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T E R M É S Z E T E S NYELVI S Z Ö V E G E K Ö S S Z E H A S O N L Í T Á S A 
ELSŐ-RENDŰ STATISZTIKAI M O D E L L E K K E L 

CSERNOCH MÁRIA 

Bevezetés 
Természetes nyelvi szövegek statisztikai módszerekkel történő elemzése már a 
számítógépek megjelenése előtt megkezdődött, de akkor kapott igazán nagy 
lendületet, amikor megjelentek a nagy mennyiségű adatok viszonylag gyors 
feldolgozására alkalmas számítógépek. Ekkor nyílt igazán lehetőség arra, hogy a 
matematikai statisztika már ismert eredményeit természetes nyelvi szövegek 
elemzésére is használják. Napjainkra számtalan alkalmazás látott napvilágot, és 
önálló tudományág alakult ki a statisztika, a számítástudomány, a nyelvészet 
megfelelő eszközeit felhasználó részterületek összefonódásából. 

Természetes nyelvi szövegek statisztikai közelítései 
A természetes nyelvi szövegeket leíró statisztikai modellek számos kritérium 
alapján csoportosíthatók. Jelen vizsgálatok szempontjából azt a csoportosítást 
vettük alapul, hogy a nyelv elemeit mennyire tekintjük egymástól függőnek illetve 
függetlennek (Oakes 1998). Ezen szempontot figyelembe véve a következő 
kategorizálást lehet elvégezni: 

-Nullad-rendű közelítés 
Ez a legegyszerűbb modell, amelyben a szimbólumok egymástól függetlenek és 
egyenlő valószínűségűek (például: az egymást követő kocka dobások). 

-Első-rendű közelítés 
A szimbólumok függetlenek, de az előfordulási valószínűségük a szövegbeli 
gyakoriságokból számolható. 

-Másod-rendű közelítések 
Az egymást követő szimbólumok nem függetlenül kerülnek kiválasztásra, hanem a 
valószínűségük függ az előtte álló szimbólumtól. Ezek a közelítések adják egy 
nyelv bigram struktúráját, amelyben a szimbólumpárok gyakorisága annak alapján 
van meghatározva, hogy természetes nyelvi szövegben milyennek mérték. A 
Markov-modellban (Markov 1916, Arató 1970) minden egyes következő állapot 
csak és kizárólag a jelen állapottól függ. 

-Harmad-rendű közelítések 
A természetes nyelv trigram struktúrájának az előállítása lehetséges ezzel a 
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közelítéssel, amelyben három egymást követő elem gyakoriságát veszik 
figyelembe. 

-n-edrendű közelítések 
Az előbbiek általánosításaként beszélhetünk n-edrendű közelítésekről is, de 
természetes nyelvű szövegek modellezéséhez harmadrendű modelleknél magasabb 
számút nem szokás használni. Ekkor ugyanis már számolnunk kell az értékes 
kimenetek számának csökkenésével és a nagyon nagy, szerteágazó, elemző 
mátrixokkal, gráfokkal. 

Egy összetett Markov-modellban a függőség messzebbre nyúlik vissza, egy 
lánc, amely megelőzi a jelen állapotot. A Markov-választás, amely a kiválasztott 
állapot előtti n állapotot veszi figyelembe (n+l)-edrendű közelítése a vizsgált 
nyelvnek, amelyből az átmeneti valószínűségeket számoltuk. Ezt a modellt n-
edrendű Markov-modellnak hívják. 

Bármennyire is biztatónak tűnik a Markov-modellek használata, elég 
nagy egyetértés van abban a tekintetben, hogy a statisztikai 
valószínűségi modellje a természetes nyelvi kommunikációra nem 
alkalmazható maradéktalanul. Képtelenség megszámolni az összes 
elemsorozatát egy nyelvnek. De még ha ez nem lenne is lehetetlen, a 
legtöbb elem előfordulása más tényezőktől függ, nem az előtte 
előforduló elemtől. Például a nyelvtani függőségek gyakran olyan 
kifejezések között állnak fenn, amelyek nem szomszédosak 
egymással. Nem beszélve arról, hogy a statisztikai módszer figyelmen 
kívül hagyja a szövegek értelmének és a diskurzusban betöltött 
szerepének, céljának a legtöbb tényezőjét. 

(Beaugrande és Dressler 2000) 
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a statisztikai modellek mellett mindig is 
jelen voltak és vannak az un. determinisztikus modellek is. Mindkét megoldás 
mellett elhangoznak érvek és ellenérvek, hiszen egyik sem képes az emberi 
gondolkodás reprodukálására, így természetes nyelvi szöveg visszaadására sem. 
Mindennek tudatában azonban azt mondhatjuk, hogy 

[...] a prabobilisztikus (valószínűségen alapuló) modellek 
megfelelőbbek és valósághűbbek, mint a determinisztikus 
(meghatározottságon alapuló) modellek. A szerkezetépítő műveletek 
dinamikus jellemzése produktívabb, mint maguknak a szerkezeteknek 
a leírása. Arra kell törekednünk, hogy a szabályszerűségeket, 
stratégiákat, indítékokat, preferenciákat és alapeseteket fedezzük fel, 
nem pedig arra, hogy szabályokat vagy törvényeket" 

(Beaugrande és Dressler 2000) 
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Első-rendű statikus és dinamikus statisztikai modellek 
Vizsgálatainkban arra kerestük a választ, hogy egy első-rendű statisztikai modell 
mennyire jó közelítését adja a természetes nyelvi szövegeknek, valamint azt, hogy 
mivel magyarázhatóak a nyilvánvaló eltérések. Napjainkra számos olyan eredmény 
látott napvilágot, amelyek az eredeti szövegben előforduló szavak gyakoriságát, 
relatív gyakoriságát felhasználva, a szókészlet nagyságára és gazdagságára 
vonatkozó becsléseket képesek adni. Ezen eredmények matematikai formulák, 
esetleg algoritmusok formájában jelentek meg, amelyek a bemenő adatok 
ismeretében előállították az egyetlen kimenő értéket, tehát ún. statikus modellek 
voltak. A kapott eredmények feldolgozásán túl célszerű azonban ezen formulák 
ismeretében arra is választ keresni, hogy a modellek mennyire közelítik az eredeti 
szöveget, hiszen ezek az értékek megadják azt is, hogy az egyes formulák 
mennyire megbízhatóak. Baayen (2001) összefoglaló művéből átfogó képet 
kaphatunk az eddigi eredményekről és ezek esetleges pontatlanságáról is. 

Korábbi kutatásaink során, szemben a statikus modellekkel, egy olyan 
dinamikus modellt hoztunk létre, amely a modell megépítésén túl képes modell-
alapú mesterséges szövegek előállítására (Csernoch és Hunyadi 2003). A szövegek 
feldolgozását, a modell építését, a mesterséges szövegek előállítását, a kiértékelést, 
az eredeti szövegben történő visszakeresést a saját fejlesztésű, DyMoCASAT 
program végezte. 

A dinamikus modell előnye a statikus modellekkel szemben, hogy a 
mesterséges szövegek, szemben a formulákkal, nemcsak a szókészlet nagyságára 
képesek megbízható eredményeket adni, hanem a szöveg a folyamatában is 
vizsgálható, így az is megadható, hogy a szöveg adott pontján hány új szó kerül 
bevezetésre. Ezek az értékek pedig összehasonlíthatók az eredeti szövegek 
megfelelőivel és a szövegek összevetéséből származó eredmények már 
felhasználhatók arra, hogy következtetéseket vonjunk le és magyarázatot adjunk az 
eltérésekre. A szövegek és modellek ilyen típusú elemzéséhez és az eltérések 
magyarázatához érdemes felhasználni azon szövegszerkezeti kutatások 
eredményeit, amelyek a szöveget további kisebb egységekre bontják. Ezzel a 
felosztással lehetőség nyílik arra, hogy a lehetséges magyarázatokat kategorizáljuk, 
így áttekinthetőbbé válik a probléma kezelése. Három különböző szintjét szokás a 
szövegnek megadni (Balázs 1985, Tolcsvai Nagy 1993, Beaugrande és Dressler 
2000). Amennyiben elfogadjuk ezt a hármas felosztást, akkor az első-rendű 
statisztikai modellek létrehozásánál ezen három szint valamelyikén történhet meg a 
szavak nem-független előfordulása. 

Szövegszintek 

Szintaktikai vagy mondat szint (kohézió) 
A mondaton belüli kohézió, amely az adott nyelv szintaktikai kötöttségeiből 
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adódik. 

Maguk a hallott vagy látott szavak között milyen kölcsönös 
összefüggések vannak egy adott szósorozaton belül. A felszíni 
összetevők nyelvtani alakzatok és konvenciók alapján függnek 
egymástól, vagyis a kohézió a grammatikai függőségeken alapul. 

(Beaugrande és Dressler 2000) 

Szemantikai vagy bekezdés szint (koherencia) 
A mondatok egymás közötti koherenciájából adódó kötöttségek: ezen a szinten a 
szöveget témájának azonossága teszi összefüggővé. Mindaddig, amíg a közlés 
elemei ugyanazon témához vagy egymáshoz szervesen illeszkedő résztémákhoz 
kapcsolódnak, a szöveg szemantikailag egységet alkot (Kiefer 1983, Beaugrande és 
Dressler 2000, Levinson 2000). 

Ez a szövegvilág összetevői, vagyis a szövegfelszín alatt meghúzódó 
fogalmak és viszonyok kölcsönösen elérhető és releváns voltára 
utalnak. A fogalom esetünkben úgy határozható meg, mint valamely 
tudás-alakzat, amely többé-kevésbé egységesen és következetesen 
elérhető vagy aktivizálható a tudatban. A viszonyok azon fogalmak 
közötti kapcsolatot jelentik, amelyek együtt jelennek meg a 
szövegvilágban: minden ilyen kapcsolat magán viseli annak a 
fogalomnak a jelzését, amelyhez kötődik. [...] A viszonyok néha 
nincsenek explicitté téve a szövegben, vagyis nincsenek közvetlenül 
felszíni kifejezések révén. Az ember annyi viszonyt tesz hozzá az 
előtte álló szöveghez, amennyi csak szükséges ahhoz, hogy a szöveg 
értelmes legyen. 

(Beaugrande és Dressler 2000) 

Szöveg szint 

A kohézió és a koherencia szöveg-központú fogalmak, amelyek a 
szövegek anyagára irányuló műveleteket jelölnek. 

(Beaugrande és Dressler 2000) 

Ezzel szemben szöveg szinten a szöveg, mint teljes egésznek a szerkezeti 
kötöttségei jelennek meg, magában foglalva a szöveg szituációs jelentését. 

A szövegszerűség harmadik ismérvét szándékoltságnak nevezhetjük. 
Ez a szöveg létrehozójának arra az igyekezetére vonatkozik, hogy a 
létrehozott közlés kohézióval rendelkező és koherens szöveget 
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alkosson, amely teljesíteni képes a létrehozójának szándékait, vagyis 
például ismereteket tudjon közvetíteni, vagy pedig egy tervben 
meghatározott célt tudjon elérni. 

(Beaugrande és Dressier 2000) 

Ha azonban figyelembe vesszük, hogy ezek a szintek nem mindig határolhatók el 
egyértelműen, akkor az is megengedett, hogy elfogadjuk a következő 
véleményeket: „a mondat és a bekezdés szint egymástól nehezen szétválasztható 
fogalom. Mindkettőnek megvan a maga határoló jele, ami megkülönböztetné őket, 
de ettől többről van szó, hiszen a szintaktikai formák szerveződésének elsősorban 
szemantikai okai vannak" (Dobi 2002). A másik oldalról viszont az is igaz, hogy „a 
szintaktikai kötöttségek túl nyúlnak a mondat határain, de viszonylag ritka azoknak 
az eseteknek a száma, amikor a bekezdés határt is átlépik előre és visszamutató 
hivatkozások" (Kiefer 1983). 

Első-rendű statisztikai modellek lehetőségei 
Az első-rendű statisztikai modelleknek nem lehet célja az eredeti mű visszaállítása, 
hiszen a szóalakok gyakoriságának ismerete ehhez nem nyújt elegendő 
információt. Ezzel szemben ezek a modellek alkalmasak lehetnek arra, hogy 
segítségükkel a szöveg egy-egy speciális tulajdonságát le tudjuk írni, valamint, 
hogy több ilyen paraméter összevetésével a szöveg egészére vonatkozó állításokat 
tudjunk megfogalmazni. 

Első pillanatra azt lehetne gondolni, hogy egy a szavak függetlenségét 
feltételező (randomness assumption) modell azért nem képes visszaadni a 
szóalakok eredeti eloszlását, mert az író követte a szintaktikai és szemantikai 
szabályokat, míg a véletlenszerű válogatás ezt nem képes megtenni. Ha azonban 
nemcsak felületes szemlélőként nézzük a problémát, akkor kiderül, hogy az eredeti 
szöveg és a modell közötti eltérést nem ezek a megkötések okozzák, hanem a 
szöveg szinten bekövetkező változások. Baayen megmutatta (1996, 2001), hogy 
valóban nem a mondat szinten jelenlévő megkötések a felelősek az eltérésért, 
ugyanakkor nem vette figyelembe a szintaktikai és szemantikai eszközök 
kölcsönös egymásra hatását, amely már eleve kizárja, hogy a bekezdés szinten 
zajló események meghatározzák az eredeti szöveg és a modell közötti eltérést, így 
a bekezdés és a szöveg szinten történő változásokra egy időben kereste a 
megoldást. 

A dinamikus modell alapján előállított mesterséges szövegek és az eredeti, 
természetes nyelven írt szöveg összehasonlítása (Csemoch 2004) már azt mutatta, 
hogy a szöveg szinten bekövetkező változásokkal magyarázható az eltérés. Ennek 
további bizonyítására az eredeti szöveg és annak fordításainak összehasonlítását 
végeztük el. 
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Módszerek 

Dinamikus modell alkalmazása 
A szövegeket továbbra is folyamatában próbáltuk vizsgálni, amelyhez a korábban 
megépített dinamikus modellt (valamint a modell építését végző DyMoCASAT 
programot) használtuk. Ezt úgy végeztük el, hogy felosztottuk az éppen aktuális 
szöveget adott hosszúságú intervallumokra, blokkokra, és megszámoltuk, hogy 
hány új szóalak jelent meg az egyes blokkokban. Új szó alatt olyan szóalakokat 
értünk, amely a szövegben korábban még nem szerepelt, ez az első megjelenése. 
Az így kapott értékeket (f) grafikonon ábrázoltuk, majd elvégeztük a függvény 
szükséges simítását (fp). A következő lépésben, hasonlóan az eddigiekhez, vettük 
száz mesterséges szöveg újonnan bevezetett szóalakjainak az átlagát és az így 
kapott függvényt ( F ) kivontuk a simított függvényből (fp-F). A függvények 
különbsége egyértelműen megadta az eredeti szövegnek azokat a szeleteit, ahol az 
eltért a mesterséges szövegtől. Azokat az eltéréseket tekintettük szignifikánsnak, 
amelyek a különbségek átlagától (M) legalább a szórás (a) kétszeresével tértek el 
{1-9. ábra). 

Az általunk épített dinamikus modell nem korlátozódott angol nyelvű 
szövegek feldolgozására, hanem alkalmas különböző nyelveken írt szövegek 
elemzésére is. Ennek köszönhetően a fentebb ismertetett módszerrel egy szövegnek 
különböző nyelvű fordításait is össze tudtuk vetni az eredetivel. A fordításokkal 
elvégeztük ugyanazt a modellépítést, amit az eredeti szövegek esetén, majd 
ugyanúgy meghatároztuk a szöveg és a modellek átlagából az újonnan bevezetésre 
kerülő szóalakok számának a különbségét blokkonként. Az így kapott eltéréseket 
kell ezután az eredeti nyelven írt szöveg eltéréseivel összevetni. Ehhez ismételten a 
modellt építő programot használtuk. A program visszakereste azokat a 
szövegrészeket, ahol szignifikáns eltérést tapasztaltunk. Ezeket a szövegrészeket 
kellett összehasonlítani, megnézni, hogy a különböző nyelveken írt szövegekből 
ugyanazokat a szeleteket kaptuk-e vissza. 

Felhasznált szövegek 
A művek kiválasztását nagyban befolyásolta, hogy melyek azok, amelyeknek 
létezik és elérhető a fordítása, legalább nyomtatott formában, valamint az, hogy a 
kiválasztott nyelvek szerkezetükben eltérőek legyenek. Ennek megfelelően angol, 
magyar és német nyelvű szövegek feldolgozását végeztük el. Aszerint 
csoportosítva ugyanis, hogy a morfémákból hogyan képzi a nyelv a szóalakokat a 
három nyelv három különböző kategóriába sorolható. A német a flektáló, a magyar 
az agglutináló nyelvek csoportjába, míg az angol leginkább az izoláló nyelvek 
kategóriájába tartozik, de amiatt, hogy több különböző kategória eszközeit is 
felhasználja, így igazán egyikbe sem illik bele (Prószéky 1989, O'Grady 1993, 
Quirk et al. 1995, Uzonyi 1996, É. Kiss 1998, Kiefer 1998, Kugler 2000, Laczkó 



Természetes nyelvi szövegek összehasonlítása 9 

2000). 

A választás egy 
magyar regényre (Kertész Imre: Sorstalanság) és annak 
o német (Román eines Schicksallosen') és 
o angol nyelvű fordításaira {Fateless2), 
egy angol novellás-kötetre (Rudyard Kipling: TheJungle Books) és annak 
o magyar fordítására (A dzsungel könyve1), valamint 
két angol meseregényre (Lewis Caroll: Alice's Adventures in Wonderland és 
Through the Looking Glass, mostantól Alice) 
o és ezek magyar fordításaira (Alice Csodaországban4 és Alice 

Tükörországban5) esett. 

Az 1. táblázat értékei mutatják, hogy az egyes nyelvek sajátosságaiból, valamint a 
fordításból adódóan a szövegszók (N), a különböző szóalakok (V(N)) és az egyszer 
előforduló szavak száma (f^l^/V)) között lényeges eltérések mutatkoznak az 
egymásnak megfelelő szövegek esetén. A szintaktikai és szemantikai szinten 
bekövetkező változások elemzésére ez a módszer tehát nem lehet alkalmas, abban 
az esetben viszont, ha a szignifikáns eltérések a szöveg szinten következnek be, 
akkor állításunk bizonyítást nyer. 

Eredmények 

Sorstalanság 
Kertész Imre Sorstalanság című művének elemzésekor hat olyan szakaszt 
találtunk, amelyekben hirtelen megemelkedik az újonnan bevezetésre kerülő 
szóalakok száma (1. ábra, 2. táblázat). Elsőként ezt a hat szignifikánsnak 
tekinthető eltérést vizsgáltuk meg részletesen. Azt tapasztaltuk, hogy a kiugrások 
valamennyien olyan helyen fordultak elő, ahol a szöveghez szervesen nem 
kapcsolódó, a korábbi eseményektől függetleníthető hosszabb lélegzetvételű leírás 
jelent meg a szövegben. A hat szövegrész, a megjelenés sorrendjében, a következő 
volt: megérkezés a koncentrációs táborba, megérkezés a második táborba, reggeli 

1 Aus dem Ungarischen von Christina Viragh, Rowohlt, Hamburg 1996. 
2 Translated by Christopher C. Wilson and Katharina M. Wilson, Hydra Books, 
Northwestern University Press, Evanston/IIl. 1992. 
3 A fordítás a Macmillan Kiadó 1930. évi kiadásából készült. Benedek Marcell fordítása, a 
verseket Weöres Sándor fordította. Móra Könyvkiadó, Budapest 1976. 
4 Fordította Kosztolányi Dezső, a fordítást az eredetivel egybevetve átdolgozta Szobotka 
Tibor. Móra Könyvkiadó, Budapest 1974. 
5 Fordította Révbíró Tamás, a versbetéteket Tótfalusi István fordította, Móra Könyvkiadó, 
Budapest 1980. 
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események és az üzem leírása, kórház leírása, Pjetyka főz a kórházban, hazaindulás 
énekekkel. 

A német nyelvű szöveg újonnan bevezetett szóalakjainak vizsgálatakor hét 
hirtelen emelkedést találtunk (2. ábra, 2. táblázat). Ezek közül öt teljesen 
egybeesett a magyar szöveg megfelelő szövegrészeivel, míg kettő a magyar 
szövegben nem jelent meg szignifikáns eltérésként a modellhez képest, és egyetlen 
olyan hely van, amely, szemben a magyar szöveggel, a németben nem jelent meg. 
A hét kiugrás közül az első, amelyik nem jelent meg a magyar szövegben, a 
vonatraszállást íija le, mely olyan esemény, ami időben megelőzi az első magyar 
kiugrást, a táborba érkezést. 

A német szöveg második és a harmadik kiugrása ugyanannál a 
szövegrésznél következett be, mint a magyar szövegben, tehát megérkezés a 
második koncentrációs táborba, valamint a reggeli készülődés és az üzem leírása. 
A német szövegben akkor jelenik meg a negyedik kiugrás, amikor a főszereplő 
pillanatnyi lelkiállapotáról következik egy leírás. 

Végül az utolsó három kiugrás újra teljes egészében megegyezik a magyar 
szöveg kiugrásaival. A német szöveg utolsó kiugrása még éppen az 
elfogadhatósági intervallumon belül esik, de ezt szignifikánsnak tekintettük. Azért 
tettük ezt, mert visszakeresve a szövegrészeket egy olyan éneket találtunk, amely a 
magyar szövegben szótagolva szerepel, míg a német szövegben a szavak egybe 
vannak írva. 

A mindkét szövegben szignifikáns eltéréseket okozó szövegrészek 
összehasonlítása után megvizsgáltuk azokat a pontokat, amelyek az egyik nyelven 
okoztak kiugrásokat a görbén, míg a másikon nem. Először az egyetlen olyan 
helyet vizsgáltuk, amely a magyarban megjelent, de a németben nem. Azt találtuk, 
hogy a magyar szövegnek ez az első kiugrása szignifikánsan ugyan nem, de egy a 
szignifikancia-szint alatti csúccsal megjelenik a német szövegben is. A német 
szövegben azért nem kaptunk újabb kiugrást a táborba érkezéskor, mert a 
vonatraszállás, a vonat leírására használt szavak nagyban fedik a tábor jellemzésére 
használt szavakat. 

A másik típusú két kiugrás, amelyik a német szövegben igen, de a 
magyarban nem volt jelen, eltérően viselkedett. A német szöveg 209. blokkjánál 
megfigyelhető kiugrás (n209, 2. táblázat) egyáltalán nem jelent meg a magyar 
szövegben. A másik ilyen kiugrás, n518, a főszereplő lelkiállapotának leírását 
tartalmazza. Az n518-as csúcshoz tartozó német szövegrészt visszakeresve a 
magyar grafikonon és szövegben megtaláltuk a megfelelő szignifikancia-szint alatti 
csúcsot (m402). 

így, a magyar és a német szöveget összehasonlítva, összességében nyolc 
helyen teljes egybeesést tapasztaltunk, ezzel szemben kizárólag egyetlen olyan 
szövegrészt találtunk, amely csak a német szövegben okozott emelkedést az 
újonnan bevezetett szóalakok számában. 
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Ez az összehasonlítás azt mutatja, hogy két, szerkezetében eltérő nyelvű 
szövegben ugyanazokon a helyeken emelkedett meg az újonnan bevezetett szavak 
száma. Olyan szövegrészeket találtunk ezek mögött, amelyek hosszabb leírásokat 
tartalmaznak, a szöveg teljes egészéhez marginálisan kapcsolódva. A természetes 
nyelvi szövegeket összehasonlítva a modell által előállított mesterséges 
szövegekkel arra a következtetésre jutottunk, hogy az általunk használt első-rendű 
statisztikai modell valóban csak szöveg szinten bekövetkező változásokban tér el 
az eredeti szövegtől, azokat nem képes visszaadni. Ha ez nem így lenne, akkor a 
magyar és a német szöveg összehasonlítása nem eredményezhette volna az 
összeeséseket a mondat és bekezdés szinten meglévő megkötések miatt. 

Az angol szöveg elemzésekor is hasonló eredményeket kaptunk (3. ábra, 2. 
táblázat). Olyan helyeken jelentkeztek a görbén kiugrások, ahol a műbe egy 
hosszabb lélegzetű leírás került. Ezek nagy része most is megegyezett a magyar és 
a német szöveg kiugrásaival. Annyiban történt változás, hogy az angol szövegben 
jelent meg a legtöbb, összesen nyolc, csúcs, amely lényeges eltérésnek tekinthető a 
szöveg megszokott menetéhez, valamint a modellhez képest. 

Az angol szöveg elején megjelent három kiugrás (a43, a71, al56, 2. 
táblázat), amely sem a magyar, sem a német szövegben nem szerepelt, de mind 
egy-egy részletes leírást ad. A középső három kiugrás megegyezik a másik két 
szöveg kiugrásaival, míg a két utolsó olyan leírás, amely csak az angol szövegben 
okozott szignifikáns eltérést, de jellegét tekintve ezek is hasonlóak az előzőekhez: 
valamiféle, a szöveg egészét tekintve váratlan leírás jelent meg a műben. 

Az angol nyelvű szöveget összehasonlítva a magyar és a német szöveggel az 
a447-es kiugrás, tehát az utolsó előtti az angolban, mind a magyar, mind a német 
szövegben jelen van, de értékük a szignifikancia küszöb alatt marad, míg az a618-
as, az utolsó, megfelelője a magyar szövegben ott van, de a németben nem okozott 
kiugrást. Az a 165-ös csúcs a vonat indulása körüli eseményeket íija le, míg ennek 
német megfelelője a vonat egy későbbi indulásánál jelent meg. Fordítva, az angol 
szövegből hiányzó négy kiugrás közül kettő (a511, és az a650) beazonosítható volt, 
míg a másik kettő nem (m429 = n552 és m459 = n587). 

A három szöveget összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a magyar 
szövegben megjelenő első kiugrást, a német szövegben egy, az angolban pedig 
három is megelőzte. Érdemes elgondolkozni azon (és ez további kutatásokat, 
feldolgozásokat tesz szükségessé), hogy mi okozhatja ezt a jelenséget. 

Az angol nyelvű szöveg elemzésénél választ kaptunk arra is, hogy a 
fejezethatároknak mennyire van meghatározó szerepe az újonnan bevezetett 
szóalakok számának az emelkedésében. Számos olyan vélemény fogalmazódott 
meg korábban, hogy egy új fejezet indítása a szókészlet megváltozásával jár együtt. 
Korábbi vizsgálataink során kapott eredmények cáfolták ezeket a feltételezéseket, 
mivel sem a fejezethatárokon, sem novellák összefuzésekor az új novellák 
kezdetén nem kaptunk szóalakszám emelkedést, még akkor sem, ha azok 
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különböző szerzőtől származtak. Csak és kizárólag abban az esetben, ha egy 
hosszabb lélegzetű leírás, esetleg stílusváltás történt meg a fejezet kezdetén 
(Csemoch 2004). 

Összehasonlítva a Sorstalanságot annak német és angol fordításával, 
ugyanezt tapasztaltuk. Nem a fejezethatárokon jelent meg nagy mennyiségű új 
szóalak. Az angol szövegben ugyanis nem ott vannak a fejezethatárok, mint a 
magyarban és a németben. Ha a fejezethatároknak az is a funkciója lenne, hogy 
megemeljék a szóalakok számát, akkor az angol nyelvű szövegben egészen más 
helyeken kellett volna megjelenjenek a kiugrások, mint a másik két nyelven. Ez 
pedig nem így történt. 

A „ The Jungle Books " és „A dzsungel könyve" összehasonlítása 
Vizsgálatainknak ebben a szakaszában Kipling: The Jungle Books című művének 
teljes, első és második kötetét is tartalmazó szövegét dolgoztuk fel. Már az első 
kötet elemzésénél is láttuk (Csernoch 2004), hogy a modell és az eredeti szöveg 
közötti szignifikáns eltéréseket azok a leírások eredményezték, amelyek a 
történethez csak marginálisan kapcsolódnak, és inkább formai, hangulati, mintsem 
tartalmi, a szöveg megértéséhez nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. 

Az eredeti novelláskötetet összehasonlítva a magyar fordítással, az első 
figyelemre méltó eltérés, hogy nem egyezik az elbeszélések sorrendje. A magyar 
fordításban nem tartották meg az eredeti sorrendet, hanem előre kerültek a 
dzsungelben játszódó, és a könyv végére a más helyszínű történetek. A történetek 
relatív sorrendje egy-egy eltéréstől eltekintve megegyezik az eredetivel (5. 
táblázat). 

A 4. és a 7. ábrák az eredeti angol, míg az 5. és a 6. ábrák a magyar sorrendű 
szövegek alapján készültek. Az angol sorrendű ábrákon a négyzetek ( • ) jelzik 
azokat a helyeket, ahol vagy az angol vagy a magyar nyelvű szövegben 
szignifikáns eltérést találunk az újonnan bevezetett szóalakok számában. A magyar 
sorrendű ábrákon a körök (O) jelzik ugyanezeket a pontokat. Az ábrákon megjelölt 
helyek sorszámát a megfelelő táblázatban az első oszlop számai adják. Összevetve 
a 4. és a 7. ábra, valamint az ábrákhoz tartozó 4. és 7. táblázat értékeit, összesen tíz 
olyan szövegrészt találtunk, amelyik vagy az angol vagy a magyar nyelvű 
szövegben szignifikáns eltérést okozott. A tíz pont közül kilenc olyan, hogy annak 
megfelelője a másik nyelven is elérte vagy megközelítette a szignifikancia szintet. 
Egyetlen olyan pontot találtunk, ez az angol szövegben a legelső, amely nem jelent 
meg a magyarban. Hasonló pontokat találtunk a Sorstalanság és fordításainak 
összehasonlításánál is. A magyar szövegben később jelenik meg az első 
szignifikáns eltérést jelentő pont, mint az angolban. 

A magyar sorrend szerint rendezve az angol nyelvű meséket is, ismételten tíz 
olyan helyet találtunk, amely legalább az egyik nyelven elérte a szignifikancia-
szintet. Hasonlóan az eddig tapasztaltakhoz, a magyar szövegben később jelent 
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meg az első eltérés, mint az angolban. Mivel a magyar fordítás nem a megjelenés 
sorrendjét, hanem valamiféle logikai sorrendet követ, így nem meglepő, hogy a 
King's Ankus sokkal nagyobb kiugrást eredményezett, mint eredetileg. Az eredeti 
sorrendet tartva ugyanis a King's Ankus történetét már megelőzte egy emberekkel 
kapcsolatos történet, The Miracle of Purun Bhagat. A magyar sorrendnél a szórás 
(cr = 3,1866) is nagyobb, mint az angolnál {a = 3,0275). A magyar sorrendnél 
sokkal kiegyensúlyozottabb, logikusabb a novellák elrendeződése, így egy a sorba 
nem illő novella sokkal nagyobb kiugrást eredményezhet. 

A mesék sorrendjétől függetlenül is azt tapasztaltuk, hogy a kiugrások 
azokon a helyeken jelentek meg, ahol a szöveg stílusától eltérő hosszabb leírás, 
felsorolás jelent meg a műben. Ezek többsége, különösen a jelentősebb kiugrások 
mind a négy szövegben megjelentek mint szignifikáns eltérések, függetlenül 
nyelvtől, sorrendtől. 

Az „Alice 's Adventures in Wonderland" és a „ Through the Looking Glass " 
elemzése 
Azért esett a választás az A/í'ce-történetekre, mert Petőfi S. János (1990) ezek egy 
részletes elemzését adja, összevetve az eredeti angol szöveget és annak fordítását. 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Petőfi által megfogalmazott, a szóhasználatra 
vonatkozó szubjektív vélemények mennyiben támaszthatók alá a számítógépes 
feldolgozás eredményeivel. (Itt csak azokat az észrevételeket említem, amelyek 
vizsgálataink szempontjából érdekesek.) Petőfi úgy ítéli meg, hogy a magyar 
fordítások nem követik hűen az eredeti szöveget sem szöveg-, sem képanyagban. 
Ezen túl azt találta, hogy vannak a műben olyan fejezetek, amelyek között az 
átmenetek sokkal gördülékenyebbek, mint ahogy az egy fejezethatáron várható 
volna. Ezen, a fejezetek közötti szokatlan átmeneteket rendhagyó formai elemekkel 
jelzi a szerző. 

Hasonlóan más művekhez, azt találtuk, hogy akkor emelkedett meg az 
újonnan bevezetett szóalakok száma, amikor a szövegben olyan szövegrész jelenik 
meg, ami eltér a mű stílusától. Ezeknél a műveknél nem mondhatjuk, hogy a 
versek, amelyeknél megnövekedett a szóalakok száma csak kiegészítő szerepet 
töltenek be műben, itt a stílusváltásnak van meghatározó szerepe. A fejezethatárok 
viszont abban az esetben sem hoztak látványos szóalakszám emelkedést, amikor a 
hagyományos módon kapcsolódtak egymáshoz. így tehát a formabontó fejezet 
összecsatolások nem eredményezték a szóalakok számának változását, azok 
rendhagyó viselkedését. Továbbra is igaz, hogy a fejezethatárok, önmagukban a 
fejezethatár megjelölése, nem jár együtt az újonnan bevezetett szóalakok számának 
emelkedésével. 

A nagyobb kiugrások mind a két nyelven megjelentek ugyanazokon a 
helyeken. A magyar szövegben találtunk a szöveg végén egy kiugrást, ami 
hiányzott az angolból, ez várhatóan a fordító szóhasználatának következménye. Az 
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angol szövegben találtunk négy olyan kiugrást (a93, al20, a!71, a203, 8. és 9. 
ábra, 8. táblázat), amely a magyar szövegben nem jelent meg. Ezeket a 
kiugrásokat elemezve azt tapasztaltuk, hogy nagyon rövid intervallumon jelentek 
meg, maximum három blokkot érintve, és a méretük is jelentéktelen, alig érik el az 
M + 2a értéket. Úgy gondolom, hogy kétféle magyarázat is adható az angol és 
magyar szöveg közötti az eltérésre. Az egyik, hogy szövegnek a fordítása ezen a 
darabon tényleg nem adja vissza az eredeti művet, míg a másik lehetséges 
magyarázat, hogy a magyar szöveg zajosabb, mint az angol, a magyar agglutináló 
tulajdonsága miatt. Ennek következtében a rövid intervallumra kiteijedő, alig 
jelentős változások a magyar szövegben eltűnnek. 

Az yí//ce-történetek angol nyelvű szövegének első kiugrása, az eddigiektől 
eltérően, megjelent a magyar szövegben is. Ez azzal magyarázható, hogy „Hódító 
Vilmos száraz története" annyira eltér stílusában a mű egészétől, hogy még a 
zajosabb magyar szövegben is okozott egy csúcsot, még ha az az elfogadhatósági 
tartományon belül is esik. 

Összegzés 
Kutatásaink során irodalmi művekben és azok fordításaiban az újonnan bevezetett 
szóalakok megjelenését vizsgáltuk. Egyrészt arra kerestük a választ, hogy mi 
indokolja a szóalakok számának hirtelen emelkedését, mikor használ az író nagy 
mennyiségű olyan szóalakot, amely korábban nem szerepelt a műben. Másfelől 
viszont azt vizsgáltuk, hogy a fordításokat összehasonlítva milyen 
szabályszerűségeket fedezhetünk fel a szóalakok számának változásában. 

A vizsgálatok elvégzéséhez megépítettünk egy olyan dinamikus első-rendű 
statisztikai modellt, amely több különböző nyelven írt szöveg elemzésére 
alkalmasnak bizonyult, így a feldolgozásban résztvevő angol, magyar és német 
nyelvű szövegeket egységesen tudtuk kezelni, függetlenül a nyelvek 
sajátosságaitól. Az eredeti, természetes nyelvi szövegeket alapul véve a modell 
alapján generált mesterséges szövegeket hoztunk létre és ezeket a szövegeket, 
pontosabban ezen szövegek újonnan bevezetett szóalakjait, hasonlítottuk össze az 
eredeti szöveg megfelelő paramétereivel. 

Korábbi vizsgálataink eredményei is azt mutatták, hogy az eredeti 
szövegben akkor emelkedett meg az újonnan bevezetett szóalakok száma, amikor 
az író egy hosszabb lélegzetű, a mű stílusától eltérő szövegrészt illesztett be. Ezek 
a helyek egybeestek az eredeti és a mesterséges szövegek összehasonlítása során 
kapott eltérésekkel, jelezve, hogy az eredeti szöveg és a modell közötti eltérések a 
szöveg szinten bekövetkező változásokkal magyarázhatóak. Ennek az állításnak a 
további bizonyítására az eredeti szöveg és annak fordításainak az összehasonlítását 
végeztük el. Azt vártuk, hogy ha a modell és az eredeti szöveg közötti eltérések 
valóban szöveg szinten végbemenő változások eredményei, akkor lényegtelen, 
hogy milyen nyelven íródott a szöveg, milyen szintaktikai és szemantikai 
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megkötések kényszerítették az írót a szövegvezetésre. 
Az összehasonlításokat elvégezve, a várakozásoknak megfelelően, azt 

tapasztaltuk, hogy függetlenül a nyelv sajátosságaitól és a fordítói szabadságtól, az 
újonnan bevezetett szóalakok száma közel ugyanazokon a helyeken emelkedett 
meg. Ezek a helyek szinte kivétel nélkül szignifikáns vagy közel szignifikáns 
eltérést okoztak mind az eredeti műben, mind pedig a fordításokban. 

Azt a néhány helyet, ahol nem találtunk egyezést, további elemzésnek, 
feldolgozásnak érdemes alávetni, hiszen a fenti eredmények azt mutatják, hogy a 
változások szöveg szinten következnek be. Ha az eredeti műben vagy a fordításban 
nem jelenik meg ez a változás, akkor egyrészt érdemes az egyes nyelvek 
sajátosságait figyelembe véve a modell további finomításait elvégezni. Ezzel a 
korrekcióval várhatóan kiküszöbölhető, hogy a magyar szövegekben később 
jelenik meg az első kiugrás, mint a többi nyelven. Másrészről viszont az itt 
ismertetett eljárás felhasználható a fordítások értékelésére, annak elemzésére tehát, 
hogy egy fordítás mennyire hűen adja vissza az eredeti művet. 
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1. ábra. Kertész Imre: Sorstalanság című művében az újonnan bevezetett 
szóalakok számának változása. A folyamatos görbe az eredeti mű és a modell 
alapján előállított mesterséges szövegek szóalakjaiban jelentkező különbségét, a 
szaggatott vonal a szignifikancia-szintet mutatja. Azokat az eltéréseket tekintettük 
szignifikánsnak, amelyek meghaladták az M ± 2a értéket. 

blokk 

2. ábra. Kertész Imre: Sorstalanság című művének német fordítása: Román eines 
Schicksallosen. A német és a magyar nyelvű szövegben, apró eltérésektől 
eltekintve, a szövegnek ugyanazon a pontján emelkedett meg az újonnan bevezetett 
szóalakok száma. A nyilak a német nyelvű szöveg azon pontjait mutatják, 
amelyekben az újonnan megjelenő szóalakok száma szignifikáns eltérést 
eredményezett. 
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blokk 
3. ábra. Kertész Imre: Sorstalanság című művének angol fordítása: Fateless. A 
magyar és a német nyelvű szöveghez hasonlóan olyan eseményeknél jelentek meg 
a kiugrások, amelyek nem képezik szerves részét a szövegnek, nem logikus 
következményei az előzményeknek, és a folytatáshoz sem kötődnek. 

blokk 
4. ábra. Kipling: The Jungle Books című művében (eredeti sorrend, 4. táblázat) a 
blokkonkénti szóalakok és a modell által számolt értékek közötti különbség. A tíz 
négyzet azokat a pontokat jelöli, amelyekben szignifikáns vagy közel szignifikáns 
eltérést mértünk az eredeti szöveg és a modell által generált mesterséges szövegek 
között. Az 5., 7. és a 10. pontok nem érik el a szignifikancia-szintet, de a magyar 
nyelvű szövegben a megfelelő szövegrészek szignifikancia-szint feletti kiugrást 
okoztak. 
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O 
O 

blokk 
5. ábra. Kipling: The Jungle Books című művének egy olyan (továbbra is angol 
nyelvű) verziója, ahol a novellákat a magyar sorrend szerint rendeztük (3. és 
5. táblázat). A magyar sorrendet figyelembe véve újra tíz olyan pontot találtunk, 
amelyik legalább az egyik nyelven szignifikáns eltérést okozott. 

blokk 

0 200 400 600 800 1000 

blokk 
6. ábra. A dzsungel könyve magyar nyelvű műelemzése (6. táblázat). A magyar 
fordításban megváltozott a novellák eredeti sorrendje. Ez a sorrend is alkalmas 
arra, hogy megtaláljuk a műben azokat a helyeket, ahol megváltozott a felhasznált 
szókészlet; ezzel szemben az eredeti mű és fordításának közvetlen összehasonlítása 
a novellák eltérő sorrendje miatt nem lehetséges. Akkor tudjuk csak 
összehasonlítani ezeket a könyveket, ha az egyik könyvben a novellák sorrendjét 
hozzáigazítjuk a másik sorrendhez. 
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blokk 
7. ábra. A dzsungel könyve magyar nyelvű szövege, amelyben a novellák sorrendje 
az eredeti, angol sorrendet követi (7. táblázat). A négyzetek, az 5. ábrához 
hasonlóan, a szignifikáns vagy közel szignifikáns eltéréseket mutatják. Azokat a 
pontokat jelöltük meg, amelyek legalább az egyik nyelven elérték a szignifikancia-
szintet. Egyetlen helyen nem találunk egybeesést, ez pedig az angol nyelvű szöveg 
első pontja, mivel ez a magyar nyelvű szövegben nem jelent meg. 

