyar szereplők 

gyakran tükörfordítások és tükrös szerkezetek segítségével fejezik ki magukat: 

Pán komiszár, szmëd nyemás? Pottyë szomnov do pivinci, tam je hlad. (Száz, 

2017, 187) Számos esetben megfigyelhető a kódkeveredés jelensége is, amikor 

a szlovák vagy magyar kifejezés a másik nyelv toldalékolását kapja, pl. Legyüttek 

valahunnan Oravárú. Hunné gyüttek? Árvárú na Vágrú, felētík, csak ennyit tut-

tak mondanyi. Há ha Vágrú, akkor Vágrú, árvánok ippensíggē árvánok níztek ki. 

(Száz, 2017, 215)  

A vegyes nyelvű mondatokat tartalmazó szakaszok dekódolását elsősorban a 

szövegkörnyezet segíti elő, de találunk olyan szöveghelyeket is, ahol reflektált 

módon tér ki maga az elbeszélő az adott kontaktusjelenség elemzésére (pl. az 

’istrázso’ kifejezést így magyarázza meg: Hogy mér istrázso? Nem tunnyi. Há 

magyarba is van, hogy strázso, szlovákbo is, hogy na sztázs – Száz, 2017, 153), 

esetleg magyar fordítások segítik a szöveg értelmezését (hun lopta, gyë sztyë to 

ukradli – Száz, 2017, 240). A legsajátosabbak azok a szöveghelyek, ahol hibrid 

nyelven beszéli el a narrátor a történetét, vagyis fordítás helyett a nyelvek válto-

gatásán keresztül fejti ki a mondanivalóját. Ezek az elbeszélésszakaszok az adott 

idegen nyelvet nem beszélő olvasók számára csak homályosan fejthetők fel, pl. 

No akkor bedőt a rencër, gyütt mëgin a háború, begyütt a Hortielftárs a fehír 

lovon, akkor ezëk a cseszlovák nípëk megjettek, jáj, nyëchcëmë uzs zasz ma-

gyarov, cso tu sznami bugyë, cso bugyëmë, istállómestëre a Hortigrófúrnak? 

(Száz, 2017, 200). Különösen figyelemre méltó a „jegënyérő mëg a galagonyá-

ról” szóló mese elbeszélése (Száz, 2017, 187–189), amely kiegyenlítetté teszi a 

magyar és szlovák nyelvi jelenlét arányát, sőt a dominánsabban szlovákul elbe-

szélt történetbe szór magyar kifejezéseket és mondatfoszlányokat. A több mon-

daton átívelő szlovák szakaszok dekódolása a szlovák nyelv magasabb szintű 

megértését igényli, pl. Mer ëngëmët a hajókba középëránt fölállíttanak, arbocfát 

csinánok belüllem. Alëbo këty budujú. Këty budujú rencër, napríklad. Alëbo os-

kolu, albe kosztoltornyot, ja szom tam posztavëní. No alë kdo szi ti? Sztojís tu jak 

takí faszent, málo, nyëviszoko, oszt nem áhotnak, mer olyan tövisës vagy. Ja szom 

horë, ti szi dolë. (Száz, 2017, 188)  

Egy-egy szövegrész kódváltogatással történő elbeszélése az egyes szereplők 

nyelvi elhatárolódásáról, a másik nyelv nem értéséről vagy félreértéséről is ta-

núskodik. Ezek a szakaszok nemcsak azt fejezik ki, hogy az adott szereplő nem 

beszéli a másik nyelvet, hanem azt is, hogy a másik nyelven kifejezett gondol-

kodásmódot, világképet, szociokulturális kontextust sem képes dekódolni. A 

szlovák nyelv ezáltal az idegen rendszer nyelvi színterévé válik az elbeszélők 

világlátásában: Vi sztye nyëprijatyël triedi, nyëprijatyël pracujúcého ludu! Monta 

a főnökelftárs. Vi sztye kulák. Milyen tulák, fizetëm a adót, gazdákodok a saját 

fődemën, monta Öregapád Öregapja vínsígire a komisz komiszárnok, mer nem 

értëtte. (Száz, 2017, 126) A szlovák nyelvi betétek az idegennyelv-használat 

kényszeréről is beszámolnak: Már, hogy ércsük, Öregapád is mondott, amit 
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mondhatott, amit mëg nem mondhatott, ārú hāgatott. No de ha muszáj vót beszí-

nyi! Dub, duba, dubu, duba, dubovi, ē köllött mondanyi. (…) No akkorra Öreg-

apád kijárto a oskolát. Oszt ha rosszú dubót, ēdubóta a ucsityëlszúdruh nádpác-

ávó. (Száz, 2017, 123, 124)  

Az idegen nyelvi betoldások azonban túlmutatnak a szlovák nyelv megidé-

zésén, hiszen cseh (Jësztli mnyë nëvjerzsítë pánové, pogyívëjtë së co së gyeje v 

Americe! Monta Maszarikelftárs. – Száz, 2017, 200), orosz (ordítt ëggy hang, 

hogy davaj na csetiri cseloveka – Száz, 2017, 97), angol (no jóvan, misztër – 

Száz, 2017, 245), német (Mondanyi nem mert sëmmit, mer nem tudott amërika-

jiú, së nímëtű, csak három szót, ich hilfë dú csálën. – Száz, 2017, 245), cigány 

(Fut ehhë a fáho, kérdëzi ettű, attú, amattú is, tavës, tu szan a nyírfácsko? – Száz, 

2017, 39), sőt latin nyelvi szakaszokkal is találkozhatunk a szövegfolyamban. Ez 

a nyelvi kavalkád a közép-európai térségben játszódó elbeszélések természetes 

jelenségeként értelmezhető, és a régió többkultúrájúságáról és többnyelvűségéről 

tanúskodik. A többféle nemzet együttélését, a különböző kommunikációs színte-

reken történő kódváltás automatikusságát maga a szöveg is tematizálja: In nó mi 

në pát risz et fí li et szpi ri tusz szank ti. Sorba ētyszuszra! Mer Öregapád mikor 

minyistrát, tunnyi köllött, dijákú mënt még a misézís, csak a vínasszonyok dalótak 

magyarú a litánijákot mëg a imáccságokot. Lébus mëg gyütt a zsidópaptú, a lëf 

bët gi mel da lët, monta. A oskolábo mëg szlovákú. A péróba mëg cigányú beszí-

tek. (Száz, 2017, 123) 

 

A nyelvváltozatokhoz fűződő attitűdök  

 

A különböző nyelvváltozatokat és nyelveket vegyítő szépirodalmi mű nyelv-

használatának funkcionális értelmezésekor különösen figyelemfelkeltők az elbe-

szélők egyes nyelvekhez és nyelvváltozathoz fűződő attitűdjei.  

A beszélő névvel ellátott Marad település mint zárt falusi világ prezentálódik 

a szövegfolyamban (Ētartott, míg összeszokott a níp. A maradi, mëg a új. – Száz, 

2017, 229), amely az elbeszélők megítélése alapján nem csupán a paraszti élet-

módot folytató helyiek életvitele, hanem a helyi nyelvjárás használata miatt is 

maradinak minősül, és nyelvi komplexusokat okoz. Némi iróniával színesítve 

egy-egy megjegyzés erejéig azonban találkozunk az egyes nyelvváltozatok kife-

jezésmód-gazdagító megközelítésével, a hierarchikus megítélésük hiábavalósá-

gával, a nyelvhasználatot elrejtő gondolatiság előtérbe helyezésével is: Maradiú 

a nyelvet, amit beszíllünk, nyelvnek mongyuk, a nyēvet pedig, amivē beszíllünk, 

nyēvnek. Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, akkor is csak a magájjét mondgya. 

(Száz, 2017, 124)  

A magyar standard és a nyelvjárás alá-fölérendeltségi viszonyban történő 

reprezentálása legmarkánsabban a személyes sorstörténetek elbeszélésekor, a ki-

telepítés-történetek felidézésekor történik, amikor a mátyusföldi nyelvjárástól el-

térő nyelvváltozatot beszélőkkel konfrontálódnak a maradi származású szerep-

lők. A határon túlról érkezők automatikusan magasabb minőségűnek ítélik az 
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anyaországi beszélőket, a magyarországi standard használatának idealizálása ré-

vén önmagukat helyezik alárendelt pozícióba, és e beszélőkhöz nem csupán 

nyelvi, hanem intellektuális fölényt is társítanak. A mátyusföldi nyelvjárást a be-

szélők alacsonyabb presztízsértékkel látják el, és a normától eltérőnek, „nem nor-

málisnak” minősítik. A magyarországi standard kiemelt pozíciója abban is meg-

figyelhető, hogy a Magyarországról betelepülő szlovákok magyar nyelvi kom-

petenciáit is magasabb szintűnek ítélik meg: Pedig azok a szlovákok, kérlek, alás-

san, szebben beszéltek magyarul, mint mi, maradi embërëk! Szépen beszéltek, 

nem ilyen maradiasan. (Száz, 2017, 229). A standardhoz társított magasabb esz-

tétikai minőséget, a purista szemléletből megközelített „szép beszédet” a nyelv 

magasabb fokú birtoklásával is társítják: Amikor mëg begyüttek a szlovákok, há 

azok jobban tuttak magyarú, min mink! (Száz, 2017, 123)  

A két nyelvváltozat hierarchikus elrendeződését a magyarországi standard 

beszélői is megerősítik, hiszen a mátyusföldi nyelvjárás használata a helyiek egy-

ségét fenyegető, politikai veszélyt jelentő idegenség hordozójaként prezentáló-

dik köztük, és az erőszakos módon településükre helyezett határon túliak idegen-

ségével, kulturális másságával szemben a nyelvi másság kifigurázásán keresztül 

tiltakoznak. Az anyanyelvjárás megbélyegzése az adott nyelvváltozat magyar 

nyelvvel való azonosításának megkérdőjelezéséig is elmegy. A kitelepítésre 

visszaemlékező egyik elbeszélő így fogalmaz: Oszt hijábo, hogy ëgy nyelvet be-

szítek, a anyások is visszacsúfóták a nípet, hogy maradiú beszíll, nem magyarul 

beszél. Színát, szómát, kírjé ómát! (Száz, 2017, 326) A nyelvi komplexusok 

okozta hátrányokról és kiközösítésről tanúskodik az is, hogy a helyi betagozódás 

alapvető feltételének az anyanyelvjárás levetkőzése, a magyarországi standard 

elsajátítása mutatkozik. A nyelvváltozatváltás a helyiek szemében az idegenség 

köntösének levetkőzését, a kitelepítettek szempontjából pedig sorsbeletörődést, 

a szülőföld-elvesztés elfogadását, egyfajta új életkezdést is szimbolizál. Aztán 

mikor má tuttunk normálisan beszélni, átvettük azt a stílust, ami ugye, az ottani 

szokást, már akkor, akkor lettek, kezdtek barátnőim lenni. (Száz, 2017, 313) Ez 

utóbbi idézet regionális köznyelven íródott, ami az elmondottak hitelesítését 

szolgálva, nyelvi eszközeivel is a kitelepítésben rekedt elbeszélő nyelvváltozat-

cseréjéről, egyfajta nyelvváltásról árulkodik.  

 A többkultúrájú és több nyelvet beszélő térségben élő elbeszélők szá-

mos alkalommal reflektált módon számolnak be az eltérő nyelvi-kulturális 

együttéléshez fűződő attitűdjeikről is. A határ- és rendszermódosításokkal terhelt 

20. századi felvidéki eseményekről, a történelmi játszmákat átélők meg nem ér-

tettségéről az egyetlen érvényes narrációs hangnemnek az ironikus minőség bi-

zonyul: Hát tudod fijam, nem mozdút a Marad a főd szinirű sohasë, a főd mëg 

hun ehhë a országho tartozott, hun ahho. Hun így beszítek, hun úgy, de a maradi 

beszídët nem értëtték sëhun. Hun ilyen rencër vót, hun olyan. Hun ez vót az úr, 

hun az. (Száz, 2017, 30) Az elbeszélők felismerik a szocialista rendszer elnyomó 

szerepét, amely nemzetiségtől függetlenül rányomja bélyegét a helyiek életmi-

nőségére. A paraszti világ kizsigerelését nyelvi eszközökkel, az elnyomók helyi-

ekétől eltérő nyelvhasználatának és nyelvváltozatának megidézésével fejezik ki: 
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A cseh időkbe a proszím pëknyë járto, most a kérem alássan. Azelőtt a panye vót, 

most a tekintetes meg a nagyságos meg a méltóságos uram. (Száz, 2017, 326) 

Ezek a nyelvjárásban íródott szövegfolyamba betüremkedő idegen nyelvi és 

nyelvváltozatbeli elemek a maradiaktól eltérő másságot fejezik ki, és a kitelepí-

tettek betagozódását szimbolizáló idegenszerű nyelvhasználathoz hasonlóan a 

kívülállóságot, a maradiak nyelvi-kulturális világától eltérőt testesítik meg. A 

szlovák nyelvű és a magyarországi standard nyelvi betoldások ezáltal ironikus 

minőséget nyernek, és idegenségük révén a nyelvjárásváltozathoz képest alacso-

nyabb presztízst képviselnek.  

 

A stílusregiszterek vegyítése 

 

Az élőbeszédszerűségre törekvő, közönséges funkcióban alkalmazott népi szó-

használat stilisztikai sajátosságai közé tartozik, hogy olyan kifejezéseket is befogad 

és stilisztikailag semlegesként alkalmaz, melyeket az emelkedett funkcióban hasz-

nált nyelv negatív konnotációkkal terheltnek minősít. Száz Pál művében jellem-

zően megjelenik a stilisztikai minőségek hibridizációja, a különböző stílusregisz-

terek vegyítése – pl. a húgyot kitisztíccsa (Száz, 2017, 19) szókapcsolatban a ’vi-

zelet’ jelentésű, emelkedett funkcióban negatív stílusértékű ’húgy’ az adott szö-

vegkörnyezetben látszólag nem hordoz magán negatív konnotációkat, azonban a 

szépirodalmi szövegkörnyezetben alulstilizáltnak minősül. A stílusregiszterek ke-

verése gyakran különböző nyelvváltozatok és idegen nyelvi elemek egybemosásá-

val, az emelkedett és hétköznapi nyelvhasználat vegyítésével is társul, ami meg-

hökkenést okoz, egyben humoros hatást kölcsönözhet a szövegnek. Jó példa erre 

„A test” című phytoaforizma: A test a lílek házo. Vagy a lílek edínye. Azzā tőt-

tekëzik, amit a lílektű kap. Ne tőccsön a lelked bűnököt, lëgyën a test a üdvössíg 

ëdínye, këgyelëm házo. Mer nagy këgyelëm ez a kurvaílet, csak kevesen ösmerik a 

igasságot. A bűnökbű ered a test nyavalyájjo, a këgyelëmbű a egíssíg, a test üdvös-

síge. (Száz, 2017, 112).  

A leglátványosabban a szövegfolyam jelentős részét képviselő bibliai és apok-

rif történetek újramesélésének nyelvhasználatában jelenik meg ez a hibridizáció, 

melyekben gyakran megfigyelhető a szakrális és profán nyelvhasználat és téma 

vegyítése. Ezek egyrészt vulgáris kifejezésekben (A poklok picsájjábo! Kijátott 

Szempétër” – Száz, 2017, 324; „Agyalágyútt Szenjózsëf ēvëtte” – Száz, 2017, 166), 

másrészt szleng alkalmazásában mutatkoznak (jó példa erre az „Atyámteremtőm”-

mel beszélgető angyalok nyelvhasználata, akik a szakrális beszédhelyzettől idegen 

módon „főnök”-nek nevezik Istent, és „szevasz”-szal köszönnek neki). A szakrális 

témájú szövegbetétekben szintén idegen elemként hatnak az élőbeszédszerű szó-

fordulatok (Keresztelő Szent János Jézus megkeresztelésekor így restelkedik: 

Mestër, në csinád má, há én arra së vagyok méltó, hogy a cipőfűzőjjidët bekössem. 