0 100 200 300 400 500 600 

blokk 

8. ábra. Az Alice-történetek eredeti, angol nyelvű szövegének elemzése. A fekete 
nyilak azokat a pontokat mutatják, ahol a magyar nyelvű szövegben is kaptunk 
kiugrást, míg a szürkék azokat, amelyeknél a magyar szövegben nincs kiugró 
szóalakszám-emelkedés. 
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blokk 
9. ábra. Az ^//ce-történetek magyar nyelvű fordításának elemzése. A magyar 
nyelvű szövegben egyetlen olyan szignifikáns kiugrást kaptunk (a könyv végén egy 
ünnepség leírása), amely az angol szövegben nem voltjelen. 
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1. táblázat. Kertész Imre: Sorstalanság ill. a mü angol és német nyelvű fordítása; 
Rudyard Kipling: The Jungle Books és magyar fordítása; Lewis Caroll Alice-
történeteinek eredeti, angol szövege és ezek magyar nyelvű fordításai. Az angol 
szövegekben fordul elő a legkevesebb különböző szóalak és ezzel párhuzamosan a 
legkevesebb hapax legomena. 

szövegszó szóalak hapax legomena 
Sorstalanság 56100 14740 10253 
Fateless 71600 6710 3186 
Román eines Schicksallosen 71900 9992 6043 

The Jungle Books 117100 7452 3124 
A dzsungel könyve 92200 20362 13372 

Alice (angol) 56200 3879 1515 
Alice (magyar) 42200 9730 6257 

2. táblázat. Kertész Imre: Sorstalanság című műve és annak német és angol 
fordítása. A számok félkövérrel azoknak a blokkoknak a sorszámát jelölik, 
amelyekben az újonnan bevezetett szóalakok száma magasabb, mint az a modell 
alapján várható volt, tehát meghaladják az M ± 2o értéket. A dőlt számok 
azoknak a blokkoknak a sorszáma, ahol egy másik nyelven szignifikáns eltérést 
találtunk, az adott szövegben pedig ahhoz közeli érté cet. 

magyar német angol 
Vili bácsi 45 43 
csepeli üiem V":,. / H 71 
indulás a vonattal 1 156 
ináulás a vonattal 2 209 
Auschwitzba érkezés 170 222 215 

; ENiéKé^i^aldb^^^iizés 262 337 329 
reggeli készülődés, üzem 310 398 392 
főszereplő testi 41fepot£ m 453 447 
főszereplő lelki állapota 402 518 511 

:: m A U. 

Pjetyka fóz 459 587 
• ^Ö^t í s i z^érkezró i r • „ . ; ; t " 

: • • y i ; ť s-.. 
hazaindulás 510 651 650 
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3. táblázat. Kipling: The Jungle Books és magyar fordítása, A dzsungel könyve 
című művekben szereplő novellák a megjelenés sorrendjében. 
eredeti, angol sorrend magyar sorrend 
Book I 
Moduli's Brothers . Maugli testvérei 
Kaa's Hunting Ká vadászata 
..Tifee^Tiger*' Högyán sziiletett a félelem 
The White Seal „Tigris! Tigris!" 
..Rikki-Tikki-Tavi" A király ankusa 
Toomai of the Elephants Rátok szabadítom a dzsungelt 
Servants of the Queen Avöröskutyák 
Book II Tavaszi futás 
How Fear Came 
The Miracle of Purun Bhagat „Riki-Tiki-Tévi" 
Letting in the Jungle A fehér fóka 
The Undertakers Purun Bagát csodája 
H e King's Ankus A krokodilus története 
Quiquem Kvikvern 
Red Dog KisTumáj és az elefántok tánca 
The Spring Running A királynő szolgái 

4. táblázat. Kipling: The Jungle 
eredeti, angol sorrendjét (4. áb 
átlagától legalább 2er-val eltérő he 

Books című művében, megtartva a novellák 
rá), meghatároztuk a mesterséges szövegek 
yeket és az ottani eseményeket. 

ssz. mese cime esemény blokk 
1. Kaa's Hunting királyi palota leírása 130 
2. The White Seal a fehér fóka leírása a több 

hónapos helykeresés után 
249 

3. Rikki-Tikki-Tavi Rikki-Tikki-Tavi mese kezdete 316 
4. Toomai of the Elephants az elefánt életének leírása 381 
6. The Miracle of Purun 

Bhagat 
barátok felsorolása 
foglalkozásuk szerint 

591 

zarándokok felsorolása 604 
8. The King's Ankus kincsek felsorolása 862 
9. Quiquern Kadlu 913 
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5. táblázat. Kipling: The Jungle Books (magyar sorrend, 5. ábra) című 
novelláskötetében a mesterséges szövegek átlagától legalább 2<r-val eltérő helyek 
és az ottani események. 
ssz. cim esemény blokk 

1. Kaa's Hunting királyi palota leírása 130 
2. The King's Ankus kincsek felsorolása 339 
3. Letting in the Jungle Hathi lerombolja a falut 479 
6. The Miracle of Purun 

Bhagat 
barátok felsorolása 
foglalkozásuk szerint 

801 

zarándokok felsorolása és a 
hegy leírása 

816 

7. Undertakers madarak felsorolása 858 
8. Quiquem Kadlu 952 

6. táblázat. Kipling: A dzsungel könyve című novelláskötetében (magyar 
sorrend, 6. ábra) a mesterséges szövegek átlagától legalább 2a-val eltérő helyek 
és az ottani események. 
ssz. cim esemény blokk 

2. The King's Ankus kincsek felsorolása 268 
4. Rikki-Tikki-Tavi Rikki-Tikki-Tavi mese kezdete 523 
5. The White Seal a fehér fóka 572 
6. The Miracle of Purun 

Bhagat 
Purun Bhagat jellemzése 633 

7. Undertakers madarak felsorolása 674 
9. Quiquern kezdete 744 

Kadlu 753 
tél 767 

Quiquern + Toomai of the 
Elephants 

záró vers + kezdő vers 814 

10. The Servants of the Queen afganisztáni emír látogatása 873 



Természetes nyelvi szövegek összehasonlítása 25 

7. táblázat. Kipling: A dzsungel könyve (angol sorrend, 7. ábra) című 
novelláskötetében a mesterséges szövegek átlagától legalább 2<r-val eltérő helyek 
és az ottani események. 

cim esemény blokk 
4. Toomai of the Elephants eleje 299 
5. Parade-Song of Camp 

Animals 
404 

6. 
7. 

The Miracle of Purun Bhagat 466 6. 
7. Undertakers eleje 588 
8. The King's Ankus kincsek 679 
9. Quiquern eleje 711 

10. Angutivum Taina 781 

8. táblázat. Lewis Caroll /í/i'ce-történeteinek és azok fordításainak 
összehasonlítása. 

angol magyar 
Hódító Vilmos száraz története 47 36 
Advice from a Catterpillar vers 93 
Duchess versikéje 120 
nehézségek a flamingóval 171 
teknős tantárgyai 203 
Alice Adventure's in Wonderland végén 
Alice félálomban 

266 198 

Ykcowrebbaj és Jabberwocky 
(Róscaffurg a és Gruffacsór) vers 

296 220 

Tweedledum (Subidu) verse 370-381 275-285 
Humpty Dumpty (Dingidungi) vers 
magyarázata 

438 331 

Lovag éneke 509 381 
Alice királynő ünneplés, ebéd 406 
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9. táblázat. Lewis Caroll Alice-történeteiből azon blokkok sorszáma, amelyekben 
az újonnan bevezetett szóalakok száma szignifikáns eltérést mutatott. A rövid 
blokkok az angol szövegben is csak éppen elérték a szignifikancia-küszöböt, míg a 
magyar szövegben ugyanezeken a helyeken nem vagy csak nagyon kicsi 
kiugrásokat találtunk (2a = 6,1486). 
blokk új szóalak különbség blokk új szóalak különbség 

47 18 7,43 295 20 13,24 
296 22 19,64 

93 19 6,7 296 22 13,3 

120 12 6,43 438 11 7,06 

171 13 6,95 506 11 6,83 
507 12 9,63 

203 12 7,03 508 14 11,12 
509 15 12,45 

265 11 7,26 510 13 7,53 
266 15 8,95 



A V O N Z A T F O G A L M Á N A K K I A L A K U L Á S Á R Ó L 

DOBOS CSILLA 

A vonzat fogalma nem újkeletű. Kialakulásának története egészen a görög 
filozófusokig nyomon követhető. Természetesen a különböző korokban, a 
különböző filozófiai és nyelvészeti iskolák hatására a vonzat jelenségét eltérő, az 
adott korszakra jellemző fogalmi struktúrák keretei között elemezték. 
Figyelemreméltó azonban a különböző megközelítések egységes gondolati magva, 
amely ugyanúgy tetten érhető a sztoikus dialektika egyik legfontosabb fogalmában, 
a „lekton"-ban, mint ahogyan a régi grammatikusok „dependencia" fogalmában 
vagy a függőségi nyelvtan „dráma metaforájáéban. 

Az alábbiakban a vonzat fogalmával kapcsolatos elemzések azon 
vonatkozásait említjük meg, amelyek napjainkban is aktuálisak és a modem 
vonzatelméletek részévé váltak. 

1. A sztoikusok lekton-elmélete 
Köztudott, hogy a görög volt az a legrégebbi európai nép, amely megkísérelte 
nyelvének leírását, nyelvtanának összefoglalását. Az Arisztotelész utáni időkben a 
sztoikus filozófusok teremtették meg a nyelvleírás olyan - elsősorban filozófiai és 
logikai alapokra épülő rendszerét, amely jelentős mértékben hozzájárult a 
nyelvtudomány kialakulásához és fejlődéséhez. 

A sztoikusok nyelvészeti vizsgálódásainak keretét a szó-és-paradigma 
modell alkotta. Ez a szó-alapú morfológia elsősorban a szónak mint elkülöníthető 
nyelvi egységnek az azonosításával, valamint a szóosztályok megkülönböztetésével 
és osztályozásával foglalkozott. Emellett tartalmazta azoknak a kategóriáknak a 
meghatározását, amelyek a mondatokat alkotó szavak közötti szintaktikai 
viszonyok bemutatását szolgálták. Vizsgálódásaik során a sztoikusok különös 
figyelmet fordítottak a különféle logikai állítmányok elemzésére és kidolgoztak 
egy olyan egységes mondatszerkezet-elméletét, amely a görög igerendszerre 
jellemző predikátumtípusokra épül (Telegdi 1981). Ebben az elméletben központi 
helyet foglal el a vonzat problémaköre, ami azzal magyarázható, hogy a vonzat 
fogalma a sztoikus nyelvészet, és általában a sztoikus dialektika legfontosabb 
fogalmainak egyikével, a lektomíal áll kapcsolatban. Természetesen sem a 
sztoikusoknál, sem a sztoikusok nyelvészetét tárgyaló szakirodalomban nem fordul 
elő a vonzat mint terminus technicus, megtalálható azonban magának a jelenségnek 
a leírása és bemutatása. 

Mi is tulajdonképpen a lektonl Mit takar ez a fogalom, amely végigkíséri a 
sztoikus filozófiát? A lekton objektív és testetlen, vagyis nem rendelkezik azzal a 
képességgel, hogy valamilyen hatást gyakoroljon vagy elszenvedjen. Testetlennek 
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lenni a létezés másodlagos módját jelenti, amely csupán négy dologra jellemző: az 
időre, a térre, az űrre és a lektonra. A sztoikus felfogás szerint a beszéd három 
tényezője közül kettő test, nevezetesen a hang és a vonatkozás tárgya, egy azonban 
testetlen, mégpedig a jelentett tényállás, a lekton. A lekton tehát nem tekinthető a 
tudatban végbemenő testi és szubjektív gondolkodási tevékenység részének; a 
lekton nem gondolat. Azonban a lektont a gondolat hozza létre, a gondolkodással 
koegzisztál és csupán akkor nyer önálló létet, ha elgondoljuk és kimondjuk 
(Telegdi 1981: 176-177). A lekton tehát nyelvi formában realizálódik, attól 
elválaszthatatlan. Például a Cato sétál mondatban az a testetlen cselekvés, amelyet 
a sétál szóval jelölünk, nem rendelkezik önálló, a gondolkodástól független léttel, 
tehát lekton. 

A sztoikusok abból a feltevésből indultak ki, hogy a lektonok lehetnek 
hiányosak és önmagukban teljesek. Az ír szó például egy hiányos lekton, mivel 
önmagában nem lezárt, s ezért felmerül a kérdés: Ki ír? Ezzel szemben a 
Szókratész ír mondat önmagában is egy lezárt egységet, vagyis egy teljes lektont 
alkot. A lekton-elmélet szerint a teljes lektonokhoz a kijelentések, a 
szillogizmusok, a mondatkérdések és a szókérdések tartoznak. A nem teljes 
lektonok pedig szójelentések, pontosabban névszók és igék jelentései. 

Hasonló felosztás jellemzi az állítmányokat is. Az állítmányok 
osztályozásakor a sztoikusok csak igei vagy igei csoportokból álló mondatokat 
vettek figyelembe, mint ahogyan elméleteik igazolására is rendszerint igei 
mondatokat használtak. Nézetük szerint megkülönböztethetők egyszavas 
állítmányok, amelyek egyetlen igéből állnak és többszavas állítmányok, amelyek 
egy ige és egy névszó kapcsolatából jönnek létre. Az állítmányok szójelentések, 
vagyis nem teljes lektonok, és mint ilyenek kiegészítésre szorulnak, hogy teljes 
lektonokká váljanak. Tehát az állítmány egy lekton ellipes, azaz hiányos lekton, 
amelyből csak úgy lehet teljes lekton, ha egy nominativuszban álló főnévvel 
kapcsolódik össze. A teljes lektonná válásnak ez azonban csupán a minimális 
feltétele, mivel bizonyos állítmányoknak egyéb kiegészítésekre is szükségük van 
ahhoz, hogy kijelentésekké válhassanak. 

A lekton-elmélet nem csak a teljes lektonná válás folyamatát vizsgálta, 
hanem azokat a tulajdonságokat is, amelyek az egyes kiegészítéseket jellemezték. 
Ennek eredményeként jött létre az állítmányok bináris jegyek segítségével történő 
csoportosítása. A [+ - teljes] bináris jegy alapján megkülönböztették egyfelől a 
teljes állítmányokat, amelyek főnévvel összekapcsolva teljes lektont, vagyis 
kijelentést alkotnak. Másfelől elhatárolták a hiányos vagy nem teljes állítmányokat, 
amelyek csak egy casus obliquusban álló főnévvel alkotnak teljes lektont. így 
például a [+ nominativusszal kapcsolódó] bináris jegy segítségével az 
állítmányokat annak a főnévnek az esete alapján osztályozták, amelyikkel az adott 
állítmány teljes lektont alkotott (Telegdi 1981: 178). 

Az állítmányok bináris jegyek alapján történő csoportosítása vezetett el 
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annak megállapításához is, hogy a mondat nem más mint az állítmányban foglalt 
terv realizálódása. Felismerték továbbá, hogy ezen terv megvalósulásához, vagyis 
egy teljes lekton létrejöttéhez bizonyos számú és meghatározott minőségi jegyekkel 
rendelkező nyelvi egységre van szükség. Következésképpen a teljes lektont az 
állítmány valamint az állítmány által előírt jellemzőkkel rendelkező kiegészítések 
összekapcsolása hoz létre. 

2. Apollóniosz mondattana 
A vonzatok vizsgálatának következő jelentős állomását az alexandriai Apollóniosz 
Düszkolosz (Kr.u. II. század) munkái jelentették, amelyek a görög nyelv első 
átfogó szintaktikai leírását és elemzését tartalmazták. 

Apollóniosz a görög nyelv szintaxisának feldolgozása során részletesen 
elemezte az igék és a különböző esetekben álló főnevek kapcsolatát, valamint a 
fonévszerüen ragozott szavak egymás közötti viszonyait. Vizsgálta továbbá a 
főnévi esetek és az igék különböző osztályai (pl. cselekvő, szenvedő, semleges) 
között lévő összefüggéseket, külön figyelmet fordítva a tárgyas igék sajátosságaira. 
Szemléletes metanyelvi megfogalmazások segítségével mutatta be a tárgyas igék és 
a függő esetben álló főnevek közötti szintaktikai viszonyokat: „az ige megkíván 
egy bizonyos esetet"; „az esetet az igéhez kell igazítani"; „az igét a tárgyesethez 
kell közelíteni" stb. (Robins 1999: 49). 

Mondattani leírását Apollóniosz a főnév és az ige közötti kapcsolatra, 
valamint ezen két kategóriának a mondat többi szóosztályaihoz fűződő viszonyaira 
építette fel. Mindez mintegy előrevetíti a modern nyelvtudomány olyan 
fogalmainak körvonalait, mint például az esetgrammatika, a függőség vagy a 
kormányzás. 

A mondattani leírások során használt metanyelv az elvontabb mondattani 
viszonyok megragadására is alkalmasnak bizonyult. Például a „paralambanesthai" 
(amik együtt vannak véve) és a „symparalambanesthai" (amik ezen kívül együtt 
vannak véve) terminusok olyan elgondolásokat tükröznek, amelyek a mondat 
hierarchikus felépítésére vonatkozó modern elméletekkel és a közvetlen összetevős 
szerkezetekkel hozhatók kapcsolatba. 

3. A skolasztikus filozófia és a spekulatív grammatika 
A középkorban eleinte a nyelvtan mint a hét szabad művészet egyike, a 
tudományos ismeretek alapjának számított, jóllehet a nyelvészeti kutatások a latin 
nyelvtan tanulmányozására korlátozódtak és a teológiával szemben alárendelt 
szerepet játszottak. A nyelvtan tanulmányozása gyakorlati és normatív keretek 
között folytatódott, amelynek elsődleges célja az oktatás volt. Ezt a didaktikus 
nyelvészeti munkát váltotta fel a középkor második részében (kb. 1100-tól a 
korszak végéig) a spekulatív nyelvtan. 

A spekulatív nyelvtan a középkori nyelvészetnek és azon belül a 
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skolasztikus filozófia korszakának (kb. 1200-1350) a legjelentősebb nyelvelméleti 
fejleménye, amelynek képviselői a modisták. A modisták spekulatív grammatikái 
tulajdonképpen a jelölés módjairól (módi significandi) szóló értekezések, amelyek 
megkísérlik az ókori görög és római nyelvészeti elvek integrálását a skolasztikus 
filozófia rendszerébe. A modisták azonban nem elégedtek meg a latin puszta 
leírásával és az egyszerű szövegmagyarázatokkal, hanem a leírások mögött rejlő 
elméletek feltárására és az ehhez szükséges kategóriák meghatározására 
törekedtek. Ennek következtében a spekulatív nyelvtanírók fogalomrendszere 
jelentős mennyiségű új terminust tartalmazott (pl. modi essendi, modi intelligendi, 
modi significandi stb.), amelyeket - mai nyelvhasználattal élve - morfoszemantikai 
kategóriáknak minősíthetnénk. A modisták legjelentősebb felfedezései és 
legnagyobb újításai mégsem a morfológia vagy a szemantikai területéhez 
kötődnek, hanem a mondattanhoz. A sztoikusok óta Európában első ízben a 
spekulatív nyelvtan keretein belül fogalmazódott meg egy rendszerezett 
szintaxiselmélet, mintegy ellensúlyozva a korábbi nyelvtanok morfológia-
központúságát (Robins 1999: 93). 

A modern szintaxiselméletek egyes fogalmai a modisták spekulatív 
grammatikáiban jelentek meg először. Például a „kormányzás" (rectio) terminus 
már Petrus Helias XII. századi Priscianus-kommentáijában szerepel, amelyben a 
szerző filozófiai magyarázatot keres Priscianus nyelvtani leírásaihoz. Petrus Helias 
a „kormányoz", „uralkodik" (regere) terminust egyrészt az elöljárószók és a függő 
esetben álló főnevek kapcsolatának bemutatására, másrészt a mondatot alkotó 
szavak közötti függőségi viszonyok leírására használta, amennyiben ezen 
viszonyok esetalakokban is kifejeződtek. Erfurti Tamás: Grammatica speculativa 
című művében (kb. 1310), amely egy viszonylag késői modista szövegnek számít, 
a fent említett viszonyok bemutatására nem a „regere", hanem a „deservire" 
(szolgál, hódol) igét használta. A terminus metaforikus jelentése magában foglalja 
azt a gondolatot, mely szerint a mondat egyes elemei mintegy kiszolgálják a 
mondat többi elemét, vagyis a mondat egyes elemei függőségi viszonyban állnak 
egymással. A ,^dependens" (ami függ) és a „terminans" (amitől függ) közötti 
viszonyok altípusait aszerint különböztette meg, hogy a mondat mely elemei állnak 
a függőségi viszony két oldalán. Ennek alapján más függőségi viszonyban áll 
egymással az ige és az alanyesetű főnév, az ige és a függő esetű főnév, a melléknév 
és a főnév, a határozó és az ige. 

A modern mondattanok verbocentrikus elméleteivel ellentétben (Simigné 
1998: 23-55), a spekulatív grammatikákban a legtöbb típusú függőségi viszonyban 
az ige szerepel „dependensként", a főnév pedig „terminansként" A spekulatív 
grammatikák függőségi viszonyokra vonatkozó egyéb megállapításai sem 
mutatnak azonosságot a modern mondattanok egyikével sem. A modisták 
értekezéseiben megfogalmazott szintaxis elmélet jelentősége elsősorban abban 
rejlik, hogy felismerték és leírták a mondatszerkezet olyan függőségi viszonyait, 
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amelyek mélyebben rejlenek, mint a felszínen megmutatkozó esetragok (Robins 
1999: 94-101). Ennek során elméletükbe új nyelvészeti kategóriákat vezettek be, 
amelyek közül többet megváltoztatott tartalmi jegyekkel a modern 
szintaxiselméletek is használnak. 

A fent elmondottakon kívül figyelemre méltó a modisták elméletének azon 
része, amelyben a mondat elfogadhatóságának a kritériumait határozták meg. 
Filozófiai megközelítésben ezen kritériumok az Arisztotelész-féle négy okhoz 
hasonlíthatók. Ez nem véletlen, hiszen egyfelől a spekulatív grammatikák hátterét 
képező skolasztikus filozófia gyakorlatilag az arisztotelészi tanoknak a katolikus 
teológiába való integrálása révén jött létre, másfelől az arisztotelészi okoknak a 
nyelvészetben bizonyos fajta elvek feleltek meg. Ezek közül most a témánk 
szempontjából legfontosabbat emeljük ki. Ez az elv egy ún. ható-elv, amely a 
különböző szóosztályokhoz tartozó szavak közötti, ragozott alakok által kifejezett 
függőségi viszonyokban (módi significandi) realizálódik. A ható-elv 
megfogalmazásának részét képező „modi significandi" kategóriában ily módon 
körvonalazódni látszik az a gondolat, amelyet napjainkban általában szintaktikai 
funkcióként határozunk meg. 

A szintaktikai szerkezetek elfogadhatóságának feltételei között szintén 
több olyan kritériumot találunk, amelyeket ma is fontosnak tartunk. Amellett, hogy 
a szintaktikai szerkezetet alkotó szavaknak megfelelő szóosztályokhoz kell 
tartozniuk és megfelelő alakban kell szerepelniük, lényeges szempont a szavak 
összeillősége. Ezen utóbbi kritérium megvalósulásának szükségességét a modisták 
olyan szószerkezetek segítségével szemléltették, mint a *cappa categorica 
(kategorikus sapka), *lapis amat filium (a kő szereti a fiút). A példaként említett, 
nyelvtanilag helyes, mégis elfogadhatatlan kollokációt alkotó szerkezetekkel a 
modisták több száz évvel megelőzték azon álmondatok sokaságát, amelyek közül 
napjainkban az egyik legismertebb és legtöbbet idézett mondat a Chomsky-féle 
Colorless green ideas sleep furiously. Érdekes megemlíteni, hogy a modisták - a 
generatív grammatikák képviselőihez hasonlóan maguk találták ki azokat a 
mondatokat, amelyekkel elméletüket szemléltették. Mindez ellentétben állt a 
hagyománnyal, melynek megfelelően a görög és a latin nyelvészek klasszikus 
szövegekből vett idézeteket használtak fel munkáikban. 

4. A k&raka fogalma 
A középkor után a nyelvészeti vizsgálódások köre kitágult: egyrészt elkezdődött az 
élő európai nyelvek tanulmányozása, másrészt pedig az arab, héber és szanszkrit 
nyelv kutatása. Ez utóbbinak óriási jelentősége volt a történeti és az összehasonlító 
nyelvészet kialakulásában, valamint a hagyományos leíró nyelvészet különböző 
témaköreinek kutatásában. 

Az indiai szakirodalom, amely nagyrészt Panini művének kommentálásából 
állt, részletesen foglalkozott a nyelvi elemek közötti viszonyok kérdésével. A 
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mondat magvának az igét tekintették. Az ige és a mondatban szereplő többi szó 
viszonyának elemzése során az indiai nyelvészek három olyan követelményt 
jelöltek meg (Robins 1999: 171), amelyeknek teljesülni kellett ahhoz, hogy 
grammatikailag helyes mondatok jöhessenek létre: 

a szavaknak mint meghatározott nyelvtani osztályok tagjainak egymás 
várományosainak kell lenniük, mert ennek hiányában csupán a szavak 
egymást követő, értelmetlen csoportja jön létre; 
a szavaknak szemantikailag összeillőnek kell lenniük; 
a szavaknak időben közvetlenül egymás után kell következniük. 

Az igével kapcsolatban álló főneveket karakóknak (szereplőknek, résztvevőknek) 
nevezték és az ige által jelölt cselekvésben vagy folyamatban betöltött szerepük 
alapján osztályozták őket (például: a cselekvő, a cselekvés tárgya). Figyelemre 
méltó az indiai nyelvészek azon megállapítása, mely szerint a karakák többféle 
formális eszközzel is kifejezhetők. 

A káraka fogalma nem azonosítható sem az eset, sem a vonzat fogalmával, 
ám jelentése alapján mégis közel áll azokhoz az absztrakt esetekhez, amelyeket az 
esetgrammatikával foglalkozó kutatók, illetve a kormányzás és kötés elméletének 
generatív grammatikusai használnak (Fillmore 1968: 1-88, Anderson 1977, 
Horrocks 1987: 102-108). 

5. A vonzat fogalma a magyar nyelvészeti szakirodalomban 
A szófajközpontú latin grammatikákhoz hasonlóan a régi magyar nyelvtanok is 
Dionysios Thrax műveit tartották követendőnek. A szintaxissal külön fejezetben 
foglalkozó grammatikák csak a középkorban terjedtek el. Ezek a mondattanok 
azonban még erősen szótani jellegűek voltak, a szavak összekapcsolódási módjait 
az egyeztetés, illetve a vonzat alapján vizsgálták. Ezt a fajta szintaxist a XVIII-
XIX. századig szókötésnek, öszverakásnak vagy szórakosgatásnak nevezték, s 
mindez tulajdonképpen nem a mai értelemben vett mondattannak, hanem inkább a 
szószerkezettannak felelt meg. A régi magyar grammatikák szintaxissal foglalkozó 
részei általában három fejezetre tagolódtak, úgymint: egyeztetés, vonzat és szórend 
(Károly 1964: 165). 

A XIX. század elejétől kezdődően a mondattant azonban már nem a 
Dionysios Thrax grammatikájából eredeztethető szófaji szemlélet alapján, hanem a 
mondatrészek szerint tárgyalták (Károly 1964: 166). A mondatrészek értelmezése 
Simonyi Zsigmond (Simonyi 1889) nevéhez fűződik, de az egyes mondatrészek 
elnevezése és a mondatrészek szerint történő elemzés már a Simonyi előtti 
nyelvtanokban is megtalálhatók (Szvorényi 1861, Riedl 1864). 

5.1. A vonzat fogalma a régi magyar nyelvtanokban 
A mondatban az ige központi szerepének és a bővítmények különböző funkcióinak 
a hangsúlyozása Fogarasi János (1801-1878) jogtudós és nyelvész, valamint 
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Brassai Sámuel (1800-1897) erdélyi polihisztor nevéhez fííződik. Mindkét tudós 
olyan fontos eredményekre jutott a magyar nyelvtudomány, azon belül elsősorban 
a mondathangsúly, a szórend és a centralizmus elvén alapuló mondatszerkezet 
vizsgálata során, amelyek jelentősen előrevitték a mondattani kutatásokat és 
előkészítették a terepet a különböző vonzatgrammatikák számára. 

Természetesen Fogarasi és Brassai felismerései nem minden előzmény 
nélkül születtek meg. Régi grammatikusaink közül például Szenczi Molnár Albert 
(Szenczi 1610) foglalkozott mondattanában vonzatokkal, amelyeket azután ennek 
megfelelően használ a műveiben: ,Jki féli hatalmadat", „hiszek szent lélekbe hiszek 
egy közönséges keresztyén anyaszent egyházat", „én csudálok ti rajtatok" 
(Szathmári 1968:218). 

5.1.1. 
Kövesdi Pál (1686) gyakorlati jellegű nyelvtanának mondattani részében a latintól 
eltérő magyar szerkezetekről szólt. Un. regulákban sorolta föl az igék vonzatait: 
„De regimine seu rectione genitivi et dativi", „De rectione accusativi", „De 
rectione ablativi", „De rectione verbi infíniti" (Szathmári 1968: 339). Külön 
figyelmet fordított a tárgyesettel és más ragos formákkal álló igékre és azok 
származékaira (csudál vmit, de csudálkozik vmiri), illetve a kétféle vonzattal álló 
igékre és melléknevekre {fél vkit, vkitől; méltó vmire, vmihez). 

5.1.2. 
Kortársaihoz hasonlóan Pereszlényi (1702) is a latin mondattanok szerkezetét 
követte; munkájának első fejezetében a szóegyeztetésről, a többi öt fejezetben 
pedig a vonzatokról írt. Megállapította - többek között hogy a cselekvő igék 
leggyakoribb vonzata a tárgyeset, de sok ige a tárgyeseten kívül részeshatározóval 
vagy más esetekkel is állhat (pl.: Vettem kertet tíz aranyon). A szerző bemutatta a 
visszaható, műveltető és a szenvedő igék vonzatait, utalva arra, hogy jelentésétől 
függően egy adott ige mellett többféle vonzat is állhat. 

5.1.3. 
A XVIII. század legvégén jelent meg Gyarmathi Sámuel (1751-1830): Okoskodva 
tanító magyar nyelvmester (1794) című munkája, amelyet a szakirodalom az első 
magyar szintaxisnak tart. Könyvének bevezetőjében („Elöljáró beszéd") arról szólt, 
hogy az eddigi grammatikák - ismeretei szerint - nem tartalmaztak semmiféle 
útmutatót a magyar „öszverakáshoz", holott az „öszverakás" törvényei igen 
fontosak a nyelv bemutatásában és a helyes beszéd kialakításában. Könyve 96. §-
nak szöveges bevezetőjét egy „Útmutató tábla" követi, amely a szintaxis ágrajzos 
felvázolását tartalmazza. A szintaxist először a törvényes (Legitima) és a stiláris 
(Figurata vei Ornata) regulák által szabályozott részekre bontotta, majd az előbbit 
két további egységre tagolta, úgymint egyeztetési (Convenientiae) és szabályozó 
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{Regiminis) részekre. Mai szemmel is figyelemre méltó a „Regiminis" rész további 
rendszerezése, amely gyakorlatilag egy ágrajzokkal operáló, formalizáló nyelvtani 
leíráshoz hasonlítható (Gulya 1978: 87). 

Szintaxisának törvényeit Gyarmathi matematikai jellegű eljárásokkal 
vezette le egy tíz tételben megfogalmazott egyetemes nyelvtanból. E tíz tételből 
csupán egyet említünk Gulya János rövidített átfogalmazásában: „A mondatban az 
alanyon és az állítmányon kívül a 'mellesleg odajáruló nevek', vagyis a tárgy és a 
határozók (vonzatok), csak meghatározott rendben és érvénnyel következhetnek." 
(Gulya 1978: 92) Gyarmathi szerint az „öszverakás" fo része a nyelvtannak, hiszen 
a legszebb szavakból sem lehet szép nyelvet formálni, ha azok nem az 
„öszverakás" törvényei szerint rakatnak össze szép „palotává" Továbbá a beszéd is 
csak abban az esetben értelmes, ha a szavakat „nem hányjuk széjjel csak a mi 
tetszésünk szerint", hanem oda helyezzük, ahová az „öszverakás" törvényei azt 
megengedik: „Ha egy mondás vagy ki-tétel, tsak két szóból áll-is; mindjárt egyike 
a másiknak törvényt szab, hogy az, hol, és miként álljon, úgy, hogy az egyik 
mindenkor bíró, (regens) a' másik pedig birattatott (rectum)." (Gyarmathi 1794) 

Az első magyar szintaxis írójának racionalista szemléletű rendszeres 
nyelvtanában tehát már találkozunk a regens-rectum fogalompárral, az 
„öszverakás" törvényeit megfogalmazó definíció részeként. Gyarmathi definíciója 
szerint a regens egyrészt a rectum mondatban elfoglalt helyét, másrészt pedig a 
nyelvtani formáját határozza meg. 

5.1.4. 
A XIX. század első felében megjelenő főleg gyakorlati célokat szolgáló 
nyelvoktató művek különös figyelmet fordítottak az ige mondatszervező szerepére, 
valamint az egyes mondatrészek közötti viszonyok vizsgálatára (Márton 1812, 
Farkas 1816, Szalai 1831, Vajda 1840). Az alábbiakban Szalay Imre 
megállapításaiból említünk néhány példát. 

Szalay Imre a Magyar nyelvtudományi rövid oktatás kezdő tanulók 
számára című nyelvtanának második „czikkelyében" („A' Szók' 
öszveigazításáról") a következőket állapította meg: „[...] a' vezérlett szó a' vezér 
szóhoz a' megkívántató ejtésben, számban, személyben, módban 's időben 's a' t. 
legyen alkalmaztatva ' igazítva. [...] A' szók' öszveigazitását a' mondásban elő 
forduló ige alapítja 's legfőképpen vezérli. Az igével kell kérdeznünk: ki? mi? kié? 
mié? kinek? minek? kit, mit? kitől? mitől? kire? mire? 's a' t. 's így tetszik-ki, 
micsoda ejtésbe 's számba szükség tenni a' nevet, vagy e' helyett a' névmást, 
részesülőt, 's a' beszéd' más változható részeit" (Szalay 1831: 132.) Szalay 
terminológiájával élve tehát a következőképpen fogalmazhatjuk meg a vonzat 
törvényét: a vezér-szó, vagyis az ige vezérli a vezérlett szavakat, vagyis a 
bővítményeket, meghatározva ez utóbbiak esetét, számát, személyét, módját és 
idejét. 
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5.1.5. 
A vonzat fogalmának további pontosításában fontos szerepet játszott az 1846-ban 
közrebocsájtott akadémiai nyelvtan (A magyar nyelv rendszere, MNYR 1846). Az 
akadémiai nyelvtan harmadik, mondattani része a következő felosztásban tárgyalja 
a szóegyeztetés és a szóvonzat kérdéseit. A szóegyeztetés és a szórend mellett a 
szóvonzat alkotja az ún. szókötés három alapegységét, a szókötés pedig a 
mondatkötéssel együtt a mondattan két alapvető részét képezi. Szókötésen az egyes 
szavak vagy beszédrészek értelmes mondatokká való alakításának szabályait érti, a 
szókötés részeként tárgyalt szóvonzat pedig a beszéd részeinek viszonybeli 
összeköttetéseit vizsgálja. A beszéd részei ugyanis a mondatban többféle 
viszonyban állnak egymással, s ezen viszonytól függően különbözőképpen 
módosulhatnak: „Azon név vagy ige, melly maga mellé más nevet vagy igét 
viszonyít: vonzó- vagy vezér-névnek és igének; a' viszonyított név vagy ige pedig 
vonzott-nak vagy vezérlett-nek mondatik, és ragot veszen fel." (MNYR 1846: 
281.) Ez a definíció egyértelműen hangsúlyozza az ige mondatszervező szerepét, 
mivel a „vonzónév", illetve „vezérnév" terminusok mellett egy szófaji kategória 
nevét említi. Ezáltal mintegy magától értetődőnek tünteti fel, hogy amennyiben egy 
szó szófaja ige, akkor az „vonzó" vagy „vezér" 

5.1.6. 
Ezt a gondolatot mélyítette el Brassai Sámuel: A magyar mondat (Brassai 1860, 
1863-1865) összefoglaló elnevezést viselő értekezéseiben. Legtöbb kortársával 
ellentétben Brassai úgy vélte, hogy a mondatban nincs dualizmus, illetve az alany 
és az állítmány dualizmusa semmiképpen nem tartozik a mondat lényeges jegyei 
közé. A „nyelvbeli egyén", a mondat, amely az igéből és az igéhez tartozó 
igehatározókból áll. Ez utóbbiak, köztük az alany is, úgy viszonyulnak az igéhez, 
mint a „vazallusok" a fejedelemhez. S bár a mondatnak „ tartó és forduló sarka " az 
ige, azért a „vazallusoknak" is vannak „törvényesen szabályozott jogaik, 
rendfokozatuk és némi önkormányzatuk" Brassai megállapítja, hogy az ige 
egymaga is képes önálló és értelmes mondatot alkotni, azonban rendszerint „az igét 
másnemű szókkal támogatjuk, melyek értelmét kifejtik, magyarázzák, fokozzák, 
minősítik, meghatározzák, szélesítik, korlátolják, hozzája tartozó körülményeket 
jelelnek" (Brassai 1865: 178). Ezek a határozók, melyeket Brassai szintaktikailag 
egyenértékűnek tart, mivel egyikük sem „elébbvaló", egyikük sem „lényegesebb", 
egyikük sem „nélkülözhetetlenebb", mint akármelyik másik. így tehát a határozók 
„bolygók az ige-nap körül", amelyek maguk is holdakat vonzanak és vezetnek 
maguk körül - ezek a határozók határozói, vagyis a jelzők. Ennek alapján Brassai 
megkülönböztetett egyszerű és jelzős mondatokat. A jelzős mondatok annyiban 
térnek el az egyszerű mondatoktól, hogy előbbiekben a jelzők csak közvetve 
„hódolnak" az igének, míg a határozók közvetlenül határozzák meg az igét. A 
centralizáció elve azonban itt sem szenved csorbát, mert ha közvetve is, de minden 
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tag a mondat lelkére, az igére vonatkozik, melyben a mondat főcélja tömörül 
(Brassai 1860: 342). 

5.2. A határozók körül kialakult vita 
A magyar nyelvészeti szakirodalomban a határozók megítélése, a különféle 
határozók osztályozása és besorolása nem egységes. „Bizonyos, hogy a határozók 
definiálása és a határozó-fajok elkülönítése a nyelvtannak egyik legnehezebb 
feladata általában, de különösen bonyolult az a magyarban" - írja 1900-ban Kardos 
Albert a Magyar Nyelvőrben (Kardos 1900: 245). S valóban, ha végigtekintünk a 
XIX. század magyar grammatikáin, azt látjuk, hogy csaknem minden évtized újabb 
változást hozott a határozók felosztásában. Különösen sok problémát okozott a 
határozók bizonyos osztályainak, nevezetesen a képes helyhatározóknak és az 
állandó határozóknak a jellemzése és osztályozása. Nem véletlen, hogy a 
nyelvészek többsége (Kis-Erős 1915, Klemm 1928) a képes helyhatározóknak, 
illetve az állandó határozóknak, vagy más terminológiával élve az állandó 
vonzatoknak a definiálását és kategorizálását tekintette a különféle 
határozórendszerek próbakövének. 

5.2.1. 
A határozók osztályozását aszerint szokás típusokba sorolni, hogy az egyes 
mondattanok szerzői hol helyezték el rendszerükben a vonzatokat. Az ún. 
kiegészítős osztályozásnak (Szvorényi 1861, Riedl 1864) az a lényege, hogy a 
határozók közül kiemelik a vonzatokat és kiegészítőkként kategorizálják őket. A 
kiegészítőkkel egy olyan új mondatrészt teremtettek az állítmány, az alany, a 
határozó és a jelző mellett, amelyet bizonyos igék mindig ugyanazzal a raggal és 
névutóval kívánnak meg maglik körül. Az állítmányt vonzónak, a kiegészítőt 
vonzottnak, magát a jelenséget pedig a vonzat törvényének nevezték (Bachát 1980: 
102). 

5.2.2. 
A kiegészítős osztályozással szemben a későbbi magyar mondattanokban jóval 
nagyobb hatása volt az ún. képes helyhatározós osztályozásnak. Ezen osztályozás 
létrehozója Szinnyei József volt (Szinnyei 1885), aki szerint nemcsak a szavakat, 
hanem a helyhatározóragokat és a helyhatározós körülményt kifejező névutókat is 
lehet képes, azaz átvitt értelemben használni. A képes értelemben használt 
határozói raggal vagy névutóval ellátott szavak nem igazi, hanem képes 
helyhatározók. 

5.2.3. 
A határozó fogalmának tisztázására Simonyi Zsigmond (1853-1919) kétkötetes 
monográfiájában került sor (Simonyi 1888-1892). Simonyi azon mondatrészeket 
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nevezte határozóknak, amelyeknek az a feladata, hogy az állítmányt, illetve az igét 
közelebbről meghatározzák és kiegészítsék. Az alany és a tárgy nem tartozott ezen 
mondatrészek közé. 

A tárgy, illetve a határozó megkülönböztetése mellett Simonyi nevéhez 
fűződik a vonzat fogalmának átértékelése is. Monográfiájának V fejezetében („Az 
állandó határozók ['vonzatok']") kifejtette, hogy minden nyelvben nagy számmal 
találhatók állandó kapcsolatok, amelyek szokásszerűen ismétlődnek, mivel a szokás 
bizonyos igéket rendszerint bizonyos határozókkal kapcsol össze. Majd leszögezte: 
„Az ilyen állandó határozókat magyar nyelvtanaink hosszú ideig vonzatoknak 
nevezték." (Simonyi 1888: 45.) Simonyi annyiban birálta a „vonzat" elnevezést, 
amennyiben azt a Szvorényi-féle értelmezésben használták: a szóvonzatban az 
egyik szó olyan hatással van a másikra, hogy az valamely ragot fölvenni kénytelen. 
Ez a definíció azonban csak néhány megmerevedett szólásra érvényes, az esetek 
többségében a vonzatok állandósága meglehetősen relatív és korántsem 
szükségszerű. A korábbi vonzat értelmezéssel szemben megállapította, hogy a 
vonzat ragjai, illetve a névutó nem a vonzó ige hatására szerepel a mondatban, 
hanem saját jelentésénél fogva, amely aztán a vonzó ige jelentésével kombinálva 
együttesen fejezi ki azt a tartalmat, amit éppen közölni szándékozunk (Simonyi 
1888: 45). 

Simonyi újabb kísérletet tett a határozók osztályozására. Az ún. 
állapothatározós osztályozásában az állandó határozókat is az állapothatározók 
közé sorolta. 

5.2.4. 
Az eddigiek folyamán bemutatott nézeteket élesen bírálta Balogh Péter, 
amennyiben úgy vélte, hogy a határozók világos áttekintéséhez tovább kell lépni az 
alakok puszta vizsgálatától és az alaktani kategóriáktól. Nézete szerint a határozók 
rendszerét kizárólag mondattani alapokra lehet felépíteni (Balogh 1897: 353). A 
határozóknak számára is az a legvitatottabb és legtöbb fejtörést okozó része, 
amelyet Simonyi tévesen az állapothatározók, Szinnyei pedig a képes 
helyhatározók közé sorolt. Balogh utal rá, hogy a nyelvészek közül többen nem is 
tartották az említett mondatrészeket határozóknak, hanem kiegészítőnek vagy 
kiegészítésnek nevezték őket. Ez utóbbi elnevezések indokául az szolgált, hogy 
azoknak az igéknek vagy mellékneveknek, amelyekhez járulnak, magában nincs 
teljes értelme és ezért kiegészítésre szorulnak a szóban forgó mondatrészek által. 
Mások ugyanezen jelenséget (bízik vlciben, gondol vkire, gondolkodik vmin, vmiről 
stb.) függő határozóknak és vonzatoknak is nevezték. 

Balogh a Magyar Nyelvőr (Balogh 1897: 245-252, 384-392) hasábjain egy 
cikksorozatban írt arról, hogy milyen tulajdonságok jellemzik e különféle 
terminológiával jelölt mondatrészeket. Legfeltűnőbb sajátságukat abban látta, hogy 
„szükségképpen hozzájárulnak az igéhez, az ige mintegy vonzza őket, s nélkülük 
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az ige nem állhat" Például a bízik igéhez okvetlen hozzá kell tenni, hogy kiben, a 
hasonlít igéhez, hogy kihez stb. (Balogh 1897). 

Már Simonyi felismerte, hogy e mondatrészek és a többi határozó közötti 
különbség nem magukban a határozókban, hanem az igefogalomban rejlik 
(Simonyi 1888-1892. I.: 45-49). Ezt a nézetet vallotta Balogh is. Ő a logikából 
kölcsönvett ún. „viszonyos" és „viszonytalan" fogalmakat (Mill 1874: 58) tette 
meg tárgyhatározós rendszerének alapjául. Abból indult ki, hogy a logikában a 
viszonyos fogalmak olyan jegyeket foglalnak magukban, amelyek szükségképpen 
más fogalmakat is feltételeznek. Például az atya fogalma feltételezi egyrészt az 
anya, másrészt a gyermek fogalmát, az uralkodó az alattvalókat stb. Ennek 
analógiájára állapította meg, hogy bizonyos igék vagy melléknevek viszonyos 
fogalmak, amelyek „okvetlenül kiegészítésre szorulnak", mivel olyan cselekvést 
vagy tulajdonságot fejeznek ki, amelyet maga az alany nem végezhet el, illetve az 
alany magában nem birtokolhat; „elvégzésére és bírására más személyek és tárgyak 
is szükségesek, mint közreműködő tényezők" (Balogh 1897: 386). Példaként a 
hasonlít, bízik, jártas viszonyos fogalmakat említi, mint olyanokat, amelyek 
okvetlenül kiegészítésre szorulnak. Vannak azután olyan igék és melléknevek, 
amelyek önmagukban is tökéletes értelmet fejeznek ki, mivel olyan cselekvést 
vagy tulajdonságot jelölnek, „melyhez nem kell szükségkép hozzájárulni más 
személynek vagy tárgynak, elég maga az alany, amelyhez a cselekvés v. 
tulajdonság fűződik" (Balogh 1897: 386). Balogh példái a következők: A fiú alszik. 
Atyám egészséges. 

Minden attól függ tehát, hány tényezős a cselekvő, pontosabban hány 
közreműködő tényező szükséges a cselekvéshez. Az elmondottak alapján nem 
túlzás azt állítanunk, hogy Tesniére-dráma metaforájának egy egyszerűsített 
változatával állunk szemben, amelyből azonban a Balogh által „közreműködő 
tényezőknek" nevezett bővítmények további differenciálása még hiányzik. Amikor 
Balogh azt mondja, hogy a cselekvéshez „ritkábban elég egy tényező, a 
legtöbbször azonban legalább két tényező szükséges", tulajdonképpen a 
mennyiségi valencia fogalmát határozza meg, igaz szintén egyszerűsített formában. 

5.2.5. 
Annak ellenére, hogy Szinnyei „képes helyhatározós" rendszerét több bírálat érte, a 
XX. század első felének jelentősebb mondattanai az ő osztályozására épültek. 
Bizonyos módosításokkal Klemm Antal (1883-1963) is elfogadta Szinnyei 
rendszerét. Klemm abból indult ki, hogy a ragok használata nem az ige 
vonzerejétől függ, hanem azoktól a viszonyoktól, amelyeket ki akarunk fejezni. Az 
1927-ben felolvasott akadémiai székfoglalójában mely egy évvel később A 
mondattan elmélete címmel nyomtatásban is megjelent (Klemm 1928) 
részletesen foglalkozott a határozók kérdésével. „A mondattan tüzetesebb 
rendszere" c. fejezetben hangsúlyozta, hogy a határozóknak a jelentésből kiinduló 
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tárgyalásához logikailag kifogástalan határozórendszerre van szükség, melyet a 
már létező határozórendszerek kritikai átvizsgálásából nyerhetünk. Klemm 
rendszerének lényege az állítmányban és a határozóban kifejezett fogalmak között 
fennálló gondolati viszonyban ragadható meg. Az egyes gondolati viszonyokat 
Klemm logikai fogalmak alá rendelte, mint például: hely, idő, állapot, mód stb. 
Megállapította továbbá, hogy a határozói ragok és névutók eredetileg helyi 
viszonyokat jelöltek, azonban idővel más, elvontabb viszonyok kifejezésére is 
kezdték őket használni. Mindennek alapján a határozókat két csoportba sorolta, 
úgymint igazi helyhatározók és képes helyhatározók. Utóbbi csoportot tovább 
bontotta az általában vett képes helyhatározók csoportjára, amelyeknek közelebbi 
meghatározására nincsenek külön fogalmi kategóriák (pl: gyönyörködik a 
virágokban) és a jelentésbelileg közelebbről meghatározott képes helyhatározók 
csoportjára (Klemm 1928). Mint ahogyan ez utóbbi csoport elnevezése is mutatja, 
az ide tartozó határozók által kifejezett gondolati viszonyok általános fogalmi 
kategóriákba sorolhatók. 

5.3. A vonzat hagyományos értelmezése 
A XX. század második felében íródott nyelvtanainkban a vonzat terminus általában 
a képes helyhatározó vagy az állandó határozó mellett szinonimaként fordul elő 
(MMNyR 1961, MMNy 1985), vannak azonban szerzők, akik kizárólag a vonzat 
terminust használják (Elekfi 1966, Hadrovics 1969). 

5.3.1. 
Például A mai magyar nyelv rendszere (MMNyR 1961) című tudományos leíró 
nyelvtan második kötetének IV. fejezetében („Az egyszerű mondat belső 
megszerkesztettsége és részei") B. Lőrinczy Éva a vonzat elnevezést az állandó 
határozó terminust követően, általában zárójelben, szinonimaként, mintegy 
magyarázatként használja. Nézete szerint a határozóktól eltérően az állandó 
határozó, vagyis a vonzat és a fölérendelt mondatrész között nem csupán 
szintagmatikus kapcsolat van, hanem egyfajta lexikai kötöttség és egybetartozás is 
felismerhető: „A vonzó ige, névszó vagy kifejezés szinte maga mellé kívánja a 
megfelelő raggal, névutóval alakult határozót, ez mintegy állandó kísérője, 
velejárója a mondatban, mivel egy bizonyos jelentéstartalom kifejezésére csakis 
vele együtt, vele határozós szerkezetbe tömörülve képes. Az ilyenféle 
szerkezetekben előforduló ragos, névutós határozókat állandó határozóknak 
(másképp vonzatoknak) nevezzük." (MMNyR II. 1961: 251.) 

5.3.2. 
A mai magyar nyelv (MMNy 1985) című egyetemi tankönyvben az állandó 
határozók szinonimájaként a vonzatszerű határozók terminus szerepel. A 
vonzatszerű határozók csoportjába azok a határozók kerültek, „amelyeknek 
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jelentését nem lehet közelebbről meghatározni" (MMNy 1985: 290), s amelyek 
alaptagjukkal nemcsak szintagmatikus viszonyban állnak, hanem attól alaki 
tekintetben is szorosan függenek. Az állandó határozó „bizonyos igékhez, 
névszókhoz, szókapcsolatokhoz hagyományos módon mindig azonos, mintegy 
szótárilag meghatározható - vonzatszerű - raggal vagy névutóval kapcsolódik." 
(MMNy 1985: 330) 

5.3.3. 
Prószéky Gábor a „Határozók, szabad határozók" című 1989-ben publikált 
tanulmányában (Prószéky 1989: 220) az elmúlt időszakból három alapvető művet 
emelt ki, amelyek a vonzatokkal és azon belül elsősorban az igei vonzatokkal 
foglalkoztak. Elekfi László, H. Molnár Ilona és Komlósy András tanulmányairól 
van szó. Mindhárom szerző több írásában is részletesen tárgyalta a vonzat 
problematikáját, definiálta magát a fogalmat és elemezte a vonzatokkal kapcsolatos 
jelenségeket. 

5.3.4. 
Elekfi László (Elekfi 1966) az igék nyelvtani szerepéből kiindulva jut el a vonzat 
fogalmáig, amely nézete szerint a szótárt a szintaxissal összekötő lexikológiai 
fogalom. Vonzatdefiníciója azonban inkább szemantikai jellegű: „Vonzatnak 
nevezzük általában [...] az olyan névszót (ideértve a névmást is) vagy határozót, 
amely meghatározott nyelvtani alakban kapcsolódik egy másik szóhoz (igéhez, igei 
névszóhoz, melléknévhez) vagy úgy, hogy nélküle nincs meg az a jelentése, mint a 
szintagmában, vagy úgy, hogy az illető szófajnak csak bizonyos (jelentéstanilag 
kötött) kategóriáihoz járulhat." (Elekfi 1966:195.) Elekfi a tárgy mellett az alanyt 
és a kinetikus határozót is vonzatnak tekinti, ugyanakkor az állapothatározót és a 
statikushatározót nem tartja vonzatnak, mivel azok jelentéskülönbség nélkül 
fordulnak elő igés és igétlen mondatszerkezetben egyaránt. 

A vonzatok számának meghatározásakor Elekfi egy-, két- és 
háromváltozós predikátumföggvényekeí vizsgál, s úgy véli, hogy a magyar igének 
nem lehet háromnál több szükséges vonzata. Ami az esetleges vonzatok számát 
illeti, úgy Elekfi leszögezi, hogy az igének több esetleges vonzata is lehet, mint 
három, igaz azok olykor alig különböztethetők meg az önálló határozóktól. A 
„lehetséges" vagy „esetleges" vonzatokon az olyan határozókat vagy tárgyat, 
nagyon ritkán az alanyt érti Elekfi, amelyek az igéhez annak igei mivoltából 
adódóan kapcsolódnak és az ige jelentését sem teljesebbé nem teszik, sem meg 
nem változtatják. 

Az ige tartalmi oldala mellett a formait is rendkívül fontosnak tekinti, 
hangsúlyozva, hogy az ige lényegéhez - annak komplex jellegéből adódóan - a 
.jelentéstartalmi mozzanatokon kívül nyelvtani alaki mozzanatok is 
hozzátartoznak" (Elekfi 1966: 183). Éppen ez az alaki mozzanat, vagyis a verbum 
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finitum formája az, aminek jelentős mondatszervező szerepe van azáltal, hogy egy 
vagy több főnévvel kapcsolatban valamilyen viszonyt illetve viszonyokat fejez ki. 

Elekfi meghatározásainak kiindulópontja lényegében azonos azzal, amit a 
MMNyR-ben találunk: a vonzatok kapcsán ő is ugyanazt a két tényezőt tartja a 
leglényegesebbnek, nevezetesen a vonzat nyelvtani alakját és azt a szerepet, 
amelyet a vonzat az ige jelentéstartalmának kifejezésében játszik. Ugyanakkor 
megállapítja, hogy bizonyos vonzatok az ige jelentését sem teljesebbé nem teszik, 
sem meg nem változtatják. Arra azonban nem kapunk választ, hogy miért tekintjük 
az ilyen határozókat mégis vonzatoknak s miben különböznek az ilyen fakultatív 
vonzatok a szabad határozóktól. 

5.3.5. 
H. Molnár Ilona 1966-ban azt írta, hogy a vonzat lényegének megállapítása mind a 
mai napig rejtély és titok, mivel megbízható kritériumok hiányában annak 
eldöntése, hogy egy adott határozó vonzatnak tekinthető-e vagy nem, gyakorlatilag 
a beszélő nyelvérzékére van bízva (H. Molnár 1966: 157). Fontosnak tartotta annak 
eldöntését, hogy voltaképpen szemantikai, logikai vagy grammatikai jelenség-e a 
vonzat, esetleg mindhárom egyszerre, vagyis egy grammatikai 
szabályszerűségekben megnyilvánuló jelentéstani-logikai jelenség. 

Elekfi cikkét bírálva, későbbi tanulmányában H. Molnár kifejtette, hogy a 
vonzatot nem lehet szemantikai jelenségként kezelni (H. Molnár 1969). Elekfitől 
eltérően a probléma olyan megoldását is elképzelhetőnek tartotta, amely a vonzat 
fogalmát nem kötné kategorikusan a bővítmények egyetlen szemantikailag vagy 
szintaktikailag meghatározott csoportjához sem. Nézete szerint az igék 
„vonzóereje", vagy más szóval „erőtere" nem más mint az igék kategóriáját 
egészében átfogó törvényszerűségeknek egy-egy konkrét esetben való 
megnyilvánulása (H. Molnár 1969: 234). Következésképpen csak az olyan 
bővítményeket nevezte vonzatnak, amelyek valamely igei struktúrának a 
megkülönböztető jegyei. Eszerint az igék bővítményrendszere egymást kölcsönösen 
meghatározó struktúrákból áll, s az ige erőtere tulajdonképpen ezen oppozicionális 
struktúrák működési területe. H. Molnár abban látta a kötött, de nem kötelező és a 
szabad bővítmények közötti különbséget, hogy az előbbi - fakultatív volta ellenére 
is - megkülönböztető eleme egy adott igei vonzatstruktúrának, az utóbbi azonban 
nem. Kötelező vonzatnak tekinti azt a vonzatot, amely nélkül az ige nem állhat (pl: 
sejt vmit, alapszik vmin), fakultatívnak azt a vonzatot, amely nélkül az ige állhat 
(pl: olvas vmit, gondolkodik vmin). 

H. Molnár szerint az igék bővítményrendszerét alkotó vonzatstruktúrák 
elkülönítésének legfőbb elve a tranzitivitás. Ebből adódóan a tárgyban az ige 
bővíthetőségének jelképét látja; a tárgy mint a tranzitív és az intranzitív struktúrák 
megkülönböztető jegye, mindig kötött bővítmény, mindig vonzat. H. Molnár 700 
ige mintegy 2000 struktúráját elemezve jut arra a megállapításra, hogy a tárgynak a 
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határozói bővítmények között vannak a rokonai és mindazok a bővítmények, 
amelyeknek struktúramegkülönböztető szerepük van, a tárgyhoz hasonló funkciót 
töltenek be. A határozókra igen jellemző, hogy milyen viszonyban vannak a 
tárggyal; a tárggyal váltakozni képes határozók ugyanis struktúramegkülönböztető 
jegyek, vagyis vonzatok (pl: vár vkit, vkire; átugrik vmit, vmin). A tárgyszerű és a 
tárggyal váltakozni képes határozók mellett H. Molnár vonzatoknak tartja az 
igekötős igék igekötője által meghatározott bővítményeket. Ez utóbbi határozók - a 
tárgyszerű és a tárggyal váltakozó határozókkal ellentétben - legtöbbször nem a 
cselekvés objektumát fejezik ki, ám mégis van közös vonásuk: az irányulás 
mozzanata (H. Molnár 1969: 237-241). (Az irányulás fogalmának megjelölése nem 
új a magyar szakirodalomban, például Riedl Szende nyelvtanában az ige vonzó 
erejének definiálásakor is találkozunk vele; lásd Riedl 1864: 247.) H. Molnár a 
tranzitivitást és ezáltal a vonzat fogalmát határozza meg az irányulás segítségével: 
„az igének van egy általános + - objektum irányulás alapjelentése vagy strukturális 
jegye, amely bővítését szabályozza, illetve magyarázza" (H. Molnár 1973: 128). 
Ennek alapján az igéhez a legszorosabban az alany, a tárgy, illetve a velük rokon 
funkciójú határozók kötődnek. Ugyancsak az irányulás jegyének segítségével 
válaszolja meg H. Molnár korábbi cikkeiben felvetett kérdését a vonzat 
természetére vonatkozóan: „most már világos, hogy egy magasabb szinten a 
vonzatnak egyszerre van grammatikai és szemantikai funkciója, pontosabban 
funkciója kétoldalú" (H. Molnár 1973: 129). 

A H. Molnár által javasolt vonzatdefiníció gyakorlatilag változtatás nélkül 
szerepel az Új magyar nyelvtanban. (É. Kiss Kiefer Siptár 1998). Ezen 
definíció szerint a vonzatok az ige kötött bővítményei. Ezek lehetnek a tárgy (fogja 
a tollat), a tárgyszerű határozó (békére vágyik), a tárggyal váltakozó határozó 
(golyóvá formál valamit), az igekötőtől előírt határozó (beleesik az árokba), az 
igekötő hiányából adódó kötelező határozó (a fűre heveredik) (H. Molnár 1969: 
242, É. Kiss 1998:201). 

5.3.6. 
Komlósy András (Komlósy 1983) vonzatokra vonatkozó megállapításai a 
hagyományos, valamint az Elekfi- és H. Molnár-féle felfogás bizonyos tételeinek 
összegzése. Prószéky cikke (Prószéky 1989: 221-222) hat szempontot említ, 
amelyek szerint Komlósy elkülöníti a vonzatokat a szabad határozóktól. Ennek 
alapján a vonzatokat az jellemzi, hogy nem „szó szerinti" jelentésben állnak a 
mondatban, mondattá tesznek valamit, ami önmagában nem teljes értékű mondat és 
nem a mondategészhez, hanem egy-egy mondatrészhez járulnak. Ezzel szemben a 
szabad határozók mindig „szó szerinti" jelentésükben állnak a mondatban, az őket 
befogadó mondat jelentését nem változtatják meg, csupán kiegészítik, és 
használatuk nem kötődik a befogadó mondat valamely részének tulajdonságaihoz. 

Az 1992-ben megjelent Strukturális magyar nyelvtan első kötetében 
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(SMNyl992), Komlósy: „Régensek és vonzatok" c. tanulmányában (Komlósy 
1992: 299-529) foglalja össze vonzatelméletét. Ebben az értelmezésben a vonzat 
viszonyfogalom, ezért egy adott nyelvi egység csak abban az esetben azonosítható 
vonzatként, ha utalás történik a vonzatrelációt létrehozó másik elemre is. Ezen 
relációs jelleg miatt a vonzat fogalmi tartalma olyan definícióban ragadható meg, 
amely a reláció másik elemére, vagyis a régensre is utal. Az egyes nyelvi 
egységeknek nem állandó tulajdonsága a vonzatok körébe való tartozás, s ezért 
csupán meghatározott mondatokban, meghatározott régensek mellett válnak olyan 
nyelvi egységekké, amelyeket vonzatként lehet definiálni. Ebből adódóan a mondat 
vonzatrelációinak feltárása elsődlegesen a régens ismérveinek a meghatározását 
teszi szükségessé, s csak ezt követően kerülhet sor a vonzat specifikumának 
definiálására. 

-5.3.6.1. 
A régens fogalmának definiálásakor Komlósy abból a tényből indul ki, mely 
szerint a nyelvi egységek egy bizonyos csoportja meghatározza saját környezetét. 
Ezeknek a nyelvi egységeknek állandó igénye az, hogy körülöttük meghatározott 
számú és megfelelő minőségű nyelvi egység legyen jelen. Első megközelítésben 
tehát azokat a nyelvi egységeket nevezhetjük régenseknek, amelyek környezetüket 
azáltal határozzák meg, hogy megkövetelik bizonyos más nyelvi egységek 
jelenlétét. A régensek jelölik a mondatban megfogalmazott tényállás szereplőinek a 
tulajdonságait, a szereplők közötti viszonyokat és azt az eseményt, amelyben a 
szereplők részt vesznek. Ugyanaz a régens eltérő szereplőkkel is megnevezheti az 
azonos viszonyokat. Ez azonban csak abban az esetben valósítható meg, ha a 
régensek szemantikai szerkezetének ún. üres helyeit mindig más, vagyis változó 
nyelvi egységek töltik be. A régensek tehát a nyelv azon elemei, amelyek az őket 
tartalmazó mondatokban bizonyos számú, meghatározott szemantikai és 
morfoszintaktikai / grammatikai tulajdonságokkal rendelkező nyelvi egység 
jelenlétét követelik meg, illetve teszik lehetővé. A grammatikailag helyesnek 
minősíthető mondatokban régensek tehát csak meghatározott jelentéskörbe tartozó 
és meghatározott grammatikai tulajdonságokkal felruházott vonzataikkal fordulnak 
elő (Komlósy 1992: 316). A vonzatok számát a régensek határozzák meg, azonban 
a régensek mindig csak korlátozott számú (általában 1-4) vonzatot vehetnek maguk 
mellé. 

-5.3.6.2. 
Általános megközelítésben Komlósy azokat a nyelvi egységeket nevezi 
vonzatoknak, amelyeknek jelenlétét egy adott mondatban vagy szerkezetben a 
régens grammatikai tulajdonságai követelik meg, illetve teszik lehetővé. A 
vonzatok mintegy kielégítik a régensek követeléseit s ezáltal mondattá formálnak 
egy olyan szót vagy szerkezetet, amelyek önmagukban nem lennének teljes értékű 
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mondatok. Éppen ezért a vonzatok általában nem hagyhatók el a megjelenésük 
feltételeit meghatározó régenst tartalmazó mondatokból. 

Egy-egy bővítmény vonzat-voltának igazolására az elhagyhatóság 
kritériuma alkalmazható: amennyiben egy meghatározott mondatból egy adott 
bővítmény elhagyása értelmetlen vagy grammatikailag helytelen mondatot 
eredményez, úgy a szóban forgó bővítményt vonzatnak tekintjük. Az 
elhagyhatóság kritériuma azonban önmagában nem alkalmas a vonzat fogalmának 
definiálására, ám elhatároló kritériumként használható egyfelől a vonzatok és a 
szabad határozók, másfelől a kötelező és a fakultatív vonzatok differenciálásakor. 

Attól függően, hogy a régens megköveteli, vagy csak lehetővé teszi 
bizonyos vonzatok meglétét a mondatban, a vonzatok lehetnek kötelezők vagy 
fakultatívak (Komlósy 1992: 317-318). Vonzatnak csak az elhagyhatatlan 
bővítmények tekinthetők, ám az elhagyhatósági próbával azonosított vonzatok nem 
föltétlenül kötelező vonzatai a régensüknek. Következésképpen az elhagyhatóság 
kritériuma némiképp módosul a kötelező és a fakultatív vonzatok azonosítása 
esetében, ugyanis a fakultatív vonzat csak akkor válhat elhagyhatatlanná, ha olyan 
szabad határozó kerül mellé, amely a vonzat nélküli mondatban nem szerepelhet 
(Komlósy 1992: 318). Tehát a kizárólag elhagyhatatlan bővítményeket tartalmazó 
mondatban minden vonzat kötelező, hiszen a fakultatív vonzat jelenlétének az a 
feltétele, hogy egy bizonyos szabad határozó is szerepeljen a mondatban. 

A vonzatok fontos jellemzője, hogy milyen viszonyító elemmel (eset, 
elöljáró, névutó stb.) kapcsolódnak a régenshez. A viszonyító elem milyenségét a 
régens határozza meg, amit például az eseteknél úgy fogalmazhatunk meg, hogy a 
régens esetet ad vonzatának. Azonban a régens a vonzatának nem csak esetet, 
hanem tematikus szerepet is ad. A vonzatok ugyanis nem rendelkeznek annyiféle 
különböző tulajdonsággal, ahányféle régens és vonzat van, hanem meghatározott, 
egy-egy osztályt jellemző tipikus ismérveik vannak. Ez tette lehetővé azon 
mondattani általánosítások megtételét, amelyek egyes vonzattípusokra 
vonatkoznak. Egy ilyen általánosítás eredménye a Théta-szerep vagy tematikus 
szerep fogalma is, ami tulajdonképpen nem más, mint a különböző fogalmi 
szerepek egy-egy osztályát jellemző jegy. A Théta-szerep hatással van a 
bővítmények kifejezési lehetőségeire, mivel a bővítmények grammatikai 
tulajdonságait nagymértékben befolyásolja az általuk betöltött fogalmi szerep. 
Azokat a fogalmi szerepeket, amelyek a vonzatok viselkedését azonos módon 
determinálják, ugyanazon általánosabb szereptípus képviselőinek tekinthetjük, s 
ezeket az általános szereptípusokat nevezzük tematikus szerepeknek vagy théta 
szerepeknek. Az azonos tematikus szerep alá csoportosítható fogalmi szerepeket 
közös tartalmi jegyek jellemzik, amelyekről az egyes tematikus szerepek az 
elnevezésüket (pl.: Ágens, Patiens, Experiens, Instrumentum stb.) kapták (Komlósy 
1992: 359). 
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A tematikus szerepek feltételezését a vonzatok tulajdonságaiban fellelhető 
szisztematikus különbségek indokolják, s ebből adódóan az egyes tematikus 
szerepek leírásai ezeknek a tulajdonságoknak az összessége. A leírást az határozza 
meg, hogy az adott tematikus szerepet betöltő vonzatok milyen valóságbeli 
összefüggésekre leképezve láttatják a régens jelentését. A régensek tehát mint az 
általuk ábrázolt dráma cselekményének hordozói szétosztják a különböző 
szerepeket a vonzatok között, azaz meghatározzák a vonzatok tematikus szerepét, 
vagyis a tematikus szerepet a vonzatok a régensüktől kapják. 

Amikor azt mondjuk, hogy egy igének vonzatai vannak, tulajdonképpen 
azt is kifejezésre juttatjuk, hogy az adott igét tartalmazó mondat hiányos, vagyis 
grammatikailag helytelen a vonzatok nélkül. A mondatban megjelenő vonzatoknak 
mind mennyiségileg, mind minőségileg meg kell felelniük a régens által előírt 
követelményeknek. Arról, hogy az adott régens mellett a megfelelő, minden 
szempontot kielégítő vonzatok szerepeljenek az ún. théta-kritérium gondoskodik, 
amikor is előíija, hogy egyfelől a régens szemantikai struktúrája által determinált 
összes théta-szerepet ki kell osztani az arra alkalmas referenciális nyelvi 
egységeknek, másfelől pedig minden théta szerepet igénylő nyelvi egységnek meg 
kell kapnia a megfelelő théta-szerepet. 

5.3.7. 
A Magyar leíró nyelvtani segédkönyvben (MLNyS 1994) Rácz Endre írásai alapján 
Keszler Borbála foglalja össze a problémát - a mű jellegéből adódóan igen 
tömören és lényegretörően. A vonzatokkal kapcsolatos egyik legelteijedtebb mai 
álláspontot képviselve, a szerzők megállapítják, hogy a bővítményeknek két nagy 
csoportja különböztethető meg: a kötött és a szabad bővítmények. A kötött 
bővítményeket másképp vonzatoknak nevezik. Vonzatdefiníciójuk szemantikai 
jellegű: „A vonzat olyan bővítmény, amelynek jelentése szervesen hozzátartozik az 
alaptag jelentéséhez, olyan mozzanattal egészíti ki az alaptag jelentését, amelyet az 
szükségképpen megkíván." (MLNyS 1994: 77) A kötelező és a fakultatív vonzatok 
megkülönböztetése elsődlegesen szintaktikai alapra épül, ám az alaptag 
szemantikai struktúráját is figyelembe veszi. A kötött kötelező bővítmény, vagyis a 
kötelező vonzat az elliptikus szerkezetek kivételével soha nem maradhat el az 
alaptag mellől a struktúra sérülése nélkül (pl: jártas vmiben; Pista jártas a 
matematikában, de *Pista jártas). Ezzel szemben a kötött fakultatív bővítmény, 
vagyis a fakultatív vonzat elmaradhat az alaptag mellől, jóllehet hozzátartozik 
annak jelentésstruktúrájához (pl: szerelmes vkibe; Pista szerelmes Annába; ±11. 
Pista szerelmes). 

5.3.8. 
A 2000-ben megjelent Magyar Grammatika szintén a kötött bővítményeket nevezi 
vonzatoknak (MG 2000: 355). Az 1994-es segédkönyvhöz képest újdonságnak 
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számít azonban a régens terminus használata, melynek definíciója gyakorlatilag a 
Komlósy-féle (Komlósy 1992: 323) meghatározásra épül. 

Befejezés 
Amikor Brassai a naphoz és bolygóihoz, a fejedelemhez és vazallusaihoz avagy 
Tesniére az atom vegyértékéhez, illetve az aktáns-elméletében egy „mini 
drámához" hasonlítja a fent bemutatott viszonyokat, tulajdonképpen komprimált 
formában és igen szemléletes módon megfogalmazta a vonzat problématikájának a 
lényegét. Megjegyzendő azonban, hogy ezek a hasonlatok nem meghatározott 
nyelvi egységekre, hanem kizárólag az igére vonatkoztak. 

A vonzat terminus történetének rövid áttekintése alapján megállapítható 
továbbá, hogy - a terminológiai különbségek és az eltérő megközelítések ellenére -
a különböző vonzatdefiníciók egy lényeges pontban megegyeznek. Minden 
definíció arra épül, hogy valamilyen módon meghatározza a szavak közötti 
viszonyok jellegét és e viszonyok kialakításáért felelős nyelvi egységeket, illetve 
azok funkcióit és tulajdonságait. 
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É T K E Z É S A T Ö R Ö K - K O R I M A G Y A R O R S Z Á G O N 

DOBROVITS MIHÁLY 

Amikor az oszmán-török hadak és a török népesség civil elemei berendezkedtek a 
hódolt Magyarországon, gondoskodniuk kellett a saját ellátásukról is. A magyar 
népesség hagyományától, étkezési szokásaitól sok mindenben elütő szokásrendszer 
jelent meg így az országban, melynek számára nem voltak elfogadhatók a korabeli 
magyar lakosság ételei. A hódoltságbeli török (vagy még inkább balkáni, főleg 
bosnyák) lakossággal ugyanis egy új, a hívei egész életét meghatározó 
eszmerendszer vált uralkodóvá a Kárpát-medence jelentős területein: az iszlám. 

Az iszlám ugyan sok mindent eltörölt a zsidóság étkezési tilalmai közül, 
mégis éppen elég tilalomfát hagyott meg ahhoz, hogy a magyarországi hódoltságba 
került muzulmán ne ülhessen le egykönnyen a magyarországi keresztény lakosság 
asztalához. E tilalmak közül a két legismertebb a bor és a disznóhús fogyasztására 
vonatkozik, az előírások azonban nem elégszenek meg ennyivel: fontos 
szabályokat tartalmaznak az étkezési céllal vágható állatokra, valamint a húsok 
vágására és elkészítésére vonatkozólag is. így például a levágásra szánt állat csak 
egészséges, hasított körmű patás lehetett, amelyet a hagyományos basmala 
formulával (bismillahi r-rahm§ni r-rahjmi) „Isten nevében" kellett, vére teljes 
elfolyatásával, levágni. Ha ezekből bármi is hibázott, a hús és a belőle készült étel 
máris tilalmassá (harám) vált az igazhívő számára. Bár az iszlám nem tiltja, hogy 
hívei egyenek a keresztények és zsidók (számukra nem tilalmas módon elkészített) 
ételeiből, de az ő asztaluk mellett is tiltotta a számukra tilalmasat. így például a 
taglózással vágó magyar mészárosok kínálta húsok bármilyen formában eleve 
tilalmasok voltak a muzulmán hódítók számára. Azt ugyan nem tiltja az iszlám, 
hogy keresztények vagy zsidók egyenek a muzulmánok asztalánál, a gyakorlat 
azonban mégis a külön infrastruktúra irányába mutatott. 

Az iszlám szigorú mértékletességre inti híveit az étkezés terén: egyszerre 
tiltja az aszkézist és a mértéktelen habzsolást. Valószínűleg ezzel függ össze, hogy 
a törökök asztalánál evő nyugatiak a török étkezést kifejezetten elkapkodottnak és 
szegényesnek érezték, holott a ránk maradt nem kevés fogás ízletes és jó minőségű 
étkezésről tanúskodik. Azonban lényegesen kevesebb került egyszerre az asztalra, 
mint nyugaton. A hívő számára külön megpróbáltatást jelent még a ramadáni böjt. 
Ez természetesen nem teljesíthetetlen, hiszen csak napkeltétől napszálltáig tiltják az 
evést és az ivást, azonban számos külön erre az időszakra készített ételt ismerünk. 
Az iszlám más formában is befolyásolja hívei étkezését: a napi öt ima kötelme 
szigorúan beosztja a hívő napjait, így közvetve az étkezést is befolyásolja. 
Általában két fő étkezést ismerünk, a reggelit és az estit. 

Az általános étkezési szokásoknál maradva, feltűnő, hogy eltér a nyugatitól 
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az étkezések ergonómiája is. A nyilvánosság előtt nem ülhettek egy asztalhoz a nők 
és a férfiak, sőt az „asztal" fogalmán is mást kell értenünk. A törők háztartásokban 
ismeretlen volt ugyanis az általunk használt szék és asztal; helyettük két, nyugaton 
ismeretlen tárgy könnyítette meg az étkezést: a sini és a sofra. A rézből vagy 
bronzból készült sini voltaképpen egy nagy kerek tepsi volt, amire az ételeket 
helyezték; maga a sini viszont a fából készült, talpas sofra tetejére került. A sofra 
köré azután párnák kerültek. Akik étkeztek, azok a párnákon foglaltak helyet, s a 
bal karjukra támaszkodva, jobb kezükkel ettek. Az evőeszközök közül csak a 
kanalat használták, egyébként a kezükkel nyúltak a közös tálakba. Az asztali 
készletben általában megtalálhatók voltak a zöld mázas kerámia, illetve jobb 
házaknál szeladon (mardubánpmertebani) vagy kínai porcelán ( q j n l / f a g f u r f ) 
edények, s a joghurtos talpas tálakat a mai napig a török hódoltság jellemző 
edénytípusának tartjuk. A kerámia mellett még réz, sárgaréz, ón- és bronz 
kerülhetett az asztali készletbe; az iszlám előírásainak megfelelően arany és ezüst 
még a szultán asztalára sem. Csak a nők használhattak aranyozott edényeket. Igaz, 
alkalomról alkalomra előfordult, hogy egy-egy szultán engedett a csábításnak, de a 
gyakorlat azután hamar visszalendült a korábbi kerékvágásba. A nyugati 
hagyománytól eltérően, az asztali készletet gyakran díszítette írás: jókívánságok és 
kisebb versikék éppúgy megtalálhatók voltak köztük, mint Korán-idézetek. 

Maga az étkezés menete minden esetben a basmala elmondásával 
kezdődött, s az elhamdu lillih forma zárta. Az étkezés végén került sor arra, hogy 
az ételt az 0iyetler ola kifejezéssel az étkezők egészségére kívánják. Tekintve, 
hogy kézzel, gyakran közös tálból ettek, ezért az étkezés minden esetben 
kézmosással kezdődött, s azzal is zárult. A kéz megtörlésére az együtt étkezők 
térdére fektetett asztalkendő {pe§kjr) szolgált. Ebből ki-ki a saját maga előtti 
darabot használhatta. 

Étkezésből és konyhából is többféle volt. Először is megkülönböztethetjük 
azokat céljuk szerint. így voltak családi-, vendégváró-, bankett-, ünnepnapi, 
lakodalmas és körülmetélkezési, ramadáni, muharremi, fürdő-, végül palotabeli 
étkezések. Külön főztek továbbá a katonáknak, különösen a családalapítás 
lehetőségétől megfosztott janicsároknak. Ezen kívül természetesen a birodalom 
minden tájegységének és nemzetiségének is megvoltak a maguk jellegzetes ételei; 
ugyanakkor nem voltak étkezési korlátozások. Ami az iszlám szempontjából 
megengedett ételnek (hel§l) számított, azt bárki megízlelhette, a ramadáni böjt 
időszakától eltekintve bármikor. A török konyha egyszerűségének hangsúlyozása 
mellett minden utazó kiemelte, hogy a törökök igen kevés húst esznek, jószerivel a 
kenyér, a hagyma, fokhagyma, uborka, illetve a bab, a lencse és a zöldbab az 
egyszerű emberek mindennapi tápláléka. Feltűnést keltett még a joghurt és a rizs 
fogyasztása is. 

Dernschwam adatai e tekintetben megegyeznek az 1730-as viszonyokat 
rögzítő César de Saussure-éivel. A Török Birodalmat 1553-ban bejárt Dernschwam 
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szerint a törökök nem ismerték a borsót, csak a fehér babot. (Kérdés, hogy ez a 
zöld- vagy a feles borsóra vonatkozó adat-e.) Feltűnő, hogy adatainkból hiányzik a 
később a török konyha ételeire olyannyira jellemző paradicsom és paprika 
emlegetése: Demschwam esetén ez még magától értődő, azonban 1730-ból már 
figyelemre méltó. Ami a konyhánkban török eredetűnek tartott töltött káposztát 
illeti, Demschwam éppen arról ír, hogy a törökök ismerik ugyan a káposztát, 
azonban ügyetlenül, csak édesen készítik, és a káposztájuk a nyomába sem ér a 
magyarok marhahúsos savanyú káposztájának. A későbbi török receptkönyvek 
ismernek ugyan töltött káposzta nevű ételt (bütünce lahana dolmasi), ez azonban 
egyben megtöltött édes fejeskáposzta. Ugyanakkor ismerték a töltött szőlőlevelet 
(yaprak sarmasi). Mindkét szerző kiemeli ugyanakkor a padlizsánt. Demschwam 
ismeri töltött változatát is, míg de Saussure csak az olajjal és olvasztott vajjal 
kenegetett, fűszerezett és roston sült változatát emlegeti, amiről megjegyzi, hogy 
ínyenc csemegének tartja. Ami a zsiradékokat illeti, természetesen még szó sem 
lehetett a mai török konyhában oly népszerű napraforgóolajról. Az olívaolaj és a 
birkafaggyú mellett az olvasztott vaj játszotta a legjelentősebb szerepet. Ami a 
vajat illeti, Demschwam arra utal, hogy legalábbis Isztambulba (Istanbul) a tatárok 
szállították a vajat. 

Ami a kenyérféléket illeti, utazóink többféle kenyérről tesznek említést. 
Már Demschwam is említi, hogy cipóféle kenyerüket a törökök csak melegen 
eszik. A cipó mellett de Saussure emleget egy kétujjnyi vastag lángosszerű 
kenyeret, amely vagy a mai pitához (pide), vagy pedig a janicsároknak és a 
nincsteleneknek osztott, korpás lisztből készült lágy fodlához lehetett hasonló; 
végül ismét Demschwam említi a maceszre emlékeztető, lágy kelesztetlen kenyeret 
(yufka ebnek), amelyet ő különösen visszataszítónak tartott. Szép hagyomány volt, 
hogy az étkezésekkor a családfő kenyeret osztott a család tagjainak. A kenyeret 
egyébként nem illett sem harapni, sem vágni, hanem törték. Demschwam említést 
tesz még a pogácsáról is, megjegyezve, hogy Magyarországon ügyesebbek abban, 
hogy tetejének megégését egy fedőlappal akadályozzák meg. 

Ami a mindennapi ételeket illeti, már Demschwam említést tett a reggelire 
evett levesekről. Ez a szokás ma is él a vidéki törökök között. Demschwam szerint 
reggelire leginkább búzalevest (bugday gorbasi) ettek, azaz olyan birkahúslevest, 
amelybe búzadarát főztek. Ebbe aztán kerülhetett egy kis hús és kenyér is. 
Demschwam leírása szerint ezt osztották a mecsetek mellett, azaz még 
pontosabban a dzsámik ( c á m f ) melletti cim ár etekben a nincsteleneknek is. A 
későbbi török szakácskönyvek ismernek egy irmik (búzadara) gorbasi nevű levest, 
ami valószínűleg azonos lehet ezzel. Ez készülhetett tyúklevesből is. Ami a reggeli 
leveseket illeti, utazóinknál nem szerepel a tarhana, holott ez a levesféle 
általánosan elteijedtnek mondható. A tarhana, amely egyébként „tarhonya" 
szavunk őse, eredetileg perzsa kifejezés. A perzsa tarxiná eredetileg búzából és 
joghurtból készült étel, illetve egy sajtfélét is hívnak így. Iránban ismert a 
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tarxinásir néven főzött tejes búzakása is. A perzsa eredetihez a török hunkár 
tarhanasi néven ismert étel áll a legközelebb, amelyhez még előző nap kenyérbelet 
törtek joghurttal pépesre, hogy azután reggel húsleves lassú hozzáadásával 
felfőzzék és hozzá zsiradékban pirított kenyeret adjanak. Több köze volt a magyar 
tarhonyához már annak a köznép által e néven fogyasztott levesnek, amely 
eredetileg búzagyöngyből, később pedig kelesztett, szárított és apróra vágva 
felhasznált kenyértészta felhasználásával készült. Voltaképpen ez utóbbiból jött 
létre a mi tarhonyánk. 