– Száz, 2017, 176; De Hëródës kussba vót. – Száz, 2017, 173), valódi tájszavak és 

kifejezések (Atyámteremtőm mëg leszóll a mënyországbú, no pattanny fő Ijjés, oszt 

iszkiri – Száz, 2017, 195), népmesékből kölcsönzött szófordulatok (Ádám mondja: 

De ëggy életëm, ëggy halálom, én má magam ēcsikkasztom – Száz, 2017, 221), a 
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transzcendenciához erősen kötődő, misztikus világképbe betüremkedő személyes 

sorstörténet eseményeihez kapcsolódó kifejezések (jellemző eljárása a szövegek-

nek, hogy kontextustól függetlenül a negatív történelmi személyiségek névkiegé-

szítő elemeként az elvtárs szerepel: Pilátuselftárs, Maszarikelftárs, Sztálinelftárs, 

főnökelftárs), valamint a kölcsönszavak használata (Ezér is vót faszollás. – Száz, 

2017, 99; Heródesnek mondja Szalomé: A húsábú mëg csinátotok nëktëk sűttma-

lacbecsináttot szvijëcskovávó mëg kavijárró. – Száz, 2017, 172). A profán nyelvi 

elemekkel vegyített elbeszélésmód egyrészt deszakralizáló hatást gyakorol a szö-

vegre, és parodisztikus, ironikus jelleget kölcsönöz neki, ugyanakkor ezek a nyelvi 

sajátosságok a népies-szakrális világkép megképződésének folyamatait is rögzítik, 

pl. a Szempétër, te kacsalábon forgó kőszikla, terád ípíttëm a ëgy házomot (Száz, 

2017, 206) idézetben tetten érhető a népmesék világán keresztüli látásmód szakrá-

lis témákra vetítése.  

Az egyes stílusregiszterek és témák egymásra vetítése egyfajta palimpszeszt 

látásmódot (százpalimpszesztet) kölcsönöz a narrátoroknak, melynek köszönhe-

tően a személyes sorstörténet, növénygondozási és élettapasztalatok, bibliai-apok-

rif történetek elbeszélései téren és időn átívelve egymásra íródnak, tematikai és 

nyelvi szinten is összefonódnak. Mellár Dávid szerint a kötet „úgy ereszti gyökereit 

az irodalom, a kultúra, a (szlovákiai) magyar történelem, sőt az egész európai ke-

resztény hagyomány egymásra rétegzettségébe, ahogy a növények hatolnak gyö-

kereikkel a föld kérgeibe: más tápanyagot keresve a felszín alatt közvetlenül (a 

közelmúltban), megint mást a mélyben (a régmúlt történeteiben).” (Mellár, 2018, 

76) A bibliai szereplők mintegy helyi apokrifként számos esetben az elbeszélők 

lakhelyén lépnek színre (pl. Krisztusurunk és Szempétër Maradon jár – Száz, 2017, 

185), az elbeszélők életmódjához és életkörülményeihez hasonló kontextusban 

szerepelnek (a Kisjézus tízórait majszol, népiskolába jár – Száz, 2017, 25; Jézus 

ezt mondja Saulnak: Mér üldöző ëngëm, te Saul, hát má tisztáro olyan vagy, mind 

a komunisták, hát micsinátom én nëkëd? – Száz, 2017, 183; a szereplők a jëru-

zsálëmi priorban vásárolnak – Száz, 2017, 160), a bibliai helyszínek a helyi szín-

helyekkel azonosulnak (Nehéz vót a kërësztfa, ëffolytábo ēpotyogott Krisztusurunk, 

hajtották a másik falu felé, no akkor má igën tűzött a nap, kiírtek a falu szílire, a 

āszëg vígibe vót ëgy utósó ház, annak paggyáro lerogyott. – Száz, 2017, 197), a 

bibliai események párhuzamba kerülnek az elbeszélők személyes életeseményei-

vel (pl. a szent család Egyiptomba menekülését a kitelepítés eseményeivel állítja 

párhuzamba). Mindez nem csupán arról árulkodik, hogy az elbeszélők a vallásos 

identitásukon keresztül szemlélik a saját életeseményeiket, hanem a bibliai esemé-

nyeket is saját élettörténetükön keresztül fogadják be, arra formálják.  

 

Záró gondolatok 

 

A nyelvjárási és a kontaktusjelenségek tanulmányozásakor Száz Pál phytole-

gendáriuma familiáris nyelvhasználatának csupán egy nagyon kis szeletét vizsgál-

tam meg. Írásom terjedelmi korlátai miatt nem tudtam részletes figyelmet szentelni 
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pl. a humor különböző minőségeinek vagy a képies beszédmódnak az értelmezé-

sére, holott ezek felfejtései is rendkívül gazdag jelentésrétegeket kínálnak a szö-

vegbefogadás számára. A kötet nyelvhasználatának további elemzése azonban 

nem érhet véget ezzel a tanulmánnyal, hiszen a kiejtés elve mentén lejegyzett, kon-

taktusjelenségekkel dúsított, mátyusföldi nyelvjárásban elbeszélt történetek – ép-

pen nyelvi sajátosságaik révén – az esztétikai élménybiztosítás mellett a felvidéki 

magyarság nyelvi tudatának (Tolcsvai Nagy, 1998, 22) kérdéseit is felvethetik.  
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Mádi Gabriella 

 

Nyelvi kontaktushatások egy magyar kisebbségi regényben: Berniczky Éva 

Méhe nélkül a bába című regénye alapján 

 

 

 

Kárpátalja gazdag történelmi múlttal és színes etnikai összetétellel büszkél-

kedő terület, amely ma Ukrajna részét képezi. Az államalkotó többségi nemzet 

képviselőin kívül együtt élnek itt többek között magyarok, szlovákok, oroszok 

és románok. A kárpátaljaihoz hasonlóan több nemzet együttélése figyelhető meg 

a Kárpát-medence más országaiban is, illetve feltételezhetően ezekben is megje-

lennek az ebből fakadó kontaktushatások.  

Az Ukrajnában élő magyar közösség létszámára vonatkozóan a 2001-es nép-

számlálás adatai a legfrissebb hivatalos adatok, amelyekre a kutató támaszkod-

hat. Ennek eredményei szerint az ország túlnyomó többsége, csaknem 78%-a uk-

rán nemzetiségű, a legnépesebb kisebbség pedig a magukat több mint 17%-kal 

képviselő orosz kisebbség. A magyar a hatodik legnépesebb kisebbségi csoport 

a maga 0,3% százalékával az oroszokat, fehéroroszokat, moldávokat, krími tatá-

rokat és bolgárokat követve. Ukrajnában a nemzetiségi hovatartozás nem feltét-

lenül esik egybe az anyanyelvként beszélt nyelvvel, hiszen a korábban említett 

népszámlálás adatai alapján az ország csupán 67,5%-a vallotta anyanyelvének az 

ukránt, a lakosság csaknem 30%-a az oroszt jelölte meg anyanyelveként (az Uk-

rán Állami Statisztikai Hivatal adatai). A beszélőinek számát tekintve a magyar 

a negyedik legnagyobb kisebbségi csoport az országban, beszélői meghaladják a 

magukat magyarnak vallók létszámát 5007 fővel. Ez feltehetően annak az ered-

ménye, hogy a Kárpátalján élő roma lakosság jelentős része magyar anyanyelvű-

nek vallja magát (Braun–Csernicskó–Molnár, 2010, 24–26). A magyarul beszélő 

kisebbség Ukrajnában nagyrészt Kárpátalján összpontosul, hiszen 96,8%-uk, 

közel 160 000 magyar ajkú ember él itt. A magyar anyanyelvű lakosság jelentős 

része a határ menti települések lakója, csupán 26,6%-uk él városokban, a több-

ségük kisebb-nagyobb falvakban lakik (Gyurgyík–Horváth–Kiss, 2010, 89–90). 

A 2001-es adatok szerint még a magyarok 61,9%-a élt többségben magyarlakta 

településen (Molnár-Molnár D., 2005, 24).  Mindemellett a kárpátaljai települé-

sek szinte mindegyikén élnek valamilyen szláv anyanyelvű lakosok is, és a több-

nyelvű környezet minden bizonnyal hatással van az ott élő lakosság nyelvhasz-

nálatára. A Magyarországgal határos szomszéd országok magyar kisebbségei 

mind szinte csak az adott területre jellemző, sztenderdtől eltérő változatot hasz-

nálják, melyek magukon viselik más nyelvek, elsősorban az államnyelv hatását. 

A kárpátaljai magyar nyelvhasználatban többek között az orosz és az ukrán nyelv 

hatása jelenik meg, illetve ezek a hatások visszaköszönhetnek az itt megjelenő 

nyomatott sajtó hasábjain, illetve a térség szépirodalmában is.  

A két- vagy többnyelvű környezet elkerülhetetlen módon két- vagy több-

nyelvű nyelvhasználatot eredményez. A kárpátaljai magyarság életében is vannak 
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olyan mindennapi helyzetek, melyek során az itt élő magyaroknak szükséges uk-

rán vagy orosz nyelven kommunikálniuk. A kárpátaljai többnyelvűségi kutatások 

rávilágítanak, hogy nem ritka jelenség az, hogy ha egy beszélő magas szinten 

kommunikál is ukrán nyelven, bizonyos helyzetekben gondot okozhat az állam-

nyelven való megnyilatkozás, mivel ezen helyzetekben általában a magyart hasz-

nálja. Tipikusan ilyen például, ha az egyénnek az egészségi állapotáról kell be-

szélnie. Ugyanakkor nehézségekbe ütközhet magyarul kifejeznie magát a beszé-

lőnek olyan helyzetekben, amelyekben tipikusan ukránul szokott kommunikálni, 

például munkavégzés során, ha bizonyos munkafolyamatokra vonatkozó kifeje-

zéseket vagy szakszavakat csak ukránul ismer (Csernicskó, 1998, 158–159). Ki-

jelenthetjük tehát, hogy egy többnyelvű környezet beszélője szükség szerint vál-

takozva használ két vagy több nyelvet a mindennapi kommunikációja során, ha 

nem is teszi mindezt azonos arányban, használva az általa ismert és beszélt nyel-

veket.  

Ha abból indulunk ki, hogy a szépirodalom bizonyos vonatkozásaiban leké-

pezi a valóságot, különösen a regényirodalom, hiszen egy regény rendszerint egy 

vagy több történetet mond el, feltételezhetjük, hogy egy többnemzetiségű, több-

nyelvű környezetben született regényben megjelenik az a nyelvileg és kulturáli-

san színes közeg, amelyben létrejött. Nem lenne ugyanis hiteles az ilyen szöveg 

az olvasó számára, ha nyelvileg homogén módon mutatná be ezt a világot. Az 

olvasók azonban nem kizárólag ebből a szűk környezetből kerülnek ki, érdekes 

megfigyelni, hogy számukra a szerző milyen módon tolmácsolja az esetlegesen 

előforduló nyelvi kontakushatásokat. A többnyelvű közösségek nyelvhasználata 

és a nyelvi kontaktushatások vizsgálata nagy szakirodalmat tud felvonultatni. 

Számos kutatás foglalkozik Kárpátalján a nyelvi viszonyokkal vagy a többnyel-

vűség hatásaival. Ilyen munkák többek között a Hodinka Antal Nyelvészeti Ku-

tatóközpont munkatársainak kutatásai, így Márku Anita a kétnyelvűségről, két-

nyelvűségi hatásokról, Csernicskó István a kárpátaljai magyarok ukrán nyelvhez 

való viszonyáról írt, Hires-László Kornélia a nemzeti és lokális identitás fakto-

raival foglalkozott a kárpátaljai magyar közösségben, illetve a téma történelmi 

szempontú vizsgálata is megjelenik Szakál Imre munkáiban. Hasonló kutatáso-

kat végez Petteri Laihonen, Heltai János Imre és Varga Attila Erdély, Lanstyák 

István, Presinszky Károly, Vančo Ildikó és Szabómihály Gizella Szlovákia, Be-

szédes Árpád és Göncöl Csilla Szerbia vonatkozásában, Szoták Szilvia, Pathy 

Lívia és Zsótér Irisz pedig Ausztria, Kolláth Anna és Gasparics Judit Szlovénia, 

illetve Zagar Szentesi Orsolya és Ćurković-Major Franciska Horvátország kap-

csán. Ezek a kutatások empirikus adatok feldolgozása révén születtek, a határon 

túli magyar irodalom vizsgálata azonban egy új megközelítésre ad lehetőséget.  

Egy többnyelvű, kultúrák egymás mellettiségével jellemezhető valóságot 

nem lehet etnikailag, nyelvileg és kulturálisan homogén módon megjeleníteni. 

Kutatásunk tárgya éppen az, hogy hogyan, milyen nyelvi és művészi eszközök-

kel jeleníti meg a szerző a határon túli magyar régiók és közösségek etnikailag, 

kulturálisan és nyelvileg heterogén világát. A művész számára kihívás az is, hogy 



97 

a magyar regények – íródjanak akárhol is – főként és elsősorban a magyar olva-

sókhoz szólnak, akiknek a nagy része nem többnyelvű beszélő. Tehát az írónak 

olyan módon célszerű ábrázolnia a többnyelvű világot, hogy hitelesen jelenjen 

meg benne a helyi jellegzetesség anélkül, hogy a magyarországi olvasó számára 

ez érthetetlen, idegen legyen. A többnyelvű világ érzékeltetése többek között a 

többnyelvű területeken általános kódváltások alkalmazásában, illetve lexikai 

kölcsönzésekben érhető tetten. Figyelembe véve azonban azt a tényt, hogy a vizs-

gált szépirodalmi mű olyan módon ábrázolja a többnyelvű világot, amit a helyi 

többnyelvű beszélő különösebb probléma nélkül megért, az egynyelvű magyar 

vagy az adott második nyelvet nem értő olvasó azonban nem, utóbbiak számára 

a szerző az idegen nyelvi elemeket valamilyen módon tolmácsolja. Ez több mó-

don történhet. Vannak szerzők, akik lábjegyzetben vagy végjegyzetben lefordít-

ják a beékelt nem magyar nyelvű szövegrészeket, mások a szövegen belül körül-

írják ezek jelentését, narrátorként vagy megfelelő párbeszédrészletet teremtve, 

illetve arra is láttunk példát, hogy a szerző csupán hangulatban, leírásban jeleníti 

meg a többnyelvű világot. 

Az általam vizsgált könyv, mint már korábban említettem, Berniczky Éva 

Méhe nélkül a bába című regénye, amely egyértelműen kárpátaljai magyar re-

gény, és ezt a nyelvhasználata is tükrözi. A regény helyszínei egy fiktív település, 

Jóna és Csornoholova, az Ungvártól mindössze 45 kilométerre található kis falu. 

Térkép nélkül is el tudjuk azonban helyezni a regényt földrajzilag: hőseinek be-

szédes neve, a regény sajátos nyelvezete és a helyszínek mind arról árulkodnak, 

hogy a mű Kárpátaljához köthető. Az első és legszembetűnőbb árulkodó jelek, 

amelyek a magyar és a szláv nyelvek helyi találkozásáról tesznek tanúbizonysá-

got, a beszédes tulajdonnevek: Szvitelszki, a különc történelemtanár, aki szabad 

idejében megszállott módon könyveket gyűjt, együgyű felesége, Mokrinka, de a 

szláv névadás klasszikus példái is feltűnnek néhol, mely szerint megszólításkor 

az illető kereszt-, illetve apai nevét használják, mint Nyina Mikolajovna vagy 

Erneszt Ernesztovics esetében. Felbukkannak jellegzetes járműnevek, mint Ka-

maz vagy Pázik, utóbbit megmagyarázza a szerző a könyv végén található szó-

szedetben. 