Érdemes megjegyezni, hogy a pirított kenyér gyakori emlegetése/ 
nyilvánvalóan ellene mond de Saussure-nek, aki szerint a törökök soha nem főznek 
ételbe kenyeret, bár maga a kenyértészta rendszeres alapanyaga a török ételeknek. 
Forrásaink szinte kizárólag húsos illetve húslé alapú levesekről beszélnek, de 
Saussure megjegyzi, hogy jószerivel minden levesebb ételt a leves (gorba) 
kategóriába sorolnak, s ez a török köznép fő eledele is. Kis levesen és búza-, netán 
rizskásán Dernschwam szerint egy hétig is elvannak. A levesek közül említik még 
a rizslevest (piring gorbasí), amely nem más, mint birkahús levesében megfőzött 
rizs, citrommal és ecettel ízesítve, jó sűrűre főzve, azonban úgy, hogy nehogy 
kásává álljon össze. 

Forrásaink említik még a búzakását (bulgur pilaví), amely a török köznépi 
étkezésnek a mai napig kedvelt alapanyaga. Maga az alapanyag forralás után 
hántolt, majd összetört búza volt. Ezt ma apróra vágott hagymán, só, bors, 
paradicsom és paprika hozzáadásával készült fozőlében készítik, amíg a leve el 
nem párolog, régebben valószínűleg ugyanez lehetett a módja, csak paradicsom és 
paprika nélkül. A kásafélékhez sorolhatjuk a rizst is, amely szinte minden esetben 
kiváltotta a török konyhát megkóstoló európaiak csodálatát. Dernschwam szerint 
ezt Egyiptomból hozták. Dernschwam kétféle elkészítési módját íija le. Az egyik 
szerint a rizst vízben főzték majd faggyúban pirították. A másik általa említett 
elkészítési mód rafináltabb volt, s a mi ízlésünk szerint már az édességekhez állt 
közelebb. A rizst mézes vízben főzték, sáfránnyal színezték, majd zsiradékban 
pirított mandulával díszítették. Valóban, a későbbi török szakácskönyvek is tesznek 
említést mandulás rizsről (bademli pilav), azonban itt az előre lepirított 
mandulához adták a rizst, amelyet a végén kaporral (dere otu) és az amerikai 
eredetű, s ezért a hódoltság idején még aligha használatos szekfüborssal (yeni 
bahar) ízesítették. 

Ami de Saussure élményeit illeti, ő még (vagy már) evett abból az ételből, 
amely ma a magyar közvéleményben a tipikusan törökös piláfot jelenti, de amely a 
mai Törökországban ismeretlen. Ez a rizskása apróra vágott birkahússal, netán 
baromfival, amelyet addig főztek, amíg leve el nem párolgott, a rizs pedig ki nem 
száradt. A későbbiekben ezt mint perzsa piláfot (acem pilavj) emlegették. Az egyik 
leírás szerint az apróra vágott birkahúst lepirítottak, s hozzá pisztáciát tisztítottak. 
A rizsnek is föltétlenül perzsiai, árpa nagyságú, hosszú szemű rizsnek (acem 
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pirinci) kellett lennie. A rizst apró szemű fekete perzsa mazsolával (Cacemin ki°mi0 

tabir ettigi bir nevci üzüm) főzték és körömcsontokkal akadályozták meg, hogy a 
rizs az edényhez tapadjon. E csontokra helyezték a húst. (Hogy könnyen főjön, bő 
zsiradékkal kellett meglocsolni.) A húsra helyezték a pisztáciát és a mazsolát, majd 
erre jött a rizs, amely közé egész feketebors-szemeket kellett mértékkel keverni. Az 
egészet felülről forró húslével öntözték meg, de csak mértékkel. (ízlés szerint 
sózták is.) Az edényt ezután lefedték, s a fedőt nyers kenyértésztával tapasztották 
le: másfél órát főzték, majd egy nagyobbacska tepsire borították ki az egészet. De 
Saussure szerint a rizst sáfránnyal és karmazsinnal is színesítették, az előbbi sárga, 
az utóbbi vörös színt adott. A rizst felszolgálás előtt vajjal locsolták meg, a 
szegényeknek már az ő korában is jobbadára csak ez jutott. Igaz, későbbi 
szakácskönyvek szerint a vajjal locsolt rizsnek is volt még egy speciális formája, a 
vajjal borított rizs (kaparna kapakli pilav): a rizst előbb húslével felforralták, majd 
egy másik edényben vajat futtattak, hogy azután liszt és víz hozzáadásával joghurt 
sűrűségű masszát kapjanak belőle. Ezt a rántásszerű masszát fölhevítették és ebbe 
szedték át merőkanállal a már megfőtt rizst. Tíz percig főzték, majd ezt is egy 
tepsire borították, úgy, hogy a vajas massza sapkaként borította a rizs tetejét. 

A rizs mellett Dernschwam említést tesz a török konyha egy másik 
jellegzetes műfajáról, a töltött zöldségekről (dolma). O valójában a töltött padlizsán 
és a töltött tök receptjét közölte. Ezeket szerinte birkahússal és fokhagymával 
töltve főzték, és joghurttal ízesítették meg. 

Ami a húsokat illeti, forrásaink egyöntetűek abban, hogy az Oszmán 
Birodalom muzulmán alattvalói számára a hús leginkább birkahúst jelentett. 
Dernschwam nem kis malíciával jegyezte meg, hogy a Kurban bayramj 
alkalmával úgy igyekeznek birkát vágni, mintha hétköznap valami mást is ennének. 
A birkahús mellett forrásaink emlegetik még a borjú és marhahúst is, főképp de 
Saussure. A hentesek viszont belsőséget nem árultak. A fejet és a lábat (kellepaga) 
külön lacikonyhákba adták, még a füstölni való nyelvet is csak kéz (suba) alól 
tudták beszerezni erre éhes német utazóink. Ez a mai napig így van 
Törökországban. Baromfiak közül elsősorban a tyúkhús jöhetett számításba: 
Dernschwam megdöbbenve íija le, hogy Isztambulban nemcsak külön tyúkpiac 
volt, de tyúkot tisztítva is lehetett kapni. (A madár fejét és lábát viszont nem ették, 
amit ő nagyon hiányolt.) Ami a madár elkészítését illeti: Dernschwam szerint 
feldarabolva rizslevesbe főzték, fahéjjal ízesítették. A tyúkot másképpen úgy is 
készítették, hogy belsejét hagymával töltve kemencében, parázson sütötték meg. A 
húsok elkészítése kapcsán is hallunk a kétnyílású kemencéről (tandir), azonban a 
kemencébe a húst agyagedényben tették be, úgy sütötték. 

Ami a húsokat illeti, természetesen meg kell emlékeznünk a kebabríA. Az 
apró darabokra vágott birkahúst pirított hagymával már Dernschwam is kiemelte. 
Ez de Saussure szerint apróra vágott húsdarab, amelyet hagymakarikákkal elegyest 
húztak nyársra, s olvasztott vajjal öntözgették. A kényes ízlésű svájci szerint 
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főképp a birkabordából, levantei hagymával készült változata volt fölséges. 
Ami az ételek sorrendjét illeti, de Saussure leírása különleges abból a 

szempontból, hogy őszerinte a török étkezés során a levest a kebab és a pilav után 
adnák az asztalra. Ez, ha igaz is volt, meglehetősen tiszavirág életű módi lehetett, 
mivel Dernschwam, aki nagyjából hasonló leírást közöl a török fogásokról, éppen a 
levest tartja az első fogásnak, és a rizst a harmadiknak. Nagyon másképp a szultán 
sem étkezett, ha egyedül evett: a XVII. századi szultánoknak, így Bobovi leírása, a 
hass oda vagy a kert szolgált étkezőhelyül. A felszolgált ételek között a főtt, 
kemencében fűszeresen sütött, netán kebab formájában elkészített birkahús volt az 
első fogás, ezeket követték a rostonsült húsok (birka, madarak), végül édességeket 
szolgáltak föl. 

Mielőtt a méltán világhírű török édességekre térnénk, érdemes 
megemlítenünk még egy ételtípust, amely igencsak jellemző ugyan a török 
konyhára, forrásainkban azonban nincs túl nagy becsülete. Ezek a sós sült 
tésztafélék, a pide és a börek. Dernschwam lacikonyhába való ételek közé sorolja 
őket, míg az úri társaságban mozgó de Saussure meg sem említi, hogy léteztek. 
Márpedig ezek a darált- vagy apróhússal, netán sajttal vagy tojással ízesített 
tésztafélék egykor is és ma is a török konyha kedvelt fogásai voltak. Igaz, e tészták 
még mindig jobban jártak a darált és apróhúsoknál, amelyekről szó sincs a 
forrásainkban - lehet, hogy a kebab címszó alatt rejtőzködnek. 

Ami az édességeket illeti, forrásaink külön kiemelik a baklava, muhallebi 
és a tejberizs élvezetét. Említik a helva egy archaikus, még nem napraforgómagból 
készült változatát is. A gyümölcsök közül különösen a dinnyét dicsérik. 
Meghökkentő, hogy Dernschwam szerint a XIV. századi isztambuli piacon nem 
ismerték a mazsolát. 

Végül (ha nem is utolsósorban), elérkeztünk a régi törökség mindennapi 
életét ismertető „delikát" témák egyikéhez. A hárem érdekességeire most 
természetesen nem fogunk kitérni, így marad az italok kérdése. Bár Allah teljes 
egyértelműséggel tiltotta híveinek a borital élvezetét, nyugati forrásaink 
megjegyzik, hogy azért a XVI. és XVIII. század közötti Oszmán Birodalom 
muszlim alattvalói meglehetős nyíltsággal hódoltak e szenvedélynek. Vigyázniuk 
legföljebb csak arra kellett, hogy akit ittasan az utcán értek, azt kíméletlenül 
megcsapatták, így a szolgálatkész kocsmárosok éjszakára egy matracon látták 
vendégül muzulmán ügyfeleiket. Bort azonban maguk nem készítettek, hanem azt 
zsidó és keresztény ügyfeleik készítettek a számukra. Ami a borokat illeti, 
Dernschwam a szokásos undorával nyilatkozott a számára szokatlan, mészen át 
szűrt, taposott édes vörös borokról, míg de Saussure egy ínyenc szakértelmével 
rangsorolta a különféle görög és örmény fajtákat. Maguk a törökök elvben csak 
ecetet vagy pekmez nevű mézzel édesre főzött mustot készíthettek a szőlőből. Ittak 
pálinkát is, amelyet Lengyelországból és Oroszországból importáltak; ez azonban 
nem a ma jól ismert vodkaféle volt, hanem mézsörből készült. Legalábbis ez a 
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helyzet a XVI. században. Sem Demschwam, sem de Saussure nem tesz említést a 
manapság olyannyira jellemző ánizspálinkáról (ráki). A jellegzetes török italok 
közül ki kell emeljük még a sörbetet ($erbet), valamint a hogaf nevű italfélét. Amíg 
a sörbet mézzel és gyümölcsízzel felfőzött vízből készült, a ho§af voltaképpen 
cukorsziruppal készült kompótféle, amelyet úgy ittak, ahogy azt manapság 
Oroszországban szokásos. Minden forrásunk kiemeli, hogy az étkezések alatt nem 
ittak, csak az étkezés után. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a XVII. 
században már általánossá volt a „fekete leves", a kávé fogyasztása, maga a szultán 
is ezzel fejezte be ebédjét. 
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ELTERNÉ CZÖNDÖR KLÁRA 

1. Történelmi előzmények 
A zsidóknak az Ibériai-félszigeten való jelenléte, a hagyományok szerint, régi 
időkre megy vissza. Egyes feltételezések szerint itteni megjelenésük a Kr.e. X. 
századra tehető, erre vonatkozóan azonban megbízható adatok nem állnak 
rendelkezésre. Azt viszont biztosra vehetjük, hogy már korán megjelentek a 
Földközi-tenger ibériai kikötővárosaiban, és hogy nagyobb számban a római 
légiókkal együtt érkeztek a félszigetre, mely tényt írásos emlékek is igazolják. A 
Római Birodalom nyugati tartományaiban türelmes és engedékeny légkörben 
élhettek, a vizigótoknak Kr.u. 409-ben való betörésével, majd keresztény hitre 
térésükkel azonban a zsidó lakosság életkörülményei nehezebbé váltak. Ebben az 
időben került sor annak a törvénynek a kiadására, mely első ízben rendelte el vagy 
a katolikus hitre való áttérésüket, vagy hispán földről való kiűzésüket. Az arab 
hódítók megjelenésével, 711-től helyzetük gyökeresen megváltozott. Al-
Andaluszban1 ugyanis a VIII. és XI. század közti időszakban muzulmánok és 
zsidók toleráns és többkultúrájú közegben élhettek egymás mellett. A legtöbb 
iszlám uralkodó tisztelte és védelmezte vallásukat és szokásaikat, sőt bátorította a 
mór Hispánia politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági életében való 
részvételüket. 

A Reconquista2 előrehaladtával, a X. századtól kezdve, az Almorávidák3 és 
Almohádok4 betörését követően, ezeknek a dinasztiáknak vallási fanatizmusa 
következtében, sok zsidó közösség az északi, keresztény királyságokban próbált 
menedéket találni. A XIV századtól pedig, elsősorban Kasztíliában, Aragóniában 
és Katalóniában, az egyre romló gazdasági nehézségek és az ismétlődő járványok 
nyomán, helyzetük az egyre erősebb mértékű zsidóellenesség következtében 
jelentős mértékben megromlott. Ez az általános válsághelyzet vezetett az 1391-ben 
bekövetkező véres sevillai eseményekhez, majd 1492-ben a zsidóknak az Ibériai-
félszigetről történő kiűzéséhez. Az erről szóló királyi dekrétum olyan sorsdöntő 
pillanatban született meg, amikor az erős és központosított hatalom és az egységes 
Hispánia létrehozása érdekében a Katolikus Királyok5 mindenképpen keresztül 

1 A muzulmán Spanyolország arab elnevezése. 
2 Az arabok által elfoglalt Pireneusi-félsziget visszahódítása a VIII. századtól kezdve. 
3 Berber uralkodócsalád, a XI-XII. században a Maghreb-övezetben és Andalúziában 
uralkodott. 
4 Berber dinasztia, 1147-1269 között uralkodott Észak-Afrikában és Andalúziában. 
5 Kasztíliai Izabella (1451-1504) és Aragóniái Ferdinánd (1452-1516). 
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akarták vinni a vallási egység megteremtését. Az Ibériai-félszigetről elűzött 
mintegy 150 000 - 200 000 zsidó különböző keresztény és muzulmán országokban 
talált menedékre. Számosan először Portugáliába mentek, de mivel itt sem 
maradhattak hosszabb ideig, tovább vándoroltak az Oszmán Birodalom, Észak-
Afrika és Hollandia irányába. A Kelet felé tartók jelentős része végül a török 
birodalom területén telepedett le, melynek toleráns politikai és közigazgatási 
berendezkedése valamennyi területén élő kisebbség, így a zsidók számára is 
lehetővé tette hagyományaik, vallásuk és nyelvük megtartását is. Ilyen 
körülmények között figyelemre méltó befolyásra tettek szert a birodalom életében, 
mind gazdasági, mind kulturális tekintetben. 

A XIX. században a nyugati eszmeáramlatok és a Balkánon élő népek 
nemzettéválásának során olyan mélyreható változások következtek be ebben a 
régióban, amelyek gyökeresen megváltoztatták az itt élő spanyol zsidók életét. Az 
1912-ben kirobbanó balkáni háború nyomán kialakuló államok ingatag 
belpolitikája és az egyre erőteljesebb gazdasági válság következtében sok szefárd6 

emigrációba kényszerült. A leggyakrabban választott úti cél Amerika volt, 
elsősorban az északi földrész, bár sokan döntöttek Dél-Amerika és Európa (Párizs, 
London, Hollandia és Spanyolország) mellett. A Törökországban maradó szefárd 
zsidóknak ugyanakkor eleget kellett tenniük a Kemal Atatürk által bevezetett 
reformintézkedéseknek is (1928). Ezek egy része az ország életének nyugati 
mintára való átalakítását jelentette, másrészt pedig a különböző nemzeti 
kisebbségek sajátosságainak, így a szefárd kultúra jellegzetességeinek a 
megszűnését is. Ilyen körülmények között a II. világháború tragikus eseményei 
végső csapást mértek a keleten élő szefárdokra. Vagy megsemmisítették őket, vagy 
pedig ismét emigrációba kényszerültek. Elsősorban azokba az európai országokba 
menekültek, amelyekről úgy vélték, hogy ott nem kell üldöztetéstől tartaniuk, így 
Franciaországba, Angliába és magába Spanyolországba is. A háborús évek után 
azonban nem sokáig tartózkodtak ezeken a helyeken, a többség inkább Amerikába 
és Izraelbe költözött. 

Napjainkban a szefárdok népességszámára vonatkozóan csupán becsült 
adatok állnak rendelkezésre, pontos kimutatások nem. Ezeknek a becsléseknek 
alapján számuk kb. 300 000 és 1 500 000 közé tehető. Szinte lehetetlen felmérni, 
hogy pontosan hányan vannak, és hogyan oszlanak meg a különböző földrészek 
között. Jelenleg a szefárdok többsége a másodlagos diaszpóra1 országaiban 

6 Az Ibériai-félszigetről kiűzött zsidók sefardíesnek vagy sefarditasn&V, magyarul 
szefárdok, nevezték magukat, vagyis Sefaradbó\ valónak, a félsziget héber neve után. A 
szefárd elnevezés magára a nyelvre is vonatkozhat. 
7 Az ún. másodlagos diaszpóra azt a földrajzi helyet jelöli, ahová az Oszmán Birodalom 
fölbomlása és a XIX. század végén kezdődő szefárd népvándorlási hullám 
következményeként érkeztek a különböző közösségek tagjai. 
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található, így az Amerikai Egyesült Államokban és Izraelben, kisebb számban 
Spanyol-Amerikában. Az elsődleges diaszpórán8 belül Törökország, pontosabban 
az isztambuli (Istanbul) közösség jelentősebb, a többi, vagyis a görögországi és a 
délszláv a holokauszt következtében csaknem teljesen eltűnt, a hollandiai, itáliai és 
franciaországi közösségekhez hasonlóan (Díaz-Mas 1997, Harris 1994, Pérez 
1993). 

2. A szefárd zsidók nyelve 
Az Ibériai-félszigeten élő zsidók nyelve mind a mai napig fennmaradt, mely 
nyelvmegtartást azért nevezhetjük egyedülállónak, mivel a XV század végi 
kiűzetésüket követően, bárhová is vetődtek és bárhol is telepedtek le, mindenhol 
nyelvi kisebbséget alkottak. Beszélőközösségeik a középkor óta folyamatosan 
nyelvcsere-helyzetben éltek, és két-vagy többnyelvű környezetük ellenére, a 
földrajzilag egymástól távol eső szefárd diaszpórák el tudták kerülni az őket 
befogadó társadalmak nyelvi asszimilációs hatását, s a mai napig, ha elszórtan is, 
de találunk olyan zsidó-spanyol, élő nyelvközösségeket, melyek egyedülálló 
bizonyítékai ennek a ritkaságszámba menő nyelvmegtartásnak. 

2.1. A zsidó nyelvekről általában 
A zsidók, történelmük során, bárhová is vetette őket a sors, külön 
városnegyedekben, a másvallásúaktól elkülönülve éltek a hagyományos zsidó 
társadalom viszonylagos zárkózottságából következően (Weinreich 1975: 209-
252). Ez a helyzet nemcsak fizikai, hanem társadalmi, kulturális és nyelvi 
elszigeteltséget is jelentett számukra. Mivel nyelvük, a héber, a XIX. század végéig 
alapvetően irodalmi nyelvként, írásban élt, a hétköznapi érintkezésben a 
környezetükben élők nyelvét vették át, illetve idővel kialakították azok jellegzetes 
zsidó változatát, egyrészt sajátos kulturális környezetük hatására, másrészt pedig a 
nem-zsidókkal szembeni védekezés megnyilvánulásaként, önvédelemből. Ugyanis, 
ezt a nyelvet használva, a nem-zsidók nem érthették meg őket. így született meg a 
modern filológusok alkotta zsidó nyelvek elnevezés (Díaz-Mas 1997: 97). Ezek a 
nyelvek a domináns kultúra nyelvének különféle változatai voltak, amelyeket a 
zsidónegyedekben használtak a mindennapi társadalmi érintkezés során és a 
családon belül is. Tulajdonképpen a külvilágtól a vallás által elkülönült társadalom 
nyelvi eszközeként jöttek létre, olyan időszakban, amikor a vallás döntő 
fontossággal bírt, és azokon a helyeken, ahol jelentősebb diaszpóra élt. 

Az ún. zsidó nyelvek nem-zsidó nyelvi szubsztrátuma elsősorban a perzsa, 
szláv, arab, görög, latin nyelvek voltak, melyek számos héber és arámi elemet 
szívtak magukba. A legfontosabb ilyen nyelvek: a judeo-arab, a judeo-perzsa, a 

8 Az ún. elsődleges diaszpóra azt a földrajzi helyet jelöli, ahol 1492 után a zsidók 
letelepedtek. 
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ladino9 (a spanyolból) és a jiddis (a németből). A mintegy huszonhét zsidó 
nyelvváltozat többsége már kihalt, í 11. közel áll ehhez az állapothoz, ill. a 
„komolyan veszélyeztetett" nyelvek csoportjába tartozik, mint például a zsidó-
spanyol nyelv is, az Ethnologue10 besorolása szerint. Ennek értelmében a szefárd 
nyelv a spanyol nyelv zsidó változatának tekinthető, vagyis zsidó ibér-román 
nyelvnek. 

2.2. A zsidó-spanyol nyelv besorolásának kérdése 
A zsidó interlingvisztika szempontjából a szefárdok nyelve a zsidó nyelvek egyike, 
míg hispán szemszögből nézve dialektussal állunk szemben, a kasztíliai nyelvhez 
való tartozása ugyanis kézenfekvő, hiszen grammatikai normája a spanyol 
nyelvéhez hasonló és szókincsének nagyobb része a hispán szókészletből 
származik annak ellenére, hogy az idők folyamán más nyelvekből átvett 
kifejezésekkel is gazdagodott. Ezt a besorolást igazolják a spanyol dialektológiával 
foglalkozó művek is, amelyek a zsidó-spanyol nyelvet a spanyol nyelvváltozatok 
közé sorolják, mint például Zamora Vicente: a Dialectología espanola című műve 
is (Zamora Vicente 1996: 349-377). 

2.3. A nyelv nevei 
A zsidó-spanyol nyelvnek számos elnevezése ismeretes. Ezek egy része 
önelnevezés eredménye, abból a névből származik, amelyen a beszélők magukat 
hívták, és amellyel ibériai, illetve spanyol eredetükre utaltak (Bunis 1981: 30). Ezt 
jelzik a következő alakok: espanyol, (e)spanyolit, espaniolit, muestro (e)spanyol, 
ladino, románcé, franco espanyol, lingua franca (Besso 1981); illetve a 
Spanyolország héber nevére, Sefaradxa utaló szinonimák, mint sefardí vagy 
sefaradí. Az olyan nevek, mint judesmo, vagy egyszerűen judyo/jidyo, djydio, 
judezmo, zargon pedig a nyelvet beszélők zsidó voltára utalnak (Díaz Mas 1997: 
23). 

A középkortól napjainkig ezek a nevek gyakran változtak. A mai 
köznyelvben a ladino elnevezés a legelterjedtebb. Az izraeli kutatók is ezt a 
szakkifejezést részesítik előnyben (Bunis 1992). A nyelvszakos hallgatók és 
filológusok körében, valamint az újlatin nyelvtudományban, elsősorban 
Spanyolországban, a leggyakrabban használt szakszó a judeo-espanol vagy 
judeoespanol, míg a judezmo kifejezés a más nyelvű környezetben történő 
azonosítást szolgálja. 

Az espanol sefardí vagy sefardí nevek ugyancsak népszerűek az 
irodalmárok és nyelvészek körében, abból a meggondolásból kiindulva, hogy a 
szefárdok nyelve csak a szefárd lehet (Riano 1993: 83-105). 

9 A zsidó-spanyol nyelv egyik elnevezése. 
10 A világ nyelveinek adatbázisa. 
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2.4. A keleti zsidó-spanyol nyelvről 
Az Oszmán Birodalom területén fennmaradt keleti nyelvváltozattal1 kapcsolatban 
elteijedt nézet szerint a szóban forgó nyelv a XV. századi kasztíliai nyelv 
„megkövesedett, archaikus" formája. Ha ez utóbbi nyelv mai változatával 
hasonlítjuk össze, a zsidó-spanyol nyelv legsajátosabb vonásának valóban a 
középkori fonetikai rendszer egyes elemeinek a megőrzését tekinthetjük. Mint élő, 
beszélt nyelv azonban, az idő haladtával jelentős belső változáson ment át, és sok 
új elemmel gazdagodott. A modem spanyol irodalmi nyelvtől számos sajátosság 
választja el, ez pedig elsősorban korábbi elszigeteltségéből, illetve későbbi, más 
irányú fejlődéséből, valamint a több irányból jövő, külső nyelvi hatásból is adódik. 
A zsidó-spanyol nyelvben az archaikus és sajátos elemek jól megférnek egymás 
mellett, a vulgáris latinból származó alakok éppúgy, mint a mai spanyol nyelvi 
normának megfelelőek (Riano 1993, Hassán 1995). 

3. A zsidó-spanyol nyelv írásmódja 
A fennmaradt írásos emlékek egyértelműen bizonyítják, hogy a spanyolországi 
zsidók a kiűzésükkor már romanizáltak voltak, vagyis a spanyol nyelvet használták 
a keresztényekkel és az egymással folytatott kommunikációjuk során egyaránt. Ez 
a nyelv Al-Andaluszban a hispán-arab volt, majd a különböző katolikus 
királyságokban a különböző ibér-román nyelvek. Amikor a XIII-XIV. században a 
hispán zsidók nyelvi integrációja egyre erőteljesebbé vált, az ibér-román nyelv 
elfogadása természetes módon ment végbe (Lleal 1994: 99). A nyelv aktív ismerete 
egy tudós, rabbinikus tanítással foglalkozó kisebbség privilégiuma lett, a többség 
pedig a zsinagógákban, imádkozáskor valamint a liturgiával, szokásaikkal és 
ünnepeikkel kapcsolatban használta (Hemández González 2001: 281-332). 

Mint más zsidó nyelvek esetében (vagy más nyelvek zsidó változatainál), 
az ibér-román nyelvet is aljamiált12 formában, azaz a héber ábécé betűivel írták. Ez 
a szokás természetes volt számukra, a hagyományos zsidó oktatás nélkülözhetetlen 
része volt ugyanis az írott nyelv, így a spanyolországi zsidók számára a héber betűk 
ismerete magától értődött (Hassán 1995: 118). 

3.1. Az aljamiált írásmódról 
Az aljamiált írásmód a XI. századtól kezdve teljesen általános volt a hispán 
zsidóság körében, ugyanúgy, ahogy hagyományosan a mórok is saját nyelvük 
betűivel írták ugyanezt a nyelvet (Hassán 1987: 127-137). A zsidók ezzel 
megtarthatták szent szövegeik írásmódját, annak ellenére, hogy héberül alig tudtak, 

11 A klasszikus folosztás szerint az Észak-Afrikában beszélt zsidó-spanyol nyelv a nyugati 
nyelvváltozat, a keleti pedig az Oszmán Birodalom területén beszélt nyelvre vonatkozik. 
12 Az arab agamiya szóból származik, jelentése „idegen nyelv'", ezzel a szóval illették a 
muzulmánok a keresztények nyelvét. 
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és csak az olvasásban voltak jártasak a szöveg értése nélkül. 
A ladino nyelvű írások döntő többségét tehát ebben a formában készítették 

egészen 1928-ig; a török helyesírási reform bevezetésével ugyanis a latin betűs írás 
terjedt el a keleti szefárdok körében. Ezt az írásmódot korábban a spanyolországi 
zsidók azért is használták nagyon ritkán, mert kötelékeik döntő többségében a 
hittestvéreikkel való kapcsolattartásra korlátozódtak (Besso 1964: 307-324). A 
kiűzetést megelőző időszakban, az Ibériai-félszigeten élő zsidó közösségek főleg 
levelezés útján érintkeztek, minthogy ebben a korban veszélyes vállalkozás volt 
utazni, beszélt nyelvi kapcsolat így aligha állt fenn közöttük (Crews 1979: 3-20). 

3.2. A héber betűs írásváltozatok 
Az aljamiált írásmódnak két nyomtatott változata volt ismeretes: az egyik az ún. 
rási írás a legelteijedtebb és legjellegzetesebb írásmód volt. Nevét Rabbi Slomo 
Jichaki, mozaiknéven Rási (1040-1105) az Itáliában, Reggio di Calabriában 
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1475-ben kiadott Biblia-magyarázatának, az első nyomtatásban megjelent héber 
nyelvű, a középkori kurzív írásra emlékeztető, kerekded betűtípusa után kapta. Rási 
maga, a francia származású zsidó viszont sohasem használta ezt az írásmódot, 
amelyből hiányzik a magánhangzók feltüntetése.13 A szefárdok alkotta irodalmi 
művek döntő többségénél ezt a betűtípust alkalmazták, és legtöbbször a 
magánhangzókat is jelölték. 

A másik, merubá vagy kvadrát írásmódban szögletes betűalakokat 
használtak, elsősorban fejlécek, címek, bevezető verssorok, illetve vallásos 
szövegek nyomtatásakor, amelyben a maszoretikus,14 magánhangzókat jelölő 
pontokat és vonalakat feltüntették, de gyakran el is hagyták. Ezt az írásváltozatot 
elsősorban a XVI-XVIII. század vallásos irodalmában alkalmazták. 

13 A héber nyelv általában nem használ magánhangzókat, a csak mássalhangzókból álló 
szógyökök jelölnek egy-egy fogalomkört. 
14 A maszoretikus szövegben a magánhangzókat punktuációs rendszer jelöli. 
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A két nyomtatott írásváltozat mellett egy kézírásos solitreo vagy soletreo15 

néven ismert aljamiált írásmód is létezett, mivel a szefárdok ritkán fordultak a latin 
betűs íráshoz. Ennek az írásmódnak kurzív jellege miatt számtalan változata volt, 
és ez az írásváltozat az, amelyen a jelentős, a keletihez mérhető fontosabb kiadók 
hiányában, a marokkói irodalom jelentős része ránk hagyományozódott. Ezt az 
írásmódot használták az üzleti életben, külhoni kereskedőkkel folytatott napi 
levelezésben, családi feljegyzésekben és általában az informális levélváltás során 
(Harris 1994: 339). Az idősebb generáció szintén a solitreo írást használta, s ezt 
később a koncentrációs táborokban titkos írásként is alkalmazták egymás között. 

' ^ - f ? foIf P-f >rxnf J 

h b j j - ^ d .^r-.v J s j f y ^ / j r J ^ p.j J 

<£> ..V-uj-PJ} ir-ij J - . 7 - ^ 

jf>£ Jh> ?>-Jj X) .jr J-.y J „ i f f t ^ J í f
 r j f j 

v 7 < > - / > W v>' P - / 3 - / Í / J 5 

Ma már alig van valaki, aki el tudja olvasni ezt az írást, ezért a kézírásos levelek, 
dokumentumok, szövegek megmentése a szefárd nyelv kutatóinak napjainkban 
elsődleges feladata kell, hogy legyen. Ez annál is sürgetőbb, mivel e 
dokumentumok tulajdonosai, nem tudván elolvasni a birtokukban lévő szövegeket, 
fel sem mérik annak eszmei értékét (Sephiha 1982: 28-29). 

A két nyomtatott írásváltozat között a fő különbséget az jelentette, hogy 
amint már azt az előzőekben említettük, a rási nem tüntette fel a magánhangzókat, 
a kvadrát írásban azonban időnként jelölték. Ez a jelenség a következőkkel 

15 A régi spanyol soletrear igéből származik, jelentése „betűket egymás után kiejteni", a 
mai megfelelője: deletrear. 
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magyarázható: a legtöbb sémi alfabetikus írásrendszerben eredetileg nem voltak 
magánhangzók. Ezzel a gyakorlattal a héber nyelvben sem nagyon törődtek, 
ugyanis nem volt különösebben lényeges, hogy Jiszróel, Jiszraél, Jiszréel vagy 
valamilyen más formában ejtette-e valaki Izrael nevét, héberül ugyanis ezt a nevet 
jod-szin-rés-alef-lamed formában íiják: larXy. 

Ez a megoldás a nyelvet jól tudók számára olvasáskor nem jelentett 
problémát. A Kr.u. I. században a zsidóknak Palesztinából való távozását követően, 
a héber írni-olvasni tudás hanyatlásával azonban a rabbik felismerték, hogy a 
helyes kiejtést segítendő, pontokból és vonalakból álló rendszer kidolgozására van 
szükség. Ezeket az elsősorban magánhangzókra utaló jeleket, pontokat (nikkudim) 
a betűk fölé, alá vagy mellé írták. Ma már csak a bibliai szövegekben, vagy 
nyelvkönyvekben, mesekönyvekben, szótárakban használják, a mindennapi életben 
pontozatlanul írnak. 

Az alábbiakban a Teremtés könyvének első négy versét láthatjuk héber 
nyelven, pontozott formában: 
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A kiűzetést követő két évezred során a héber mint beszélt nyelv 
fokozatosan kihalt, csak a zsidó vallási élet céljait szolgálta. Ennek hatására 
írásbelisége kiemelt fontosságra tett szert, ezért tartotta meg a diaszpórában élő 
zsidóság is a héber betűs írásmódot a már említett helyi nyelvek többségénél, így a 
zsidó-spanyol nyelv esetében is. 

3. 3. Az aljamiált írásmód fejlődése 
Az Ibériai-félszigeten élő zsidók a kiűzetés előtt és azt követően is egy ideig, 
valószínűleg egy betűről-betűre (latin írásjel —> héber írásjel) történő 
transzliterációt alkalmaztak a zsidó-spanyol írott nyelvben (Penny 1996: 54-58). A 
judeo-spanyol ibér-román nyelv fonetikai rendszerének héber írásjelekkel történő 
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ábrázolása számos nehézséggel járt, idővel azonban ez a megfeleltetési rendszer 
egyre hatékonyabb lett. 

A mássalhangzókat jelölő héber írásjelek mellett az aljamiált szövegekben 
négy félmássalhangzó betűjelét (matres lectionis) magánhangzók jelölésére is 
használták, melyek a következők: 

h - Hé /h/ a szóvégi, középen képzett /a/jelölésére; 
y - Jod /}/ palatális magánhangzók /e/ és /i/ jelölésére; 
w - Vav /v/ veláris magánhangzók /o/ és /u/jelölésére, valamint az 
a - Alef /néma betű/ csaknem valamennyi magánhangzó jelölésére. 

A ladino nyelvben ezeken a grafémákon kívül, az egyes hangzók hangértékének 
módosítására, a már említett pontokat és vonalakat is használták diakritikus16 

jelként. Idővel a matres lectionis használata vált általánossá, a rási-féle írásváltozat 
előnyben részesítésével párhuzamosan (Hassán 1988: 127-137). 

A sémi írásrendszernek egy ibér-román nyelv fonológiai rendszerében való 
alkalmazása során különféle kiigazításokra volt szükség. Például az <1? > (ajin), 
< k » » > / K > (haf/kaf), <c> (cadi) és <t> (tav) betűk használata csak hebraizmusok 
jelölésére szolgált, mivel az általuk jelölt hang az ibér-román nyelvben nem fordult 
elő. 

A hozzáigazítás másik módja az előző fordítottjának tekinthető: ugyanazzal 
a héber grafémával jelölt, az ibér-román nyelvben azonban eltérő fonéma vagy 
hangpárok megkülönböztetésére, mint például <P> (fé) /f/ és < p > (pé) /p/; <B> 
(bét) d/b/ és < b> (vét) /v/; valamint < v> (sin) / J / és < f> (szin) /s/ „találták ki" a 
betű melletti vagy feletti pontozást, melynek jelenléte vagy hiánya jelölte a hangok 
közti különbséget. 

Hasonlóan oldották meg olyan ladino fonémák ábrázolását is, amelyeknek 
nem volt megfelelője a héber nyelvben. Például a < g> (gimel) /g/ ékezettel < G > 
/tf / lett, vagy a < z > (zajin) /z/-ből < T > /<fe /. 

A nyelv hangrendszerének változása az átírásban is tükröződött. A 
középkorban például <G> (gimel) jelölte a [tf ], [4 ], [3 ] és néha az [J ] hangot, 
de amikor a modern helyesírás a XIX. század első harmadában véglegessé vált és 
normalizálódott, < G > már csak a [tf ] és a [<fe ] hangokat jelölte, míg a [3 ] 
hangot a < Z >, az [J ] -t pedig < ti» vagy <X>. 

Az aljamiált szövegek helyesírásának egységesítéséhez a XVIII. században 
jelentős mértékben hozzájárultak a szefárd nyomdászok, akik egy rendszeres, a 
fonetika szabályainak a legtöbb szempontból megfelelő írásrendszert hoztak 
létre.Ezzel sikeresen megoldották azokat a problémákat, amelyek a sémi ábécé egy 
román nyelv fonetikai rendszeréhez való igazításából adódtak (Riano 1993: 83-
105). 

16 A betű alá, fölé vagy mellé írt, a betű szokásos hangértékét módosító jel. 
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Egyes grafémák hangreprezentációs funkciójának fokozatos elvesztésével 
és ezzel párhuzamosan a fonetikai átírás általánossá válásával tehát olyan 
írásrendszer jött létre, amelyben fonológiai szinten adódtak még bizonytalanságok, 
mind például a jóddal és vawal jelölt magánhangzók: e/i és o/u közti hangszín 
különbségek, vagy például a dupla jod lehetséges olvasatainak tekintetében: a 
palatális mássalhangzó y, emelkedő diftongust: ie, vagy ereszkedő diftongust: ey 
jelöl-e. 

Ezek a bizonytalanságok az 1928-ban, Törökországban bekövetkező 
helyesírási reformmal újabb problémák okozóivá váltak a latin betűs átírás 
bevezetésével. A folyamat azonban már a XIX. század közepe táján elkezdődött, 
amikor a francia, olasz, modern török, angol és spanyol nyelvet ismerők közül 
sokan áttértek a latin betűs írásra. Törökország zsidó lakossága is követte ezt a 
példát, míg Thesszalonikében a szefárdok egészen a II. világháborúig a 
hagyományos rási betűket alkalmazták a könyvkiadásban, amikor is a nácik a város 
valamennyi zsidó kézben lévő nyomdáját bezárták (Bunis 1992: 400-401). 

3.4. A latin betűs írásra való áttérés 
A zsidó-spanyol nyelv máig vitatott írásmódjának problematikája 1928-ra nyúlik 
vissza, amikor Kemál Atatürk már említett helyesírási reformja betiltotta az arab 
betűs írásmódot, helyette pedig a latin betűs török ábécé használatát rendelte el 
(Escritura 1999). Ettől kezdve a különféle kiadványok, a szefárdok által kiadott 
könyvek és újságok is kizárólag ezt az írásrendszert használva jelenhettek meg, a 
vallásos tárgyú alkotások kivételével, míg a reformot megelőzően a szefárd zsidók 
az előzőekben bemutatott héber betűs, aljamiált, rási vagy kvadrát írásmódot 
alkalmazták. A Balkánon ez a változás azonban már korábban elkezdődött, a 
nemzetállamok kialakulása idején a szefárd közösségek helyi kultúrához való 
alkalmazkodásakor. 

A latin írásmódra való áttérés kezdetektől fogva nehézséggel járt. Ennek 
egy része a ladino nyelv írásrendszerének egy sémi nyelv, a héber fonológiai 
rendszeréhez való hozzáigazításából adódott. Mivel az aljamiált szövegekben, 
ahogy említettük, a magánhangzó a legtöbb esetben jelöletlen volt, vagy 
félmássalhangzóval, vawal vagy jóddal jelölt, amelyek e/i illetve o/u hangokat 
egyaránt jelenthették, a latin írásrendszerre való áttéréskor, mely változtatás 
kezdetben egyértelműen transzliterációt jelentett, párhuzamos szóváltozatok egész 
sora jött létre, jelentős mértékben hozzájárulva a nyelv polimorfizmusának,:17 

kialakulásához, mely többalakúság mind a mai napig a nyelv egyik legjellemzőbb 
sajátossága. 

Példaként nézzük meg a következő variációkat, melyek jól szemléltetik a 
zsidó-spanyol nyelv standardizálatlan állapotát: avokato „abogado" és változatai -

17 Többalakúság. 
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avokatu, avokado (mint a gyümölcs neve), avoká (francia kiejtés szerint), avukat, 
avukato, avokato, advokat stb., vagy az eskola „escuela" szó változatait: eskolya, 
skola, skolya, eskwela (a modem spanyol kiejtés szerint) stb. (Harris 1994: 180-
181). 

Az alj amiált szövegek idegen ortográfiai rendszere egyes mássalhangzók 
esetében nem felelt meg a ladino nyelvi rendszemek, ugyancsak a két hangrendszer 
eltérő jellegéből adódóan (Hassán 1988: 127-137). 

3.5. A zsidó-spanyol nyelv írásmódjának és helyesírásának jelenlegi helyzete 
A latin betűs ábécére való áttéréssel merültek fel azok a problémák, amelyek mind 
a mai napig megoldatlanok. Az átírással ugyanis többféle, egymástól eltérő 
rendszer jött létre, a környezet nyelvének helyesírása függvényében. így született 
meg az ún. török, a francia és az Aki Yerushalayim-féleis átírási rendszer, a madridi 
Arias Montano Intézet19 „normalizált" írásmódja, illetve ezek ötvözeteként egy 
vegyes írásrendszer, mely változatot szinte két ember sem használ egyformán 
(Shaul 1979: 3-4). A kérdésben érintett szakemberek, filológusok, kutatók, írók, 
költők, s a legilletékesebbek, maguk a szefárd beszélők is más-más módozatot 
részesítenek előnyben a különböző írásmódok között. 

A javasolt megoldások a következőképpen összegezhetők. A kutatók egy 
része továbbra is a ladino nyelv héber betűs írásmódját támogatja; a spanyolországi 
filológusok többsége diakritikus írásjeleket használó, a spanyol nyelv 
ortográfiájához közelítő latin betűs megoldást; míg az Aki Yerushalayim, elvetve a 
török és francia írásmódot, szintén a latin betűs változatot, de fonetikus ábécé 
használatát, azzal érvelve, hogy a ladino és a spanyol nyelv hangrendszere távolról 
sem azonos. 

A hagyományos felfogás a ladino nyelv aljamiált írásmódjában látja a 
zsidó azonosságtudat megtestesülését, ezért a ladino nyelv ilyen formában történő 
átírását támogatja. Teljesen elfogadható ez az érvelés, de nem hagyható figyelmen 
kívül az a helyzet, hogy a szefárd közösségek jelentős része még Izraelben sem 
ismeri a rási-féle írást, nem rendelkezik gyakorlattal a rási ábécé olvasásában, a 
világ más tájain élők közül pedig még kevesebben. A héber betűs írásmód másik 
nagy hátránya, hogy a zsidó-spanyol nyelvváltozatok közti minimális kiejtésbeli 
különbségek érzékeltetésére nem alkalmas. Természetesen a diakritikus jelek 
alkalmazásával ez a probléma is megoldható lenne, de ismét csak Izraelen belül. 
Egyedül a zsidó-spanyol nyelvvel foglalkozó kutatók és egyetemi hallgatók szűk 

18 Az egyetlen, teljes egészében zsidó-spanyol nyelvű, háromhavonta megjelenő izraeli 
kiadvány. 
19 A madridi Consejo Superior de Jnvestigaciones Cientificas kutatóközpont keretén belül 
működő Arias Montano Intézet a szefárd témával foglalkozó kutatótevékenység egyik 
legelismertebb központja. 
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köre számára nélkülözhetetlen ez a rendszer, ők azonban ismerik is (Shaul 2000: 
14-22). 

A latin betűs átírás szorgalmazása mellett szól a hispán filológusok azon 
érvelése, mely szerint az alj amiált ladino szövegeknek nemcsak a hebraisták, 
hanem mindenki számára elérhetőnek kell lenniük. Ezt a szempontot figyelembe 
véve születtek meg a különböző átírási rendszerek, kezdve a transzliterációtól, a 
betű szerinti átírástól a fonetikus átírásig. A latin betűs írásmód elteijedésének 
kezdetén, egységes helyesírási norma hiányában, olyan rendszerek jöttek létre, 
amelyek egyéni kritériumok alapján, különböző elemeket vegyítettek össze 
(Hassán 1988: 127-137). 

Ezek közül a helyi megoldáson alapuló, latin betűs írásrendszerek közül a 
legelterjedtebbek a következők: 

A török-féle írásmód három fonéma írásában tér el a zsidó-spanyol nyelv 
középkori ortográfiáját követő rendszertől: c betű jelöli a zöngés prepalatális 
affrikátát [4 ] - cudio „judío"; q a zöngétlen prepalatális affrikátát [tf ] paga 
„pierna"; és $ a zöngétlen prepalatális frikatívát [J ] pa$a „bajá" Ezt az 
írásmódot Törökországban használják, az itt megjelenő török nyelvű, §alom című, 
nyolc oldalas heti újság egy oldalas, ladino nyelvű része is ezt az ábécét 
alkalmazza. 

A francia, latin betűs átírás a francia fonetika szabályai szerint a következő: j 
betűt használ a prepalatális zöngés frikatíva jelölésére - mujer „mujer"; dj jelöli a 
prepalatális zöngés affrikátát - djudio , judío", ch a prepalatális zöngétlen frikatívát 

pacha „bajá"; tch a prepalatális zöngétlen affrikátát patcha „pierna" Az 
átírásnak ezt a változatát Sephiha dolgozta ki a francia nyelvű szefárd 
olvasóközönség számára, és a Franciaországban és Belgiumban megjelenő szefárd 
nyelvű kiadványok használják. 

A latin betűs rendszerek közül az Aki Yerushalayim-íé\e átírás az egyik 
legelteijedtebb. Ezt a négyhavonta megjelenő kiadványt először 1979-ben adta ki 
Jeruzsálemben a Sefarad nevű szervezet, a judeo-spanyol kultúra fenntartása és 
terjesztése céljából. A sokféle latin betűs írásmód miatt az újság szerkesztősége 
először a török helyesírás elfogadása mellett döntött annak elteijedtsége és igen 
széles olvasótábora következtében. Ezt a megoldást később azonban elvetették a 
kiadvány nem török származású olvasóinak nagy számára való tekintettel, és azért 
mert bizonyos török írásjelek sem a hagyományos írógépen, sem pedig a 
számítógépen nem találhatók. Ekkor került sor egy új ábécé kidolgozására, a 
szefárd írásrendszer normalizálása végett, és a nyelv jellegzetes polimorfizmusának 
elkerülése érdekében. Ennek a rendszernek alapelve egyrészt az volt, hogy hűen 
tükrözze a zsidó-spanyol nyelv fonetikai rendszerét, különös tekintettel a modem 
spanyol nyelvben nem szereplő hangzókra, mint a prepalatális zöngés frikatíva, a 
prepalatális zöngés affrikáta és a prepalatális zöngétlen frikatíva, melyeknek a 
következő írásjelek felelnek meg: < j >, < dj >, < sh >. A másik szempont a 
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rendszer egyszerűsége, érthetősége, könnyen olvashatósága, grammatikai 
szabályoktól és kivételektől való mentessége és az az álláspont volt, hogy ne 
tartalmazzon diakritikus jeleket (Busse 2001: 19-22). 

Esther Benbassa i Áron Rodrigue ke ya eskrivieron endjuntos unos 
kuantos livros sovre los sefaradis de los Balkanes. se konsentran aki sovre la 
istoria de este sektor del djudaizmo mundial; sektor, apuntan eyos, ke fue muy 
neglijado por los istoriadores siendo ke la mayoria de los ke eskrivieron sovre 
la istoria djudia no dieron a esta komunidad la importansa ke meresia. 

El livro no se limita a dar una deskrispion de los prinsipales evenimientos 
istorikos de los djudios del Imperio Otomano sino ke adjusta tambien una 
analiza de sus vida sosiala, ekonomika kulturala; del proseso de 
oksidentalizasion por el kual pasaron empesando de la segunda metad del 
siglo 20; de los trokamientos politikos en los paizcs ke azian parte de este 
imperio i enfin, de la Shoa i la emigrasion de una parte de los djudios de esta 
rejion o sus aliya a Israel. 

így az Aki Yerushalayim-féle helyesírás fonetikus ábécén alapul, melyben 
minden hangot egy betű vagy betűpár jelöl, és minden betű vagy betűpár egy 
hangnak felel meg. Ezért választották a sokat vitatott és bírált < k > betűt annak a 
hangzónak a jelölésére, amelyet a modem spanyol ortográfia szerint 
háromféleképpen lehet írni: „cuando", „queúáo" és „fciosco" Az írásrendszer 
kidolgozói, élükön Moshe Shaul, az újság jelenlegi főszerkesztője, elismerik, hogy 
kényszerből választották ezt az írásmódot, hogy véget vessenek a mintegy hetven 
éve tartó anarchikus és tisztázatlan helyzetnek (Shaul 1986 38-43). 

3.6. A zsidó-spanyol nyelv helyesírása körüli vita 
Az előző pontban utolsóként bemutatott írásrendszemek az előnyeit és hátrányait 
sokszor megvitatták már, ezek lényege a következő. A Balkánról származó 
szefárdok és a hispán kultúrában nevelkedett olvasók jelentős része örömmel és 
ellenkezés nélkül fogadta az Aki Yerushalayim-féle írásmódot. Azóta egyre több 
újságíró, író és kutató is elfogadja, amikor judeo-spanyol nyelven kell írnia vagy 
idéznie. Sokan azonban azért kritizálják, mert ez az írásmód igen messze áll a 
spanyol helyesírási normától, vagyis kidolgozásakor nem törekedtek arra, hogy a 
spanyol ortográfiához közelítsen, pedig ez logikus és természetes lett volna a 
lehetséges spanyol olvasóközönség nagy számára való tekintettel. Ugyanakkor 
eltereli a figyelmet a zsidó-spanyol nyelv fonetikai jellegzetességeiről, és a 
„normalizált" írásmód hívei szerint felszínes, külső jegyekre összpontosít. Azt a 
benyomást kelti az átírt szövegeket újságból megismerők számára, mintha ez az 
írásmód lenne a zsidó-spanyol nyelv hiteles, sajátos írásrendszere, mintha a szefárd 
nyelv nem irodalmi nyelv lenne és ezért fonetikus az írásmódja (Hassán 2002). 
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Olyan más megoldást azonban, amely hűen tükrözné a judeo-spanyol nyelv 
fonetikai rendszerét, senki sem tud nyújtani helyette. Ennek a feltételnek csak 
Iacob Hassán, a zsidó-spanyol filológia egyik legkiemelkedőbb spanyolországi 
szakembere, a CSIC Héber és Szefárd Tanulmányok Osztályának munkatársa által 
kidolgozott „normalizált" írásrendszer felel meg. Ez azonban az izraeli 
szakemberek számára nem elfogadható (Shaul 1996: 25-27). Érveik bemutatása 
előtt azonban nézzük meg, hogy milyen elemekből tevődik össze ennek a 
rendszernek a lényege. 

A „normalizált" írásrendszer a hatvanas években született, ladino szövegek 
héber és latin betűs átírására egyaránt alkalmas. Ez a Iacob Hassán által javasolt 
ortográfia a judeo-spanyol nyelv fonetikai módozatait a legmesszemenőbb 
mértékben figyelembe kívánja venni oly módon, hogy ahol lehetséges, ott a 
normatív hispán ortográfiára alapozza, ahol pedig ettől eltérés mutatkozik, ott 
diakritikus jeleket: pontokat, vesszőket vagy más jeleket kíván használni. Vagyis 
ebben a betűkből és diakritikus jelekből álló rendszerben ez utóbbiak jelölik azt, 
hogy a betűk fonetikai értéke hogyan tér el a spanyol nyelvi normától (Hernández 
González 2001: 317-320). Hassán szerint olyan rendszerre van szükség, amelyik 
képes a szefárd nyelv fonetikai megkülönböztető jeleit visszatükrözni, ugyanakkor 
az átlagos spanyol olvasó számára is érthető. 

Ezt a rendszert azért ellenzik sokan, elsősorban az izraeli szakemberek, 
mivel meggyőződésük, hogy a szóban forgó írásmód olvasása nehézkes, nem tudja 
használni az, aki nem ismeri jól a modem spanyol nyelvet, így maguknak a 
szefárdoknak a többsége sem, mivel egészen más írásrendszerhez szoktak hozzá. 
Másrészt pedig igen nagy számban kellene olyan diakritikus jeleket használni, 
amelyek nem találhatók meg író- vagy számítógépen. Bár az ellenérvek szerint az 
informatika mai vívmányai mellett ezek a problémák már megoldhatók, a 
diakritikus jelek használata önmagában véve körülményes, mivel azokat szinte 
kizárólag csak a szakemberek, a fonetikában jártas egyének, kutatók és egyetemi 
hallgatók ismerik, a szélesebb olvasóközönség pedig nem. Ennek a helyesírásnak 
az elfogadása azt jelentené, hogy a mai szefárd nyelven írók többsége nem tudná 
többé kifejezni magát ezen a nyelven, egy olyan kritikusnak nevezhető időszakban, 
amikor a nyelv jövője teljességgel bizonytalan, amikor a szefárd nyelvű irodalmi 
tevékenység újjászületőben van. Erre a célra a „normalizált" írásrendszert 
elutasítók az Aki Yerushalayim írásmódját találják alkalmasabbnak, annak 
könnyen kezelhetősége és gyakorlatiassága miatt. 

A zsidó-spanyol nyelv helyesírása körüli vita, mint látjuk, a Hassán 
professzor által javasolt és az Aki Yerushalayim írásmódja köré összpontosul. A 
kérdés eldöntésének érdekében maga a folyóirat is több ízben felhívást tett közzé, 
illetve vitát indítványozott a ladino írásmódjával kapcsolatos vélemények 
tárgyában, mely felhívást az érdekeltek igen kedvezően fogadták, és sokan 
válaszoltak is rá. A nézetkülönbségek ezúttal is elsősorban a sokak által bírált < k > 
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betű használata köré összpontosultak, mely írásjelet a spanyolországi hispanisták 
mindig is kifogásolták. Helyette a vizuálisan sokkal helytállóbb, a spanyol nyelvtől 
sem idegen < c >, illetve <q> betűk használatát javasolták. 

A szefárd családból származó, ma Izraelben élő Matilda Cohen-Sarano író, 
költő, tanár, a szefárd ügy támogatója és az izraeli szakemberek véleményének 
lelkes szószolója maga is arról vallott, hogy először fenntartással fogadta a 
kérdéses betűnek a zsidó-spanyol nyelvben való alkalmazását. Ez a kétség 
elsősorban klasszikus tanulmányaiból, a modern spanyol nyelv ismeretéből fakadt, 
később azonban be kellett látnia, hogy a szefárd nyelvnek olyan helyesírásra van 
szüksége, amelyet az egész világon mindenki el tud olvasni. Ervelésének lényege 
abból áll, hogy a különböző országokban a [k] hang jelölése igen eltérő, így 
például Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban a < c > csak a, o, 
u előtt ejtendő [k]-nak, i, e előtt [s], illetve [tf ]. Ezzel szemben Törökországban 
ugyanennek a jelnek egészen más hang felel meg: a [tf ] vagy ], attól függően, 
hogy cédille-jel vagy nélküle írják. Ezért a zavar elkerülése végett a 
legkézenfekvőbb mégis a < k > betű elfogadása, mivel kiejtése az egész világon 
egyforma (Shaul 1986:38-43). 

3.7. A lehetséges megoldások 
A zsidó-spanyol nyelv ortográfiája kapcsán felmerülő problémák megoldásának 
időszerűségét jelzi, hogy 2000-ben, a II. Jornadas Sefardis de San Millán 
(Spanyolország) alkalmával tartott szeminárium fő vitatémája szintén ez volt, mint 
számos hasonló nemzetközi találkozónak, kongresszusnak is, célja pedig a mindkét 
fél számára elfogadható kompromisszumos megoldás kidolgozása. Ennek 
lehetősége ma már egyre elérhetetlenebbnek tűnik, mivel napjainkban, szinte 
kizárólag, az Aki Yerushalayim írásrendszerét alkalmazza a legtöbb szefárd 
nyelven alkotó író, költő, újságíró, a különböző zsidó-spanyol szervezetek 
kiadványa, internetes honlapja stb. Ezt a rendszert ismerik a szefárd 
beszélőközösségek tagjai, és ez a rendszer terjedt el szinte az egész világon. Ezen a 
szemináriumon, a kölcsönös megegyezésre való törekvés jeleként, lacob Hassán 
újabb javaslatot tett, de továbbra is kiemelte a modern spanyol nyelv 
helyesírásához való közelítés fontosságát. Ennek számára, illetve az általa képviselt 
hispán filológiai iskola számára, azért van jelentősége, mert a ladino nyelvet a 
spanyol egyik nyelvváltozatának, s mint ilyet a román nyelvek családjába 
tartozónak tekinti és nem önálló nyelvnek. Közbevetve jegyezzük meg, hogy a 
spanyol helyesíráshoz való közelítést többen azért is ellenzik, mert egy kevert, se 
nem spanyol, se nem ladino írásrendszer kialakulásától tartanak, illetve attól, hogy 
a ladino túlzott spanyolosítása a zsidó-spanyol nyelv végleges eltűnéséhez vezetne. 

Iacob Hassán előteijesztésének lényege ezúttal, a korábban általa javasolt 
és sokak által kifogásolt diakritikus jelek elhagyása volt, arra hivatkozva, hogy 
számos kultúrnyelvben, így például a ma nemzetközinek tekinthető angol nyelvben 
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is, a helyesírás és a kiejtés elkülönülnek egymástól, a graféma-morféma megfelelés 
szabálya ebben a nyelvben sem érvényesül. így a zsidó-spanyol nyelvben sem kell 
feltétlenül ragaszkodni az írásmód és a kiejtés teljes megfeleltetéséhez. Amihez 
viszont ragaszkodni kell, és ami jelen helyzetben a szakembereket, valamint a 
szefárd világ elkötelezettjeit ebben a témában legjobban foglalkoztatja, az a 
normatív helyesírás és a nyelv standardizációja. Ezek a feltételek ugyanis a zsidó-
spanyol nyelv túlélése és fennmaradása szempontjából elsődlegesek. A megfelelő 
írásrendszer kiválasztása, az írásjelek használata és kiejtése közti kapcsolat 
rögzítése, valamint az egységes helyesírás kialakítása, nemzetközi egységesítése 
olyan kérdések, amelyeket minél hamarabb meg kellene oldani, minthogy ezek 
rendezetlensége a nyelvnek ebben az állapotában annak csak hanyatlását gyorsítja. 
A különböző helyesírások kialakítására, itt most elsősorban a két legismertebbről, 
az Aki Yerushalayim-féle és a Iacob Hassán által kidolgozott „normalizált" 
változatról beszélünk, párhuzamosan került sor. Ezek közelítése, netán 
egységesítése a nyelv jövőjének kulcsa lehetne, mely feladatot egy közösen 
felállítandó, szakemberekből álló testületnek kellene elvégeznie. 
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A K O M M U N I K Á C I Ó ÉS A T O L M Á C S O L Á S M O D E L L Á L Á S A 

SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA 

Bevezetés 
Miközben anyanyelvünket elsajátítjuk, nemcsak szavakat és nyelvtani szabályokat 
építünk be a tudatunkba, hanem számtalan, a környezetre jellemző tényezőt is. 
Mondanivalónkat akkor fogalmazzuk meg helyesen, ha figyelembe vesszük, hogy 
azt kivel, mikor, hol és milyen hangulatban közöljük, a beszélgető partnerrel 
milyen viszonyban vagyunk, milyen csatornán továbbítjuk az információt, és 
milyen célt akarunk elérni a társalgás során. Különösen fontos, hogy figyelembe 
vegyük ezeket a tényezőket, amikor két különböző nyelvet beszélő, valamint 
hangzó nyelvet és jelnyelvet használó egyének között töltünk be közvetítő szerepet. 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa Dell H. Hymes amerikai nyelvész 
és antropológus kommunikációra vonatkozó modelljét, valamint azt, hogy e 
modellt hogyan építette be napjaink egyik legismertebb alkalmazott nyelvésze, 
Dennis Cokely a jelnyelvi tolmácsolás gyakorlatába. 

1. Dell Hymes modellje 
A dolgozatban bemutatásra kerülő nyelvészeti modellt Dell H. Hymes 1974-ben 
ismertette Foundations of Sociolinguistics: An Ethnographic Approach című 
könyvében. Célja az volt, hogy bebizonyítsa: ahhoz, hogy egy nyelvet megfelelően 
használjunk, nem elegendő pusztán a szókincs és a grammatika ismerete. 
Szükséges még annak a kontextusnak az ismerete is, amelyben a szavak 
előfordulnak. Hogy ezt a tényt bebizonyítsa, egy emlékezetsegítő betűszót alkotott, 
amelynek minden eleme egy kommunikációs tényezőt jelölő szó kezdőbetűje. 
Hymes modellje azokat a tényezőket fedi le, „amelyek nélkül nem érthetjük meg, 
hogyan éri el céljait egy maghatározott kommunikációs esemény" (Hymes 1974, 
Wardhaugh 2002: 221). A szerző a kommunikációs esemény általa fontosnak 
tartott tényezőit a SPEAKING betűszóval rövidíti, ami azt jelenti: beszélés. A 
magyar nyelvű szakirodalomban használt terminusok nem minden esetben szó 
szerinti megfelelői az angol kifejezéseknek, ezért minden egyes betű által 
képviselt szó értelmezésre, magyarázatra szorul. 

A betűszó első betűje két angol terminus, a Setting, valamint a Scene 
azonos kezdőbetűjét egyetlen 5-ben egyesíti. A Setting a szituáció körülményeire, a 
Scene pedig annak díszletére vonatkozik. A körülményekre vonatkozóan a magyar 
nyelvű szakirodalomban a beszéd kerete terminus használatos (Wardhaugh 2002: 
221). A keret általában a beszéd fizikai körülményeire, a beszédaktus helyére és 
idejére vonatkozik. Egy családi eseménynek például ideális helyszíne lehet, vagyis 
az eseménynek megfelelő keretet biztosíthat a nagyszülők lakása, azon belül 
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például a nappali szoba. A díszlet a helyszín pszichológiai környezetét, annak 
kulturális definícióját jelenti. Lehet hivatalos, komoly, de lehet vidám is. Egy, a 
családra vonatkozó történetet például elmesélhetünk a nagyszülők házassági 
évfordulója alkalmából. 

A második betű az angol Participants kezdőbetűje, amely a szituáció 
résztvevőit, például a beszélőt és a hallgatót vagy hallgatóságot, tehát az üzenet 
adóját és vevőjét jelenti. A hallgatóságon belül megkülönböztethetjük azokat a 
résztvevőket, akik a beszéd cimzettjei azoktól, akik még rajtuk kívül hallják a 
beszélőt, és akik később szintén hasznosíthatják a hallottakat. Hymes ezt a 
következő szituációval szemlélteti: Elképzelhető, hogy egy családi összejövetelen 
egy nagynéni a fiatalabb hölgyeknek mesél el egy történetet, ugyanakkor ezt a 
rokonság férfi tagjai is hallják. A résztvevők közötti viszonyok, az általuk felvállalt 
szerepek, az általuk használt nyelvváltozat szintén meghatározó az interakcióra 
vonatkozóan. 

Az Ends az interakció céljait jelenti, és „egy kommunikatív aktus 
hagyományosan bevett és elvárt következményeire, valamint azokra a személyes 
célokra utalnak, amelyeket a résztvevők egy adott alkalommal el akarnak érni" 
(Wardhaugh 2002: 222). Például a nagynéni elmondhat egy történetet a 
nagymamáról azzal a céllal, hogy a fiatalokat tiszteletre tanítsa. Egy bírósági 
tárgyalásnak lehet egy általános, mindenki számára fontos társadalmi célja, míg a 
szituáció, azaz a tárgyalás résztvevőinek eltérő személyes céljaik vannak. A bíró, a 
vádlott, a védő és a tanúk különböző személyes célokat kívánnak megvalósítani. 

A betűszó negyedik összetevője, az A az Act sequence az események 
formájának és sorrendjének jelölésére szolgál. Például a családi összejövetelen a 
nagynéni hozzászólására egy pohárköszöntőt követően kerül sor, a történetet pedig 
maga a beszélő strukturálja, ő rendezi sorrendbe. Előfordulhat, hogy a rokonság, a 
hallgatóság köréből valaki félbeszakítja a beszélőt, mert egyetértésének kíván 
hangot adni. Végül a vendégsereg megtapsolja a történetet, majd más történetbe 
vagy másfajta tevékenységbe kezd. A cselekvés sorrendje azért foglalkoztatja a 
kommunikációelmélet kutatóit, mert „A nyilvános előadások, az informális 
beszélgetések, a társasági összejöveteleken zajló társalgások a beszélés különböző 
formái, mindegyik esetében más nyelvet használnak, és más dolgokról beszélnek" 
(Wardaugh 2002: 222). 

Az ötödik, a Key helyett álló betű, a hangnem, üzenetkulcs jelölésére 
szolgál és a beszédaktus hangnemére utal. A családi ünnepségen a nagynéni 
tréfásan utánozhatja a nagymama hangját és gesztusait, de lehet a történet komoly 
hangvételű, tiszteletet parancsoló vagy éppen dicsérő. Egy üzenet tehát lehet 
könnyed vagy vidám, komoly, dicsérő, gúnyos stb. A hangnemnek és az üzenet 
tartalmának összhangban kell lennie. Egy tragikus eseményt nem mesélhetünk el 
vidáman, mert ha ezt tesszük, akkor valószínűleg nem az üzenet tartalmára, hanem 
inkább a hangnemre figyelünk. 
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A hatodik terminus az Instrumentalities, amelyet az I rövidít, magyarra 
fordítása: eszközhasználat. Egyrészt a kommunikációs csatorna kiválasztását 
jelenti, azt, hogy szóban vagy írásban közöljük az üzenetet. Másrészt jelenti a 
kiválasztott nyelvet, dialektust, regisztert vagy kódot. Az írott műszaki, orvosi, jogi 
vagy rendőrségi nyelv egyfajta eszközhasználat, a palóc dialektus egy másik, míg a 
házibuliban használt szleng egy harmadik. Az említett családi összejövetelen a 
nagynéni használhat informális, hétköznapi nyelvet, ugyanakkor megszólalhat 
ünnepélyes, fennkölt stílusban is, különös figyelmet fordítva a megfelelő 
grammatikai formákra. Egy hosszabb kommunikációs aktus, például egy 
prezentáció során az előadó különböző eszközöket használhat: bevezetheti az 
előadást egy idézettel, de utalhat személyes élményére, tapasztalatára is. 
Felolvashatja az előadás egy részét, majd elmondhat egy viccet egy dialektusban, 
használhat idegen szavakat, kérdéseket tehet fel a közönségnek anélkül, hogy témát 
változtatott volna. 

A betűszó hatodik betűje az N, amely a Norms of interaction and 
interpretation szókapcsolatot helyettesíti, magyarul interakciós és értelmezési 
normákat jelent. A szakirodalom azokat a társadalmi szabályokat érti alatta, 
amelyek az eseményt, valamint a résztvevők cselekedeteit és reakcióját 
meghatározzák. A normák terminus a beszéléshez kapcsolódó sajátos 
viselkedésformákra és viselkedéselemekre (hangosság, hallgatás, szemkontaktus 
stb.) utal. Amennyiben a nagynéni „laza" stílusban, vidáman meséli el a történetet, 
a hallgatóság közbeszólhat, saját élményeivel, véleményével egészítheti ki az 
elbeszélést, de az is elképzelhető, hogy csak hölgyek szakíthatják félbe. Egy 
komoly hangvételű történet viszont tiszteletet parancsolhat, megkövetelheti, hogy 
mindenki figyeljen, a „társalgási norma" nem teszi lehetővé a közbeszólást. 

Az utolsó betű, a G az angol Genre helyett áll, magyarul műfaji, zsánert 
jelent. Olyan világosan meghatározható megnyilatkozás-típusokra, műfajokra utal, 
mint például a vers, a közmondás, az előadás, a vezércikk stb. 

A fenti nyolc tényező bemutatása nyelvészeti szempontból azért volt 
fontos, mert a 70-es években eloszlatta azt a tévhitet, hogy a nyelvtudáshoz, a 
nyelvhasználathoz elegendő a szókincs és a nyelvtan ismerete. Az alkalmazott 
nyelvészet számára Hymes modellje viszont ennél sokkal többet jelent, hiszen 
elméleti keretet biztosít a tolmácsolás elmélete számára. 

2. A tolmácsolás mint közvetítés Hymes modelljének tükrében 
A továbbiakban azt mutatjuk be, hogyan érvényesíthetők a modell egyes elemei a 
tolmácsolás, ezen belül is elsősorban a jelnyelvi tolmácsolás gyakorlatában. 
Tudjuk, hogy a tolmácsolásnak, mint közvetítésnek és mint kommunikációs 
viselkedésnek egyrészt a szituációval, vagyis az interakcióval, másrészt pedig az 
üzenet természetével kapcsolatos elemei vannak. Ezek alapján dolgozta ki Cokely 
1992-ben a tolmácsolás szociolingvisztikai modelljét. Először az interakcióval 
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kapcsolatos tényezőket veszi sorra, amelyek közé a SPEAKING betűszó első 
három eleme által jelölt tényezők tartoznak. 

2.1. A tolmácsolás mint közvetítés interakcióval kapcsolatos tényezői 
A tolmácsolásra mint kommunikációs viselkedésre egyrészt olyan tényezők hatnak, 
amelyek a társalgás kontextusához, másrészt pedig olyanok, amelyek az üzenet 
természetéhez tartoznak. Az interakciót is magába foglaló szituációt mutatjuk be, 
amelynek elemei a következők: 

S - Setting: körülmények 
P - Participants: résztvevők 
E - Ends: célok, célkitűzés 

Az interakció helye és ideje, azaz a szituáció körülményei olyan környezeti 
tényezők, amelyek hatással lehetnek a kommunikatív interakcióra. Az interakció 
helyszíne befolyásolja a résztvevők egymáshoz való viszonyát (például formális 
vacsora, vásárlás, ismeretteijesztő vagy egyetemi előadás). A szituáció 
körülményei meghatározzák a résztvevők nyelvi és nyelven kívüli tevékenységét. 
A tolmácsolás szempontjából nem közömbös az interakció időpontja, hiszen az 
üdvözlés és a búcsúzás formulája a napszaktól függ, tehát a szóhasználatot, a 
szavak kiválasztását is befolyásolja. Általában a rámutatást tartalmazó formák is 
akkor érthetők, ha a résztvevők tisztában vannak a fizikai és időbeli 
körülményekkel. Tolmácsoláskor tekintettel kell lenni a résztvevők környezetében 
lévő személyekre is, akik a társalgásban nem vesznek részt, ugyanakkor a többi 
résztvevő kommunikatív viselkedését befolyásolhatják. Pl. egyes kívülállók, 
például gyermekek jelenléte korlátozott szókincs használatára késztetheti a 
résztvevőket. Előfordulhat, hogy a jeltolmácsok gyermekek jelenlétében 
titkosításhoz, azaz ujj-ábécé használatához folyamodnak. Bár a kívülállók nem 
vesznek részt az interakcióban, jelenlétük mégis befolyásolhatja a társalgást, ezért 
a tolmácsnak az adott szituációban leginkább helyénvaló udvariassági formulákat 
kell használnia. 

A továbbiakban azt mutatjuk be, miként befolyásolják a szituációt a 
résztvevők, illetve a köztük lévő kapcsolatok. Minden interakciónak lehetnek 
egyéni tényezői, amelyek csak az egyénre, mint személyiségre és az egyénre, mint 
valamely társadalmi csoport tagjára jellemzőek. Az egyéni tényezők körébe olyan 
ideiglenes állapotokat sorolhatunk, mint például a nyugtalanság, a félelem, az 
öröm, a düh, az egészségi állapot és az életkor. Az egyén nyelvhasználatára 
jellemző fonológiai sajátságok, valamint az etnikai háttér még akkor is 
befolyásolják a szóbeli interakciót, ha az egyén megpróbálja ezeket leplezni. Az 
interakciót befolyásoló állandó tényezők közé sorolhatjuk a résztvevők közötti 
viszonyokat és a foglalkozásbeli szerepeket. Ezek következménye a sajátos 
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kommunikatív viselkedés, a speciális nyelvhasználat, a szakszókincs, valamint a 
speciális társalgási stratégiák. Ezek a tényezők jellemzik többek között a tanárok, 
riporterek, orvosok, mérnökök, brókerek, csempészek stb. nyelvhasználatát. 
(Kizárólag iskolai körülményekre jellemző, hogy a kérdés-válasz esetében a 
kérdező előre tudja, hogy a feltett kérdésre milyen válasz adható.) A felsorolt 
egyéni és állandó tulajdonságok, a résztvevők közötti viszonyok ismerete azért 
fontos a tolmács számára, mert ezek birtokában tudja a közölt információt a 
szituációnak megfelelően megfogalmazni a célnyelvi hallgatóság számára. 

Bármely kommunikatív esemény célját befolyásolja a résztvevők 
célkitűzése, a tevékenység típusa és a kommunikáció témája. Már korábban is 
idézett könyvében Dennis Cokely erre a következő magyarázatot adja: „Bizonyos 
tevékenységfajták (pl. vásárlás, eladás, előadás, játék) leszűkítik a lehetséges 
célkitűzések és szerepek, a társalgási struktúrák, illetve bizonyos mértékig a 
résztvevők és a körülmények körét. Ennél is fontosabb, hogy a tevékenység 
különböző fajtái vagy korlátozzák, vagy meghatározzák a résztvevők által kitűzött 
célokat. A tevékenység típusának jelentősége jól látszik például abból, ahogyan 
kihat a szerepváltások, a beszélgetés során levont következtetések, illetve a 
résztvevők által használható társalgási stratégiák természetére." (Cokely 1992: 23.) 
A résztvevők célkitűzése szempontjából a beszélgetés témája is meghatározó. 
Érzelmi töltésű témakörök stilisztikai változatokhoz vezetnek, a téma egyébként 
meghatározza a szókincs és a szintaktikai szerkezetek kiválasztását. Például egy 
érzelmi téma hatással van a stílusra, egy hivatalos téma hatással lehet a szintaktikai 
szerkezetre és a szóhasználatra. Ezért a célkitűzések ismerete sem lényegtelen a 
tolmácsok számára. 

2.2. A tolmácsolás mint közvetítés üzenettel kapcsolatos tényezői 
Mint ahogy azt az előző fejezetben kifejtettük, az emlékezet-segítő rövidítés első 
három eleme az interakcióval, a szituációval, a többi elem pedig a kommunikatív 
üzenet természetével hozható kapcsolatba. Mivel a tolmács elsősorban az üzenetre 
koncentrál, ezért fontosak számára az üzenetet befolyásoló tényezők is, amelyek a 
következők: 

A-Act sequence: cselekvéssor, a cselekvés sorrendje 
K-Key. hangnem, üzenetkulcs 
I-Instrumentalities: közvetítők, eszközhasználat 
N-Norms: interakciós és interpretációs normák 
G-Genre: zsáner, műfaj 

Az Act sequence, magyar fordításban cselekvéssor a tolmács számára az üzenet 
formáját és tartalmát jelenti. „Ahogyan mondunk valamit, az része annak, amit 
mondunk" (Hymes 1972: 59), vagyis ahogyan mondunk valamit, az meghatározza 
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azt is, amit mondunk. Mivel az üzenet formája irányíthatja a tartalmat, fontos, 
hogy a tolmács ismerje az üzenet formáját. A tartalom pedig azért kulcsfontosságú, 
mert a témát (annak változását, fenntartását és kidolgozását) mutatja. Az egyén 
tudja, hogyan tartson fenn egy adott témát, hogyan változtassa meg azt. A 
tolmácsolás szempontjából tehát a társalgás értelmezése is rendkívül fontos. 

A magyar fordításban gyakran üzenetkulcskéni megjelenő terminus a 
hangnemre, a kifejezésmódra, a kedélyállapotra utal, amelynek jegyében az ember 
az üzenetet közvetíti. A hangnem lehet humoros vagy komoly. Tolmácsoláskor a 
hangnemet gyakran olyan nem verbális elemek is kísérik, mint a kacsintás, az 
öltözködés, különböző gesztusok. Ezek jelentősége akkor válik nyilvánvalóvá, ha 
belegondolunk, hogy a nem verbális elemek gyakran az üzenet tartalmával 
ellentétes információt hordozhatnak. 

A Hymes által Instrumentalities-nek (magyarul vagy eszközhasználatnak 
vagy közvetítőknek) nevezett tényezők a tolmács számára a közvetítő csatornát és 
nyelvek természetéből adódó változatosságot jelentik. Az üzenet, amelyet 
tolmácsolni kell, lehet szóbeli, jelelt, írott vagy más módon, pl. énekkel, 
füttyszóval közvetített. A tolmácsnak tisztában kell lennie azzal, hogy mely 
csatornán kapja, illetve közvetíti az információt, ugyanis az egyes csatornákban 
lehetőségek és korlátok egyaránt rejlenek, pl. a jelelés kizárja a fütyülést. 
Törekednie kell arra, hogy az üzenet érthető legyen, és ez attól függ, hogy a 
résztvevők mennyire alkalmaznak kölcsönösen érthető nyelvi formákat az üzenet 
közvetítésekor. A tolmács kibővítheti az információt, magyarázatot fűzhet hozzá, a 
hallgatóság számára lényegtelennek vagy fölöslegesnek tűnő információt ki is 
hagyhatja, idiómákat, szólásokat a célközönség számára jobban érthető 
kifejezésekkel helyettesíthet. Mindezt annak érdekébe teheti, hogy az üzenetet a 
címzett megértse. 

Az interakciós és interpretációs normák magyarázzák azokat a jellegzetes 
viselkedésformákat, amelyek az interakciót megelőzik, kísérik és követik. A 
viselkedésforma mögötti szándékot a tolmácsnak úgy kell közvetítenie, hogy azt a 
beszélő és a címzett azonos módon értelmezze, például azonos módon kezelje a 
dialógusbeli váltásokat és a viselkedésforma mögött rejlő szándékot. A társalgás 
műfaja a különböző társalgástípusokra, diskurzuskategóriákra utal. Cokely az 
üzenet formájának elemzése alapján lehetségesnek tartja bizonyos 
diskurzuskategóriák, vagy műfajok meghatározását, ilyenek például az elbeszélés, 
az előadás, az imádság vagy a közmondás. A különböző társalgási műfajokra 
különböző forma és tartalom, eltérő csatorna és nyelvezet és eltérő normatív 
tulajdonságok jellemzők. Cokely kiemeli: „Bár általánosságban igaz, hogy 
bizonyos műfajok meghatározott körülmények között fordulnak elő (pl. az imádság 
a templomban), más helyzetekben is felbukkanhatnak, így a körülményektől 
függetlenül kell ezeket kezelni" (Cokely 1992: 27) Arra is figyelmeztet, hogy a 
társalgás műfaja befolyásolni fogja a már korábban említett tényezőket, ezért ezt a 
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tényezőt a többitől függetlenül kell kezelni (uo.). 
A bemutatott tényezők egyrészt az egyén kommunikatív viselkedését 

befolyásolják, másrészt hatással vannak a tolmács munkájára, a tolmácsolás 
pontosságára és sebességére. A SPEAK1NG betűszó egyes elemei által jelölt 
tényezők alapján alkotta meg Cokely, amerikai alkalmazott nyelvész a tolmácsolás 
szociolingvisztikai modelljét, amelyet itt csak legjellegzetesebb vonásaiban tudunk 
bemutatni. 

3. A tolmácsolás szociolingvisztikai modellje 
A Dennis Cokely által megalkotott szociolingvisztikai modell az előadások 
szövegét, mint a diskurzuselemzésre jellemző műfajt elemzi. Hangsúlyozza, hogy 
az előadás nem kétoldalú, ezért a résztvevők nem azonos módon irányítják. Egy 
résztvevő beszél leginkább, ő határozza meg a társalgás kezdő- és végpontját, sőt, a 
témáról is ő dönt. Az előadást akár leíró jellegű monológnak is tekinthetjük, amely 
nem kétirányú, bár szinte minden előadás során lehetőség nyílik kérdésekre. 
Ilyenkor a leíró monológra jellemző normák érvényüket veszítik. A szerző, annak 
érdekében, hogy a monológ további jellemzőit feltáija, Longacre (1983) négy 
paramétere, az időbeli kapcsolat (az események egymásutánisága által kijelölt 
keret), a szereplőhivatkozás (általában ugyanazokra a személyekre irányul), a 
kivetítés (ha egy eseményt elterveznek, de az mégsem valósul meg) és a feszültség 
(harc vagy ellentét a társalgás során) alapján veti egybe a leíró monológot és az 
elbeszélő szöveget. Ezen utóbbi, Prince értelmezése szerint (1982) „legalább két 
valós vagy kitalált esemény vagy helyzet időrendben történő elmondása" (Prince 
1982). 

A leíró monológokban fontos szerepe van a szövegkohéziónak, ami a 
szövegen belüli jelentésviszonyokra utal. Nagyon fontos, hogy a tolmács 
felismeije és a célnyelven is közvetítse az utóbb felsorolt tényezőket is, amelyek 
szintén az interakciót formálják. A szociolingvisztikai modell megalkotása azért 
vált szükségessé, mert a felsorolt tényezők és paraméterek segítségével ki lehet 
deríteni, hogy mennyire pontos a tolmácsolás, és hogy a tolmácsolt szöveg 
egyenértékű-e az eredetivel. A pontosság és egyenértékűség attól függ, hogy a 
tolmács milyen mértékben képes a felsorolt paramétereket is közvetíteni. 

Cokely és munkatársai a következő kísérletet végezték el: Egy 
konferencián 10 előadóval és 10 jeltolmáccsal megegyeztek, hogy teljesítményüket 
videokamerával rögzítik. Közülük hatot választottak ki, akiknek a teljesítményét az 
idő és a pontosság vonatkozásában megvizsgálták. Minden tolmács komoly 
tapasztalattal rendelkezett. Az előadók „vezető szaktekintélyek" voltak, hozzá 
voltak szokva a tolmáccsal való munkához. A tolmácsok előre megkapták az 
elhangzó beszéd szövegét, ezen kívül az előadás előtt alkalmuk volt személyesen is 
beszélni az előadókkal. Az előadók előre összeállított, félig spontán szöveget 
mondtak. A kutatók a rögzített anyag utolsó öt percét választották ki elemzésre. így 
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a záró viselkedésformák szociolingvisztikai hatását is megfigyelhették. Az előadó 
és a tolmács produkcióját egymástól függetlenül írták át. Egy adott jelet olyan 
angol szóval rögzítettek, amely megközelítőleg visszaadja a jel jelentését. A 
tolmácsolás szociolingvisztikai jellemzői alapján a kutatóknak lehetőségük nyílt 
kvantitatív, azaz időbeli, valamint kvalitatív, azaz szemantikai elemzésre. 