Lexikai kölcsönzésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor a kétnyelvű be-

szélő úgy vesz át egy szót egyik nyelvből a másikba, hogy az adott szó beépül az 

adott nyelvbe. Megoszlanak a tudományos vélemények azt illetően, hogy hol hú-

zódik a határ lexikai kölcsönzés és kódváltás között. A kódváltás a két vagy több-

nyelvű beszélők nyelvhasználatának a jellemzője, míg a kölcsönzés nem feltét-

lenül az, egynyelvűek is élhetnek vele. A szakirodalom megkülönböztet közvet-

len kölcsönzést, amikor a kölcsönvett lexéma megtalálható mind a többségi 

nyelv, mind a kisebbségi nyelv szókincsében, ám hiányzik a kisebbségi nyelv 

sztenderd változatának a szókincséből; alaki kölcsönzést, melynek során a szó 

hangalakja változik az átadó nyelvben található hasonló szóhoz igazodva; illetve 

lehetnek jelentésbeli kölcsönzések (Csernicskó–Hires-László–Márku, 2010, 82). 

Berniczky Éva regényében a közvetlen kölcsönszók vannak túlsúlyban, melyek 
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egy részét megmagyarázza a szerző a könyv végén található szószedetben. Né-

hány példa közvetlen kölcsönzésre a műből: 

Elhagyva a várost, a domb aljából kinőttek az egyforma ronda dácsák, szür-

kén, feltartóztathatatlanul kísértek. (A dácsa az oroszból átvett szó a nyaralóra.) 

Végül ott, ahol már elfogyott a peron, eltűnt az őrbódé, a forgalmista, a lám-

pák, és kinyílt a mező, az elektricska utolsót rándult. (Az elektricska az elektro-

mos vasút szláv nyelvterületen elterjedt elnevezése.) 

Legutoljára mindennek ellentmondva a fiatalabbak illedelmesen leszedeget-

ték a kosaras, zajdás bábikat, a répapálinka bűzével átitatott öregembereket. (A 

zajdás bábik szintén helyet kapott a szerző által közölt szómagyarázatok között: 

a zajda háton hordott fonott kosár, a bábi pedig az öregasszonyok megnevezése.) 

Kódváltásnak nevezzük azt, amikor a beszélő két vagy több nyelvet használ 

váltakozva egy megnyilatkozáson belül (Beregszászi–Csernicskó–Márku, 2010, 

98). Ez a fajta nyelvváltás vagy kódváltás természetes jelenségnek számít egy 

olyan közegben, ahol több nyelv kerül kapcsolatba egymással egy adott terüle-

ten. Egy többnyelvű beszélőnek minden társalgás előtt fel kell mérnie, illetve el 

kell döntenie, hogy az adott szituációban az adott beszédpartnerrel milyen nyel-

ven fog kommunikálni, esetleg két vagy több nyelvet váltakozva használ majd a 

kommunikáció során. Ez a fajta kommunikáció többnyire akkor tekinthető sike-

resnek, ha a beszédpartner szintén ismeri a szóban forgó nyelveket. Az általam 

vizsgált regényben ezek a részek a sajátságosan kevert szláv nyelvű szöveg fo-

netikus módon történő átírásaiban fordulnak elő, viszonylag kis mennyiségben. 

Érdekes módon ezeket a szerző nem magyarázza meg külön-külön az olvasónak, 

a szövegkörnyezetből azonban egyértelműen megfejthető, hogy mit jelenthetnek 

az adott részek. Néhány példa kódváltásra a szövegből: 

… a vállamon lógó táskámmal elsodortam kezéből édes fegyverét, a prjányi-

kok szanaszét szóródtak, gurultak a porban, s akkor úgy sajnáltam meg, ahogyan 

magamat szoktam, ha megfosztanak a következő édes falattól, oj pardontye, szól-

tam hátra, igyekeztem összezavarni, ne is sejtse, milyen nyelven kértem bocsána-

tot… (A szövegből egyértelműen kiderül, hogy a pardontye a bocsánatkérés 

egyik formája.) 

Illetve: 

…beleszedegettem a mocsokból a mézes puszedliket, s amikor azzal, hogy 

holubi buduty gracijnyi, visszaadtam a megtelt zsákot, rám mosolygott, majd 

hangosan kinevetett, szerintem nem hallhatta, vagy nem értette, mit is mondok, 

így aztán kénytelen voltam megmutatni neki a hálás galambokat a templom ol-

dalánál magasodó kőfeszületen, mert láttam ezen a kiéhezett mackón, minden-

képpen a madarak elé kell szóratnom vele a zacskó tartalmát, különben maga 

falja be a poros prjányikokat. (Itt kiderül a szövegkörnyezetből, hogy hálás ma-

darakra utal az idegen nyelvű beékelt mondat.) 

A fenti példák érdekessége, hogy a részletekben többször előforduló prjányik 

annak ellenére is helyet kapott a könyv végi szómagyarázatok között, hogy a 

szerző többször is utal arra ebben a részben, hogy ez a mézes puszedli szláv neve. 
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Lexikai kölcsönzések és kódváltások szövik át a regény szövegét mind a nar-

rátor szövegeiben, mind a titokzatos, ismeretlen fiatal nő naplórészleteiben, ami-

ket a narrátor fordít. A narrátor szövegei elsősorban magyar nyelvűek, melyek-

ben elvétve fordulnak elő szláv elemek, elsősorban szereplők neveinél, vagy 

olyan tárgyak, dolgok esetében, amelyek jellemzően a szláv kultúrkörhöz és kör-

nyezethez köthetők. A kölcsönszók és kódváltások viszont meglehetősen gyako-

riak Alla, a titokzatos ismeretlen naplórészleteiben, elsősorban szintén a nevek-

nél, illetve olyan esetekben, amikor a magyar fordítás nem teljesen lenne pontos 

megfelelője az eredetinek. A szláv elem a naplórészletekben feltehetően már 

csak azért is egyértelműen több, mert ezek a regénybeli történet szerint egy szláv 

nyelven kerültek lejegyzésre. Nem csupán nyelvi jelenségről beszélünk azonban, 

hiszen az irodalomban minden nyelvi elem egyben stiláris szereppel is bír. Azzal, 

hogy az író a fent említett kontaktushatásokat beépítette a művébe, egyfajta kap-

csolatot teremtett világok között. A szövegen belüli magyarázatok és a végjegy-

zetben megtalálható szószedet nem csupán fordít az egynyelvű magyar olvasó 

számára, hanem ezek kötik össze a szerző által ábrázolt világot az olvasó világá-

val, segítenek az olvasónak teljesebben érzékelni ezt a színes közeget.  Általuk 

elmerülhet az olvasó a bájos hegyvidéki falvak világában, lakóinak életében, 

csakúgy, mint ahogy a narrátor elmerül az általa fordított ismeretlen nő életének 

részleteiben, annak érdekében, hogy általuk közelebb jusson saját magához. Fa-

natikusan próbál összegyűjteni minél több füzetlapot a töredékes naplóból, annak 

ellenére, hogy tudja, összegyűjtenie mindet lehetetlen feladat, a titokzatos idegen 

történetének egy része örök rejtély marad. 
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Patrik Šenkár 

 

Na krídlach, pri plameni i k prameni transkulturalizmu a bilingvizmu 

(kytica básní „Santofčana“ Alexandra Kormoša po roku 1989) 

 

 

„Vypil som otravu deviatich morí  

víchor ma preháňal mukami sveta,    

Život môj predsa len za pravdu horí   

kým mi z úst nedoznie posledná veta.“ 

(Kormoš, 2003, 26)  
  

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu – ako bazálny kultúrny ča-

sopis na Slovensku –  prednedávnom uverejnili úryvky z pozostalosti význam-

ného slovenského nadrealistu Rudolfa Fabryho. V nich – až prekvapujúco refle-

xívne – tento ustavičný rebel a mág slovenského slova podáva kytice tomuto ži-

votu a dokazuje, že každý sa raz vráti. Zamýšľa sa nad metamorfózami metafor: 

o poézii ako takej a jej vzťahu k základným hodnotám bytia. Vyslovuje sa, že 

poézia je v podstate láska k hocičomu: „Raz je to ľúbosť k žene, potom očarenie 

prírodou, niekedy bolesť a žiaľ, často radosť a pohoda, krása prírody, veleba 

hôrnych štítov, krištáľová bystrina, ale najmä človek so svojou veľkosťou i dojí-

mavou nedokonalosťou, človek sám v sebe, víťaziaci nad sebou i nad živlami, 

človek titan, človek večný Prometeus...“ (Bábik, 2016, 58). A práve on, básnik-

Prometeus, svojimi veršami víťazí aj nad smrťou, robí človeka lepším. Vytvára 

nových, zmýšľajúcich ľudí a daruje im očistný oheň nového poznania. Sú to ve-

domosti, že umenie je „... radar myšlienok a citov, umenie je prežiarovač duše, 

aby sa liečili jej neduhy a podporoval rast tkaniva dobra, tkaniva lásky medzi 

ľuďmi na tejto zemi“ (Bábik, 2016, 58). Súčasťou tohto symbolického vlákna je 

aj poézia, ktorá je vlastne všade tam, „... kde je svetlo a dobro, kde je radosť 

i bolesť, kde je život i smrť, poézia je všade. Pri veľkom pohnutí mysle, pri vul-

káne citov lásky, v snežných stopách i v prsníku matky, nevyspytateľné sú skrýše 

poézie. Treba ju poznať, treba ju okúsiť, treba zbierať jej peľ“ (Bábik, 2016, 56).  

Zberom – akousi žatvou – je práve proces čítania a následnej interpretácie 

textov: myšlienok, poézie, veršov... Samotný čitateľ ako interpret textu pritom 

„... predstavuje jeho receptívny a hermeneutický rozmer (chápania a výkladu), 

pól, ktorý môže byť nielen objavujúci, oživujúci, inovujúci, ale, pravdaže, aj re-

dukujúci, skresľujúci jeho významy, v každom prípade však vracia do hry jeho 

autora...“ (Šabík, 2017, 41). Autor je v tomto procese mimoriadne dôležitý aj 

v špecifickom, národnostnom prostredí: je akýmsi spojivom, mostom, katalyzá-

torom vzájomných – najmä kultúrnych – vzťahov. 

Preto je mimoriadne dôležité spolunažívanie a vzájomné porozumenie stre-

doeurópskych národov a národnostných menšín. Ono sa vytvára postupným 

upevňovaním ľudskej dôstojnosti, ktorej základom je zdravé národné povedo-

mie. A práve tam môže svojou literárnou tvorbou pomôcť básnik (aj) ako 
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príslušník národnostnej menšiny. Valcujúca globalizácia súčasnosti preto 

neznamená, že je prirodzené strácať národ(nost)ný charakter a svojráz, lež práve 

nimi sa taktiež obohacuje svetová kultúra ako taká. Bez dôkladného 

národn(ostn)ého sebapoznania však nemôžeme poznať a porozumieť ani 

druhých. Aj z toho dôvodu je dôležité spomínané porozumenie, čím sa vytvára 

akási mnohorakosť kultúr v pozadí univerzálnosti – najmä na duchovnom 

princípe. Jozef Cíger-Hronský tvrdil, že „... národný cit je i modlitbou, ako 

určitým druhom modlitby je umenie“ (Kormoš, 2008, 10). Preto je v kultúrach 

skrytá podstata, akási kvintesencia svojbytnosti a pretrvávania národov a 

národností. Ich sila spočíva aj v kultúre, ktorá je stabilizátorom reálnej 

demokracie a zdrojom či udržovateľom morálky. Násobne to platí v pod-

mienkach vývinu národnostnej literatúry, ktorá je „... nielen citlivým meradlom 

a efektívnym stimulátorom nášho národnostného sebapoznania a povedomia, ale 

aj hodnoverným zrkadlom spoločenského a kultúrneho života našej národnosti 

v jej organickom vzťahu so životom väčšinového národa“ (Kormoš, 1990b, 44). 

V osemdesiatych rokoch (i v prvej polovičke rokov deväťdesiatych) bol až 

prekvapujúci – relatívny – rozmach literárnej tvorby Slovákov v Maďarsku. 

Tento jav sa vysvetľuje „... prirodzeným nárokom jednotlivých autorov na 

hodnoverné zaznamenanie osudov svojej národnosti pred jej možno už 

neodvratne sa blížiacim zánikom – z pudu menšinovej sebazáchovy“ (Kunovská, 

1990, 26). Bolo a je však veľmi žiaduce, aby národnostná menšina Slovákov 

v Maďarsku dostala v spoločnosti rovnaké šance ako príslušníci väčšinového 

národa. Ich dvojjazyčnosť je pritom „... vážnym krokom k vzájomnému 

porozumeniu“ (Kormoš, 1991a, 12). Medzi prioritné úlohy slovenských básnikov 

v Maďarsku preto patrí presadzovať a brániť záujmy a práva vlastnej 

národnostnej menšiny, t. j. zachrániť slovenskú národnostnú menšinu pred jej 

zánikom. Aj z toho dôvodu z hľadiska prehĺbenia a upevnenia národn(ostn)ého 

povedomia a sebapoznávania vlastnej národnosti pokladajú za primárne „... 

objektívne analyzovať a dokumentovať skutočnosť, že dnešná kritická situácia 

stavu Slovákov v Maďarsku nie je dôsledkom ich prirodzenej asimilácie, ale 

najmä výsledkom premyslenej politiky násilnej maďarizácie počnúc 19. storočím 

až podnes“ (Bobák, 1989, 2). 

Vychádzajúc preto z veršov Milana Rúfusa, že: „Len nehľadané / sa bez 

bolesti stráca“ (Uvedený citát je prvým veršom z básne Milana Rúfusa Balada 

o ľudskom srdci – pozn. P. Š.), niektorí slovenskí básnici v Maďarsku neustále 

hľadajú onen širokospektrálny tvorivý duch a svoje básne píšu dvojjazyčne. Tým 

vlastne „dvojbrehovo“ poukazujú na existenciu svojej národnosti aj vďaka 

poézii. Alexander Kormoš, významný slovenský básnik v Maďarsku, svoju 

bilingválnu literárnu tvorbu vysvetľuje nasledovne: „... prečo píšem aj po 

maďarsky? Preto, aby aj Maďari dostali pravdivú informáciu z prvej ruky o tom, 

že aký životný pocit má v našich časoch príslušník slovenskej inteligencie 

v Maďarsku“ (Kormoš, 2010, 7). Vyzdvihuje pritom dôležitosť čítania 

slovenských básnikov z Maďarska, nakoľko oni špecifickým „národnostným“ 

spôsobom usilujú hľadať patričnú odpoveď na závažné otázky nielen svojho 
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národa, národnosti, ale aj celého ľudstva. Dôležité je preto uvedomiť si aj dnes 

autorov nadčasový výrok: „… kľúčovou otázkou nášho národnostného bytia je 

predovšetkým pestovanie materinského jazyka, v čom hlavnú úlohu zohráva 

rodina, škola a knižnica … Ale k upevňovaniu národnostného povedomia iste 

značne prispela aj naša vzmáhajúca sa slovenská literatúra” (Hrivnák, 1987, 8). 