3.1. Kvantitatív elemzés 
A kvantitatív elemzés során azonosították a forrásnyelvi és a célnyelvi mondatokat 
és mondathatárokat. Ezután lehetővé vált a szövegek összehasonlítása. A szövegek 
elején megfigyelhető időbeli csúszást úgy mérték, hogy megszámolták az eredeti 
mondat kezdetétől a célnyelvi mondat kezdetéig eltelt másodperceket. Az előadás 
szövege és a tolmácsolt szöveg összehangoltságát az határozta meg, hogy hány 
másodpercig volt teljes csend vagy tolmácsolási szünet. Egy 20 másodperces anyag 
időbeli elemzése 2, 3, illetve 5 másodperces késést mutatott. 

3.2. Kvalitatív elemzés 
A mondatok azonosítása után szintaktikai és szemantikai elemzés következet, 
amellyel a tolmácsolás pontosságát szándékoztak kimutatni. Az eredeti szöveg 
elemzése megelőzte a tolmácsolt szöveg elemzését. A cél a forrásnyelvi és a 
célnyelvi megnyilatkozások összehasonlítása és a köztük lévő 
információkülönbség elemzése volt. Az összehasonlítást a hibaazonosítás követte. 
A következő kérdésekre keresték a választ: Pontos volt-e a tolmácsolás? 
Összhangban volt-e a célnyelv nyelvi normáival? 

Megállapították, hogy pontatlan az információközvetítés: ha a célnyelvi 
megnyilatkozásból a tolmácsok valamit kihagynak, ahhoz valamit hozzáadnak, 
vagy az eredeti információt valamivel helyettesítik. Ha ezek közül egyik is fennáll, 
a tolmácsolt üzenet valamilyen módon eltér az eredetitől, de ez nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a célnyelvi változat helytelen vagy nem fogadható el. 

Nem fogadható el az a célnyelvi megnyilatkozás, amelyben áthallások 
vagy anomáliák vannak, vagy ha az üzenet zavaros, értelmetlen. A hibára tehát az 
jellemző, hogy a forrásnyelvi üzenet és a célnyelven tolmácsolt üzenet között 
jelentéskülönbség van. 

3.3. A beszédtempó meghatározása 
Megállapították, hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegek időbeli 
összehangoltsága szorosan összefügg a tolmácsolás pontosságával. A beszélők 
tempóját a percenként kiejtett szavak számával határozták meg. A kísérletet végzők 
minden előadóra vonatkozóan kiszámolták a percenkénti szó/perc és a 
másodpercenkénti szó/mp átlagot. Mivel az előadók a minta egyetlen percében sem 
beszélnek minden másodpercben, a számítások kiegyenlítetlen beszédtempót 
eredményeztek, ami a szüneteket is tartalmazta. A hat előadó átlagos 
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beszédtempója 119,58 szó/perc volt, ez azt jelenti, hogy 44,7 %-kal lassúbb, mint 
az angolt anyanyelvükként beszélők kiegyenlítetlen beszélgetés átlaga. 

A tényleges tempóról úgy lehet információt nyerni, ha csak azoknak a 
másodperceknek az átlagát vesszük figyelembe, amelyek során az előadó valóan 
beszélt. A szünetek figyelmen kívül hagyása: pontosabb beszédtempó-értékeket 
eredményezhet, ezek a kiegyenlített értékek. Ezek segítségével vizsgálták meg 
minden egyes percnek azt a hányadát, amikor az előadók kiegyenlített 
beszédtempóban beszéltek. Kiszámították a beszéddel és a szünettel töltött 
másodperceket, és mindkettőre vonatkozóan a %-os arányokat. Kiszámolták az 
előadók beszédtempóját (pl. 2,3 szó másodpercenként), így képet kaptak arról a 
beszédsebességről, amivel a tolmácsoknak meg kell birkózniuk. Különösen érdekes 
a beszéddel és a szünettel töltött időtartamok egymáshoz viszonyított aránya, 
hiszen a tolmácsok a szüneteket is kihasználják az üzenet közvetítésére. Ezzel a 
stratégiával csökkenthető az az idő, amely során a tolmács párhuzamosan 
kénytelen a forrásnyelvi szöveget hallgatni és a célnyelvi szöveget produkálni. Ezt 
tudatosan is kihasználják a tolmácsok, így csökkentik a különböző üzenetek 
dekódolásával és kódolásával töltött időt. 

A tolmácsolás tempóját úgy állapították meg, hogy összeszámolták: a 
mintaanyag egyes perceiben hány jelet mutatott a tolmács. Ki lehetett számítani az 
egy percre és az egy másodpercre eső átlagos jelmennyiséget, amely 
kiegyenlítetlen érték volt, hiszen a tolmács nem jelel minden másodpercben. 
Megállapították, hogy az előadók a teljes időnek átlagosan 86%-ában beszéltek, 
14%-ában pedig szünetet tartottak. A tolmácsok a teljes idő 91%-ában jeleltek 9%-
ában szünetet tartottak. Ezeket az adatokat a kutatók azzal indokolták, hogy a 
kevésbé gyakorlott, illetve a kevésbé jól ismert második nyelvre tolmácsolok több 
jelet használtak. Könnyen lehet, hogy az üzenet pontos visszaadásához több jelre 
van szükség, ami a jelelési idő nagyobb hányadát eredményezi. A 
legvalószínűbbnek mégis azt tartották, hogy mivel a jelprodukcióban nagyobb 
testrészek vesznek részt, mint a hangképzésben, a jelek létrehozásához több időre 
van szükség. Az aktívan töltött idő nagyobb aránya a jelképzés fiziológiai 
tényezőivel magyarázható. További magyarázat adódhat a szimultán tolmácsolás 
természetéből is, hiszen a tolmács nem befolyásolhatja az üzenet tartalmát, ami egy 
fajta bizonytalanságot eredményez a kifejezésmódot illetően. 

Következtetés 
Hymes-nak a kommunikációs interakcióra vonatkozó modellje bebizonyította, 
hogy a hatékony kommunikációhoz nem elég csupán a nyelv szókincsét és annak 
grammatikai szabályait ismerni, mert a kommunikatív viselkedést más, nyelven 
kívüli tényezők is befolyásolják. Ezen modell alapján Dennis Cokely amerikai 
alkalmazott nyelvész, akinek a nevéhez a tolmácsolás oktatásához szükséges 
tantervek kidolgozása, valamint jelentős, a jelnyelvi tolmácsolás elmélete és 
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gyakorlata terén elért tevékenység fűződik, kidolgozta a tolmácsolás 
szociolingvisztikai modelljét. A modell gyakorlati jelentősége elsősorban az, hogy 
segítségével a tolmácsolás időtartama és pontossága mérhető. Bár fordításkor a 
SPEAKING betűszó által megjelenített tényezők közül nem mindegyik érvényesül, 
a Hymes és a Cokely által kidolgozott modellek a fordítás kutatói számára is 
fontosak lehetnek. A bemutatott modellek segítségével új keretbe helyezhetjük a 
fordítás, mint kétnyelvű beszédtevékenység elemzését, esetleg megalkothatunk 
egy, a korábbiaktól eltérő, a fordító kompetenciáját középpontba helyező modellt 
is. 
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A MAGYAR HOLOKAUSZTOT TÁRGYALÓ PUBLIKÁCIÓK 
ELEMZŐ ÁTTEKINTÉSE 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTÁSIG 

SZEPESSY PÉTER 

Ebben a dolgozatban az 1944-es német megszállásról és annak legszembetűnőbb 
következményéről: a magyar holokausztról lesz szó; a téma megközelítési módja 
azonban sajátos. Sajátossága először is az, hogy az eseményeket ezúttal kizárólag 
utólagos interpretációk alapján próbáljuk meg rekonstruálni. Nem használunk 
egyidejű dokumentumokat, amelyeket össze lehet hasonlítani a később 
keletkezett dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel vagy másodlagos 
elemzésekkel. Továbbá nem hasonlítjuk össze az ún. „történelmi tényeket" azzal 
a képpel, amit az utókor később az eseményekről kialakított. Szeretnénk tetten 
érni azt a folyamatot, illetve annak működési mechanizmusát, amelynek során az 
események utólagos feldolgozása „létrehoz" egy sajátos „történelmet": a 
visszaemlékezők történelmét, s nem áll szándékunkban „összehasonlító 
elemzést" végezni az „igazi" történések és az utólag konstruált „történelem" 
között. A mi szándékunk tehát korlátozottabb: szeretnénk néhány szempont 
szerint megvizsgálni azt, milyen kép alakulhatott ki a német megszállásról és 
annak következményeiről az események után néhány évvel, illetve még később, 
olyanok körében, akik nem is éltek még akkor. A tanulmány a háború utáni 
újságcikkek és publicisztikák alapján tesz kísérletet a „konstruált történelem" 
rekonstrukciójára. Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudjuk tenni, meg kell 
határoznunk azt, mit tekintünk a német megszállás legfontosabb 
következményeinek, vagyis miféle történetet keresünk a múltban. 

Előszöris a német megszállás következtében a magyar katonai és 
külpolitikai mozgástér végletesen beszűkült. A németek tudta nélkül szinte 
semmi érdemlegeset tenni nem lehetett. A magyar katonai alakulatok 
elhelyezkedését és különböző helyzetekben való alkalmazását a német 
hadvezetés döntötte el. Ennek megfelelően a hátországi hadigazdálkodás 
szerkezetét és a gazdaság produktumainak felhasználását illetően is a német 
hadvezetésnek í 11. a német birodalmi képviselőnek volt döntő szava. A magyar 
nyersanyagkészleteket és a humán erőforrásokat is a német hadigépezet 
szolgálatába állították. További következménye mindennek az lett, hogy a 
háborúból úgy kilépni, hogy Magyarország területe ne váljon hadszíntérré, nem 
lehetett; s a megszállás után ennek semmilyen reális lehetősége nem volt. 

A központi esemény, amelyet vizsgálatunk tárgyává teszünk, a zsidóság 
gettókba kényszerítése és a vidéki zsidóság deportálása. A német megszállás után 
szinte azonnal megkezdődött a deportálások előkészítése, s mindehhez a magyar 
hivatalos szervek is segítséget nyújtottak (vasút, csendőrség). A háború utolsó 
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évében kb. 600 000 magyar zsidó pusztult el haláltáborokban, munkatáborokban, 
a fronton munkaszolgálatosként és a nyilas terror következtében. A 
vészkorszakhoz való viszony azonban a háború utáni években enyhén 
fogalmazva is ambivalens volt. Kevés szó esett róla, és az sem mindig a 
megnyugtató tisztázás szándékával. A mai magyar kulturális és politikai közélet 
is tele van kölcsönös vádaskodásokkal, gyanúsítgatásokkal, ki nem mondott, 
rejtett értelmet és szándékot kereső és leplező újságcikkekkel és politikai 
nyilatkozatokkal. Ezek nagyon sokszor visszautalnak a XX. századi magyar-
zsidó együttélésre, a vészkorszakra és arra, ami azután történt illetve nem történt: 
vagyis a tisztázás, a kibeszélés elmaradására. Ezzel kapcsolatban kell szólnunk 
arról a valószínűleg „történelmietlen" fölvetésről, hogy mi lett volna, ha nem 
következik be a német megszállás ami azonban elvezet bennünket egy 
nagyonis valóságos kérdéshez: a felelősség kérdéséhez. 

* * * 

Még be sem fejeződött a háború, amikor 1945. május 6-án a Népszava cikket 
közölt „Két dokumentum március 19-ről" címmel. Mindenki tudta, aki olvasta, 
hogy 1944. március 19-ről van szó. Az írásban a Honvédelmi Minisztérium 
parancsát közlik, amely a 484. bbk. III. csfség 1944. számú parancsa volt, amely 
a bevonuló német csapatokkal szembeni ellenállást megtiltja a magyar 
alakulatoknak.1 Ki volt a felelős a megszállásért, és azért, hogy az olyan módon 
mehetett végbe, ahogyan végbement? Ez a téma kezdettől érdekelte a magyar 
közvéleményt, annak ellenére, hogy mindenki átélte az eseményeket, 
mindenkinek volt arról emléke, nyilván véleménye is. Jó lett volna bizonyosat 
tudni. Az újságok természetes módon a háborúval és annak utóhatásaival 
foglalkoztak, de tényszerű adatot nem sokat közöltek. Ez a jegyzőkönyv az egyik 
kivétel. 

Mátrai Sándor a Demokrácia nevű lapban, - amely kisgazda lap volt, 
főszerkesztője ifj. Tildy Zoltán - cikket jelentetett meg a „miniszterelnökség 
titkairól".2 Ebben több a legenda és a mesés elem, mint a valóság, de az olvasók 
bizonyára élvezték, különösen azok, akik minden rosszat feltételeztek már 
előzőleg is a politikusokról. Mátrai Sándor néhány héttel később közölte a 
március 19-i koronatanácsjegyzőkönyvét.3 Ez valóban hiteles jegyzőkönyv, aki 
átolvasta, sokat tanulhatott belőle, világosabban láthatta, mi történt vele és az 

1 „Két dokumentum március 19-ről", Népszava 1945. május 6. 
2 Mátrai Sándor: „Fellebben a függöny a miniszterelnökség titkairól", Demokrácia 1945. 
július 22. 
3 Mátrai Sándor: „Mi történt Horthy és Hitler utolsó tanácskozásán?", Demokrácia 1945. 
augusztus 3. 
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országgal az elmúlt évben. Mátrai Sándornak nem lankadt érdeklődése az 1944-
es esztendő iránt: 1946. január 5-én a Képes Figyelőben ismét megjelent egy 
cikke.4 Ez az „ANTI ez snájdig dolog lesz" címmel látott napvilágot. Állítólag 
hiteles forrás alapján közli a Sztójay-kormány első ülésének történetét. 
Jegyzőkönyvet nem mondhatunk, mert a cikk nem azt közöl, és egyébként is 
megkérdőjelezhető a hitelessége, továbbá az informátor megbízhatósága is. 
Mindenesetre jelzi: az olvasók és az újságíró is érdeklődött a közelmúlt 
eseményei iránt. Mindenesetre valószínű, ha hiteles jegyzőkönyv alapján írta 
volna meg Mátrai a cikkét, akkor sem kapott volna az olvasó sokkal jobb képet 
az ülés menetéről és az azon résztvevők vezetői kvalitásairól. 

Minden újság rendszeresen és részletesen beszámolt a népbírósági 
tárgyalásokról, ítéletekről és a kivégzésekről is: ezekben a beszámolókban a 
bírósági ítéletek indoklása alapján adják elő az illető elítélt múltját. Szinte 
minden lap rendszeresen közöl leleplező cikkeket a német megszállók és magyar 
kiszolgálóik gonosztetteiről, ami egy idő után láthatóan fásulttá tette az olvasókat 
és az újságírókat is. Ennek illusztrálására álljon itt egy példa. Abban a 
lapszámban, ahol Lévai Jenő hosszú cikksorozatot indít a zsidómentő akciókról, 
találunk egy beszámolót Láday Mihály nyilas belügyi államtitkár akasztásáról. 
Az újságíró kedélyes hangnemben ír arról, hogy Ládaynak órákat kellett várnia 
saját akasztására, mivel a hóhérok sztrájkoltak, magasabb bért követelve. Később 
sikerült a munkahelyi tárgyaláson megegyezni, és Ládayt felakasztották, 
immáron emelt munkabérért.5 Ugyanez a lapszám első oldalon számol be 
Dálnoki Veres Lajos letartóztatásáról. Ez az esemény már mutatja: más irányba 
mozdul el a politika és a közvélemény érdeklődése is a következő hónapokban. 

Közel két éven keresztül kapott a magyar újságolvasó híreket a magyar 
és a német háborús bűnösök elítéléséről, ennél jóval kevesebb szó esett az 
események hátteréről. Kevés az oknyomozó cikk, és azok sem mindig 
megbízható információkra támaszkodnak. Szintén a Képes Figyelő jelentette meg 
1945 novemberében Csonka Emilnek, Szálasi titkárának naplórészletét; ezen 
kívül számtalan egyéni visszaemlékezés volt arról, hogy az illető hogyan élte át a 
háború utolsó évét. Ezek a cikkek sok új információt az olvasók számára nem 
tartalmazhattak. Nagy valószínűséggel ők maguk is hasonló események tanúi 
lehettek, hasonló körülmények között. Példaként álljon itt egy eset. A Képes 
Figyelő előbb említett számában, ahol Csonka naplórészletét közlik - egyébként 
kommentár nélkül - a szemközti oldalon Dr. Farkas Lujza közöl leleplező cikket 
Fedák Sáriról. Farkas Lujza szerint Fedák Sári élete legboldogabb napjának 
nevezte 1944. március 19-ét. Egyéb intimitásokat is közöl Fedákról, mind 

4 Mátrai Sándor: „Sztójay Döme első minisztertanácsának lefolyása 1944. március 31-
én", Képes Figyelő 1946. január 5. 
5 Képes Figyelő 1947. január 25. 
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kompromittáló adat. Azt nem tudjuk, honnan volt Farkas ennyire jól informált. A 
nyilasokról sem jelent meg oknyomozó cikk. Az újságok beérték a különböző 
Ítéletek ismertetésével, igaz, akkor nem fukarkodtak az elmarasztaló jelzők 
használatával. Az a benyomásunk, hogy közvetlenül a háború után nem értek 
meg a feltételek arra, hogy kellő távolságtartással lehessen írni a háborús évekről. 
Túlságosan közeliek voltak az átélt események. Az első komolyabb cikksorozat 
az ostromlott Budapestről 1949. január 23-ától jelent meg a Magyar Nemzetben, 
május 3-ig.6 

A későbbiek során elsősorban történelmi ismeretterjesztő publikációk 
jelentek meg, de nem túl nagy számban, elsősorban az évfordulókhoz igazodva. 
Rögtön szemünkbe tűnik, hogy az ötvenes években a szélesebb olvasói réteghez 
szóló publikáció a német megszállásról illetve a deportálásokról nem jelent meg. 
Az első cikk, amelyet az érdeklődő (de nem feltétlenül szakértő) közönség e 
tárgyban olvashatott, Ránki György tanulmánya volt 1963-ban.7 Ezt követték az 
első „évfordulós" kiadványok 1964-ben: Juhász Gyula és Karsai Elek két kisebb 
tanulmánya az Élet és Tudomány című ismeretterjesztő hetilapban.8 A két kiváló 
történész a kor színvonalán, az akkori tudományos ismereteknek megfelelően 
foglalta össze mindazt, amit akkor a témáról tudni - és publikálni - lehetett. Nem 
jelezzük itt a kifejezetten a szakmának szóló, szakfolyóiratokban megjelenő 
cikkeket.9 

Szintén 1964-ben olvashattak az érdeklődők először a Szálasi-puccs 
eseményeiről magasabb színvonalon, de mégis közérthető formában.10 A húsz 
éves „évforduló" elég jelentősnek tűnt a hivatalos szerveknek ahhoz, hogy 
néhány jól kiválogatott publikációt megjelentessenek. Ez után, mintegy 
hagyományt teremtve, megfigyelhető lesz az „évfordulós" cikkek elteijedése. 
Egy-két kivételtől - és természetesen a kifejezett szakmunkáktól - eltekintve, 
többször visszatér a kampányjelleg. A következő jeles év az 1974-es: a 
harmincadik év, ami eltelt a szörnyű idők óta. Sokak számára tűnhetett úgy, hogy 
elérkezett az idő a higgadt, nyugodt légkörű visszatekintésre; meglepődve 
tapasztaljuk azonban, hogy kevés publikáció jelenik meg a témáról. A kiadások 

6 „A vérző város", Magyar Nemzet 1949. január 23 - május 3. 
7 Ránki György: „Az ország német megszállása és Horthy hadserege", Valóság 1963, 3. 
sz. 
8 Juhász Gyula: „Magyarország megszállása, 1944. március 19," Élet és Tudomány 1964, 
12. sz.; Karsai Elek: „Egy gyászos évforduló. A deportálások kezdete", Élet és Tudomány 
1964, 20. sz. 
9 A téma iránt érdeklődök figyelmébe, a témát érintő bibliográfia: Várady Géza: 
„Magyarország német megszállása, 1944-45. Válogatás az összefoglaló művekből", in 
Magyarország 1944. Német megszállás, szerk. Vargyai Gyula és Almási János, Nemzeti 
Tankönyvkiadó 1994, 154 skk. o. 

Rozsnyó Ágnes: „A Szálasi-puccs", Élet és Tudomány 1964,41. sz. 
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koncentráltsága is megszűnik, időben hosszan elhúzódik a visszatekintő írások 
megjelenése. Az „évforduló" tulajdonképpen két évig tart. A szépirodalom 
területén két fontos, korszakos mű jelenik meg: Ember Mária Hajtűkanyar és 
Kertész Imre Sorstalanság című regénye. Egyik sem marad visszhang nélkül, de 
mivel témájukat tekintve inkább a vészkorszak eseményeit feldolgozó írások, az 
elemzésükre majd ott visszatérünk. 

Az 1977-es év az első komolyabb „nyilas könyv" megjelenésének éve.11 

Rögtön a következő évben kisebbfajta szenzációnak minősül Karsai Elek Szálasi 
naplója című publikációja.12 Itt kell megjegyeznünk, hogy általában is megnőtt a 
közelmúlt történetét feldolgozó ismeretteljesztő kiadványok és műsorok száma a 
hetvenes évtizedben: a Magyar Televízióban ekkoriban kezdődnek el a XX. 
század történetét bemutató dokumentum-sorozatok.13 

A következő fontos dátum 1984. Ismét évforduló. Az egyik 
legnépszerűbb kiadvány a História történelmi folyóirat kiadványa lett.14 Ebben 
az évben jelent meg a Magvető kiadó „Nemzet és emlékezet" sorozatában Vigh 
Károly: Ugrás a sötétbe című könyve is a sikertelen kiugrási kísérletről. De ez az 
az év, amikor kiadásra kerültek olyan cikkek is, amelyek évtizedekig nem 
láthattak ismételten napvilágot: gondolunk itt elsősorban Bibó István 
tanulmányára.15 Ugyancsak ebben az évben jelent meg magyarul először, és nagy 
siker volt a könyvpiacon Gideon Hausner ítélet Jeruzsálemben című könyve az 
Eichmann-per történetéről. Két jelenségre is felfigyelhetünk ekkoriban. Az egyik 
az, hogy nem áll le a történelmünket közérthető formában tárgyaló publikációk 
sora az „évforduló" végével; tovább folytatják a cikkek megjelentetését a 
különböző értelmiségi folyóiratok, s a könyvkiadók is több ismeretterjesztő 
kötetet dobnak a piacra. Nő az érdeklődés, ugyanakkor csökken az ideológiai 
központ irányító szerepe (és valószínűleg az ereje is) arra, hogy beleszóljon a 
kiadók mindennapi munkájába. A másik figyelemre méltó változás az, hogy 
egyre több az olyan kiadvány, amelynek a magyar vészkorszak a tárgya. 

* * * 

Magyarország jelenlegi területén 1945. december 31-én 195 000 zsidó élt. Ez 
megközelítőleg 40% az 1941-ben zsidónak tekintett személyek számának: 1944. 
március 19-én a jelenlegi ország területén kb. 461 000 zsidó élt. A zsidóságot ért 

11 Rozsnyó Ágnes: A Szálasi-puccs, Népszerű történelem, Kossuth 1977. 
12 Karsai Elek: Szálasi naplója. A nyilas mozgalom a második világháború idején, 
Kossuth 1978. 
13 Ezek anyaga a későbbiekben könyvalakban is megjelent. Bokor Péter: Végjáték a Duna 
mentén, RTV - Minerva - Kossuth 1982; Zsákutca, RTV - Minerva 1985. 
14 Az 1944. év históriája, szerk. Glatz Ferenc, Lapkiadó 1984. 
15 Lásd Zsidókérdés - Asszimiláció - Antiszemitizmus, szerk. Hanák Péter, Gondolat 1984. 
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veszteség azonban ennél nagyobb, hiszen a magyar állami szervek, a politikai 
intézményrendszer, az egyházak és az egész társadalom ténylegesen a 
megnagyobbodott ország területén volt felelős állampolgárai életéért. Az egész 
ország területén pedig kb. 825 000 zsidónak tekintett személy élt 1941-ben; 
1944. március 19-én mintegy 762 000 zsidó. Közülük 1945. december 31-én 260 
000 volt életben, ez megközelítőleg az eredeti (1941-es) létszám 32%-a. A 
veszteség 68%. Tájékozódásképpen néhány európai ország hasonló adatai: 

Ausztriában a veszteség 75% 
Csehszlovákiában 79% 
Franciaországban 44% 
Hollandiában 80% 
Lengyelországban 97% 
Romániában 60% 

A publicisztikák sora nagyon hamar, már 1945. márciusában elindul, a Szabad 
Népben Darvas József „Őszinte szót a zsidókérdésben!"16 című cikkével. Ebben a 
tulajdonképpen ünnepi számban többek között Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, 
Horváth Márton, Losonczy Géza írt cikket. Nem világos, hogy tudatos 
szerkesztői koncepció van-e a Darvas-cikk megjelentetése mögött, vagy éppen 
ellenkezőleg, a koncepció hiánya. Darvas véleménye szerint az őszinte szó „az 
ide is vágok, oda is vágok" módszerben jelenhet meg a leghatásosabban. Egy 
állítólagos zsidó ember, aki „Krisztusarcú" és sokat szenvedett, mondja el 
véleményét Darvasnak, aki azt csak tolmácsolja a közvéleménynek. A 
„Krisztusarcú" aggódik az éppen csak kialakuló demokrácia jövőjéért: „a 
zsidókérdés még nem elintézett dolog" - mondja, majd így folytatja: „Hallgatni 
róla talán kényelmes, de nem becsületes álláspont. S főleg nem hasznos, éppen az 
épülő demokrácia érdekében. Mert a hallgatás mögött - ezt ön is jól tudhatja -
olyan keserűségek gyűlnek zsidók és nem-zsidók részéről egyaránt, amelyek, ha 
elintézetlenek maradnak, komolyan zavarhatják az új magyar demokrácia 
munkáját." A „zsidókérdésről" van szó, mondja Darvas, „amely még mindig itt 
kísért közöttünk" De mi ennek a tartalma? Darvas szól az áldozatokról, a sok 
szenvedésről, amit a zsidóságnak el kellett szenvednie. Azokról, akik életben 
maradtak, de el kell viselniük azt a fájdalmat, hogy szeretteik elpusztultak. A 
„reakció" által gerjesztett antiszemitizmusról, amit nehéz lesz levetkőzni: „[...] az 
antiszemita fertőzés igen súlyos volt, azt botorság lenne tagadni." A zsidóságot 
„rehabilitálni" kell, ahogyan Darvas mondja - de ne essünk túlzásokba! Az 
egyszerű kisembert „elvakította a propaganda és engedte, hogy urai belevigyék 
egy bűnös háborúba, amelynek ostora aztán az ő testén szakított szörnyű sebeket. 

16 Szabad Nép 1945. március 25. 
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[...] Ma azután, amikor eszmélni kezd, az ellenkező végletbe esve, ki sem meri 
mondani hangosan a 'zsidó' szót" Arra a kérdésünkre, hogy mi lehet a 
„zsidókérdés" konkrét tartalma, találunk Darvasnál egy utalást: „Szólni kell mind 
a két fél felé, nyíltan, őszintén és keményen. Egyik felé meg kell világítani 
tisztán amit huszonöt esztendő alatt soha sem lehetett a zsidókérdés 
társadalmi hátterét." A cikkben utalás történik a gazdag bankárokra, gyárosokra 
és kereskedőkre, akikre a reakció erői mindig is mutogattak, geijesztve a szegény 
emberekben az antiszemitizmust. Mindezt a demokrácia érdekében le kell 
leplezni, miként a „zsidó bosszúról" szóló nyilas meséket is. „De a zsidóság egy 
része felé is kell az őszinte, kemény beszéd" - állítja Darvas. A cikk eddigi 
részében semmi olyan állítás vagy utalás nem volt, ami a kommunista párt 
lapjában, 1945-ben ne jelenhetett volna meg. Ezután azonban az eddig kifejtettek 
ellenkezőjét is elmondja Darvas, négy bekezdésen keresztül. A zsidók ugyan 
sokat szenvedtek, de ne „mártíromkodják túl" magukat. Mások is szenvedtek már 
ebben a hazában sokat, pl. a parasztok, akiket évszázadokon keresztül elnyomtak 
és kizsákmányoltak. A szenvedés tehát nem lehet „nemesi kutyabőr", amelyért 
most előjogok járnak. „Pedig ma határozottan van a zsidóságnak egy része, 
szerencsére kisebb része - főleg éppen olyan polgári elemek, akik soha nem 
tettek semmit a fasizmus ellen, a demokráciáért - , amely elvárja, sőt követeli ezt 
az elismerést." A következő kemény szó a „lógósoknak" szól: ne akarják a 
munka könnyebb végét megfogni. Értsd: ne akarjanak gazdag bankárok és 
kereskedők lenni újra. „Miért akarnak hát most hamis mártíriumuk leple mögött 
tétlenkedni azok, akik, amíg lehetett, mindig a napos oldalon állottak?" Azután a 
„zsidó bosszúról" Nem lesz zsidó bosszú, ez csak nyilas propaganda, állítja 
Darvas, majd néhány bekezdéssel lejjebb így ír: „Az utóbbi esztendők során egy 
furcsa - munkaszolgálatos - szemlélet fejlődött ki náluk: úgy tanulták meg a 
világot látni, hogy vannak keretlegények és vannak munkaszolgálatosok. Most, 
hogy fordult a világ, ők szeretnének keretlegények lenni..." Vagyis ne akaiják a 
zsidók túlhangsúlyozni a szenvedéseiket, mert mások is szenvedtek már eleget, 
ne akarjanak előjogokat, mert zsidók, továbbá ne akarjanak bosszút. „Elvégre 
nem minden zsidó született demokrata, és közöttük is szép számmal akad gyenge 
képességű, munkáért nem nagyon rajongó ember." 

Tudatos volt-e ennek a cikknek az első számban való megjelentetése? 
Vajon mi volt a kommunista párt szándéka ezzel a cikkel? Tükrözi-e a párt 
álláspontját, avagy csak Darvas egyéni véleménye? Állíthatjuk, hogy tudatos volt 
a cikk megjelentetése. A kommunista párt többek között ezzel a cikkel is, de más 
egyéb gesztusokkal is le akarta magáról mosni a „zsidó párt" címkét: mi 
kommunisták a szegények és kizsákmányoltak pártja vagyunk, függetlenül a 
származástól! Darvas cikke elméleti szempontból semmi újat nem hozott. A 
zsidókérdés társadalmi háttere a vulgármarxista megközelítésű „gazdag zsidók", 
akik kizsákmányoljak a dolgozókat, és akiket a fasiszta reakció azonosít az 
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összes zsidóval. Pedig nem minden gazdag ember zsidó - mondja Darvas. „A 
kizsákmányolt, nyomorgó munkástömegek előtt a zsidó kapitalistákat kell szidni 

akkor talán nem veszik észre, hogy a tőke, legyen az a legjámborabb 
keresztény kezében is, mindenképpen kizsákmányolja, megnyomorítja a 
munkást." Darvas József cikke 1945. márciusában nem tisztázott semmit a 
zsidókérdésben, hiába volt címében az „őszinte szó" Darvas és a kommunista 
párt célja a cikk megjelentetésével valószínűleg nem esett egybe, de 
mindkettőnek volt vele célja. Úgy tűnik, egymást használták föl, különböző okok 
miatt. A kommunista vezetők örültek, hogy egy közismert népi író, akiről 
köztudott, hogy nem zsidóbarát, ír cikket a zsidók szenvedéseiről. A cikk 
második felében megfogalmazott fenyegetés pedig értelmezhető volt a 
kapitalisták és egyéb „lógósok" figyelmeztetéseként egyrészt, másrészt 
hitelesebbé tehette a kommunista pártot az elfogulatlan jóvátétel támogatói 
sorában. Erre a legitimációs „trükkre" a pártnak nagy szüksége volt. Darvas 
valószínűleg azt írta meg, amit gondolt, és örült, hogy mindezt a kommunisták 
lapjában teheti: ez bizonyos fokú védettséget adott számára. Darvas tartott attól, 
hogy ezután a zsidók előrenyomulnak és a legtöbb kulcspozíciót megszerzik 
maguknak a politikai, gazdasági és kulturális életben. Ennek a félelmének a 
cikkben hangot is adott - „őszintén" Augusztus 26-án, a Nemzeti Parasztpárt 
gyűlésén a márciusi cikkében írtakhoz hasonló gondolatokat fejtett ki: „Van itt 
egy réteg, amely valóban embertelen szenvedéseket volt kénytelen az elvakult 
gyűlölség következményeképpen elviselni. Ez a réteg most a szenvedések jogán 
előjogokat követel magának. Mi elismeijük szenvedéseiket, tudjuk nagyon jól, 
mit kellett tűrniük, mi magunk is mindent megtettünk segítségükre az üldöztetés 
nehéz idejében, de nem hallgathatjuk el, hogy ha a szenvedések jogán valakinek 
joga van jóvátételt követelnie, akkor az a dolgozó magyar nép."17 

Darvas cikke nem maradt visszhangtalan, válaszcikket közölt Parragi 
György „Új antiszemitizmus?" címmel, és a Népszavában Hámori László 
„Antiszemitizmus és monopolizmus" címmel. A Parasztpártot meggyanúsítják 
bizonyos antiszemita szimpátiával. Erre a párt befolyásos vezetői válaszolnak a 
Képes Figyelőben. Kovács Imre cikkében felveti a felelősség kérdését. Sajnos 
nem elemzi következetesen és elmélyülten a problémát, kizárólag hírlapi 
színvonalon ír, de így sem érdektelen megvizsgálnunk írását. Kovács elhatárolja 
a „zsidókérdést" az „antiszemitizmustól" Az antiszemitizmus a propaganda által 
teij esztett gyűlöletes tévhit, amely az elmúlt szörnyű eseményekhez nyújtott 
hátteret és alapot. A „zsidókérdés" azonban a jelenben is megvan. Kovács szerint 
a magyar társadalom egyetemlegesen, és különösen a parasztság, nem tehető 
felelőssé a zsidóüldözések miatt. A magyar parasztság nem volt antiszemita, és 
most sem az. „Ami antiszemitizmus volt a magyar társadalomban, azt a 

17 Darvas József: „Vissza a néphez", Szabad Szó 1945. augusztus 28. 
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magyarsággal vajmi kevés közösséget vállaló, inkább idegen elemek szították. 
Maga a nép megfért a zsidósággal." A következő bekezdés kulcsfontosságú 
gondolatokat fogalmaz meg: minden ezután lezajló vita e körül a problematika 
körül forog majd, kimondva vagy kimondatlanul. „Ma azonban más a helyzet. 
Amit elkövettek a zsidósággal, azt a zsidóság az egész magyarság rovására íija, 
és nem ismeri azt a megkülönböztetést, amit mi ismerünk, hogy tudniillik vannak 
jó zsidók és vannak rossz zsidók, mint ahogy jó keresztények és rossz 
keresztények. [...] A zsidóság olyan rendészeti, közigazgatási és gazdasági 
pozíciókat foglalt el, amelyekből érezteti ellenszenvét a magyarsággal szemben, 
sokszor nagyon szerencsétlenül, és ennek következménye, hogy lassan-lassan a 
magyar nép sem tud különbséget tenni zsidó és zsidó között." Tehát más ma a 
helyzet - mondja Kovács. Arra gondolhatnánk, a helyzet azért más ma, mert a 
zsidósággal olyan dolog történt, ami korábban egyetlen más néppel sem történt 
még soha. Korábban is volt „zsidókérdés", volt antiszemitizmus, voltak 
pogromok, de nem volt az egész kontinensre kiteijedő, szervezett népirtás. 
Kovács Imrének azonban más a problémája. A magyarság felelősségét rövid úton 
elhárítja: „egyetlen paraszt sem örült annak, amikor látta a zsidókat deportálni"; 
és a már említett „idegenek által szított antiszemitizmus" után rátér a zsidók 
felelősségére. A józan mérlegelés, számonkérés és büntetés helyett bosszúállás 
folyik illetve veszi éppen kezdetét Kovács szerint. Az egész magyarságra 
haragszanak a zsidók, és kihasználva kulcspozícióikat, „éreztetik 
ellenszenvüket" 

Fontosnak érezzük megjegyezni, hogy a deportálásokért való felelősség 
kérdését - illetve annak megoszlását a magyar társadalom, a magyar hivatalos 
szervek illetve a németek között ebben az időben még hiába keressük az 
írásokban. Ez egzakt formában csak néhány évvel később jelenik meg a 
publicisztikákban, hogy azután rögtön el is tűnjön hosszú évtizedekre. Akkoriban 
magától értődő és bizonyításra nem szoruló álláspont volt, miszerint a zsidóság 
tragédiájáért a németeket terheli a felelősség. Volt antiszemitizmus, amelyet 
„idegen elemek" és néhány „reakciós" szított, de ez nem járta át az egész magyar 
társadalmat. A magyar nép köréből nem indulhatott volna ki - mint ahogy nem is 
indult - egy olyan kezdeményezés, amely a holokauszthoz vezet; a magyar 
uralkodó osztály egyes körei azonban fertőzöttek voltak antiszemita nézetekkel. 
Az igazi veszély abban áll, hogy a zsidóság háború utáni viselkedése egy új, 
mélyreható antiszemitizmust válthat ki, amelyet már nehéz lesz kezelni. Ez lenne 
Kovács gondolatmenete, amely néhány alapvető pontjában megegyezik Darvas 
Józsefével. A két írás azonban olyan momentumra is utal, amely később kikopott 
az érvek közül. Ez a szempont pedig a magyar parasztság évszázados 
szenvedéseire való hivatkozás. Ne felejtsük el, a háborút megelőző évtizedekben 
valóban milliók éltek emberhez méltatlan körülmények között elsősorban a 
parasztság körében. A modernizáció kapitalizálódó ipari világa nem enyhítette a 
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korábbi szegénységet, éppen ellenkezőleg, a nyomor sok helyen éppen a 
mezőgazdaságban és a vidéki szegények körében már-már elviselhetetlenné 
vált. Az is társadalomtörténeti tény, hogy a zsidóság Kelet-Európában 
sikeresebben alkalmazkodott a modernizáció kihívásaihoz, s ez az „érzés" 
kimondva-kimondatlanul benne van Darvas és Kovács érvelésében is. „Mi is 
szenvedtünk már eleget, most ti is szenvedtetek, nem jár senkinek több 
kárpótlás." Ehhez járul még egy „vád", miszerint a zsidók most elfoglalnak 
minden fontos posztot, és ők akarnak majd az új demokráciában dirigálni. 
Próbáljunk meg az állítások mögé nézni! 

Az akkori hónapokban nagyon fontos - néha élet-halál kérdéssé váló -
igazolóbizottságok tagjainak jelentős hányada zsidó származású személyekből 
állt. Erről többen is írnak úgy, mint tényről: „[...] az igazolóbizottságok tagjainak 
jó része zsidó, s e bizottságok vizsgálódó tevékenységének egyik gerince az, 
hogy az odacitált emberek részt vettek-e a zsidóüldözésben."18 Sok más 
kulcspozícióba is kerültek zsidók. Ezzel összefüggésben érdemes néhány 
pillantást vetnünk Dénes Béla baloldali cionista vezér nyomtatásban is megjelent 
előadásának szövegére, amelyet egy leninista-cionista vitafórumon mondott el. 
Többek között ezeket: „A furcsa az, hogy a zsidó értelmiség, melynek tudnia 
kell, hogy létét a diadalmas szovjet hadseregnek köszönheti, s ismeri az angolok 
egészen gálád háború-alatti magatartását éppen a zsidókkal szemben, alapjában 
véve mégis anglofil beállítású. [...] Mindennél fontosabb, hogy minden zsidó 
tisztában legyen vele: Európában és másutt a jelen pillanatban - s ez a pillanat 
nagyon sokáig fog tartani - , egy másfajta szocializmus jut döntő szerephez, s ez 
az orosz szocializmus. Amiért is célszerű lesz, ha ez a magyarországi zsidóság 
teljes figyelmét ennek a szocializmusnak szenteli [...] s ehhez alkalmazkodik. [...] 
Értsük meg végre: nem a polgári társadalom világa van kialakulóban Közép-
Európában, hanem valaminő egészen más világ. [...] Ha a második 
világháborúban a Szovjetunió győzött, s ez a diadalmas szocialista nagyhatalom 
nem az Óceán túlsó felén, nem tőlünk messze létezik s űzi a maga politikáját, 
hanem velünk szomszédságban, akkor nyilván rövidesen [...] bekövetkezik a 
politikai eszmék kicserélődése és egybehangolása is."19 

Úgy tűnik, el kell fogadnunk azt a véleményt, hogy a zsidóság „túlzott 
szerepet" látszott vállalni a rendcsinálásban, és határozottabb elképzelése volt a 
jövőt illetően, mint a magyar társadalom más csoportjainak. Mindez azonban 
nem magyarázza, hogy miért esik olyan kevés szó a magyar társadalom 
felelősségéről. Az, hogy a zsidóság aktívan vesz részt a közélet megtisztításában, 
továbbá az, hogy a magyar társadalom minden rétege sokat szenvedett a háború 
utolsó évében és azt megelőzően is nem zárná ki a felelős elemzés 

18 Dr. Kende Péter: Röpirat a zsidókérdésről, Magvető 1989, 57. o. 
19 Dénes Béla: A zsidó értelmiség útja, 1945. 
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lehetőségét, legalábbis elvben. Ehelyett azonban azt látjuk, hogy szinte minden 
felelősséget a németekre illetve az egykori magyar uralkodó osztályra hárítanak. 
Ebben az összefüggésben a német megszállás következménye a zsidóság 
pusztulása. Bizonyos uralkodó körök által szított antiszemitizmus csak 
szükséges, de nem elégséges feltétel volt; megfordítva azonban már nem igaz a 
tétel: a magyar antiszemitizmus önmagában sosem jutott volna el ekkora 
pusztításhoz. Ezt a logikát tovább gondolva érthetjük meg a korábban idézett 
szerzőket. Miért is nem érezték a felelősség kérdésének igazi súlyát? Egyszerűen 
azért, mert nem érezték magukat és a magyar társadalmat felelősnek. Az 
antiszemitizmus továbbélését és esetleges erősödését azonban veszélyes 
tendenciának vélték; azt szerették volna megelőzni illetve megállítani. Az 
antiszemitizmus erősödésében azonban a zsidóság háború utáni viselkedését is 
hibáztatták, ha nem is olyan mértékben, mint a korábbi, mély nyomokat hagyó 
uszító propagandát. Többek között ebből vezethető le az a makacsul jelenlévő 
gondolat, miszerint az antiszemitizmus és a zsidókérdés csak részben függ össze 
egymással. 

Ezenközben megszólalnak egyházi részről is. Azt kifogásolják, hogy az 
egyházakat méltánytalan elmarasztalni a zsidóüldözések idején tanúsított 
magatartásukért. Sándor Dénes azt állítja, hogy a katolikus egyház annál többet, 
mint amit tett, nemigen tehetett volna. Cikkében, amelynek már az alcíme is 
árulkodó - „Levél azokhoz, akik azt állítják, hogy a magyar katolikus egyház 
nem kelt az elmúlt évben az üldözöttek védelmére" - felsorol sok esetet, amikor 
egyházi személyek segítettek az üldözötteken. A budapesti rendházak 
mindegyike bújtatott zsidókat tudomása szerint, és utal a hercegprímási 
körlevélre is. Felhívást is intéz az olvasókhoz: számoljanak be minden segítő, 
embermentő akcióról, amiről csak tudomásuk van.20 Nem tudunk arról, hogy mi 
lett ennek a felhívásnak az eredménye. 

Úgy tűnik, 1946-ban az álláspontok polarizálódnak, a hangnem 
radikalizálódik. Egyrészről Darvas József és Veres Péter, másrészről a Zsolt Béla 
által szerkesztett Haladás hetilap éles vitába keveredik egymással. A vitára az 
ürügyet a földosztás körüli anomáliák adták. Zsolt kifogásolta, hogy zsidók nem 
kaptak földet. Mindez még a korábbi séma szerint folyó vita: kinek mi jár az 
elszenvedett sérelmekért. Molnár Miklós próbál meg sikertelenül józan 
hangot megütve „igazságot tenni" a Valóság márciusi számában.21 Molnár szerint 
is van antiszemitizmus, és ez ellen küzdeni kell, de nem úgy, ahogyan ezt Zsolt 
és Veres teszik. Molnár szerint Zsolt újra építi a gettó falait, Veres viszont 
érzéketlen a zsidók tragédiájára. Az 1946-os vitákat lehet úgy is értelmezni, mint 

20 Sándor Dénes: „Az egyház és az üldözöttek", Új Ember 1945. szeptember 2. 
21 Molnár Miklós: „Őszinte szót a zsidókérdésben", Valóság 1946. március-május, 51-54. 
o. 
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„versenyt", ami azt hivatott eldönteni, hogy kinek jár több „kárpótlás" az 
elszenvedett megpróbáltatásokért. Ezt a helyzetet súlyosbították az év során 
előforduló nyíltan antiszemita megmozdulások, elsősorban vidéken. A májusi 
kunmadarasi pogrom mellett, a nyár folyamán több más településen is felbukkan 
a „vérvád" motívuma.22 A megmozdulások kiváltó okai különbözők: van, amikor 
pusztán gazdasági jellegű, több esetben a deportálásokból hazatérő zsidók 
korábban széthordott vagyonának visszaszolgáltatása ellen lépnek fel azok, akik 
részesültek ebből a vagyonból, és ez kap antiszemita „ideológiai" alátámasztást; 
más helyeken az új hatalom emberei, akik történetesen zsidók, ütköznek a régi 
garnitúra embereivel, és ez vezet antiszemita megmozdulásokhoz. Ezeknek az 
eseményeknek a részletes elemzése nem tartozik szorosan tanulmányunk 
tárgyához, de attól nem is teljesen független. Mi lehet az oka annak, hogy néhány 
hónappal egy olyan szörnyű tragédia után, mint amilyen a második világháború 
volt, azok, akik a szörnyűségek elszenvedői voltak, „egymásnak esnek"? Ez a 
jelenség a társadalom mélyrétegeiben meglévő komoly ellentétet sejtet, ami 
nyilvánvalóan akadályozhatja az ú j demokratikus rend kialakítását is. Többek 
között ez a belátás is oka lehetett annak, hogy a kommunista párt neves 
ideológusai 1946. nyarán szinte egy időben és különböző olvasói rétegeket 
megcélozva jelentetnek meg tanulmányokat és cikkeket a „zsidókérdés" 
tárgyában.23 

Révai József cikkét annyira fontosnak tartották, hogy az az egész első 
oldalt elfoglalta a Szabad Nép vasárnapi számában. A kommunista párt akkori 
vezetői elérkezettnek látták az időt egy ideológiai offenzíva megindításához: 
ebben volt kulcsszerepe Révai cikkének. Ez az az írás, ahol először jelenik meg 
Magyarország területi veszteségeinek és a zsidókérdésnek az összekapcsolása, és 
ez az a cikk, ahol az „utolsó csatlós" momentum is megjelenik, igaz ekkor még 
nem ebben a kifejezési formában. Révai a Párizsban zajló béketárgyalások 
ismertetésével kezdi cikkét, majd felteszi a kérdést: „A magyar közvélemény 
joggal veti fel a kérdést: miért kedvezőtlenek Magyarország békekilátásai, miért 
kedvezőtlenebbek a többi csatlós ország békekilátásainál?"24 Révai szerint azért 
eleve esélytelen a magyar diplomácia, mert rossz volt a „béke-előkészítés" 
Béke-előkészítésen Révai a háborúban való részvételt érti: „Rossz volt 
csatlakozni a 'tengelyhez', rossz volt hátba támadni Jugoszláviát, rossz volt részt 
venni a Szovjetunió elleni orvtámadásban, rossz volt hadat üzenni az Egyesült 

22 Pl. Csanádpalota, Debrecen, Hajdúhadház, Mezőkovácsháza, Sopron, Tiszaladány. 
Más településeken a „vérvád" motívum megjelenése nélkül is vannak antiszemita 
megmozdulások. 
23 Horváth Márton: „Zsidóság és asszimiláció" és Molnár Erik: „Zsidókérdés 
Magyarországon", Társadalmi Szemle 1946. július, továbbá Révai József: „Párizs és 
Miskolc", Szabad Nép 1946. augusztus 4. 
24 Révai József: „Párizs és Miskolc", Szabad Nép 1946. augusztus 4. 
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Államoknak." Ugyan más országok is megtették ezt, azok azonban korrigálták 
hibájukat, és legalább a háború végén „fegyveresen (is) hozzájárultak a 
szövetségesek győzelméhez". Ez Révai szerint kulcskérdés a béketárgyalásokon. 
„Horthynak és Szálasinak, a magyar feudális és fasiszta reakciónak 
'köszönhetjük' elsősorban, hogy a magyar béke-előkészítés rossz volt, rosszabb 
az olasznál, a románnál, a bolgárnál, a finnél. [...] Aki a magyar demokrácia rossz 
béke-előkészítését meri okolni azért, hogy a magyar béke nem olyan lesz, 
amilyennek szeretnénk, az Horthyékat menti fel a felelősség alól, a magyar 
reakció mérhetetlen bűneire borít fátyolt." 

Megjelenik tehát a felelősség kérdése, de nem abban a formában, 
ahogyan ezt mi keressük - bár az is lehet, hogy ha alaposan átgondoljuk azt, amit 
Révai ír, mégis csak azt találjuk, amit keresünk! Előszöris Horthy és Szálasi -
illetve az őket körülvevő, befolyással rendelkező politikusok - politikáját, céljait 
és tetteit egy kalap alá venni és azonosítani nem indokolt, még egy 
publicisztikában sem. Ezt Révai is tudta, legalábbis tudnia kellett, és semmi 
okunk feltételezni, hogy ennyire ne lett volna tájékozott. Vagyis tudatosan 
csúsztatott. Ezt pedig valamilyen célból és okkal tette. Az egyik ilyen ok 
nyilvánvalóan az, hogy ne csak a nyilasok és a velük szorosan együttműködők 
kerüljenek a közéleten kívülre, hanem szinte mindenki, aki a két háború közötti 
rendszerben bármiféle pozíciót betöltött. Az volt a jó a kommunistáknak, hogy ha 
a számonkérés réme a lehető legtöbb embert tartja rettegésben. Mindenkit nem 
lehetett ellenőrizni, különösen nem lehetett mindenkit „leváltani" - de lehetett 
fenyegetni. Az állandó félelem sokakat „önként" a kommunisták táborába hajt 
majd - gondolhatták, és jól is gondolták - , a többiek közül pedig céljaiknak 
megfelelően lehet majd válogatni. A lényeg tehát az, hogy ki kell teijeszteni a 
bűnösség illetve a bűnrészesség érzését mindenkire, aki 1945 előtt a politikai, 
tudományos, művészeti, igazgatási közéletben részt vett, bármilyen kis 
pozícióban is. A kommunisták nagyon is tudatosan törekedtek arra, hogy 
csökkentsék politikai ellenfeleik számát; ezért kellett mindenkit kompromittálni, 
akit csak lehet. 

Egy másik nagy bűn a kommunisták szemében a „demokrácia" ellen való 
bármiféle cselekedet volt. A „demokrácia" szót 1945 és '48 között sokan 
használták, ha lehet még többen „féltették", de az nem derült ki pontosan, hogy 
mit értettek a kifejezés alatt. Az viszont kiderült, hogy nem ugyanazt értették. 
Révai elég világosan - és meglepően nyíltan - kimondja, hogy véleménye szerint 
a demokrácia egyik legfontosabb ismérve a szovjet politikához való igazodás. „A 
Szovjetunió külpolitikája a szovjetállam érdekeiből indul ki, tehát - ha tetszik -
szintén hatalmi politika, de ennek a hatalmi és biztonsági politikának az érdekei 
azonosak a demokratikus fejlődés érdekeivel. Nem a Szovjetunió tehet róla, hogy 
a magyar demokrácia fejlődése más irányú volt, mint a szovjet külpolitika." Ez 
világos beszéd. A szovjet érdekeknek megfelelő magyar belpolitikai változások 
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demokratikus változások, az egyebek nem. Ezeknek a „pozitív" változásoknak az 
igazi letéteményese természetesen a kommunista párt. Minden olyan írás, 
nyilatkozat, politikai cselekedet, ami a baloldali, munkásmozgalmi (értsd: 
kommunista) törekvéseket akadályozza, azok helyességét megkérdőjelezi, az 
mind a „demokrácia" elleni tett, és mint ilyen büntetendő. Az antiszemita 
viselkedés szintén demokráciaellenes. A probléma ott merült fel, hogy Miskolcon 
a kommunista párt által szervezett és a diósgyőri munkások részvételével 
lebonyolított, a „feketézők" elleni tüntetés antiszemita pogromba torkolt, amely 
több napig tartott és két halálos áldozatot is követelt, többek között a kommunista 
(és zsidó származású) Fogarasi Artúr rendőr főhadnagyét. Révainak nagyon 
nehéz volt megmagyarázni az esetet. Mégis sikerült olyan formulát találnia, ami 
tökéletes, legalábbis látszólag. A jó cél érdekében szervezett tüntetést reakciós, 
fasiszta provokátorok változtatták át antiszemita tüntetéssé. Ez annál 
nyilvánvalóbb, hiszen a munkásosztály és annak igazi pártja, a kommunista párt 
nem lehet antiszemita, mivel ők demokratikus pártok. 

Nem nehéz Révai logikáját követni, még akkor sem - vagy éppen azért? 
- ha állításai és érvei mögött a bizonyítékok nem felelnek meg az igazságnak. 
Röviden összefoglalva: ahol antiszemitizmus van, a munkásmozgalmat 
visszaszorítják és igaztalanul vádolják, ott nincs demokrácia. Amelyik országban 
pedig nincs demokrácia, az nem számíthat a Szovjetunió támogatására, 
következésképpen a magyar területi igények teljesülése a béketárgyalásokon 
azon múlik, mennyire erősödik a kommunista párt befolyása. Révai cikke 
elsősorban a jövőnek szól, annak ellenére, hogy a múltat elemzi: az 1945 előtti 
politikai rezsimek minden tagja felelős mindazért a szenvedésért, ami a magyar 
népet - beleértve a zsidókat is - érte. Zsarolás ízű a gondolatmenet további része, 
miszerint ha nem szakítunk mindennel, ami a múlthoz köt bennünket, akkor a 
jövőben is hátrányok fognak bennünket érni. A nyomaték kedvéért még idézi 
Molotovot, miszerint „a Németország szövetségeseiként fellépett támadó 
országoknak a vezető köreik által elkövetett bűnökért felelősséget kell 
viselniük". Ebben az esetben is lényeges azonban megnéznünk, mi az, amit Révai 
nem kezelt hangsúlyosan a cikkében. Révai nem szól a cikkben a német 
megszállásról egy szót sem! Következésképpen minden, ami a második 
világháború során Magyarországgal illetve Magyarországon történt, azért csakis 
a korábbi magyar politika a felelős. Ebben a felelősségben azonban osztoznia kell 
az egész népnek, legalábbis azoknak, akik nem egyértelműen a jó oldalon álltak. 
Ilyenek pedig kevesen voltak, elsősorban persze a kommunisták. 

Ez a cikk szólt a szélesebb közvéleménynek, de ezzel egy időben 
született elméleti cikk is vezető kommunista ideológusok tollából. Az egyiket az 
akkori népjóléti miniszter, a történész Molnár Erik írta. Molnár írását nagyívű 
történeti áttekintéssel kezdi, amelyben kifejti, hogyan is lett az ókori 
pásztomépből kereskedő-nép. Elemzi a modem közép-európai politikai 
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antiszemitizmus gyökereit, s eljut egészen a XX. századig. A mi számunkra 
fontos a legközelebbi múltról szóló rész. Molnár a „zsidókérdés" kifejezés 
tartalmi jegyeit is megkísérli összefoglalni. A zsidóság szerinte egy sajátos 
„népmaradvány", amelynek asszimilációja nem sikerült tökéletesen az első 
világháború kirobbanásáig. A zsidóság különleges helyen áll a társadalomban. 
„Ez a különlegesség abban áll, hogy a feudális magyar társadalomban a tőke 
hatalmának szembeötlő részét képviselte. Egyáltalában, kiemelkedő szerepet 
játszott a társadalmi élet szorosan körülírt területén, a kapitalista tevékenység 
körében, és meghatározott értelmiségi pályákon. Ugyanakkor pedig szerepe a 
társadalmi élet többi körében jelentéktelen maradt. [...] Úgy fejezhetjük ezt ki, 
hogy a zsidóság a magyar társadalomban kasztéletet élt. [...] Ha most már a tőkés 
hitelező, az ipari és kereskedelmi nagytőke képviselői, a versenytárs a 
szabadpályákon és a kapitalizmus állásaiért szembetűnő mértékben egy és 
ugyanazon társadalmi csoport soraiból kerülnek ki, ha ezt a csoportot egyébként 
is az ellenséges érzés hagyományai veszik körül, és ha a valódi társadalmi 
összefüggések rejtve maradnak, elkerülhetetlen, hogy vele szemben ellenszenv 
ne alakuljon ki. Ezzel azután a zsidókérdés gyökeréhez értünk. A zsidókérdés 
Magyarországon alapjában onnan ered, hogy a zsidó népmaradvány a társadalmi 
élet olyan területén folytatott kasztszerű életet, amely telítve van a társadalmi 
ellentétek gyújtóanyagával."25 A zsidókérdés tehát egy sajátos társadalmi 
struktúrából vezethető le. Ez a struktúra bizonyos helyeken deformálódott, nem 
mutat szabályos képet. A zsidóság eredendő tragédiája az, hogy éppen a 
társadalom torz, nem szabályos területein „tömörül" Azonban aki azt állítja, 
hogy ez a „tömörülés" egyfajta tudatos stratégia következménye - amellyel a 
zsidóság saját túlélését illetve uralomra jutását szeretné biztosítani az 
antiszemita. Az antiszemitizmus egyfajta ideológia, amely a nem „normális" 
társadalmi struktúrát és az ebből levezethető rossz működést magyarázza úgy, 
hogy a zsidókat indokolatlanul a szabálytalanságok okaiként jelöli meg. A 
„zsidókérdés" ebben az értelmezésben statikus: mindig volt és mindig is lesz, 
legalábbis addig, ameddig deformált struktúrák illetve zsidóság lesz. „A 
zsidókérdés megoldásának progresszív útja Magyarországon a zsidók teljes 
beolvadása felé vezet."26 Az antiszemitizmus azonban dinamikus, mert állandóan 
tud változni, és elég gyorsan képes reagálni a változó, de hibás - mert nem 
demokratikus társadalmi formákra. Molnár szerint Magyarországon is igen 
rövid idő alatt többféle formában jelent meg. Van olyan formája, amelyben a 
tőkést azonosítják a zsidóval, van továbbá a német fasiszta antiszemitizmus, 
amely hasonlatos a „kannibalizmushoz", faji alapú és kiszolgálja a német 
imperialista terjeszkedést. Molnár szerint Magyarországon a harmincas években 

25 Molnár Erik: id. mű. 
26 Molnár Erik: id. mű. 
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fokozatosan az utóbbi váltotta fel az előbbit. „A félfeudális Horthy-rendszer nem 
emelt gátat a Németországból kisugárzó antiszemita propaganda és ennek 
teijesztője, a nyilas mozgalom elé. [...] Egymást követték tehát a zsidótörvények, 
amelyek kiadásánál gondosan vigyázott arra, hogy csak a zsidóság alsó rétegeit 
sújtsák, ellenben a dúsgazdag zsidókat, a rendszer szövetségeseit ne érintsék. 
Horthy 1944-ben a szegény zsidóságot kiszolgáltatta Hitlernek, de a zsidó 
finánckapitalistáknak bántódásuk alig esett. [...] Az antiszemitizmus akadályozta 
meg azt is, hogy Magyarország a háborúból legalább az utolsó pillanatban 
kiváljék. A nyilas kormányt az a társadalmi réteg támogatta, amelyet a zsidóság 
rovására anyagi előnyökkel vásároltak meg."27 

Molnár Erik tanulmányában megjelenik a német megszállás kérdése is, 
amelyet azonban nem elemez. Ő is Horthyra illetve rendszerére hárít minden 
felelősséget. Molnárnak is tudnia kellett, hogy a zsidóság pusztulásához vezető 
tragikus út problematikája sokkal bonyolultabb kérdés annál, semhogy ilyen 
egyszerűen - egy emberre hárítva szinte minden felelősséget - el lehessen intézni 
azt! Mégsem tematizálta a kérdést. Molnár inkább a cionisták felé tesz egy 
„antiszemita-gyanús" megjegyzést: „Mit szóljunk ezekhez a szocialistákhoz, akik 
egy nomád vagy félnomád pásztornép törvényei szerint akaiják a társadalom 
legfejlettebb formáját, a szocialista társadalmat berendezni? Mit szóljunk 
szocialista tiszteletükről egy olyan vallással szemben, mely szükségképpen hívői 
üzleti gyakorlatának hutása alatt fejlődött?"28 Feltételezhetjük, hogy a 
kommunista párt ideológusai tudatosan kerülték a felelősség kérdésének konkrét 
vizsgálatát. Ezt abból a megfontolásból tették, hogy később jól jöhet, ha ezt a 
kérdést „lebegtetik" Addig, amíg nincs tisztázva a kérdés közmegegyezéssel, a 
gyanú végzetes árnyékot vethet bárkire. A zsidóságot ért 1944-es tragédiát nem 
lehet kizárólag a magyar társadalom- és politikatörténetből levezetni. 
Következésképpen bármennyire találók és gondolatébresztők is Molnár 
megállapításai, azokból szükségképpen csak részigazságokra következtethetünk. 
Föntebb utaltunk már arra, hogy véleményünk szerint ez a - „beszélünk is róla 
meg nem is" - politika tudatos volt. A nyitva hagyott kérdések által gerjesztett 
kétségek a pártpolitikai harcokban is felhasználhatók: amennyiben a németek 
felelősségét egyáltalában nem tárgyaljuk, nem derülhet ki az sem, ami esetleg 
nem az ő bűnük, de az sem, hogy mi az, ami egyértelműen az övék. Ebből a 
tisztázatlan homályosságból bármit ki lehet emelni, és azok nyakába varrni, akik 
egyébként sok mindenért felelősek: magukat kompromittálták, de nem minden 
bűn az övék. Van a kérdésnek másik oldala is. Ha a németek felelőssége 
legalábbis részben bebizonyosodik és ez az ország közvéleménye előtt 
nyilvánosan kimondatik - , akkor az is világossá válik, hogy a korábbi Horthy-

27 Molnár Erik: id. mű. 
28 Molnár Erik: id. mű. 
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adminisztráció nem minden tagja potenciális bűnös. Voltak ugyanis 
kényszerhelyzetek, továbbá lehetett a korábbi politikának olyan tette is, amely a 
zsidóság védelmét próbálta megkísérelni. A helyzet bonyolultsága a tisztázás 
folyamatában sorra vetette volna fel a kényes kérdéseket, amelyek vizsgálata 
során sok baloldali és kommunista funkcionárius is „megégethette" volna magát, 
ennek következtében pedig lehetetlen lett volna a továbbiakban kijátszani a 
„horthysta-reakciós" címkét és a „zsidókártyát", mint két erős adut. Megfordult 
tehát a helyzet. Míg korábban a magyar felelősségről nem vettek tudomást egyes 
szerzők, most eljött az idő, amikor a német felelősség kérdése esett ki szinte 
teljesen a látókörből. Annak ellenére tehát, hogy elméletileg is fontos kérdéseket 
vetettek fel a kommunista párt ideológusai, és részben komoly elemzés alá is 
vették azokat írásaik, mégsem segítették a tisztázást. A „zsidókérdésnek" és az 
„antiszemitizmusnak" mint két kategóriának az elemzése, melyek csak részben 
kapcsolódnak egymáshoz, fontos és figyelemre méltó eredményekhez vezetett, 
de nem a megoldáshoz. 

* * * 

Az 1946-os esztendő fontos eseménye volt még az is, hogy az Országos 
Református Szabad Tanács a magyar reformátusság nevében részvétének 
kifejezése mellett bocsánatot kért a magyar zsidóságtól. Kérte a zsidóságot, hogy 
„saját legbölcsebb vezetőinek intelmeit megfogadva, kövessen el 
mindent a kiengesztelődés érdekében, szűnjön meg a bosszú és a harag 
érzése"29 Ez a nyilatkozat - érthetetlen módon - visszhangtalan maradt. Viszont 
az 1947-es esztendő nyugodt évnek tűnik a korábbiakhoz képest: nincsenek 
antiszemita „kilengések", nincs feketézők elleni „spontán népharag" Nincsenek 
az újságokban, folyóiratokban komoly viták, polémiák a német megszállás utáni 
vészkorszakról. (Lévai Jenő kezd egy hosszabb cikksorozatba január 25-én a 
Képes Figyelő hasábjain: sok mesés elemmel átszőtt történet a 
zsidómentésekről.) Szép lassan és csöndben a zsidóság ön- és újjászerveződése is 
folyik. Újjáalakulnak a hitközségek, már ahol ez lehetséges, iskolák is indulnak. 
A háttérben azonban a végéhez közeledik egy nagyszabású hatalmi harc. Ezt a 
csöndet 1948-ban Bibó István esszéje szakítja meg. Ez lehetett volna a 
gyógyuláshoz vezető út első állomása, ha néhány kisebb reakciót követően lett 
volna a kapcsán igazi vita is. De nem volt. 

Bibó a Parasztpárthoz állt közel. Ahhoz a párthoz, amelynek prominens 
képviselői - Darvas József, Kovács Imre, Veres Péter - exponálták magukat a 
„zsidókérdés" körüli vitákban 1945-ben és '46-ban. Most egy valóban 
nagyszabású elemző munka jelenik egy parasztpárti „ideológus" tollából. Bibó 

29 Az Országos Református Szabad Tanács deklarációja, Képes Figyelő 1946. augusztus 31. 
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tanulmánya a népiek folyóiratában, a Válaszban jelent meg. Nagy feladatra 
vállalkozik. Megpróbálja feltérképezni és elemezni mindazt, amit zsidókérdésnek 
neveztek, az antiszemitizmus jelenségét, ahogyan az események elvezettek a '44-
es tragédiához, és azt is, hogy mi lesz ezután. Hatalmas a feladat, de imponáló az 
elszántság és a felkészültség is, amivel Bibó hozzáfog céljának 
megvalósításához. Az egész tanulmány elemzése nem feladatunk. Mi most csak a 
német illetve magyar felelősség kérdésében kifejtett álláspontját és a tragikus 
események utólagos feldolgozásának módjára tett javaslatait vizsgálhatjuk meg. 
Bibó megemlíti - és több helyén a tanulmánynak elemzi is - , hogy a német 
megszállás előtt is érték komoly megaláztatások és joghátrányok a zsidóságot; 
ezek súlyos áldozatokat követeltek a zsidóságtól és csak később halványodtak el 
az 1944-es események árnyékában. Akkor is és később is magyarázták ezt azzal, 
hogy mindez tulajdonképpen a zsidóság egészének megmentése érdekében 
történt úgy, ahogy. „Ennek az egész gondolatmenetnek - ha nem a fasizmussal 
való teljes szembefordulás kötelezettségéből, hanem szorosan a hazai zsidóság 
megmentésének szempontjából indulunk ki - bizonyos feltételek mellett igaza 
lehetett volna - írja Bibó. - De csak akkor, [...] ha egészen világosan és egészen 
határozottan tudja, hogy ezt akarja, [...] s kellő pillanatban a német szövetségből 
való kiugrás alkalmát megragadja. Magyarországon mindennek az ellenkezője 
történt. Az egész magyarországi zsidótörvényhozás alaptörvénye, a második 
zsidótörvény, azon a minimumon számos ponton túlment. [...] így a zsidók ellen 
való törvényhozás nem kifogta, hanem megdagasztotta a jobboldal vitorláiban a 
szelet, s nem elhárította a véres zsidóüldözés veszélyét, hanem legális formák 
között hozzászoktatta a magyar társadalmat a zsidóknak az emberi méltóság 
közös sáncaiból való kirekesztéséhez."30 

Bibó tehát nem félt a felelősség kérdését felvetni. Sőt ezzel indítja 
tanulmányát, hiszen az első fejezet címe ez: „Felelősségünk azért, ami történt" 
Ez jelentős szemléletbeli változás Darvas József, Kovács Imre és Veres Péter 
három évvel azelőtti hozzáállásához képest. A zsidótörvényekért, illetve azért, 
hogy azok olyanok lettek, amilyenek, csak magunkat tehetjük felelőssé - állapítja 
meg Bibó. „1944. március 19-én azonban megkezdődött Magyarország német 
megszállása. [...] A megszállók hamarosan elhatározták a magyar zsidóság 
deportálását és kiirtását."31 Ez egy fontos szöveghely. Tehát a németek 
„határozták el" a zsidóság kiirtását, ezt tőlük magyar hivatalos szerv nem kérte. 
Viszont „a deportálást a németek a nyilas irányítás alatt álló magyar 

30 Bibó István: „Zsidókérdés Magyarországon 1944 után", Válasz 1948, 10-11. sz. Mivel 
a tanulmánynak több kiadása is van, jelezzük, hogy az idézetek jelzetei kivétel nélkül 
Bibó István: Válogatott tanulmányok II. kötetéből valók, Magvető 1986,626-627. o. 
31 Bibó István: id. mű, 628. o. 
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közrendészeti hatóságok, főleg a csendőrség segítségével hajtották végre"32 Már 
ebből a néhány idézetből is látszik, mennyire bonyolult problémáról volt szó. 
Politikai, szociológiai, erkölcsi, gazdasági stb. kérdések sokasága merült fel 
egyszerre, szinte kibogozhatatlan módon. Bibó tanulmányának egész első 
fejezetét a felelősség kérdésének tisztázására fordítja. Megpróbálja mindazoknak 
az intézményeknek és társadalmi csoportoknak viselkedését, állásfoglalásait és 
tetteit megvizsgálni, amelyek befolyással lehettek, így vagy úgy, az 
eseményekre. Milyen volt a magyar társadalom reakciója a zsidótörvényekre, a 
zsidógyilkosságokra? Mit tettek a közigazgatás szervei, a magyar hivatalnoki kar 
tagjai, az egyházak, a szellemi elit? Megállták-e a helyüket a kivételes 
körülmények között? Röviden úgy foglalhatjuk össze Bibó álláspontját, hogy -
nem. Mikor a szellemi elitben megfogalmazódó különböző álláspontokat 
ismerteti Bibó, levonja azt a következtetést, hogy egyiknek sem volt önmagában 
esélye arra, hogy integráljon egy alternatív megoldást, olyat, amely sikeres is 
lehet. Megvolt az esélye annak, hogy valamiféle ötvözet létrejöjjön, elsősorban a 
szocialista álláspont alapján, de ehhez az összefogáshoz nem volt meg az 
egységes akarat és a bátorság sem. Itt Bibó saját szerepére is tesz utalást.33 

Végülis megvonja a mérleget a felelősségvállalás kérdésében. Mi az, ami ellene 
szól és mi az, ami mellette? „Az első ellenvetés az, hogy a zsidók milliós 
tömegben való kiirtását nem mi csináltuk, hanem a németek, túlzás volna tehát az 
ő gonosztetteikért felelősséget éreznünk és vállalnunk. Ez igaz, erről nincs is 
szó."34 További érvei is vannak Bibónak, pl. hogy egyéb nemei is voltak a 
háborúban a halálnak és a szenvedésnek, olyanok is, amit nem, vagy nem csak 
zsidóknak kellett elszenvedni. Továbbá a magyar társadalom nagy része nem is 
tudott, mert nem is tudhatott arról, hogy a zsidókkal mi történik a deportálások 
következtében, és hogy nem jó a magunk felelősségét túlhangsúlyozni, mert 
ezzel alkalmat adunk rosszakaróinknak - akik maguk sem jobbak, mint mi - , 
hogy befeketítsenek bennünket, és olyan bűnöket is ránk testáljanak, amit nem 
követtünk el. Továbbá ott van a már korábban másoknál is látott érv - a vezető 
réteg a felelős. Bibó szerint ezekben mind van igazság, de egyik sem „az" 
igazság. Egyik érv sem ad, sem külön-külön, sem együttesen felmentést a magyar 
társadalom számára. Nem térhet ki az ország a felelősség kérdése elől, de a 
felelősségvállalás módjára nincs általánosan alkalmazható recept. „Ebben a 
helyzetben egyet lehet csinálni: megállapítani és elvállalni a felelősség reánk eső, 
személyes részét. [...] Szükséges, hogy mindenki megcsinálja magának ezt a 
mérleget, s a hangsúlyt ne arra helyezze, hogy mik az érdemei vagy a mentségei, 
s ezek hogyan egyenlítik ki a vétkeit vagy mulasztásait. Hanem egyszerűen csak 

32 Bibó István: id. mű, 628. o. 
33 Bibó 1944-ben nem írt alá egy a zsidóüldözések ellen fellépő petíciót. 
34 Bibó István: id. mű, 653. o. 
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arra, hogy mi mindenért felelős, vagy mi mindennek a felelősségében részes. így 
talán utóbb mégis kialakul egy tisztább, bátrabb és a felelősséggel inkább 
szembenéző, együttes nemzeti számvetés is. Ha mindazt, amit eddig elmondtunk, 
a felszabadulás pillanatában mondtuk volna, akkor ezzel be is fejezhettük 
volna."35 

De akkor nem mondta senki. Bibónak ezzel az állításával is 
egyetérthetünk. Ez a ki nem mondás azonban új problémát: egy újabb fajta 
antiszemitizmus kialakulásának lehetőségét hordozta magában. Bibó a 
tanulmányában összefoglalja az antiszemitizmusról, az asszimilációról vallott 
nézeteit, amelyeket nem ennek a tanulmánynak feladata elemezni, viszont az 
utolsó fejezet, amely „A mai helyzet" címet viseli, ismét szorosan kapcsolódik 
témánkhoz. Mi történt 1944 után? Először is megváltozott az üldözéseket átélt és 
túlélt zsidókban a többségi nemzethez, a hazához való korábbi viszony. Vannak, 
akik a cionizmushoz csatlakozva elhagyják az országot, de vannak, akik 
maradnak. A maradók között van, aki szerencsésebben vészelte át az üldözéseket 
és megbékél, de van egy másik csoport is. ,A zsidóságnak másik, az előbbinél 
minden jel szerint nagyobb része számára az a magára hagyatottság, melyben az 
üldözéseket és a deportálásokat megélte, s azok a szenvedések és veszteségek, 
melyeket ezek okoztak, egészben kétségessé vagy üressé tette azt, hogy ez az 
ország az ő otthonuk, az ő hazájuk volna; s ez az érzés a legsúlyosabb esetekben 
az országtól és a többségtől való teljes elidegenedésig fokozódik."36 Ez nem 
jelenti azt, hogy ezek az emberek mind csatlakoznak a cionistákhoz. Éppen 
ellenkezőleg, ezt a megoldást mereven elutasítják: „nem arról van tehát szó, hogy 
aki nem akar különálló zsidó kisebbség lenni, az magyar akar lenni, és viszont, 
hanem arról, hogy emberek ezrei és ezrei a magyar nemzethez való 
hangsúlyozott tartozásukról azért nem szívesen hallanak, mert ez az ország, 
túlnyomó tapasztalatuk szerint, üldözte vagy legalábbis az üldözésnek 
kiszolgáltatta őket, a zsidó nemzethez való tartozásról pedig azért nem, mert 
pontosan ezen az alapon üldözték és kínozták őket; s arra emlékeznek, hogy 
amikor a 'zsidó' szó emlegetése megjelenik, akkor azt nyomon követi a zsidók 
hátrányos megkülönböztetése és üldözése is."37 Ez az állapot olyan politikai 
rendszert vár és fog majd támogatni, ahol a legteljesebb biztonságban élheti az 
asszimilált „rejtőzködő" életét. Két ilyen politikai rendszernek van esélye: a 
szocialista munkásmozgalomnak és a polgári liberalizmusnak. És Bibó 
véleménye szerint a baloldali munkásmozgalomnak van nagyobb esélye arra, 
hogy magához vonzza az ilyen embereket. 

Külön probléma azután a számonkérés kérdése. „A magyarországi 

35 Bibó István: id. mű, 662. o. 
36 Bibó István: id. mű, 755. o. 
37 Bibó István: id. mű, 756. o. 
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zsidóüldözések számonkérése és jóvátétele első pillanattól kezdve nem tisztázott 
és nem őszinte feltételek mellett folyt." Ezzel a megállapítással kezdi Bibó 
tanulmányának azt a fejezetét, ami talán a legfontosabb része esszéjének, de 
mindenesetre a legkényesebb. A számonkérés kérdése természetes módon 
összefügg a felelősség kérdésével, s a felelősségvállalás együtt járt volna az 
önvizsgálattal. Ami ebben a tárgyban 1948-ig történt Bibó szerint az 
elsősorban és nagyobbrészt a „mások" bűnéről beszélt, azt leplezte és ítélte el. Az 
egész országra vonatkoztatva nem történt meg az önvizsgálat és a 
felelősségvállalás ügyének felvetése és megvitatása. Bibó úgy látja 1948 végén, 
hogy valami végzetesen félresiklik ebben az ügyben. Különböző okok miatt a 
politikai pártoknak nem áll érdekükben ezzel a kérdéssel foglalkozni, ebben 
állást foglalni. A társadalom egésze pedig, beleértve a zsidókat is, rossz úton 
indult el a múlt tisztázása illetve feldolgozása érdekében. Ez az út egy új 
antiszemitizmus felé vezet. Bibó ezt nagyon veszélyesnek ítéli, amivel szemben a 
harcot fel kellene venni már a veszély kialakulásának kezdetén. Miben látja Bibó 
az összefüggést az új antiszemitizmus kialakulása, a számonkérés mikéntje és a 
felelősségvállalás elmaradása között? A felelősségvállalás elmaradása a 
zsidóságban hiányérzetet keltett: „Nem volt tehát semmi, ami feloldotta volna a 
zsidóknak azt az azóta meg nem szűnt, sőt súlyosbodott érzését, hogy a velük 
esett szörnyűségeknek most egyszerre nincs gazdájuk, s az értük való 
felelősségvállalást egy egész ország és egy egész társadalom valami 
hallgatólagos megegyezéssel elkeni, elhallgatja, és néhány politikusra és néhány 
hóhérlegényre tolja."38 A társadalom egy másik része azonban a helyzetet 
másképp látja. „Mindez nagyon furcsán hangozhatik azok számára, akik úgy 
tapasztalják, hogy három éve egyéb sem történik az országban, mint a zsidók 
elégtételszerzése, és nemigen látják, hogy mit lehet még ezen a téren 
hiányolni."39 

Az egyik probléma itt van. A számonkérés és a felelősségvállalás nem 
ugyanaz a dolog. Bibó szerint azoknak is osztozniuk kellett volna - legalábbis 
szimbolikus értelemben a felelősségből, akik maguk nem vettek részt 
személyesen semmiféle zsidóellenes tettben és mozgalomban. Nem lett volna 
szabad magukat kivonni az önvizsgálat alól, pusztán abból a megfontolásból, 
hogy ők személyesen nem „bántottak" senkit. Ez a magatartás erkölcsi 
önfelmentés, amire nem volt joguk. Megbocsátást az üldözöttektől kaphattak 
volna, és kaptak is volna, ha a felelősségvállalás elől nem térnek ki. A probléma 
másik fele a számonkérés ügye. Bibó itt is kétségessé teszi, hogy jó megoldást 
választott az ország. Először is a zsidóknak a számonkérési eljárásban való 
hivatalos szerepe kérdőjelezhető meg. Jobb lett volna, ha zsidók egyáltalában 

38 Bibó István: id. mű, 763. o. 
39 Bibó István: id. mű, 764. o. 
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nem vettek volna részt az eljárásokban, nem is beszélve arról a körülményről -
amiről már fentebb is szóltunk - miszerint az eljárásokban közreműködő bírák és 
vádlók többsége zsidó vagy a zsidótörvények által érintett személy volt. De ez 
még nem minden. „Még súlyosabbá vált a helyes mérték, határok és 
megkülönböztetések hiánya ott, ahol a számonkérés, igazolás ügyeibe egyben 
szembenálló egzisztenciális érdekek is belejátszottak. Főleg egyes szakmai 
igazolási eljárásoknál vette fel az igazolás nemegyszer annak a kenyér-, állás- és 
pozícióharcnak a formáit, amire annak idején a zsidótörvények végrehajtása adott 
alkalmat."40 Ezekben az eljárásokban sok a visszaélésre alkalmat adó helyzet, 
ami nem könnyíti a kölcsönös gyanakvás légkörének megszűnését. 