Pri akejsi emancipácii slovenskej literatúry v Maďarsku žijúcich Slovákov, ako 

sa vyjadril Milan Resutík, „... práve Kormošove diela patrili k takému druhu 

literatúry, ktorá svojou občianskou apelatívnosťou – myslím tým najmä na 

jednoznačnú prezentáciu svojej etnickej slovenskej príslušnosti, na prihlásenie 

sa k slovenským koreňom, ale aj na úsilie stať sa mostom medzi slovenskou a 

maďarskou kultúrou – nachádzala motivizujúcu umeleckú výpoveď smerom k 

svojmu čitateľovi“ (Resutík, 2005, 10). 

Popri neustálom hľadaní istôt sveta najdôležitejším fenoménom literárnej 

tvorby Alexandra Kormoša je bilingvizmus a viackultúrnosť. Od svojho 

literárneho debutu (1973) sa permanentne snaží o uskutočnenie symetric-

kého bilingvizmu v symbolickej pozícii akéhosi mosta v pozadí oslovenia čitate-

ľov oboch národov. Je zaujímavé pritom uviesť, že Kormoš svoje vlastné básne 

nikdy neprekladá, lebo podľa neho prekladateľ má zviazanejšie ruky ako 

samotný autor básne; a kým by jednu svoju báseň preložil, zatiaľ dokáže napísať 

dve-tri nové pôvodné básne… (O tom bližšie pozri: Fuhl, 2011, 28-30; 

bilingvizmu Alexandra Kormoša sme sa venovali aj v našom konferenčnom 

príspevku s názvom Polyfonické aspekty transkulturalizmu v básnických 

zbierkach Alexandra Kormoša z osemdesiatych rokov – v rámci konferencie 

Transkulturalizmus a bilingvizmus v slovenskej a v maďarskej literatúre, FSŠ 

UKF, Nitra, 6.-7. novembra 2017).     

Tento významný a neúnavný básnik vyššie spomínané atribúty dokazuje aj 

svojou literárnou tvorbou. (O rôznorodých peripetiách života, kultúrnej činnosti 

i literárnej tvorbe Alexandra Kormoša sme písali v konferenčnom príspevku – 

pozri predchádzajúcu poznámku. Tento text je akýmsi pokračovaním analýzy 

literánej tvorby Alexandra Kormoša z aspektu témy konferencie a projektu 

VEGA). Vo vzťahu Alexander Kormoš (autor) – básnické zbierky (báseň) – 

čitateľ (interpret) nie je na škodu uviesť, že „... každý príbeh, epizóda, myšlienka, 

veta sa dá napísať rozličnými spôsobmi. Dokonca dá sa napísať aj to, čo nevieme 

vyjadriť slovami. Tak vzniká poézia. Metafory, verše, básne vznikajú obyčajne 

preto, lebo človeka presahujú jeho vlastné city, myšlienky, zážitky. Verš, báseň 

má vlastnú výpovednú hodnotu...“ (Andruška, 2016, 39). O týchto výpovedných 

hodnotách básní je aj samotná interpretácia, „okorenená“ rôznymi špecifikami 

národnostného bytia. 

V poézii Alexandra Kormoša je menšinový aspekt jeho ľudského i 

básnického odkazu vsadený do širšieho historicko-spoločenského kontextu. Pre 

jeho lyriku „… je charakteristické vytrvalé hľadanie základných ľudských 

hodnôt, ako sú pravda, krása a zároveň pranierovanie nerestí, chýb, nedostatkov 

jednotlivcov a spoločnosti. Táto kritika je vyjadrená občas až neúprosným 

sarkazmom a humorom (Fuhl, 2011) … Kormoš je bezpochyby najmnohostran-
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nejším slovenským básnikom v Maďarsku, človekom nepokojného srdca a 

prenikavého umu. Rád sa vhĺba do tajov ľudského bytia, popudený šľahá bičom 

ostrých slov do príživníctva, ľahostajnosti, obmedzenosti a pokrytectva, – uvedo-

mujúc si pritom aj svoju osudovú spätosť so širším kolektívom krajiny, ba i sveta” 

(Králik, 1984; O tom bližšie pozri: Fuhl, 2011, 29; sú to slová Michala Lásika, 

predsedu Čabianskej organizácie Slovákov, ktorými sa Imrich Fuhl i autor týchto 

riadkov plne stotožňuje).  

Kultúrnu existenciu Alexandra Kormoša v kontexte Slovákov v Maďarsku 

môžeme teda datovať od roku 1973. V pozadí akéhosi úsilia o komplexnosť 

uveďme aj jeho prítomnosť v dnes už bazálnych domácich literárnych antoló-

giách tejto národnosti z aspektu transkulturalizmu. 

Prvá antológia Slovákov v Maďarsku, ktorá, prirodzene, niesla dobové 

tematické príznaky, vyšla desať rokov po oslobodení s názvom Hrušky mamov-

ky Špiakovej. V klasickom zmysle slova „moderná“ antológia však bola publiko-

vaná až v roku 1978 s príznačným názvom Výhonky. Autori tejto publikácie sa 

pokúsili urobiť prvé kroky k vytvoreniu literárneho života Slovákov 

v Maďarsku. Deklaruje sa v nej, že „... tento zväzok sa môže stať medzníkom 

slovenskej literatúry v Maďarsku...“ (Hrivnák, 1978, záložka knihy). Alexander 

Kormoš, ktorého autor úvodu, László Sziklay (významný slovakista pôvodom z 

Košíc, erudovaný bádateľ slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov, zaklada-

teľ prvej katedry slovenského jazyka a literatúry v Maďarsku) uviedol ako 

najvšestrannejšieho autora, vyjadrujúceho „... svoj najkomplikovanejší citový 

svet tradičnými formami práve tak, ako i najjednoduchšie citové aféry smelým, 

moderným spôsobom“ (Sziklay, 1978. In: Hrivnák, 1978, 11-12), sa v nej uviedol 

23 básňami. Píše v nich o medziľudských vzťahoch najmä medzi mužom 

a ženou, ktoré slúžia ako pendant celkovej samote. Svetlo a tma sa navzájom 

dopĺňajú. Príklady zo sveta flóry a fauny sa uvádzajú najmä pre svet ľudí. Jar a 

jeseň sú základmi pre lásku ako najjemnejší ciť ľudí. Motív veselého a nebojác-

neho jazdca s krídlami a čistým srdcom taktiež podopiera tento fakt. Symbolizuje 

kolobeh bytia: sadiť – pochovávať. Ideálom je pritom pokojne žijúca rodina 

v domčeku. Tento sťaby ideál však často zahatí blesk krutého osudu. Celkovo je 

v básňach dôležitá otázka bdelej osudovej pravdy, za ktorú človek musí zájsť až 

na kraj sveta. Vnímavý človek však má silné puto: silu slova v podobe veršov, 

ktoré sú útočiskom, útechou, ozvenou, sviatočnou chvíľou, vyjadrením bezbre-

hých túžob i korienkami pretrvávania. 

V roku 1980 (s miernym oneskorením k Medzinárodnému roku dieťaťa, 

1979) vyšla antológia s intencionálnymi básňami pre deti s názvom Fialôčka, 

fiala. Alexander Kormoš je v nej uvádzaný 14 básničkami, ba aj názov celej 

antológie nesie názov jednej jeho zaradenej básne. Pri jeho veršoch „... znova sa 

vraciame do nádherného sveta detstva“ (Čižmárik, 1980. In: Paulíková, 1980, 5). 

Opisuje potrebný denný režim detí v pozadí adekvátnej pracovitosti, uvádza, čo 

sa patrí vo všedný i sviatočný deň. Z jeho veršov vanie radostný, občas však až 

značne didaktický optimizmus bezstarostného života v škole i mimo nej. 
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Komické medailóny zo života zvierat s prirodzeným správaním sa sú akoby 

kulisami. 

Na širšej ploche sa Alexander Kormoš uviedol v rozsiahlejšom zborníku 

s názvom Chodníky (1984), ktorý celkove podáva čitateľom vyspelejšiu poéziu 

než Výhonky: jeho obsah tvoria o. i. aj autorove 24 pôvodné básne a 22 

prekladov (najmä) maďarských klasikov. Je dôležité pritom uviesť, že autor 

svoju prekladateľskú činnosť (v našom príklade z maďarčiny do slovenčiny) 

pokladá „... za neoddeliteľnú od tvorby pôvodnej“ (Divičanová, 1984. In: 

Rybová, 1984, 7). Aj v tomto prípade (ako pri Výhonkoch či Fialôčke, fiale) bol 

aj zodpovedným redaktorom publikácie v rámci Vydavateľstva učebníc. Z jeho 

zaradených básní priam dýcha človečenstvo a túžba po záchrane človeka, jazyka, 

multikultúrnej spoločnosti (pozri emblematickú báseň Polyfónia). Prízvukuje sa 

dôležitosť zachovania slovenčiny ako rodného jazyka Slovákov v Maďarsku, 

ktorá je najdôležitejším atribútom; symbolmi zas prekrásne multikultúrne 

pilíšske údolia, vrchy či mnohotvárna Békešská Čaba. Autor vyzdvihuje symbo-

licky uvádzanú duševnú blízkosť jeho dolnozemských priateľov-Slovákov, čo je 

opäť znakom multikulturality. Nie je preto potrebné rozvádzať sa, ale spájať sa: 

„Človek je Nemaďar alebo Maďar, / človek je ľudstvo – černoch či beloch“ 

(Kormoš, 1984. In: Rybová, 1984, 95). Zrak lyrického subjektu sa upína aj 

smerom k Slovensku: opisuje priam zázračnú pestrosť rozprávkových 

tatranských lesov, ktoré ešte dýchajú človečenstvom. Ale dokedy...?  

Pri prekladoch vybraných diel maďarských básnikov (Endre Ady, Ferenc 

Baranyai, Mihály Filadelfi, Gábor Garai, Gyula Illyés, Ervin Sass, József 

Sárándi, Árpád Tóth, László Tóth, Gyula Urbán, László Újházy) je z hľadiska 

multikulturality a bilingvizmu dôležité uviesť niektoré motívy. Gyula Illyés 

príznačne hovorí o vtedajšom stave medzi Slovenskom a Maďarskom ako o kuse 

veľkej reťaze proti jarkom a kliatbam pri červenajúcich sa hraniciach (symbol 

Ostrihomu pri Dunaji); Ferenc Baranyai pri upevňovaní týchto vzťahov využíva 

najmä biblické motívy (Adam, Ábel, Eva, Kain, Kristus), pričom súčasný svet 

charakterizuje ako jednu veľkú „galibu“. Vzájomné spolunažívanie v obci 

Csévharaszt v peštianskej župe sa udržiava aj v spomienkach na častušky (Ferenc 

Baranyai), pričom ešte stále „na stráži stoja stromy / u hraníc skutočnosti“ (Sass, 

1984. In: Rybová, 1984, 120. Ervin Sass bol dlhé roky významnou regionálnou 

osobnosťou Békešskej Čaby). Je to akýsi Babylon (Ervin Sass), odkiaľ je potreb-

né utiecť (ako predkovia Mihálya Filadelfiho museli odísť z Tatranskej Lomnice, 

pričom valašku už na plti symbolicky zamenili za jarmo pokory v úpätí hrozi-

vých pästí). Mihály Filadelfi kritizuje maďarónstvo, je zástancom mierového 

spolunažívania národností. Za nesmierne dôležité pokladá prítomnosť Tranoscia 

pre Slovákov. Vyzdvihuje nebojácneho Ondreja Likiera Áchima, slovenského 

politika z Rakúsko-Uhorska 19. storočia, bojovníka za práva Slovákov s túžbou 

o lepší svet pre chudobných. Gyula Urbán s pietou spomína na Tichomíra 

Vujičića, známeho muzikanta, Slovana-Srba, ktorý tragicky zahynul pri páde 

lietadla v Damasku. Aj on bol symbolom spomínanej multikulturality a porozu-

menia národností v Maďarsku. 



106 

Po roku 1989 sa Alexander Kormoš uviedol napríklad aj v antlógiách Je to? 

(1996) a Medzi nebou a zemou. Pocta Andymu Warholovi (1997). V prevej, 

ktorá obsahuje jeho 2 básne pre deti a mládež ako súčasť ukážok intencionálnej 

poézie, sa zaoberá zaujímavými slovnými hračkami so zrejmým didaktickým 

motívom. V druhej sa nachádza 17 slovenských (15 básní, 2 miniatúrne prózy) 

a 16 maďarských (14 básní, 2 miniatúrne prózy) pôvodných ukážok. Autor 

v nich použil motív procesu vydedenia z vlasti so stratenými koreňmi. Aj napriek 

tomu v prekrásnom pilíšskom údolí vyrástol bujarý topol slovenskosti, akýsi 

symbolický májový Pilíš – prameň života. Vo veršoch sa opäť objavuje symbol 

Dunaja s mostom ako ideálny znak pokojného spolunažívania (aj napriek 

neduhom na oboch brehoch veľrieky). Potrebné je však, v chápaní lyrického 

subjektu, povzniesť sa nad rany a hlásať vieru, slovo a čin v trojjedinosti. Dôleži-

té je zbaviť sa okov – teda získať slobodu v živote slovenskej národnosti od 

Tatier k Dunaju, od Moravy k Uhu (symbol postupne sa vytvárajúcej kultúrnej 

dúhy). Podstata je „pestovanie a zachovanie života / a schopnosť jeho dedičného 

prenosu / obohateného výsledkami prispôsobovania“ (Kormoš, 1997. In: 

Hattinger, 1997, 198). Vidíme tu znak socializácie, avšak aj prízvukovanie 

opodstatnenosti existencie v regiónoch, obývanými Slovákmi. Konfrontuje sa 

pritom binárna opozícia domov-svet, a to najmä využitím rodinnej alúzie na 

osamotené úmrtie dvoch súrodencov v cudzine. Koniec koncov je však príznačné 

konečné víťazstvo tvorivej duše na Zemi: aj vďaka básnikom. 

Zaujímavá antológia Pod Pilíšom – tam je náš svet obsahuje 33 básní a 1 

krátku prózu Alexandra Kormoša. Je to svojho druhu jedinečná publikácia, veď 

v kultúrnej histórii Slovákov v Maďarsku „... je to prvá taká antológia, v ktorej 

sa predstavujú výberom zo svojej literárnej tvorby autori, ktorých spája 

zemepisné územie...“ (Papuček – Bárkányi Valkán, 2008, 4). Alexander Kormoš 

v nej prízvukuje potrebné porozumenie medzi národmi. Hlása spoluprácu, čo je 

dnes – priam – umením. Je však podmienkou, aby národy nezmizli z mapy Euró-

py a zachovali si svoju špecifickú identitu, vytvárajúc pritom pestrú multi-

kulturalitu. Domovinou pre stredoeurópske národy je spoločná podkarpatská 

oblasť predkov – pre lyrický subjekt podpilíšsky háj. Tu žijúci ľudia sa potrebujú 

spojiť v polyfónii (ako v Mlynkoch znejúci spevácky zbor Studienka, ktorý 

v rokoch 1980-1990 viedol sám Alexander Kormoš). Slovenčina je ako materské 

znamienko, akýsi symbol pretrvávania. 

Ako je z vyššie uvádzaných charakteristík zrejmé, poézia Alexandra Kor-

moša je prítomná v rôznych antológiách Slovákov v Maďarsku. Je však súčasťou 

aj niektorých výberov z dolnozemskej slovenskej literatúry, vydaných v Sloven-

skej republike (Antológia slovenskej krajanskej poézie – 2001, Medzi dvoma 

domovmi 1 – 2008, Slovenská dolnozemská literatúra v teórii a praxi – 2015 

atď.). To však neznamená, že by autorovi po roku 1989 nevychádzali samostatné 

básnické zbierky či tematicky rôznorodé publikácie...  

Autorova zbierka ľudových piesní zo Santova s názvom F Santofském Pilíši 

vyšla v edícií Dunaj (1990) na počesť 275. výročia založenia obce. Je venovaná 

matke Terézii Kormošovej-Hurtovej, pilíšskym Slovákom, ba všetkým Slová-
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kom v Maďarsku i vo svete. Rámcovo obsahuje fotografický materiál autorovej 

rodnej dediny, miniportréty 32 informátorov, abecedný register piesní a slovník 

nárečových a archaických výrazov. V úvode sa spomína pôvod santovských 

Slovákov a ich črty z geografického i spoločenského hľadiska. Charakterizuje sa 

vývoj obce a jej sociálna stratifikácia. Autor okrem vlastnej empírie vyvodzuje 

určité závery o slovenskej pospolitosti analýzou náhrobných nápisov v miestnom 

cintoríne. Poukazuje na špecifickosť lokálneho písomníctva (prechod od 

biblickej češtiny k „santovskej“ slovenčine). Uvádza historické medzníky obce 

od založenia (1715) až dodnes. Prízvukuje spojitosť Mlynčanov a Santovčanov; 

uvádza hlavné znaky ich nárečia s konkrétnymi príkladmi. Postupne charak-

terizuje ľudovú pieseň nielen z pohľadu Bartóka či Kodálya, ale aj Suchoňa. 

Práve tu vidíme akési východiskové korene transkulturalizmu.   

Knižné vydanie týchto ľudových piesní – ako uvádza autor – malo dvojaký 

cieľ: zhromaždiť materiál v tzv. veľkom slovníku ľudových piesní, resp. obozná-

miť široké masy s ľudovou piesňou. Charakterizujú sa geografické a historické 

podmienky vývinu bohatého piesňového repertoáru santovských Slovákov. 

Zbierka obsahuje spolu 361 rôznych ľudových piesní (nezapočítajúc textové 

varianty tých istých piesňových nápevov), zozbierané v rokoch 1966, 1971, 1984 

až 1987. Tie sú systematizované do 12 tematických celkov: ľúbostné piesne 

(122), regrútske a vojenské piesne (58), žartovné a prekáravé piesne (64), sva-

dobné piesne (20), balady (29), pracovné piesne (7), zbojnícke piesne (3), 

pijanské piesne (5), piesne, uspávanky, hry, riekanky, vyčítanky a hádanky (25), 

vianočné, novoročné a fašiangové piesne (15), nábožné piesne, modlitby, 

podobenstvá a vinše (9) a tematicky odlišné piesne (4). Autor uvádza bohatstvo 

a rozmanitosť tematiky týchto piesní a akýsi (prirodzený) sentimentálny pohľad 

na folklór. Jednotlivé melódie sú zapísané prakticky, najefektívnejšie pre spev 

rôznych zborov. Pertraktujú sa pritom osobitosti a spoločné znaky santovskej 

ľudovej hudby, ale aj jeho príbuznosť s ľudovou hudbou slovenských osídlení 

v Maďarsku. Praktickou kapitolou je časť, ktorá sa venuje výslovnosti 

santovských Slovákov a princípom zápisu ich piesňových textov. Najdôle-

žitejším cieľom autora však bolo „... v posledných minútach zachrániť a zacho-

vať tieto piesne pred úplným zánikom. Touto zbierkou sa stal komplexnejším 

materiál už zozbieraných ľudových piesní pilíšskych Slovákov a Slovákov v Ma-

ďarsku vôbec“ (Kormoš, 1990a, 23). 

Ľudové piesne sú teda tradíciou santovských Slovákov, v ktorých sa 

odzrkadľuje ich historická minulosť, morálka, citový život, vitalita, humor či 

jazyková úroveň. Piesňové melódie sú zapísané v takých tóninách, aby sa mohli 

ľahko čítať a interpretovať. Texty sa uvádzajú vo fonetickej transkripcii; 

pri niektorých môžeme identifikovať dvojhlas ako určité špecifikum. Odborná 

interpretácia hudobno-folklórneho a jazykového materiálu publikácie a postupné 

osvetlenie jeho historických a geografických aspektov, znamenal nový príspevok 

k výskumu a zmapovaniu pôvodu santovských Slovákov. Značná časť piesní je 

však variantom pôvodných textov či nápevov zo Slovenska. Ako znak transkul-

turalizmu svedčia o. i. aj nasledovné konkrétne piesne (uvádzame ich pars pro 
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toto): Boleráz, bolerás (prenocuj švárny šuhaj z Bolerázu v našom kraji); 

Ňefúkaj vetríčeg z Dunaja (pošli vetríček mojej milej smutný pozdrav vetrom 

Dunaja do ďalekej krajiny); Prez Javorňíčki (dve cestičky domov k mojej milej 

vedú z ďalekej národnej prírodnej rezervácie Javorníček), Vi stromečki, okolo 

Rajčanky (môj milý chodí za potok Rajčanka pri Čičmanoch za inou), Od zámky 

g Dunaju (regrúti idú na vojenčinu z domova cez šíri Dunaj, pričom obhajujú 

„uherskú“ krajinu ďaleko od domova); Pri Olomúci (vojaci mašírujú v tom ďale-

kom meste na koňoch i pešky); Vi Germaňi, ďe sťe, čo sťe (my za Vami, Nemci, 

aj do Vašej krajiny, pôjdeme); V Ružomberku, stred mesta (žalostný je život v 

mestskej kasárni, v obydlí Slovákov, kde na pohreb vojaka by nemala prísť ani 

vlastná matka do Ružomberka z ďalekej krajiny); A tam dole, pri Krakove (ko-

mické zvyky manželov v tom „ďalekom“ krakovskom dome); Červené víno, 

čífske koláče (aké sú veselé tie devy v susednom Číve); Ket som išel pres Košice 

(komické situácie cestou cez mesto pri vandrovke); Ot Trenčína mlín mele (ko-

mický opis nerestí manželky trenčianskeho mlynára); F Kaňe galilejskej (opis 

biblického príbehu z ďalekej krajiny); F tem inglickém zámku (opis anglického 

zámku a príhody so šenkárkou, ktorá sa vydáva za dcéru „inglického“ kráľov-

ského páru); Janko z Moravi (krutá smrť švárneho Moraváka Janka na Slovensku 

kvôli láske); Já som Gašper z Indije (vianočná koleda s alúziou na troch kráľov 

z ďalekej krajiny). Aj z toho aspektu môžeme predmetnú nevšednú publikáciu 

hodnotiť nielen ako prínos pre kultúrny vývoj Slovákov v Maďarsku, ale aj ako 

osoh pre problematiku transkulturalizmu. 

Základným smerovaním Kormošovej poézie zostalo aj po roku 1989 tradičné 

a kategorické nastoľovanie a súčasne postulovanie ideálov v širšom zmysle 

básnického významu. 

Prvou samostatnou básnickou zbierkou autora po roku 1989 je Ohnivá kytica 

(1991), uplatňujúca tento uhol pohľadu aj naďalej. Obsahuje 83 básní, slovenské 

i maďarské pôvodiny (42 slovenských básní je zaradených do troch celkov: 

Siroty lásky, Zrkadlo slnka, Lupene ohňa; resp. 41 pôvodných maďarských básní 

tiež do troch tematických celkov). Aj v týchto počtoch je identifikovateľný 

Kormošov známy symetrický bilingvizmus: čo do počtu i kvality. Autor aj 

naďalej zostáva verný svojmu polyfonickému ladeniu, a preto túto zbierku by 

sme mohli nazvať aj akousi Polyfóniou III, ibaže s tým rozdielom, že tentokrát 

Kormoš kladie osobitný dôraz na rozvíjanie ľúbostných motívov. Dvojjazyčnosť 

je tu opäť „... ďalšou dimenziou autorovho polyfonického zaujatia, bytostne 

spätou s orchestrálnou inštrumentáciou jeho poézie a volajúcou po súzvuku 

všetkých nástrojov, po ich maximálnom účinku“ (Kníchal, 1991. In: Kormoš, 

1991b, 123). Básnickým zámerom zbierky nie je analýza parciálnych otázok 

ľúbostného univerza v pozadí rozjímania sa nad fenoménom lásky. Prezen-

tovanie lásky je v jednotlivých veršoch „... podriadené a uskutočňuje sa 

v celkovom kontexte jeho ľudskej a básnickej vízie sveta a človeka v ňom, sveta 

v ktorom by vládla prirodzená potreba autentických vzťahov medzi ľudskými 

osobnosťami, vrátane vzťahov intímnych, a v ktorom sú tieto vzťahy kryté 

ďalšími hodnotami“ (Kormoš, 1991b, 120). V jednotlivých veršoch uvádza čaro 
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skutočnosti, akúsi nekonečnú cestu lásky. Lyrický subjekt žije vo sne dva životy 

– podobne ako báseň. Kultúra a bilingvizmus sú rôznorodé ako túžba po láske 

a boj za ňu. Východiskom je práca, vďaka ktorej tvorivý človek nájde byľku 

útechy. Vo vzťahu jednotlivec – spoločnosť (teda básnik – rodisko) sú vo veršoch 

identifikovateľné prvky regionálneho princípu i akýchsi roduverných výčitiek 

svedomia: „Prekrásna dvojtvárna Čaba / čakala voľného raba, / čo sa k nej nikdy 

nesprával licho“ (Kormoš, 1991b, 14). Na širšej ploche je identifikovateľná 

paralela s prírodou, kde sa sociálne spomienky spestrujú motívmi pilíšskeho 

okolia (ideály: rovina, vrchy, dolina, lesy, listy). Je priam symbolické, že Verše 

z Viharšarku sa zmenili na Verše z Búrlivého kúta. Príroda počúva človeka, 

ktorý si musí zvykať aj na tvrdé hrudy Pilíša. Človek však musí mať nádej, 

odkryť si rany a uvedomiť si svoje atribúty, veď: „Bez koreňa, bez kmeňa, / škoda 

vášho plemena!“ (Kormoš, 1991b, 23). Z hľadiska multikulturality je dôležitý 

symbol vĺn družby medzi Slovákmi a Maďarmi, teda akési východisko z tmy do 

svetla. Zástancami a advokátmi toho sú permanentne sa meniace ženy, 

spasiteľky, vedmy nesmrteľnosti lásky. Človek-muž musí pre osobné i spolo-

čenské dobro smelo ísť do vírov dravej hlbiny. Tento motív slúži ako opozitum 

zelenému stromu života a slobody. Na tejto osi osciluje človek vo dne i v noci 

a hľadá (občas však aj vidí) dúhu. Často si však nevšíma, čo je za zrkadlom 

poznania. Musí preto vždy hľadať istoty a nájsť polyfóniu. Dôležitá je ľudská 

pamäť a určitý kút zátišia v nej. Tam musí vnímavý človek spoznať priestor, 

akýsi chronotop každodenného bytia. Národnostný autor je ten, ktorý sedí 

„medzi dvoma posteľami“, teda obohacujúco a viacrozmerne existuje 

v spomínanom priestore. Jedným smerom je májový Pilíš, druhým sú rozpráv-

kové Tatry, ktoré symbolizujú dnes už skoro zabudnutú vlasť predkov. Oheň – 

ako centrálny motív zbierky – evokuje tajomnosť azda celej slnečnej sústavy. 

Vďaka nemu sa Kormošove básne priam vpália do kože. Lyrický subjekt dáva 

svoje srdce na dlani: musí brániť svoje rodisko i slovenčinu a hľadať pevný bod 

bytia. Multikulturalitu determinujú aj alúzie na Most SNP či hranicu Štúrovo – 

Szob. Rodná zem básnika nepustí ani v desivej súčasnosti. Nemôže umierať 

spolu s padajúcou hviezdou, ale musí letieť vlastnými plameňmi univerzálnej 

pravdy. Muž je celý iba so ženou a úplný len v spojení s prírodou. Chladný 

vesmír sa smerom nadol postupne otepľuje práve v spomínanej trojjedinosti. 

Lyrický subjekt verí, že prízemné vykorisťovanie navždy zmizne. Dôležité je 

teda vzájomné spojenie kultúr – teda akási duševná jednota: „Hoc nás mrzké časy 

splodili, / držme sa verne i svorne, / znova a znova sa stvorme“ (Kormoš, 1991b, 

54). Národy a národnosti by tým vytvárali spojenie v pozadí multikulturality: 

reťaz by tým ostala celá, ale jednotlivé  jej časti by mohli vytvárať určité špeciál-

ne tvary.  

Lyrický subjekt je rozsievačom perál vlastných myšlienok pre milovníkov 

pravdy. Neustále hľadá lásku, ktorá stojí na najvyššom piedestáli. Čaká ju v cele 

samoty, pričom nenachádza zmysel vlastnej existencie. Na tejto ceste je dôležité 

spojenie samotárov s podobným cieľom. Vnímavý človek preto hlasno musí 

vyjadriť svoje city. Lyrický subjekt je permanentne na vážkach: túži trblietať, ale 
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uvedomuje si aj priam smrteľnú príťažlivosť platonickej lásky. Pokoj mu 

prinášajú iba znaky, teda básne, v ktorých však svietia často až boľavé slová. 

Duša človeka je zgniavená kŕčmi a neustálou honbou za peniazmi. Dávid čaká 

na šťastný lúč svetla: ustavične si kladie otázku o cene lásky, ducha i srdca. 

Nádej dávajú najmä nočné hviezdy. Kolobeh života je spätý s postupnosťou 

ročných období: láska je v spojení s letom, smrť so zimou. Lyrický subjekt však 

koniec koncov dosiahne čarovné méty: stretne žiariacu bosú ženu, ktorá ho 

vznieti z popola. Je to evidentný znak znovuzrodenia: teda nových púčikov 

ohnivej kytice.  

Ďalšia dvojjazyčná básnická zbierka vyšla Alexandrovi Kormošovi v roku 

1995 s názvom Okrídľovanie kosou. V tejto zbierke autor zdôraznil aj emble-

matický motív zázračného vtáka, ktorý je symbolom prežitia: na rovine 

jednotlivca, národnosti, národa, ľudstva. Obsahuje 150 pôvodných literárnych 

prác autora (80 pôvodných slovenských textov – z toho 77 básní a 3 krátke prózy, 

resp. 70 pôvodných maďarských básní). Po slovensky napísané pôvodné básne 

sú zaradené do štyroch celkov (Podmínovaná doba, Korene, Pašovanie lásky, Ja 

som cesta, pravda i život). Už samotná edícia Dunaj svedčí o multikulturalite, 

nehovoriac o tematickom rozvrstvení básnickej zbierky. Lyrický subjekt privolá-

va personifikovanú lásku z Tajgetosu, aby mu pomohla zriecť sa pozemských 

okov. Život chápe ako zúfalý stav sebaobrany, ktorý znemožňuje let slobodnej 

duše. Ona je ranená, nachádzajúca pokoj iba v ríše snov. Lyrický subjekt sa 

opiera o putá a prosí vnímavých ľudí o pomoc. Je oxymoronickým väzňom 

slobody a akýmsi živým svedomím svojej národnosti. V pozemskom živote, 

v ktorom sa ľudia dopustili hriechu, práve on-básnik musí vypiť kalich horkosti 

a zmietať sa v tomto bezútešnom živote. Opäť sa tu objavuje symbol sviežeho 

prameňa, ktorý dáva nádej do budúcnosti. Vyzdvihuje sa sloboda ako dôležitý 

atribút plodného života. Ten je však hatený dopravnými značkami, ktoré ale 

postupne zužujú priestor existencie. Človek na tejto ceste má jedinú útechu: nájsť 

svojho spasiteľa v práci a láske. Aj z toho dôvodu môžeme túto zbierku charak-

terizovať ako akúsi antológiu Kormošových reflexívnych básní s náboženskou 

tematikou. Lyrický subjekt pritom neústavne baží po kráse, ktorá chráni, živí 

i lieči. Pomáha mu pritom prekrásne pilíšske údolie a alúzia na rodinné vápenné 

pece. Opisuje vlastnú rozvetvenú rodinu, pričom prízvukuje potrebnú družbu 

v rámci nej. Prirodzene, občas sa do tohto sveta vkráda úzkosť a pochybnosť 

v pozadí Descartesovej tézy. Básnik však musí byť pevným bodom na oboch 

brehoch Dunaja. On je personifikovaným svedkom minulosti i prítomnosti rod-

nej zeme; lyrický subjekt je jeho verným dieťaťom. Obraz domoviny je tesne 

spätý s obrazom čakajúcej dievčiny, ktorá sa opisuje idylicky. Súčasnosť sa 

charakterizuje relatívne kriticky, veď dôležitý súlad medzi ľuďmi, národmi či 

národnosťami sa postupne rozptyľuje. Tvrdý osud je akoby zo skaly Pilíša. 

Obyčaje sa konfrontujú od Tatier k Dunaju smerom až na Dolnú zem. Dôležité 

je pritom dostať šancu, aby aj predstavitelia málopočetnej národnosti mohli 

ukázať, čoho sú schopní. Ubúdanie Slovákov v Maďarsku je však bolestivé. 

Lyrický subjekt preto obracia svoju tvár k všadeprítomnému Bohu. Ich spojenie 
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na oboch stranách tenkého zrkadla je determinované neviditeľným zobrazením 

nereálnej reality. Pozemský človek sa musí vyslobodiť z temnoty, samoty 

a úzkosti. Pomáha mu pritom aj samotný multikultúrny priestor, čas a nezniči-

teľná láska. Doba je desivá, človek smädný, slová mlčiace a jazyk čakajúci. 

Dôležitá je však družba a úsilie o jednotnosť, veď: „Zrodení v tom istom / 

hniezde / letíme k tej istej / hviezde“ (Kormoš, 1995, 95). Aj z toho dôvodu tento 

večný lovec, záhradník a vandrovník musí strážiť plameň jazyka – vo svojich 

veršoch poukázať na súčasnú situáciu Slovákov v Maďarsku. Odstredivo musí 

bdieť nad všadeprítomnou svetovou nákazou a dostredivo chrániť ľubozvučnú 

slovenčinu.  

Lyrický subjekt túži svietiť vo svojej samote. Okolo neho je však vlažná 

kaluž. Môže sa spoľahnúť iba na svätú prírodu a od Boha danú myseľ. Len v tom 

prípade môže prežiť ľudstvo, sloboda, pravda, česť a pokrok. Najjagavejšou 

hviezdou života je pravda, ktorá musí zbĺknuť aj počas čiernych chvíľ. Paralelu 

s prírodou vidíme v motíve búrky a odumretia slnečných lúčov. Lyrický subjekt 

baží po kyslíku; vlastnú životnú peripetiu porovnáva k ceste s loďou, ktorá sa 

neochvejne musí dostať do prístavu. V pozadí svetového poriadku sa táto loď 

nemôže potopiť. 

Zaujímavý je aj motív samoty: občas je denotatívny a istý ako smrť, inokedy 

subjektívne ladený s plným očakávaním akéhosi vyslobodenia. Na druhom brehu 

sú vábivé, avšak klamné hlasy sirén. Lyrický subjekt však musí bdieť nad preži-

tím, veď život chápe koniec koncov ako  jedinečné a neopakovateľne obrovské 

čaro, do ktorého sa zmestí celý svet. Obracia sa k vnímavým čitateľom, aby sa 

plameňmi jazyka ozvali za krajší a pohodlnejší život, aby nenosili na krku klietku 

neslobody. Samozrejme, uvedomuje si novomiléniové odumieranie slov, z čoho 

viní prízemné atribúty súčasnosti (vyžitie, prežitie, túžba po majetku, moci, 

funkcii). V takom prípade bájny Fénix nevie vzlietnuť z popola. Básnik však 

neustále musí ospevovať krásu ruží vlastnej slobody. Hviezdny život je determi-

novaný zákonmi, ktoré musia byť znesiteľné. Bipolárnosť sveta je podopretá 

znakmi nádhery a hrôzy. Aj takýmto spôsobom Goliášova tma na konci zmizne 

Dávidovým lúčom nádeje. Je dôležité, aby sa človek v spomínanom sne nedostal 

do rúk démonov, ktorí by ho mytologicky prikovali k útesom bezradnosti. V tom 

prípade by ho čakalo iba sivé okolie bezfarebnosti a postupné odumieranie 

srdcového svalu.  

Pomoc pre človeka môže prísť aj od Boha. Je to akési znovuzrodenie oblohy, 

ktorá je horným strážcom pozemskosti. Boh je v srdci útechou i spásou; voči 

nemu si lyrický subjekt uvedomuje vlastnú maličkosť. Spojivom medzi nimi je 

už spomínaná duša, ktorá má podobnú životnosť ako zmysluplné bytie. Aj z toho 

dôvodu je potrebná láska voči blížnemu a neustála prítomnosť kríža. Je to však 

permanentný boj o prežitie: boj ticha a hluku. Teda akési koncentrované bytie 

každodenných radostí a útrap. 

V roku 1997 vyšla zaujímavá zbierka aforizmov Alexandra Kormoša s náz-

vom Aforizmy a iné stručnoslovia. Obsahuje krátke sentencie v slovenskom aj 

maďarskom jazyku; najčastejšie ide o slovenský variant a maďarský invariant. 



112 

Slovenské aforizmy sú začlenené do piatich tematických celkov: Na smetisku 

červeného kohúta, Na smetisku bieleho kohúta, Nebijú vám do očí smeti?, Veľké 

kozmické upratovanie, Čistota a poriadok. Sú to vlastne akési iskrivé plody tem-

ných čias, skeptické myšlienky dôb, ktoré presahujú jednotlivé dekády 

spoločenského vývinu. Pranierujú neduhy, epochy i človeka, občas vyúsťujúc až 

k cynizmu. Zdôrazňuje sa v nich spravodlivosť a túžba po absolútnej pravde pre 

všetky pokolenia. Ľudská práca a jej význam v živote človeka je v autorovom 

chápaní azda dôležitejšia ako samotná láska. Na širšej ploche sa konfrontuje 

pozemské a nebeské s výrazným dôrazom na religiózne motívy. V opozícií 

ateizmu (doby socializmu) stojí viera (doba demokracie). V tomto vývinovom 

šíku musí človek – ako spoločenský tvor – hľadať svoju osobnosť. Je to vlastne 

redukovaný obojstranný priestor existencie v panelákových železobetónových 

klietkach. Mimoriadne je prízvukovaná dôležitosť materinského jazyka, strach 

pred odnárodňovaním a vždy striehnuca kultúrna genocída vlastnej národnostnej 

menšiny ako najväčšia nekultúrnosť modernej civilizácie. Formalita sa konta-

minuje neformalitou (a opačne), vytvárajúc pritom obrátenosť systému, pri ktorej 

sa vytvára pyramída podobná budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. Pri nej 

sú vykorisťovatelia novej doby navrchu, spáchajú hriechy proti pravde a neuve-

domujú si dôležitosť ozajstnej služby ľudu. Najväčšou hodnotou je život, teda 

cesta so začiatkom a koncom, počas ktorej najdokonalejší nástroj Boha – teda 

človek – musí dbať o čo najzmysluplnejšie prežitie. Ako hriešnik musí prejsť 

očistou, ktorú symbolizuje blahodarný májový dážď.  

Autor opisuje túžbu človeka v konfrontácii s krutou realitou doby (prázdne 

heslá nežnej revolúcie, nereálny sen o širokom blahobyte, nedôstojná privati-

zácia štátneho majetku, výstavba vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros, 

občianska vojna v Juhoslávii, obavy z nejasnej budúcnosti). V týchto aforizmoch 

sa naplno vykryštalizuje Kormošov talent a karikovanie cudzích, ale aj vlastných 

neduhov. V autorovom chápaní súčasný svet gniavia neúprosné zákony bez mo-

rálky a človečenstva i vysoký stupeň obavy. Je to doba, v ktorej sa paralelne 

znižuje životná úroveň väčšiny a zvyšuje sa egoizmus. Takáto societa je 

v kontraste s pokojným rodinným zázemím. Práve rodina ako základná bunka 

spoločnosti je preto akýmsi hromozvodom. Do nej však neustále trieskajú blesky 

doby a tak sa postupne rozpadáva. Autor si preto kladie otázku: čo zostane, keď 

rodina je v troskách, vernosť je staromódna, etika duše absentuje a príroda je 

neprestajne znečisťovaná? Dochádza k záveru, že takýto svet bude plný dema-

gógie, násilia a rádioaktivity. My, vnímaví ľudia, sa toho vieme vyhnúť iba 

vtedy, keď budeme tvorivo aplikovať tri podstaty bytia. Podstatou umenia je 

priblížiť zmyslami vysnívanú dokonalosť, pričom Kormošov vzťah k súčasnej 

kultúre či politike je značne negatívny. Podstatou poézie je úprimná spoveď 

o tajomstvách básnikovho sveta. Podstatou človeka je neustále úsilie prekročiť 

vlastné hranice možností. Pestovaním a zachovaním si týchto atribútov vzniká 

komplexný život skladajúci sa zo slobody, pravdy, krásy, lásky, práce a boja. 

Dôležité sú teda hodnoty, ktoré sa majú merať konkrétnymi skutkami. Je 

potrebné preto akési kozmické upratovanie a následná očista tela i ducha člove-
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ka. Z hľadiska multikulturality sa tak vytvára akýsi spoločný domov s totožným 

záujmom, ktorý smeruje dopredu vo vývoji ľudskej civilizácie. Jej stredobodom 

je človek, ale základný vektor mu dáva všadeprítomný Boh. On je večný život, 

spasenie i vykúpenie, pravda Písma i Desatora a vyššie uvádzané smerovanie. 

Mierne kriticky však k tejto zbierke pristupoval Peter Andruška, keď napísal, že 

v nej vzhľadom na „... ironicko-satirický charakter práce trocha náležite pôso-

bia duchovné citácie a mottá zo svätých kních, akoby autorovi, človekovi 

zbožnému, nebolo nič sväté. Ostatne v literárnom svete nič zvláštne a tento jav – 

posun by sme vedeli akceptovať aj u Kormoša, keby konzekvencie, ku ktorým sa 

dopracováva, neboli často skresľujúce, deformované (a deformujúce realitu, 

z ktorej vychádzajú, ktorú sa pokúšajú karikovať)“ (Andruška, 2008, 67). Aj 

napriek tomu túto publikáciu hodnotíme ako osožnú vo vývine slovenskej litera-

túry v Maďarsku.   

Zaujímavou publikáciou Alexandra Kormoša (aj) zo žánrového hľadiska je 

kniha s názvom Rozdúchať stlmený plameň (2003). Obsahuje 80 sonetov, ktoré 

sú v dejinách slovenskej literatúry v Maďarsku jedinečným javom. Autor ich 

písal v tvorivom oblúku rôznych dôb: od roku 1973 až do roku 2003. V zbierke 

Rozdúchať stlmený plameň Kormoš predkladá vnímavým čitateľom „... ďalšie 

varianty na svoju permanentnú tému: vytrvalé hľadanie pravdy v konfrontácii síl 

dobra a zla. Osobitne akcentuje etické postoje, apeluje na zodpovednosť za 

vlastné činy” (Kníchal, 2004, 3). Kniha sa skladá z viacerých častí. Po úvodných 

slovách Imricha Fuhla nasleduje titulná báseň v slovenčine i maďarčine – teda 

v dvojjazyčnej mutácii. Prvá časť, s názvom Zatmenie slnka, obsahuje 24 po 

slovensky napísaných sonetov a jeden sonet v maďarčine. Druhý sonetový ve-

niec s názvom Rozdúchať stlmený plameň obsahuje 25 slovenských sonetov 

a jeden maďarský. Do tretej časti autor zaradil 17 po maďarsky napísaných sone-

tov. Posledný sonetový veniec obsahuje preklady z maďarskej literatúry do 

slovenčiny (3 sonety; László Nagy, György Faludy), preklady zo slovenskej 

literatúry do maďarčiny (7 sonetov; Vojtech Kondrót, Marián Kováčik, Viliam 

Turčány, Štefan Strážay) a preklad jedného sonetu dolnozemského Slováka do 

maďarčiny (Pavol Samuel). Tým sa vlastne vytvára celkový počet Kormošových 

slovenských (49) i maďarských (20) sonetov, resp. preložených sonetov (11). Je 

zaujímavé, ale aj do istej miery očakávané, že Kormoš si v tomto autorskom 

vývinovom štádiu vybral práve formu sonetu spomedzi básnických foriem. Je to 

dávny typ poézie s vysokým stupňom viazanosti. Do zbierky sú zaradené jej 

rôznorodé tematické varianty: motivicky, štrukturálne, rôzne. Tieto básne majú 

širokospektrálny obsah, veď na škále opisnej a reflexívnej lyriky sa v nich môže-

me „... stretnúť práve tak s obrazmi milovanej osoby alebo krajiny, ako i so 

psychickým hľbaním, s témami verejného života, zároveň s ideami pravdy, 

spravodlivosti, slobody, rovnoprávnosti atď.“ (Fuhl, 2003, 8). Pre celú básnickú 

zbierku je príznačné, že sa v nej Kormoš zaoberá vzťahom pravdy a moci v 

spoločnosti i u jednotlivca. Systém symbolov v nej tvorí jednotný súvislý systém 

v pozadí deklarovaného symetrického bilingvizmu. Kormošove sonety sa preto 

celkovo „... vyznačujú pohotovosťou reflexie na udalosti, v ktorých súčasník žije. 
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Popri tematike lásky teda sa v jeho sonetovej tvorbe stretávame so všetkým, čo 

prináša súčasný život: láska i ľahostajnosť, hodnoty i pohŕdanie hodnotami, 

láska k ˏspolučlovekoviˊ, ale aj pohŕdanie ním. V Kormošových veršoch však 

nadovšetko znie láska k jeho materinskej reči a k svetu“ (Resutík, 2005, 10). 

Tieto texty dávajú reflexívnemu čitateľovi možnosť konfrontovať sa s umelec-

kou zdatnosťou, pretože sonet je práve tým a takým literárnym útvarom, ktorý si 

vyžaduje od autora ovládanie umeleckého majstrovstva a predovšetkým schop-

nosť razantne formulovať myšlienku.  

Lyrický subjekt v nich hľadá človečenstvo smerom k nekonečnu. Vyzýva 

hmotné, aby sa spojila s nehmotným. Musí však nájsť nádej a akúsi dúhu kvetov 

pod desivými mrakmi. Túži spoznať každú krásu, pričom je v súčasnosti deter-

minovaný obrátenou formou radosti. Osud je v tvrdej škrupine reality, avšak 

lyrický subjekt čaká na určitú záchranu. Dôležité je preto nájsť logiku a skrytú 

pravdu aj v maličkostiach. Významným atribútom je pravda, ktorá je neoblomná 

proti obrovskej víchrici falošnosti. Súčasná krajina však beží naopak a básnikove 

výpovede vytvárajú tvorivé napätie medzi slovom a skutočnosťou. Akási ars 

poetica je vyjadrená vo veršoch o samotných básnikoch: sú to ľudia, ktorí sa 

dychtivo hrnú k čistému prameňu poznania a túžia všetko napísať ohňom – pria-

mo do kože. Musia otvoriť cestu kladným hodnotám, chrániť pokoj a svedomie. 

Musia byť pevnou jednotou ako veža starého čabianskeho mlyna. Každý človek 

predsa vie priložiť ruku k dielu, veď má voľačo špecifické v duši. Plameň jazyka 

ako symbol básnickej výpovede stojí v opozícií tichu. V chápaní lyrického 

subjektu je človek bipolárnym tvorom vo vzťahu nielen k druhému, ale aj voči 

domovu. Jednotlivec musí byť dynamický a smelo vykročiť vpred, hore, ale aj 

dole. Prízvukuje sa dôležitosť rodnej zeme na prahu desivej súčasnosti. Aj v nej 

je však nádej, veď aj lyrický subjekt vidí cez slzy dúhu. Opäť je lovec, záhradník 

a vandrovník, hľadajúci nielen pravdu, ale aj svoju ženu. Prízvukuje pritom 

spoločnú cestu životom aj vďaka priam liečivej slovenskej reči. Táto cesta je 

občas priama, niekedy však až desivým bludiskom siločiar. Básnik však musí 

žiariť, úmerne túžiť po slastiach života a rozdávať obohacujúce myšlienky pre 

vnímavého človeka. Duša musí vyhrať nad krížmi života. Cieľom nie je prežitie, 

ale večný život na osi bytia či nebytia. Dobré myšlienky sa zrodia v mozgu, 

vytvárajúc tak jedinečné a neopakovateľné dichotómie. Tak sa aj svet stáva 

okrúhlejším.  

Siedma – a doposiaľ posledná – samostatná básnická zbierka Alexandra 

Kormoša nesie symbolický názov Večne živý prameň. (Uvádzaná interpretácia 

tejto básnickej zbierky pôvodne vyšla v časopise Romboid. Na tomto mieste ju 

uvádzame v mierne apretovanej podobe. O tom bližšie pozri: Šenkár, 2017, 166-

169). Obsahuje verše napísané za posledných dvadsať rokov a preklady 

z obdobia posledných štyridsiatich rokov. Väčšina básní z tejto zbierky pred-

stavuje „... najdôležitejšie idey ľudskej spoločnosti, ktoré sa vytvorili cez dlhé 

stáročia ľudských dejín, ako je napr. rovnosť, bratstvo, sloboda, národná hrdosť, 

vernosť k rodnej reči a domovine, význam statočnej práce, pravdy a spravod-

livosti v našom živote. Niektoré básne sa týkajú hlavných zásad kresťanského 
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života, ako je napr. viera, láska, nádej, milosť, vernosť, dobrovoľná služba atď.” 

(Fuhl, 2016, 22). Kniha má dve časti. Prvá obsahuje pôvodnú tvorbu. Celkovo 

môžeme vysloviť myšlienku, že autor tematicky často vychádza z podpilíšskeho 

okolia. Je teda verným dieťaťom svojej rodnej zeme so spievajúcou (personi-

fikovanou) slovenčinou. Ona je večne živým prameňom národ(nost)ného pre-

trvávania. Jednotlivé básne majú pečať hudobnosti, sú akoby alúziami na priam 

hymnické autorské postupy v pozadí často až tajuplnej baladickosti. Lyrický 

subjekt sa bojí o svoju národnosť, ktorá sa ledabolo môže z mapy Európy už 

čoskoro stratiť. Vyzdvihuje preto povinné obojstranné porozumenie, teda akúsi 

„kormošovskú polyfóniu“ spolupráce a spolunažívania. Súlad teda musí existo-

vať (veď Sme...) aj v činoch, ktoré sú podopreté priam praskajúcimi slovami 

oduševneného básnika. Už aj z predošlých básnických zbierok sme si potvrdili 

skutočnosť, že táto polyfónia a akýsi rozdúchaný plameň konaní je u Kormoša 

častý symbol. Národnostné bdenie je permanentne potrebné v pozadí zjednotenia 

ideí do spoločnej vatry. Muzika v podobe slovenskej fujary má vždy hrať prím; 

deliace čiary fyzických i duševných hraníc sú vtedy až zbytočné. Ony sa spoja 

mostmi nad múdrym Dunajom. Potrebná je družba, ktorú symbolizuje v chápaní 

lyrického subjektu najmä pestrá pilíšska hora ako večný domov Slovákov 

v tomto regióne. Lyrický subjekt je v mladistvom opojení, odetý v ľudovom 

kroji a zasnúbený s neľahkým osudom Dolnozemca. Hora-deva a kraj-mládenec 

symbolizujú nielen spomínané spojenie, ale aj pramene života studienky nádeje 

a bystriny viery. Je preto potrebné zhodiť kríž z pliec, tancovať a radovať sa. 

Popri tom je však aj realita domobrany, ktorá sa konkretizuje v niektorých 

básňach. Sú istými ponáškami na Bottovu Smrť Jánošíkovu (s určitými aktuali-

začnými prvkami v rámci Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku). 

Voda, ktorá je aj v pozadí názvu básnickej zbierky, širokospektrálne symbolizuje 

pretrvávanie a akúsi nádej návratu lepších dní. Je preto potrebné hovoriť a nie 

mlčať, kričať, ba melodicky spievať krásne slovenské piesne. Lyrický subjekt sa 

však o ne bojí, veď sa v novom miléniu strácajú. Aj z toho dôvodu neustále hľadá 

riešenie, teda nejaký koniec plesu plešivcov. Je hlboko zahrúžený do slov, 

hľadiac na podlahu. Tam, smerom nadol, je jeho srdce, čakajúce na tanec, ktorý 

je obrazom nového zrodu národ(nost)ného bytia. Slováci pod Pilíšom aj preto 

musia tancovať, spievať – teda pulzovať – po celom dolnozemskom „chotári“. 

Len tak budú ich hlas počuť na veľkej rovine i pod Tatrami. Ono národ(nost)né 

bytie je akousi loďou, ktorá sa stupňovito ponára. Únik z tohto Titaniku však 

môže byť len pomocou kultúry, ktorá sa v tomto zmysle slova konkretizuje 

spomínaním viacerých folklórnych súborov Slovákov v Maďarsku. Tento 

neľahký boj je vo veršoch často sprevádzaný až oxymoronickými entitami ako 

mladosť/staroba, radosť/smútok, zdravie/ choroba a podobne. Čas a priestor 

novej doby redukuje v ľuďoch pocit zodpovednosti a z fyzických boháčov robí 

psychických žobrákov. Dnešná až pobláznená história vyjadruje bezútešný svet 

kapitálu, v ktorom jednoduchý človek musí krvou zaplatiť svoj neľahký sociálny 

status. Alúzia na rútiace sa červené bahno je symbolom historickej dierézy 

a nástrojom toho, že človek sa na veci musí pozerať najmä cez vierohodnú 
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objektívnu prizmu. V takomto hýrivom svete aj pravda sa môže stať klamstvom, 

avšak lyrický subjekt varuje: „Beda tým, čo pravdu / vyhlasujú za lož, / ktorí 

zvelebujú / miesto pravdy faloš“ (Kormoš, 2016, 33). Takýto svet poloprávd 

a klamstiev prináša osirelé slová, ktoré prežalostne bolia (alúzia na známu báseň 

Imricha Fuhla). Ukrivdenú dušu zachraňuje okrem rodnej slovenčiny 

Kormošova typická gitara, ktorá zdoláva smútok, strach i tieseň. Na jej strunách 

zaznejú cyklické túžby Slovákov v Maďarsku o pretrvaní a slobode, ktorej 

cieľom je uvidieť žiariace svetlo vlastných slov národnosti. Lyrický subjekt je na 

jednej strane realista (skutočnosť je šialená), avšak snaží sa aj o čistý svet bez 

škvŕn a hriechov. Postupný vstup smerom nahor (oči má – ako sme spomínali – 

sklopené na podlahu) je zábezpekou vykúpenia duše a odkrytia rán z dôvodu 

uvádzanej sebaobrany. Dobro musí zvíťaziť, i keď za dobré skutky nemôže 

človek (ba ani otrhaný básnik) čakať nič dobré. V novom miléniu platia pseudo-

pravidlá terajších mravov. Lyrický subjekt však čaká akýsi veľký krach. Občas, 

pravda, skĺzne do skepsy o možnostiach bezcieľneho cestovania tela i duše. Je 

však potrebné vyhnúť sa spustnutým záhradám a otráveným tváram, ktoré 

prinášajú len nemilosrdné zaobchádzania. Človek vtedy nemôže len počítať rany 

a nevyužiť zaslúžený odpočinok, ale má vrátiť judášske mince pri tejto prirodze-

nej sebaobrane. Dôležitá je aj sloboda slova a odhalenie zástupov zradcov zo 

všetkých strán. Oni vlastne neživia strom života a nemajú ani potrebnú pevnú 

vieru v Boha. Lyrický subjekt sa však obracia skoro vo všetkých oblastiach práve 

k Bohu, ktorý je všemohúci a dávajúci dobré zdravie a múdrosť. Bez neho je len 

ničota; s ním je radosť a komplexnosť ľudskej obety. Autor však často idealizuje 

svoje myšlienky: naozaj je slovenčina kráľovnou kráľovien? Odkaz Boha 

pre Slovákov o pretrvávaní teda priam spieva a nestarne. Báseň vytvára samot-

ného básnika, pochádza od Boha a je zdrojom poznania. Boh je mladosť, zdravie 

i radosť, vytvárajúci niečo ako raj na Zemi. Viera je spätá s fyzickým svetom 

v patričnej podobe rozkvetu žírnych polí. Na nich sú však často zvädnuté kvety 

ako symboly pesimistického poetického poňatia odumierajúceho sveta. Vyzdvi-

hovanie skepsy a redukovanie existencie na holé prežitie sú determinantmi toho, 

že Zem je vlastne znečistenou kozmickou sirotou a je napoly zabitá. Nádej sa 

opäť objavuje – aj napriek neveriacim, ktorí neustále ničia túto (rodnú) zem. 

V jednotlivých básňach sa spomínajú z pozície nového neba i Zeme: zeleň, vtáci, 

jelene, korene stromov a podobne, vďaka ktorým sa opäť stáva z neživej hmoty 

živá. Svoj pohľad lyrický subjekt upriamuje najmä na Slnko, ktoré je večnou 

vatrou. Popri tom tento reťazec pokračuje apoteózou hviezd, rodnej zeme a ženy. 

Ona je taktiež neochvejná voči pokúšaniu zlých síl. Nad márnosťou a nedôverou 

preto musí zvíťaziť dobro: je koniec koncov potrebné k prežitiu ľudského 

charakteru. Tejto myšlienke pomáhajú aj akési autorove ponášky na bájky, 

v ktorých antropomorfizované prírodné elementy (lúče slnka, jarné púčky, sady, 

lesy) a zvieratá (vtáčí chór, lastovičky) dávajú ideálny obraz obnovenej prírody 

pod Pilíšom. Svedomitosť a pracovitosť prináša radostné chvíle kvitnutí nielen 

marhúľ či višní, ale aj dievčeniec. V pozadí toho je zaujímavý občas sa obja-

vujúci pietizmus autora – teda akési symbolické podávanie srdca na dlani pri 
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povznesení sa nad ranami osudu. Lyrický subjekt má teda, prirodzene, des v duši 

(ako splašená srnka), ale neustále vyzýva nielen ľudí, ale aj okolitú rovinu 

v pozadí spomínaného pretrvávania. Po dobre vykonanej fyzickej i psychickej 

práci je potrebné zozbierať (i keď skromnejšiu) úrodu a s nádejou hľadať stopy 

ľudského pokroku. V to verí Alexander Kormoš: „Obchodiť naše rodné polia, / 

znova objaviť všetky končiny, / zahojiť rany, čo nás bolia, / pokračovať, kde iní 

skončili“ (Kormoš, 2016, 74).   

Súčasťou tejto publikácie je aj cyklus Kormošových prekladov z inonárodnej 

literatúry s emblematickým názvom Mostom dúhy. Do tejto časti sú zaradené 

slovenské preklady básní (pars pro toto) nielen Endre Adyho, Attilu Józsefa, 

Györgya Faludyho, ale aj Gábora Hattingera-Klebaška, Imricha Fuhla, Josipa 

Gujaša-Džuretina, Gennadija Golovatého, Vilmosa Moldována či iných. Tento 

fakt opäť svedčí o Kormošovom úsilí poukázať na multikulturalitu a polyfóniu 

výpovedí priateľov, básnikov, osobností. Zo slovensko-maďarského kultúrneho 

kontextu je zaujímavé uviesť básne Vojtecha Kondróta Ady, jeho preklady básní 

Lászlóa Nagya v komparácii s prekladmi Alexandra Kormoša či Emila Boleslava 

Lukáča, báseň Mihálya Filadelfiho Tatranská Lomnica a najmä verše Zoltána 

Polnera o Gyulovi Juhászovi a jeho pôsobení v Skalici.  

Na záver môžeme skonštatovať, že Alexander Kormoš je už vyše 45 rokov 

integrálnou súčasťou kultúrneho kontextu slovenskej literatúry v Maďarsku. 

Jeho poéziu „... charakterizuje neustále skúmanie vzťahu pravdy a moci 

a z veľkej časti jeho básní sa ozýva jedinečná melanchólia (csl, 2008, 3). Plne 

chápe a vo svojej literárnej tvorbe dlhodobo a komplexne aplikuje zmysel veršov 

spomínaného Rudolfa Fabryho: „Vesmír, ten je v nás a my sme do vesmíru 

prerástli. / Jeho veľkosť môže sa len v našej maličkosti zrkadliť... / Vesmír je tiež 

škola, ako sa čo môže zrodiť zo zániku, / ako možno z ohňa získať výživu zas pre 

plameň, / pre žiaru tej večnej vatry, ktorá stále blkoce, / plápolajúc jazykmi, čo 

vyslovili prvé slovo života. / A slovo bolo oheň a ten oheň sa stal plodným 

slovom...“ (Fabry, 1978, 53). Doby pritom prichádzajú a odchádzajú, režimy sa 

menia, ale básnické slovo Alexandra Kormoša zostáva. Dáva podnety na 

dômyselné zamyslenia, radí a usmerňuje smerom k lepsím zajtrajšom. Básnik 

tichosťou preniká až do slova a pritom zostáva mimo neho. Veď veľmi dobre 

vie(me), že: „Báseň sa rodí / vo všedný deň, / a to je / veľký sviatok...“ (Kormoš, 

2003, 34). Autor vkladá pritom do veršov kus svojej duše a my, vnímaví čitatelia, 

ho musíme odkryť a patrične interpretovať. Podobne je to aj so zabúdaním, so 

zreteľom na národnostné bytie: i keď slovo zvíťazí, často sa vztiahne k prázdnu 

pamäti. Pritom človek nikdy nič nepovedal veci. Človek do nej kričal. Aby sa 

stretol s počutím, porozumením a nehou. A aby – ako básnik – zdôraznil 

posolstvá vlastnej básnickej existencie a cyklicky viedol ďalšie generácie 

k adekvátnemu precitnutiu. Tak, ako to robí náš Alexander Kormoš: „... do 

služby stúpiť naraz a navždy / nedať sa vetrom zhasínať / vyzývať osud plameňom 

pravdy / naveky znova začínať...“ (Kormoš, 2003, 36). 
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Annotációk – Anotácie – Abstracts 

 

 

SZÁVAI DOROTTYA: The first comparative literary journal Acta Compara-

tionis Literarum Universarum in the perspective of plurilinguism 

 

The study deals with the first comparative literary journal – the Acta Compara-

tionis Literarum Universarum – that has been published since 1877 in Kolozsvár, 

in the perspective of bilingualism and plurilinguism. The medium’s first and 

foremost principle of the academic discipline was the polyglottism. In this view-

point I will reconstruct the history of the journal as well as formulate the histor-

ical and theoretical problems. The two co-founders and chief-editors, Hugo 

Meltzl and Sámuel Brassai, were natives of a multilingual culture. Meltzl with a 

German-speaking family background was originally born in multilingual milieu. 

In the broader context of my train of thoughts I will try to place the comparative 

science in the perspective of multilingualism, reflecting on the discipline’s 21st-

century dilemmas and challenges. Even more so, as now Europe's first compar-

ative journal is in the focus of a great interest of the latest comparative researches 

(see for example Damrosch: Rebirth of a Discipline: The Global Origins of Com-

parative Studies, 2006, Damrosch: World Literature from Cluj to the World, 

2011; Horst Fassel: Hugo Meltzl und due Anfange der Komparatistik Franz Stei-

ner Verlag, 2005). My lecture is based, firstly, on Leonard Forster’s book (For-

ster, George: The Poet’s Tongues: Multilingualism in Literature. The de Carle 

Lectures at the University of Otago 1968, Cambridge University Press – Univer-

sity of Otago Press, 1970.), on George Steiner’s famous volume (After Babel. 

Aspects of Language & Translation. Oxford University, Press, 1998), further-

more on some newer comparative concepts like Pascale Casanova’s 1999 book, 

La République mondiale des Lettres. 

 

LADÁNYI ISTVÁN: The polycentric approach to literature and culture in the 

first editorial generation of the Novi Sad-based periodical Új Symposion 

  

The members of the first editorial generation of Új Symposion periodical were 

looking for novel approaches for the special situation of Hungarian minority cul-

ture in Yugoslavia. The relative isolation from Hungarian culture of the home-

land and the paucity of the minority cultural milieu, meaning also compromises 

in quality, directed their attention to the South-Slavic area’s literature- and cul-

ture-related movements. The cultural context of their literary texts, essays and 

critiques binds these works to the South-Slavic cultural and social milieu, there-

fore the meaning construction of the texts works only partly in relation to the 

mother tongue and the mother culture. This phenomenon is peculiar especially 

in the 1960s but the polycentric literature and culture approach can be observed 

later on too. If we consider the phenomenon from the viewpoint of Hungarian 
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culture, we can lay down that it contributed to the increased significance of re-

gional centers in Hungarian literature and culture. 

 

MAGDALENA ROGUSKA: Migrant Stories of the Contemporary Women 

Writers of Hungarian Origins on the Example of the Works of Agota Kristof, 

Melinda Nadj Abonji and Ilma Rakusa 

 

The article deals with three internationally recognised novels published recently 

by translingual women writers of Hungarian origins: The Illiterate of Agota Kris-

tof, Fly Away, Pigeon of Melinda Nadj Abonji, and More see of Ilma Rakusa. 

The initial part of the paper presents the concept of migrant literature and lists 

the key issues related to it, such as among others: postnational and minority lite- 

rature, postcolonialism, hybridity, nomadism, extraterritoriality and translingua-

lism. Particular attention is devoted to the concept of transculturality, which pro-

vides the methodological basis for an analysis of three different identity projects 

presented in the novels. 

 

NAGY CSILLA: Transcultural and regional codes in the “Hungarian literature 

in Slovakia” 

 

The aim of the paper is to examine the ways, in which the cultural codes of the 

Central European surroundings appear in the poetry of the Slovak Hungarians 

during the second half of the 20th century and in the present. Within the scope of 

the above-mentioned phenomenon, it also analyses, in what degree the regional 

language use is shaping the characteristic features of the different works of art in 

poetry. The findings are mainly based on the research of the poetry of Árpád 

Tőzsér and Lajos Zs. Nagy. 

 

MIZSER ATTILA: ‘Cultural border-crossings’ and the elements of regional lan-

guage use in contemporary Hungarian prose 

 

The paper analyses the works of some contemporary representatives of the Hun-

garian prose from the aspect of transculturalism and the pluricentric languages. 

It examines to what extent the stylistic and text formation methods in the works 

are affected by the depiction of cultural aspects and the representation of regional 

language use. The research is based on the works of Anikó N. Tóth, Norbert 

György, Lajos Grendel, Alfonz Talamon and Zoltán Szászi. 

 

NÉMETH ZOLTÁN: Pluricentric Language and Transculturalism in Hungarian 

Minority Literatures 

 

The starting point of the paper is related to the political situation in the process 

of which the area, previously uniform in terms of language, fell apart. It resulted 

in the creation of different regional versions of Hungarian: in Czechoslovakia 
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(today Slovakia), in Yugoslavia (today Serbia), in Romania, in the Soviet Union 

(today Ukraine). As a consequence – out of a sudden – Hungarian language and 

literature became pluricentric. Traditionally, literary history used to classify the 

above-mentioned literatures as written abroad or minor, but in the same time it 

gave little meaning to their transcultural characteristics. The paper examines such 

literary works in which Hungarian pluricentric language can be observed at the 

level of poetics and is applied as a strategy of transculturalism. The analyzed 

texts include, among others, the works of Gábor Kálmán, Lajos Grendel, Anikó 

N. Tóth, Zoltán Hizsnyai, Árpád Tőzsér, Anikó Polgár, Norbert György, Pál 

Száz, Anna Terék, Béla Cselényi, Andrea Tompa, Géza Szőcs, Attila Sántha, 

Sándor Muszka.  

 

N. TÓTH ANIKÓ: Pluricentric language and the transcultural elements in the 

novel Klára by Norbert György 

 

One of the regional variants of the pluralistic Hungarian language is the Hungar-

ian language in Slovakia, its features can be traced in literary works, and some-

times even as a poetical-linguistic program. The subject of the study is the novel 

Klára by Norbert György. The purpose of the study is to point out the distance 

from the language used in the mother country: the lexical, morphological and 

syntactic differences that do not limit understanding, and the interaction between 

the language of the local language (intimacy language) and the language of 

power and its reflections. It also raises transcultural issues: how the Slovak and 

Hungarian cultures call each other, what rhetorical means they use when meeting 

each other, what effect has the other language in the text space (besides the Slo-

vak, the English is also emphasized), how to participate then on-equal mixing of 

the three languages in the local, mental and linguistic positioning of the stranger. 

 

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA: „Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, 

akkor is csak a magájjét mongya.” The language usage in Száz Pál's novel: Fűje 

sarjad mezőknek 

 

Száz Pál’s phytolegendry is a unique writing in (Slovakian) Hungarian literature. 

The author connects special text types with flora, e.g. phytoaphorisms, phy-

toicons, phytoenigmas, phytolegends, phytoanecdotes. This novel discusses the 

narrative of life stories which is made more difficult by the subjective point of 

view, functioning of memory, various language usage, different language varia-

tions, etc. One of the most significant parts of the text involves life stories from 

the 20th century of Hungarians living in Slovakia, influenced by religious, magi-

cal and mythical components. These features make the novel unique in Slovakia. 

The narration is different than in the majority of literary texts because the novel 

is not written in standard language but in dialect. Other speciality of the text is 

that it includes not only dialect but also Slovak-Hungarian language contact ef-
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fects, Slovak loanwords, hybrid sentences which are typical to the Slovak-Hun-

garian multilingual area. Moreover, the features of every day communication are 

also dominant in the novel. Apart from these words and phrases the reader can 

also find the elements of higher registers which intensify the poetic functions of 

the language, e.g.: the narration is influenced by sacral language and the termi-

nology of plants. In my lecture I aim to present this variety of the language, 

mainly those elements of the Hungarian language which are unfamiliar to non-

Hungarian speakers. 

 

MÁDI GABRIELLA: The effects of language contact in a Hungarian minority 

novel: on the example of Éva Berniczky’s Méhe nélkül a Bába 

 

The present study aims to observe the effects of language contact in a Transcar-

pathian Hungarian novel. Transcarpathia is a multicultural and multilingual ter-

ritory of Ukraine where several nationalities live side by side. This multilingual 

environment results in a multilingual language use which is represented in works 

of literature as well. Hungarian is considered to be a pluricentric language since 

its users speak different varieties throughout the Carpathian basin. These varie-

ties all bear the marks of the state language in the first place, then other languages 

that co-exist in a given territory. In case of Transcarpathia, the language use of 

local Hungarians bears the marks of the Slavic languages they are surrounded 

with. Since literature tends to reproduce the reality, we can assume that novels 

by authors of Hungarian minority must reflect the language use of the given mi-

nority group. It is definitely an interesting task to examine how the writer uses 

lexical borrowings and code switches to reflect the original language use of the 

Transcarpathian locals. 

 

PATRIK ŠENKÁR: On the wings, at the flame and to the source of transcultur-

alism and bilingualism (the bouquet of the poems of ’Santofčan’ Alexander 

Kormoš after 1989) 

 

The contribution analyzes (by an interpretative way) the creative methods of Slo-

vak poet Alexander Kormoš, living in contemporary Hungary. The central star-

ting points of the text are his poetry collections after 1989, characterized by sym-

metrical bilingualism. It highlights the minority aspect of his human and poetic 

reference, which is embedded in the wider historical and social context. It de-

clares and concretises coexistence and mutual understanding of the Central Eu-

ropean nations and national minorities with language varieties as the basic attrib-

ute of the persistence. Universality is highlighted as a basic approach to this is-

sue, of course, taking into account a concrete, typical, specific amount of exam-

ples of transculturalism in cases. 
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A kötet szerzői 

 

 

LADÁNYI ISTVÁN (1963) irodalomtörténész, szerkesztő, a veszprémi Pannon 

Egyetem oktatója, az Ex Symposion folyóirat szerkesztője. Fő érdeklődési terü-

lete a közelmúlt és jelen magyar és délszláv irodalma, a közép-európai irodal-

mak. Jelenleg az Új Symposion folyóirat történetét kutatja. Fontosabb kötetei: 

Hősök, terek: Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben 

(2012), Eresszai észrevételek: Esszék, tanulmányok (2013). 

 

MÁDI GABRIELLA (1986) a veszprémi Pannon Egyetem Többnyelvűségi 

Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Filológia Tanszékének tanársegéde. Kutatási területe nyelv-

használat és identitás kérdése kisebbségi magyar regényekben. 

 

MIZSER ATTILA (1975) irodalomtörténész, szerkesztő, író, költő. Az egri Esz-

terházy Károly egyetem tanára, a pozsonyi Irodalmi Szemle főszerkesztője. Tu-

dományos érdeklődésének fókuszában a média- és kommunikációelmélet, vala-

mint a kortárs magyar próza áll. Jelenlegi kutatási területe az apokalipt ikus ha-

gyomány reprezentációja a jelenkori irodalmi és vizuális kommunikációban, a 

média nyelvhasználata és Németh Gábor prózája. Fontosabb tudományos köte-

tei: Lapos vidék (2012), Apokalipszis poszt: Az apokaliptikus hagyomány a hu-

szadik század második felének magyar prózairodalmában (2013) 

 

NAGY CSILLA (1981) irodalomtörténész, kritikus, az Irodalmi Szemle szer-

kesztője, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos re-

ferense. Érdeklődésének centrumában a későmodern költészet és a kortárs ma-

gyar líra áll. Jelenleg Németh Zoltán költészetéről szóló monográfián dolgozik. 

Fontosabb tudományos kötetei: Magánterület (2008), Megvont határok. Tér, táj, 

énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében (2014), 

Átkötések (2016) 

 

NÉMETH ZOLTÁN (1970) a Varsói Egyetem professzora, kutatási területe a 

határon túli és kisebbségi irodalom, a posztmodern és álneves irodalom, a háló-

zatelmélet és a transzkulturalizmus. Fontosabb tudományos kötetei: Parti Nagy 

Lajos (2006), A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája (2012), Álnév 

és maszk (2013), Postmodern Literature in Central Europe – The Threefold Stra-

tegy (2015). 

 

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA (1981) – a Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem adjunktusa, kutatási területe a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom, a 

női irodalom, önéletírói szövegek, az irodalomoktatás módszertana és a transz-

kulturalizmus. Fontosabb kötetei: Személyes (az) irodalom (2014), Fejezetek a 
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gyermek- és ifjúsági irodalomból (2015), jelentősebb tanulmányai: Egy szakkö-

rön, személyesen: önkonstrukció és énfejlesztés önéletrajzi szövegek segítségével 

(2016), Idegenségtapasztalatok Durica Katarina Szlovákul szeretni című regé-

nyében (2017), „A kétnyelvűség komplikációi.” Mila Haugová Zrkadlo dovnútra 

(Belső tükör) c. önéletrajzáról (2018). 

 

MAGDALENA ROGUSKA (1982) a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének ad-

junktusa, kutatási területe a magyar női irodalom, a női diskurzus sajátosságai, a 

migráns és a kisebbségi irodalom, a transzkulturalizmus, a bi-, multi- és transz-

nyelvűség. Kötete: Los niespełniony. O poszukiwaniu tożsamości w węgierskiej 

prozie kobiecej (2012). Fontosabb tanulmányai: The Hungarian-French Langu-

age Shift in Agota Kristof’s The Illiterate (2017), Narrazioni di migrazione: le 

scrittrici contemporanee di origine ungherese (2017), A migráció mint transz-

kulturális tapasztalat lengyel és magyar származású, transznyelvű írónők prózá-

jában – Eva Hoffman: Lost in Translation, Terézia Mora: Nap mint nap (2017). 

 

PATRIK ŠENKÁR (1979) – a komáromi Selye János Egyetem docense, a Szlo-

vák Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója, kutatási területe a határon túli szlovák 

irodalom irodalomtörténetének és interpretációjának aspektusai. Fontosabb kö-

tetei: Možnosti interpretácie literárneho textu (Az irodalmi szöveg interpretáci-

ójának lehetőségei, 2008) Vybrané sondy do príbehov pre deti mládež (Szondák 

a gyermek- és ifjúsági irodalom történeteibe, 2010), Slovenská poézia, próza a 

dráma po roku 1989 alebo 89 autorov po roku 1989 (A szlovák poézis, próza és 

dráma 1989 után: avagy 89 szerző 1989 után, 2011), Slovenská dolnozemská 

literatúra v teórii a praxi (A szlovák alföldi irodalom elméletben és gyakorlat-

ban, 2015), Súradnice básnickej polyfónie Slovákov v Rumunsku (A szlovák köl-

tészet koordinátáinak polifóniája Romániában, 2016).  

 

SZÁVAI DOROTTYA (1968), a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társa-

dalomtudományi Kar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi do-

cense. Kutatási területe: modern és kortárs magyar líra, líraelmélet, Pilinszky Já-

nos életműve, komparatisztika, a magyar és a francia irodalom kapcsolattörté-

nete, irodalmi és bibliai hagyomány/poétika és teológia összefüggései. Fonto-

sabb kötetei: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyo-

mányáról, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005; A ’Te’ alakzatai. Dialógus és 

szubjektum a lírában, Kijárat Kiadó, Budapest, 2009; Egyenes labirintus. Kom-

paratisztikai tanulmányok, Gondolat, Budapest, 2016. Fontosabb kiadványai: 

Poppea fátyla. Jean Starobinski válogatott irodalmi tanulmányai, vál. és szerk. 

Szávai Dorottya, Kijárat Kiadó, Budapest, 2006; Fejezetek a francia irodalom-

elmélet történetéből, vál. és szerk. Szávai Dorottya Kijárat Kiadó, Budapest, 

2007; Identité des genres littéraires dans la tradition européenne, par (szerk.) 

Frédérique Toudoire-Surlapierre et Dorottya Szávai, Éditions Orizons, collec-
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tion „Comparaisons”, Paris, 2017; Műfaj és komparatisztika, szerk. Szávai Do-

rottya és Z. Varga Zoltán, Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.  

 

N. TÓTH ANIKÓ (1967) – a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója, 

kutatási területe a 20. századi és a kortárs magyar próza. Fontosabb tudományos 

kötetei: Kísérlet megszólalásra és elnémulásra (1999), Szövegvándor. Közelíté-

sek Mészöly Miklós prózájához (2006), Vízjelek (2014). 
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