Elsősorban ezek azok az okok, amelyek egy újfajta antiszemitizmus 
kialakulásához vezethetnek Bibó szerint. Természetesen vannak „régi 
antiszemiták", vannak a rendszerváltás vesztesei, akik közül sokan a 
zsidóellenességbe „menekülnek". Vannak azonban olyanok is, akik korábban 
nem voltak antiszemiták, és most mégis azok. Bennük „a számonkérés súrlódásai 
alakították ki" az antiszemita hajlamot. Ez az a pont, ahol be kell vonnunk az 
elemzésbe a tanulmányra reflektáló írásokat is. Az első Kőrösy Ferenctől a 
Huszadik Század 1948. decemberi számában jelent meg. Kőrösy általában 
pozitívan értékeli az egész tanulmányt, s bár ő maga is zsidó, de egyetért Bibóval 
abban, hogy a számonkérés újabb problémákat vethet fel: „Egyet kell értenünk a 
szerzővel, hogy a zsidóságnak nem lett volna szabad bíróként részt vennie az 
ellene elkövetett gazságok megtorlásában. [...] Hiszen a zsidó-bírák görcsösen 
igyekeztek elkenni a zsidókérdést, és mégis csak azt érték el, hogy a magyar nép 
zsidó bosszúról sugdos."41 Van azonban, aki nem ért egyet Bibóval. Szintén a 
Huszadik Században, de már 1949-ben jelent meg Molnár Sebestyén vitacikke.42 

Molnár sorra veszi Bibó legfontosabb állításait, és sorra cáfolja azokat. Először is 
a „Felelős-e a magyar nép a zsidóüldözésért?" alcím alatt a következő állítást 
találjuk: „Bibó hiányolja az országos felelősségvállalásnak elmaradását. Mi 
nem."43 Határozott felütés, de Molnár indokolja is állítását. A magyar nép 
többsége - Bibó szerint is - nem vett részt az üldözésekben, sőt antiszemita 
érzéseket sem hordozott magában, akkor pedig miért kéne bűntudatot éreznie? A 
szegényparasztság és a munkásság egy része nem volt antiszemita, nem értett 
egyet a zsidótörvényekkel, nem vett részt a zsidóüldözésekben, 

40 Bibó István: id. mű, 766. o. 
41 Kőrösy Ferenc: „Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Magyar folyóiratszemle", 
Huszadik Század 1948. december, 456. o. 
42 Molnár Sebestyén álnév alatt Miliők Sándor szociáldemokrata újságíró és politikus 
rejtőzik, aki szintén zsidó származású: 1944-ben Mauthausenbe hurcolják, 1948-ban 
kizáiják az SzDP-ből, visszavonul a politikától, 1959-ben hunyt el. 
43 Molnár Sebestyén: „Észrevételek Bibó Istvánnak a Válaszban megjelent 
tanulmányához", Huszadik Század 1949. február-március, 40. o. 
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következésképpen rossz politika most felébreszteni bennük a bűntudatot. Nem ért 
egyet Molnár azzal sem, ahogyan Bibó az asszimiláció kérdését és 
problematikáját elemzi cikkében. Ez nem tartozik szorosan a témánkhoz, 
azonban Molnár kritikai megjegyzései kapcsán néhány szót ejtsünk erről is. 
Molnár a maga sajátos marxi terminológiájával azt állítja, hogy sehol sem 
sikerült a zsidóságot asszimilálni, semmilyen osztálytársadalom nem képes erre. 
Fölösleges tehát Bibónak külön kiemelni és bírálni a magyar társadalom 
asszimilálásra képtelen voltát, annál is inkább, mert a környező országokhoz és 
népekhez képest a magyarországi zsidók igenis nagy számban és sikeresen 
asszimilálódtak - legalábbis egy ideig. Molnár kerüli a számonkérésben részt 
vevő zsidók problémáját, amelyet többen mint „zsidóbosszút" aposztrofáltak. 
Ehelyett a zsidókérdés megoldásának lehetőségét firtatja, részben egyetértve 
Bibóval. A nézetazonosság meglétére maga Bibó hívja fel a figyelmet 
válaszcikkében: újra és újra felmerül az a fogalmi megkülönböztetés, ami a 
zsidókérdés és az antiszemitizmus egymáshoz való viszonyát veti fel, de 
közmegegyezés nem tisztázza. Mi e két jelenségnek illetve fogalomnak 
egymással a kapcsolata? Molnár azt állítja: „A polgári társadalom sehol sem 
tudta megoldani a zsidókérdést. Nem pedig azért, mert nem tudta 
megsemmisíteni az antiszemitizmus ősforrásait."44 Molnár szerint tehát a 
zsidókérdés egyenlő az antiszemitizmus-kérdéssel, de legalábbis az a 
legfontosabb összetevője. Ebből egyenesen következik a megoldás is szerinte: 
„Az üzérkedésnek = kizsákmányolásnak olyan megszüntetése, amely 
kereszténynek-zsidónak egyformán az osztálynélküli társadalmat jelenti, 
elapasztja a jogos forradalmi indulatokat, és ezzel megsemmisül az 
antiszemitizmus jelenleg legbővebben buzgó forrása. A forrás másik nem 
jelentéktelen ága a kultúrálatlanság és az ebből származó babonák. A megoldás 
útja tehát szerintünk: 1. a kizsákmányolás lehetőségének megszüntetése; 2. a 
kultúra minél mélyebb rétegek közé juttatása."45 

Ezzel az okfejtéssel Bibó csak részben ért egyet. Az antiszemitizmus 
elleni harc szerinte ki kell, hogy egészüljön egy harmadik elemmel is: „Molnár 
Sebestyén [...] tennivalót csak [...] az előítéletek elleni kulturális küzdelemben és 
a kizsákmányolásmentes, osztálynélküli társadalom megvalósításáért folyó 
társadalompolitikai küzdelemben lát. Mind a kettő, énszerintem is, előfeltétele a 
zsidó helyzet kibontakozásának és az antiszemitizmus elleni küzdelemnek^..]"46 

Ám Bibó szerint a harmadik fontos szempont a fogalomtisztázó, magatartásbeli 
és erkölcsi állásfoglalásokból összeálló cselekvéssorozat és tett volna, amely 

44 Molnár Sebestyén: id. mű, 46. o. 
45 Molnár Sebestyén: id. mű, 47. o. 
46 Bibó István: „Néhány kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről", Huszadik Század 1949. 
február-március, lásd Válogatott tanulmányok, II. köt. 804. o. 
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feloldaná a dehumanizált viszonyt a zsidóság és környezete között. Az 
antiszemitizmus ugyanis újraéled minden olyan helyzetben, ahol a zsidóság nem 
abban a helyzetben van a társadalomban, amely a többség és a zsidóság számára 
is elfogadható az éppen aktuális körülmények között. A mindenkori 
„zsidókérdés" a zsidóság helyzete a társadalomban. Ha ez nem talál konszolidált 
körülményeket, antiszemitizmust szülhet, és négy évvel a holokauszt után Bibó 
ennek veszélyét látja. Az eredeti tanulmányban külön kitért - a „Zsidóság és a 
hatalom problémái és a zsidó hatalom nem létező volta 1944 után" című 
fejezetben - ennek a félresiklott viszonynak egyik aspektusára. Mi az, hogy zsidó 
hatalom? A háború után jóval kisebb hatalma van a zsidóságnak, mint a háború 
előtt - állítja Bibó. A zsidó-tőke hatalma megszűnt, a zsidó egyházi szervezetek 
sosem játszottak igazán hatalmi szerepet, s Magyarországon és a háború után 
különösen meggyengültek a nagy veszteségek miatt. A zsidóságnak a 
kommunista mozgalommal való sajátos viszonya, különösen a kommunistáknak 
a zsidókkal való azonosítása, nem elég indok Bibó szerint zsidó hatalomról 
beszélni. Sőt, szerinte soha olyan kevéssé nem volt zsidó hatalom 
Magyarországon, mint éppen a háború után. Hosszú oldalakon át elemzi ezt a 
problémát, önmagában ezzel is igazolva a téma nagyon kényes voltát. Először is 
a fasizmussal való kompromittáltság a helyzetből fakadóan a zsidóknál illetve a 
zsidótörvények által érintett személyeknél fel sem merülhetett. Ebből 
következőleg, mintegy magától értődő módon, jelentősen megnőtt a 
közszolgálatban, az államosított gazdasági életben és a pártszervezetekben a 
zsidó származású személyek száma. Ez azonban nem áll össze „hatalmi 
hálózattá" Különösen nem olyan erővel, mint egykoron a „zsidó tőke" „Hiába 
van itt és itt ennyi meg ennyi zsidó származású ember fontos pozícióban, az, 
hogy ezek a helyzetek adott esetben zsidó érdek, zsidó összetartás, zsidó 
sérelmek ügyében számítanak-e valamit, teljes mértékben bizonytalan."47 Meg 
kell jegyeznünk, hogy ez a fajta kétsége Bibónak indokolt lehetett volna a „zsidó 
tőke" esetében is, ott azonban különösebb indoklás nélkül elfogadta a 
közvélekedés által sugallt képet. A háború utáni helyzetben nem, annak ellenére 
sem, hogy szerinte is „igaz, hogy zsidó értelmiségi és zsidó kézműves rétegek 
aránylag könnyebben és gyorsabban reagáltak a kommunizmusra, ami elég 
könnyen magyarázható a zsidóságnak a feudalizmushoz és a kapitalizmushoz 
való másféle viszonyából és nagyobb fokú társadalomkritikai készenlétéből"48 

Ez az általánosításokon alapuló érvelés nem sokkal meggyőzőbb, mint azok 
érvei, akikkel szemben Bibó használja, és akik szerint „a zsidóknak olyan jó 
dolguk és oly sok hatalmuk van, mint még soha".49 

47 Bibó István: id. mű, 790. o. 
48 Bibó István: id. mű, 785. o. 
49 Bibó István: id. mű, 790. o. 
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A kibontakozó vita azonban 1949 áprilisában leáll. Pontosabban 
leállítják. Ettől a pillanattól kezdve a magyar társadalom zsidóüldözésekben 
játszott felelősségéről, illetve a „zsidó bosszúról" vagy a zsidóság és a 
kommunista párt kapcsolatáról nyilvánosan nem eshetett szó nagyon hosszú 
ideig. Bibó már 1948-ban is későinek vélte az önvizsgálat elvégzését, és a többi 
föntebb említett kérdés nyilvános megvitatását, ehhez képest az éppen 
kibontakozó diskurzust az új hatalom berekeszti, s ez a berekesztés abban a 
történelmi pillanatban történik, amikor még semmi sincs tisztázva. 

* * * 

Látszólag messze kerültünk az eredeti kérdésünktől: a német megszállás 
következményeitől. Úgy gondoljuk, könnyen belátható, hogy az események és 
ennek következtében az események rekonstruálása mégis , jogosan" és 
indokoltan vezettek minket ilyen messzire. Hogy nem sikerült a magyar 
társadalomnak tisztáznia felelősségét a zsidóüldözésekben, nem utolsó sorban 
azért volt, mert nem tisztázta megnyugtató módon a német felelősség mértékét és 
tetjedelmét. Ez a két dolog ugyanis összefügg egymással. A magyar zsidóság 
pusztulása, továbbá ennek a tragédiának az egész nemzetet átölelő és 
megmozgató feldolgozása nem történt meg. Ez súlyos teherként nehezedett a 
társadalomra évtizedeken át. Hozzá kell tennünk, nem ez volt az egyetlen 
elhallgatott probléma, amely mérgezte a közéletet éppúgy, mint a kisemberek 
hétköznapjait. Az elhallgattatás indokai között szerepet játszott az akkori 
kommunista pártvezetők zsidó származása egyrészt, másrészt ezeknek a 
vezetőknek az a feladata, hogy az országot és annak erőforrásait a Szovjetunió 
hidegháborús céljainak rendeljék alá. 

A következő jelentősebb publicisztikai írás, amely szélesebb olvasói 
réteghez is eljutott, 1975 augusztusában jelenik meg a Valóságban; Száraz 
György cikke: „Egy előítélet nyomában"5 0 Száraz tanulmánya, Ember Mária 
Hajtűkanyar című könyve kapcsán született: „Hogyan kell írni az 1944-es évről? 
Sebeket tépő szenvedéllyel vagy óvatos tapintattal?"51 Száraz a cikkében 
hosszasan fejtegeti a magyar-zsidó együttélés múltját, egészen a honfoglalástól 
kezdve a XX. századig. Az 1940-es évekről már személyes élményei is vannak. 
Ezek a személyes élmények színesítik az írás komor hangulatát. Az esszé az 
antiszemitizmusról szól, legalábbis elvileg. A hosszú történeti áttekintés után 
következnek a háborús évek, majd eljutunk egészen az 1970-es évekig, a cikk 
keletkezésének idejéig. Száraz mesterien vegyíti a hivatalos történelmet a maga 

50 A későbbiekben a cikk idézetei a Zsidókérdés - Asszimiláció - Antiszemitizmus című 
kötetből valók, Gondolat 1984, szerk. Hanák Péter. 
51 Száraz György: Egy előítélet nyomában, 297. o. 
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privát történelmével. Szinte krimit ír, amelyben a végén derül ki minden. Szinte -
írtuk az előbb - , mert a krimiben kiderül az igazság a végére. Száraz 
tanulmányában sok minden kiderül - de nem „az" igazság. Meg kell jegyeznünk 
az író védelmében, hogy nem is ígért az olvasó számára olyat, miszerint ő lenne 
az, aki mindent tisztáz, és az is igaz, hogy olyan problémáról írt, amelyben 
igencsak nehéz „az" igazat megtalálni. Az esszé utolsó bekezdésében ezt 
olvashatjuk: „1944-ben nemet kellett volna mondani. Nemet és csak nemet, 
feltétel nélkül, mindenkinek."52 Tehát nemet a gettóra, a sárga csillagra, a 
vagonokra; 1944-ben azonban nem mondott mindenki feltétel nélkül nemet. 
Viszont néhányan - nem is kevesen - ezt megtették. Akkor hol a határ? Mely 
arányoktól számítható egy nép bűnösnek? Csak akkor menekülhet a múlt 
számonkérő emlékezete elől, ha mindenki jól vizsgázott, vagy van valamiféle 
átmenet? Száraz egész cikkében végigvonul az a gondolat, miszerint mi 
magyarok nem viselkedtünk rosszabbul, mint számos más nép. Példákat 
elsősorban a román és a szlovák fasiszta állam zsidókhoz való hozzáállásáról 
hoz. Mások bűnei azonban nem mentik a miénket. Ezt Száraz is tudja. 
„Megismétlem hát: az elhallgatások, a ki nem mondott gondolatok, a rosszul 
értelmezett tapintat árnyékában előítéletek tenyésznek, be nem gyógyult sebek 
gennyednek. És ha úgy teszünk, mintha minden rendben volna, ha mindent az 
időre bízunk - ez is megcsúfolása törvényeink szellemének."53 

A mi számunkra kiderülhet ebből az idézetből, hogy 1975-ig sem történt 
meg a tisztázás, be nem gyógyult sebek gennyednek még mindig. Száraz nem 
akaija a felelősséget kizárólag a németekre hárítani. Ám ha a felelősség 
magyarokra eső része esik útjába, akkor fordul rendszeresen a személyes 
történelem intim, megható, néha bájos részleteinek leírásához. Persze: ő, a 
nővére, a nagymamája nem tettek semmi rosszat, még csak antiszemiták sem 
voltak - legalábbis nem nagyon. Részlet a nagymama 1944. március 20-án kelt 
leveléből: „Tele vagyunk német katonákkal. [...] Mindenkit, aki el akar utazni, 
leigazoltatnak, gyerekeket is; ha zsidó, nem szabad elhagynia a várost. 
Szerencsétlenek, hogy meg vannak ijedve. Kicsit nem árt nekik, mert már nerc 
bundákban, amiből 12 ezer pengő darabja úgy szaladgáltak az utcán, mint 
azelőtt a bárány, és természetesen csak zsidó nőkön. Keresnek, de mutogatják is, 
s ezekért utálják a rendes zsidókat is [...]."54 A levélrészletben sok minden benne 
van, amiről mindeddig beszéltünk. A gazdag zsidó, természetesen a háború előtti 
gazdag zsidó képe, szemben a , rendes" zsidóval, aki nem magamutogató. Látják 
a zsidók kétségbeesését, de nem tesznek ellene semmit. Tudtak volna valamit is 
tenni? Pont a nagymamák? És amiről Bibó is beszélt - a részvétlenség, ami 

52 Száraz György: id. mű, 336. o. 
53 Száraz György: id. mű, 336. o. 
54 Száraz György: id. mű, 324. o. 
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nagyon fájt a zsidóknak. A történetnek nincs vége 1944-ben. Akkor kezdődik, és 
Száraz cikkének írásakor a 70-es évek közepén még mindig tart. „1945 
júniusában hallottam először a kifejezést: 'fasiszta nép' [...] Három férfi mellé 
szorultam; angolos szabású uniformist viseltek csehszlovák jelzésekkel. De 
magyarul beszéltek. A beszédjükből kivehettem: pesti hazatérő 
munkaszolgálatosok. Hangosak voltak, jól tápláltak, a hazatérés boldog 
eufóriájában. Szinte kedélyesen tárgyalták: ki kivel számol le [...]."55 Van 
Száraznak más élménye is. „Egy hónappal később, Dunavecsén beszéltem 
nővérem régi barátnőjével. Akkor jött haza Ausztriából: parasztnál dolgozott, 
dicsérte a németeket. Az igazi gyilkosok a magyarok voltak - mondta - , hogy él, 
gettó és csendőrök után, azt a németeknek köszönheti."56 Az antiszemitizmus 
kialakulásának és megjelenési formáinak történetéhez illetve annak elemzéséhez 
Száraz nem sok újat tesz hozzá. Az antiszemitizmus és a zsidókérdés tudatos 
megkülönböztetése és elméleti szétválasztása sem történik meg nála, ami pedig -
ahogy láttuk föntebb - korábban, a háború utáni években már több szerzőnél 
megtörtént. Száraz tehát igazságot szeretne tenni, és igazságot szeretne 
szolgáltatni. A probléma azonban az, hogy nem világos eléggé, milyen perben? 
Kik állnak ítélőszéke előtt, és milyen minőségben? Mi magyarok nem 
vizsgáztunk jól 1944-ben. Mégsem vagyunk felelősek. Legalábbis nem 
mindannyian, nem a „nép" A „zsidók" túlzottan büntetnek bennünket, miközben 
más bűnösöket nagyvonalúan felmentenek. A számonkérés során pedig ők is 
követtek el hibákat, amelyek, kibeszéletlenségük miatt, később mára - , 
akadályai lettek az igazi őszinte önvizsgálatnak. Mert a történelmet elviselő 
kisember nem tesz analitikus különbséget esemény és esemény között. Számára 
az események egymásutániságában valami logikának kell lennie. Vagyis a zsidók 
az őket ért üldöztetést utóbb megbosszulták. Az indulat megvolt bennük, erre 
volt példa a két fentebbi idézet. A közös szenvedés „sorsközösséget", sajátos 
„bajtársi szellemet" hozott létre a zsidóságon belül. A háború utáni években -
1949-ig - kialakult egy sajátos közmegegyezés a hivatalos álláspontot illetően. A 
zsidóság ellen elkövetett bűnök részét képezik a magyarság ellen elkövetett 
bűnöknek. A számonkérés tehát a gyilkosok és gonosztevők ellen folyhat. Nincs 
külön zsidó illetve magyar szenvedés, következésképpen nincs külön 
számonkérés sem. Különösen nem lehetséges ez egymással szemben, így 
rekonstruálja Száraz az eseményeket. A kibeszélés, az őszinte önvizsgálat 
elmaradása, a számonkérés anomáliái mára 1975-re súlyos teherként 
nehezednek mindazokra, akiket így vagy úgy a történelem vagy saját sorsuk 
kapcsolatba hozott a „zsidókérdéssel" Vagyis meg kell, meg kellene történnie az 
önmagunkkal való szembenézésnek. De nem csak az 1944-es, hanem az azóta 

55 Száraz György: id. mű, 328. o. 
56 Száraz György: id. mü, 328. o. 
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eltelt időszakot is be kell vonni a föltáró vizsgálatba. Ez Száraz cikkének 
„üzenete" Száraz György képes volt a kényes témát megfogalmazni és 
visszacsempészni a szellemi közélet nyilvános fórumaira. Mindezt úgy sikerült 
elérnie, hogy nem csak a holokauszt lett ismét a nyilvános diskurzus tárgya, 
hanem a háborút követő számonkérés is. Ebben valóban egyedülálló Száraz 
cikke. 

Nem váratlan ezek után, hogy ez a tanulmány sem maradt 
visszhangtalan. Igaz az is, hogy elsősorban külföldön volt komoly sajtója a 
tanulmánynak: elsősorban izraeli és amerikai zsidó újságokban és folyóiratokban. 
Magyarországon még 1975-ben sem kaphatott teljesen szabad utat a 
vészkorszakról és az utána következő történelmi eseményekről szóló vita. Száraz 
György hivatalos helyről kap „sugallatot" tanulmányának megírására, de 
ugyanez a hivatalosság az ügyet ezzel le is zárja. Nincs további vita. Száraz 
néhány évvel később beszámol arról milyen fogadtatásban részesült az esszé.57 

Sok levelet kapott, vitatkozót, egyetértőt stb. A mi számunkra az érdekes az, 
hogy ezek a hozzászólások miért nem kaphattak nyilvánosságot 
Magyarországon? Miért nem lehetett az események után harminc évvel sem vitát 
rendezni a felelősség kérdéséről? Az is nyilvánvaló, hogy ez a vita jól 
szabályozott is lehetett volna. A szellemi elit kiválogatott reprezentánsai vehettek 
volna részt benne, jól körülhatárolt témával, előre kijelölt opponensekkel, 
meghatározott ideig stb. Az akkori kultúrpolitikai vezetés rendelkezett annyi 
hatalommal, hogy mindezt el tudta volna intézni, le tudta volna vezényelni. 
Mégsem vállalkoztak erre. Száraz 1982-es cikkében utal arra, hogy a zsidókérdés 
és az antiszemitizmus nem ugyanaz a dolog. Egy kérdésre válaszolva kifejti; 
véleménye szerint Magyarországon - a '80-as években - zsidókérdés nincs, de 
antiszemitizmus van, mint ahogyan van számos más helyén a világnak. Ebben a 
cikkben azonban már nem tér ki hangsúlyosan az 1944-es év eseményeire illetve 
a felelősség kérdésére. 

Levonhatunk többféle következtetést is mindabból, amit eddig 
megtudtunk. A leginkább azonban egy kérdés tolakodik előre: hová tűnt 1949 
után az önvizsgálat? Miért kellett közel harminc évig hallgatni ebben az ügyben? 
A harmincadik „évfordulón" miért kellett letudni egyetlen tanulmánnyal a 
problémát? Ez csak látszólag több kérdés, valójában egy: 1949 után központi 
vezérlésű szellemi közélet alakult ki Magyarországon. Pontosabban egy 
központból irányított mechanizmus működött, amely csak bizonyos értelemben 
nevezhető „szellemi közéletnek" Abban az értelemben, hogy azt a funkciót van 
hivatva betölteni, amit egy szabadabb világban a szellemi közélet betölt. Ebben 
az álközéletben csak olyan témák jelenhettek meg és csak olyan formában, 
ahogyan azt a központ, vagyis a kommunista párt akarja illetve kívánja. A kérdés 

57 Száraz György: „Egy inteijú nyomában", Vigília 1982. november. 
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tehát olybá alakul át, hogy miért nem akarta, miért nem állt érdekében a 
kommunista pártnak (az MDP-nek, később az MSzMP-nek) tisztázni a magyar 
felelősség mértékét, súlyát? 

Az egyik lehetséges válasz az, hogy a magyar nép egyébként is 
megalázottnak érezte magát, s a zsidóüldözésekben való egyértelmű és egyoldalú 
elmarasztalás tovább súlyosbította volna ezt az érzést. A kommunista párt 
vezetői, éppen abból a megfontolásból, hogy ne élezzék tovább a helyzetet, nem 
erőltették a kérdést. Ne feledjük, amit Bibó is és mások is hangoztattak, a háborút 
követő perekben és igazolási eljárásokban túl sok volt a zsidó közreműködő. 
Ezután pedig a túlnyomó részben zsidó származású vezetőkkel rendelkező párt 
diktatúrát vezetett be, mégpedig nagyonis kemény diktatúrát. Ha mindezek 
mellett a társadalmat még egy újabb önérzetét sértő eljárásnak vetik alá - az már 
sok lett volna, gondolhatták a kommunista párt ideológusai. Többen érveltek 
amellett, hogy a háború utáni években Magyarországon nem alakult ki „zsidó 
hatalom"; Bibó is, Száraz György is. Pusztán az a tény, hogy emellett érvelni 
kellett, ezt a témát egyáltalában szóba kellett hozni, már mutatja, hogy a „zsidó 
hatalom" kérdése - mint probléma - felmerült akkoriban. Az érvelés, amelyet 
Bibó - és később nyomában mások - használt, tartalmaz egy érdekes motívumot. 
Bibó összehasonlít: „Magyarországon e pillanatban, minden valóságos helyzetet 
és fejlődési lehetőséget számbavéve, kevésbé van zsidó hatalom, mint valaha a 
legújabb korban."58 Tehát értsük ezt úgy, hogy korábban létezett valamiféle zsidó 
hatalom? Igen, Bibó és Száraz is így érti. Ők elsősorban a zsidó nagytőke 
hatalmára gondoltak. De mások, a kevésbé iskolázott és képzett emberek 
valószínűleg nem csak a tőke hatalmára gondoltak. Fertőzötten az antiszemita 
propagandától, szélesebben értelmezték a zsidóság „hatalmát" Beleértették a 
sajtót, azt, hogy az ügyvédek, orvosok és egyéb „úriemberek" java része zsidó. 
Tehát megszokták a létét ennek a hatalomnak. Számukra csak be kellett 
helyettesíteni a háború előtti pozíciókat a későbbiekkel, és kész volt a térkép. Ezt 
a helyzetet jól érzékelték a kommunista párt vezetői. Jobban ráéreztek a 
közhangulatra, és arra, ami mögötte megbújt, mint sok társadalomkutató. Az 
MDP ideológusai kidolgozták erre a stratégiát: a probléma úgy oldható meg, ha 
egyszerűen eltűnik. Ha eltüntetjük, láthatatlanná tesszük a problémát, előbb-
utóbb talán ténylegesen is megszűnik - gondolhatták. Ezzel a megoldással több 
legyet is üthettek egy csapásra. Elkerülhető a magyar társadalom túlzott 
megalázása, ugyanakkor nem kerül sor a felmentésre sem! Bármikor elővehető a 
kérdés, és vádként is megfogalmazható - az egész társadalommal szemben. A 
„fasiszta nép", a „bűnös nemzet" címkék erre szolgáltak. A magyar társadalom 
nem végezhetett önvizsgálatot, mert nem is engedték, hogy végezzen. Nem 
mérhette fel saját felelősségének mértékét, következésképpen nem is vállalhatta 

58 Bibó István: id. mű, 787. o. 
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azt, mert nem tudhatta, hogy mit, milyen mértékben kell vállalnia. De az 
mindenki számára ismert és tudott volt, hogy olyan tragédia történt 1944-ben, 
amiért valakinek felelősnek kell lennie. Ha nincs tisztázva közmegegyezéssel, 
hogy ki milyen mértékben felelős, akkor akár az egész magyar nép is felelős 
lehet - ha ezt a Párt érdeke úgy kívánja. De lehet válogatni is: bárkit, bármely 
társadalmi csoportot meg lehet vádolni fasizmussal. A sor kegyetlen fintora és a 
kommunisták cinikus politikája folytán nem egyszer a háború alatt üldöztetést 
elszenvedett zsidóknak a „demokrácia" idején is el kellett szenvedniük 
üldöztetést, néha fasisztának bélyegezve. A másik ok, ami miatt a kommunisták 
nem siettek tisztázni a helyzetet, valóban az MDP és az AVO vezetőinek 
származása volt. Igaz ugyan, hogy ők nem éreztek már igazi sorsközösséget a 
zsidósággal, magukat büszkén kommunistának tartották. A világot az osztályharc 
és az internacionalizmus szemüvegén keresztül nézték, de azért annyira naivak 
nem voltak, hogy azt higgyék, mindenki ugyanazon a szemüvegen keresztül látja 
a világot, mint ők. Tudták jól, a társadalom jelentős része zsidó hatalomnak tartja 
uralmukat. Ennek a véleménynek nem akartak a már egyébként is meglévő 
látszatnál több érvet biztosítani. A taktika tehát az volt, csak egyesek ellen kell 
felhasználni „bűnös fajüldöző" címkét, az egész országot pedig rá kell venni, 
hogy felejtsen. Tegyen úgy, mintha nem történt volna semmi. 

* * * 

Az, hogy a német megszállás következményei között kitüntetetten foglalkozunk a 
holokauszttal, nem véletlen. Meggyőződésünk, hogy a magyar társadalom egyik 
legsúlyosabb problémája volt mindez az elmúlt évtizedekben, az elhallgatás, az 
elfojtás és az öntisztulás lehetetlensége miatt. Ez abból is látszik, hogy amikor a 
szellemi és politikai élet szabadabbá vált, a társadalmi viszonyok fokozatosan 
demokratizálódtak, azon nyomban ismét előkerült a „zsidókérdés" ügye. Az első 
nyilvános vita Püski Sándornak egy a Magyar Hírlapban tett 1988-as 
nyilatkozata kapcsán robbant ki. Cserépfalvi Imrével folytatott vitája során, Püski 
azt találta mondani: „Az sem számít, hogy bármikor és bárhol [...] a fél-
Európában dúltak a zsidóellenes pogromok; Magyarország mindig üdítő kivétel 
volt, még a második világháborúban is utolsó menedékhely. Az sem számít, hogy 
a háborúba is azért kellett belépnünk, és 42-43-ban azért nem léphettünk ki 
időben, nehogy a német megszállást és ezzel együtt a zsidóság végzetét 
provokáljuk, mert akkor mi lesz a nyolcszázezer magyarországi zsidóval. [...] 
Ezért lettünk utolsó csatlós, ezért nyomorítottak meg bennünket még jobban a 
békekötéskor, mint az első világháború után. A német megszállás 1944 
márciusában mégis bekövetkezett, a magyar állam szuverenitása megszűnt, ezért 
kerülhetett sor a vidéki zsidóság elszállítására és elpusztítására, nem a magyar 
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nemzet akaratából."59 

A vitához Bíró Zoltán egy szerkesztőségi cikkel szólt hozzá.60 Ez 
megvédi Püskit, de nem a kijelentését. Február harmadikán pedig Berkes Tamás 
az Élet és Irodalomban közöl hosszabb írást.61 Berkes határozottan aktualizál, 
cikkének ez is a célja. Püskiről megállapítja, hogy antiszemita, akitől sürgősen el 
kellene határolódnia a Hitel szerkesztőségének. Az elsősorban a népi írókat 
tömörítő lap azonban ezt nem teszi meg: ebből arra lehet következtetni, hogy a 
népi írók is antiszemiták. Bíró Zoltán cikkéhez szól hozzá Eörsi István.62 Ő azt 
kifogásolja, hogy Püski állításai nem felelnek meg a történelmi igazságnak, és 
ezzel a ténnyel Bíró a cikkében nem foglalkozik, ezzel szemben elkendőzi a 
felelősségvállalás kérdését. Eörsi hosszan idézi Bibó 1948-as tanulmányát. A 
magyar társadalom igenis felelős azért, ami a második világháború alatt a 
zsidósággal történt. Ez a vita torzó maradt. Pedig talán jobb lett volna még a 
rendszerváltás előtt lefolytatni egy tisztázó diskurzust; és erre Püski Sándor 
kétségtelenül vitatható - kijelentései is alkalmas alapot szolgáltathattak volna. 
Megfigyelhető ugyanis valamiféle skála a vészkorszakhoz való viszonyban. A 
felelősség teljes elhárítása, a felelősség áthárítása, a részbeni felelősségvállalás és 
a teljes vállalás illetve maradéktalan felelősség-ráruházás - ennek a skálának a 
fokozatai. Megfigyelhetjük a rendszerváltás körül kibontakozó vitákban, hogy 
szinte kivétel nélkül az alapján fogják a résztvevők minősíteni a másik felett, 
hogy mennyire vállalja fel illetve hárítja el a magyar társadalom felelősségét a 
zsidóüldözésekben. Aki az illető hozzászóló szerint nem elég bűnbánó, illetve 
fordítva, túlságosan is az, az megkapja a megfelelő címkét: vagy antiszemita lesz 
belőle, vagy a magyarság ellensége. Püski Sándor a felelősség-áthárítók táborát 
gyarapította. Igaz, ehhez hozzátette még azt is, hogy a magyarság hátrányára volt 
a zsidókkal szembeni Jóhiszemű" bánásmód. A békeszerződés és ezzel 
összefüggésben a határok kérdésének ügyét összefüggésbe hozni a 
zsidóüldözésekkel, ez nem Püski „találmánya": erre már Révai 1946-os cikke is 
utalt. Ez pedig egy olyan kérdés tematizálását jelenthette volna, amely „mindkét 
fél" számára a lehető legérzékenyebb pont. Mégis elképzelhető lett volna - éppen 
az érzékenység okán - ezen az alapon lefolytatni egy vitát. Nem szándékunk 
állást foglalni abban a kérdésben, hogy mennyire felelt meg a történeti 
valóságnak az, miszerint a béketárgyalásokon a határok kérdésében számított 
volna a zsidóüldözésekben való felelősség kérdése, és mennyire volt a Horthy-
rezsimnek fontos kérdés a zsidók kímélése akkor, amikor a taktikai döntéseiket 
hozták 1942-43-ban. (Egyik esetben sem a fentiek voltak a sorsdöntők.) Azt 

59 Püski Sándor: „Válasz Cserépfalvi Imrének", Magyar Hírlap 1988. december 7. 
60 Bíró Zoltán: „Püski ürügyén?", Hitel 1989. január 18. 
61 Berkes Tamás: „Püski ürügyén", Élet és Irodalom 1989. február 3. 
62 Eörsi István: „Mihez nem kell történettudósnak lenni?", Hitel 1989. február 15. 
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azonban kijelenhetjük, hogy egy tisztázó vita alapjául ennek ellenére vagy 
éppen ezért - megfelelt volna egy a történeti valósághoz csak részben idomuló 
vélemény elemzése. Éppen azért, mert a vitának nem elsősorban a történelmi 
tények igazolása illetve cáfolata lett volna a tárgya, hanem az erkölcsi és politikai 
felelősség mértékének megállapítása és vállalása - közmegegyezéssel. 

A jelentősebb napilapok és folyóiratok hasábjain 1990-ben csúcsosodik 
ki a vita. A Népszabadság május 12-ei szombati számában két cikk is foglalkozik 
a zsidóság helyzetével és problémáival. Az egyiket Rózsa T. Endre jegyezte, s a 
témánk szempontjából fontos kérdést, a „zsidóuralom" kérdését is tárgyalja 
többek között. Tagadja egy ilyen hatalom létét, a második világháború után is és 
azelőtt is: érvei elsősorban Bibó érveire emlékeztetnek, azokra vezethetők vissza. 
A másik írás Gadó György cikke. Az előzőnél jóval szókimondóbb, 
provokatívabb. Már a cím is jelzi ezt: „A meggyilkoltak zsarnoksága" Gadó 
szerint jóvátételt kell fizetnie a magyar államnak a zsidóság számára mindazokért 
a megaláztatásokért és szenvedésekért, amit a magyar állam 1938 és 1945 között 
a zsidóság ellen elkövetett. Véleménye szerint a magyar állam közreműködésével 
gyilkoltak le 600 000 zsidót, bünrészesség terheli tehát az államot is. Gadó 
kérdése az, hogy meddig tűri még el a maradék zsidóság azt, hogy az 
üldöztetésért még mindig nem kap elégtételt? Az ő problémája nem az, hogy túl 
sok lenne a bocsánatkérés, az önvizsgálat; éppen ellenkezőleg. O ezekből nem lát 
semmit, szerinte még 1990-ig sem történt ez ügyben semmi érdemleges.63 

Ennek az évnek a nyári hónapjaiban robbant ki azután az a vita, amely 
sok elemző szerint „kódolva" volt az új magyar demokrácia pártstruktúrájában. 
Nem feladatunk a rendszerváltó pártok szerveződésének eszmetörténeti hátterét 
föltárni és elemezni, de az kétségtelen, hogy ezen év második felében súlyos 
viták zajlottak az antiszemitizmus és zsidókérdés körül. Július 30-án Kéri 
Kálmán egykori vezérkari tiszt 1990-ben MDF-es képviselő, a parlament 
korelnöke azt találja mondani az országgyűlésben, hogy Magyarország a 
második világháborúban a bolsevizmus elleni harcával tulajdonképpen jót is 
cselekedett. Természetesen a sajtó rögtön reagált, hiszen Kéri Kálmán kijelentése 
új dimenziókat adott a XX. századi magyar történelem addig kialakult 
nézőpontjaihoz. A vitához többek között Karsai László és Csurka István is 
hozzászóltak, egymással vitázva.64 Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet, hogy 
itt egy történész és egy író-politikus vitázik. Nem azt kifogásoljuk, hogy íróként 
és politikusként Csurka István hozzászólt a kialakuló sajtópolémiához, ehhez 
joga volt. Sőt sajnálatos, hogy rajta kívül kevesen tették meg, olyanok, akik 
véleménye szintén sokat hozzátehetett volna a tisztázáshoz. A probléma inkább 

63 Lásd Népszabadság 1990. május 12. 
64 Karsai László: „Csurka István és a politikai gólyalábak", Népszabadság 1990. 
augusztus 8. 
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az, hogy a feladatuk nem volt ugyanaz. Mint már föntebb említettük, egy dolog a 
történelmi tények tisztázása, és egy másik dolog az erkölcsi felelősség vállalása. 
Ez utóbbinak tisztázásához - a magyar kultúrtörténeti hagyományok alapján -
igenis nagy szükség lett volna a magyar írótársadalom őszinte 
megnyilatkozásához. A történelmi tények pontos számbavétele pedig a 
történészek feladata lenne. A dolgok azonban összekeveredtek. Karsai 
cikkében azt állítja, hogy a zsidótörvények fizetségképpen szolgáltak a 
németeknek az ország gyarapításáért cserébe, amit német segítséggel értünk el; a 
zsidótörvények elfogadása idején pedig még nem volt az ország megszállás alatt. 
Vagyis egy etikailag nagyon is kifogásolható „üzletet" kötött a magyar állam a 
náci Németországgal. A trianoni határok revíziója az egész magyar társadalom 
egyetértésével ment végbe, a magyarság javát - vagy vélt javát - szolgálta; senki 
nem kifogásolta azt, hogy milyen árat kellett ezért fizetni. Karsai tehát pont az 
ellenkezőjét állítja annak, amit Püski: nem a zsidóság védelmét szolgálták a 
„zsidótörvények", éppen ellenkezőleg, a magyarság érdekeit szolgálták, 
erkölcsileg kifogásolható módon. Az érveknek és ellenérveknek ebben a furcsa 
egymásutániságában kirajzolódni látszik egy félelmetes kép. Eszerint a „két 
nép", a „két oldal" csak egymás rovására érhetett el „sikereket", valósíthatta meg 
vágyait illetve élhette túl a háborút - vagy fogalmazhatunk így is: a történelmet. 
Ez a rémkép nem is sokáig váratott magára. A Kéri Kálmán kijelentése körül 
kibontakozó vita egyszer csak átalakult egy másfajta vitává. 

Csoóri Sándor a Hitel hasábjain jelentette meg jegyzeteit „Nappali hold" 
címmel. A szeptember 5-i számban a következőket írta: „Azt hiszem, talán Ady 
ideje az az utolsó pillanat, amikor a nemzet kérdései, a magyarság kérdései még 
átélhető egzisztenciális és történelmi problémaként lobbanhattak föl a 
zsidóságban. A zsidóság például nemcsak a nyelvet, a nyelvben megülepedett 
fájdalmakat is megtanulta. A Tanácsköztársasággal, a Horthy-korszakkal, de 
különösen a Vészkorszakkal a szellemi-lelki összeforradás lehetősége megszűnt. 
[...] Manapság egyre határozottabban érződik, fordított asszimilációs törekvések 
mutatkoznak az országban: a szabadelvű magyar zsidóság kívánja stílusban 
és gondolatilag 'asszimilálni' a magyarságot."65 Csoóri Sándor tehát kimondja 
azt, amit rejtetten már azelőtt is többen sejttettek, de nem állítottak: a magyarság 
és a zsidóság közé lebonthatatlan és áthatolhatatlan falat húzott a vészkorszak. Ez 
a cikk és különösen néhány vitatott állítása lesöpörte a színpadról a „Kéri-vitát" 
Miért is okozott olyan nagy vihart Csoóri állítása, mint amilyet? Ha pusztán a 
legtöbbet idézett - és általunk is citált - szöveghelyet vizsgáljuk, akkor akár 
örülhetnénk is. Csoóri úgy véli (kvázi: beismeri), hogy a magyar zsidókat a 
második világháború alatt olyan atrocitások érték, olyan súlyos megaláztatásokat 
kellett elszenvedniük, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyeket nem lehet 

65 Csoóri Sándor: „Nappali hold", Hitel 1990. szeptember 5. 
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megbocsátani. Mivel Csoóri azt állítja, hogy a zsidók és a magyarok között 
húzódik a fal, ebből arra kell következtetnünk, hogy a magyarság igenis felelős 
mindazért, ami a magyar zsidókkal történt. Lehet, hogy mást is terhel felelősség, 
de ez legyen az ő dolguk, mi a magunkéval foglalkozzunk. Ez tisztességes 
álláspont lenne. Csoóri azonban nem értekezik bővebben arról, miben is állna a 
magyarság felelőssége, milyen mértékű az és mi légyen mindennek a tanulsága, 
írásának nem is az volt a célja, hogy ezt tisztázza. A szöveg tehát nem erről szól, 
és a történet sem. Csoóri Sándor fölsorol neveket, akikről feltételezi, hogy 
minden megpróbáltatás ellenére meg tudtak maradni magyarnak, „magyarul 
gondolkodónak", akik átérzik és megértik a magyarság sorskérdéseit. A többiek 
azonban?... És itt a probléma. Kik azok a többiek? Kik azok a „zsidók"? Kik 
akaiják asszimilálni a magyarságot magukhoz, vagy valahova másfelé? Ezt 
Csoóri nem pontosítja. Ez pedig így nagyon támadható állítás. Mindenki más, aki 
vállalja zsidó identitását is, és egyben magyar voltát sem tagadja meg, sértve 
érezhette magát. Kirekesztve, ahogyan Kertész Imre válaszcikkének címe is utal 
erre.66 Elsősorban ezt a kirekesztésre utaló mondatot kifogásolta sok reagáló. 
Csoóri Sándor később megpróbálta megmagyarázni, hogyan is értette mindazt, 
amit mondott: „el lehet-e várni a megalázottaktól, a kitaszítottaktól, a tömegsírok 
ledobhatatlan terhével hazaérkezőktől, hogy úgy gondolkodjanak a nemzetről és 
a hazáról, mint az elpusztított Radnóti, mint Levendel, vagy mint az édesapád? 
Nem lehet! A szörnyűségek túlélése utáni történelmi másnapon én még a 
bosszúállás beteges föllobbanását is megértem, noha megítélem. A nyers és a 
közvetett bosszúállásét egyaránt, hisz akitől olyan abszurd módon veszik el a 
szülőföldjét, miként a zsidóságtól, mért ne választhatná helyette otthonául akár a 
gyűlöletet is? A fönti gondolatsort követve Neked ismétlem meg újra kifogásolt 
tételemet: a Vészkorszak után nem azért szűnt meg az asszimiláció mindkét felet 
gazdagító lehetősége, mert a 'mélymagyar' vagy 'mélybesenyő' Csoóri ezt 
sokaktól önkényesen megtagadja, hanem azért, mert a két-három koalíciós év 
nyűglődései után hosszú időre maga a nemzet is megszűnt. Elvesztette öntudatát, 
ellenálló reflexeit. Ugyan mihez lehetett volna itt jó lélekkel asszimilálódni?"67 

Csoóri Sándor tehát úgy gondolja, hogy „általában" a zsidóság már nem képes a 
harmonikus együttélésre a magyarokkal, de „kivételek" azért vannak. Az igazán 
figyelemre méltó állítás azonban itt az, hogy nem volt mihez asszimilálódni. De 
miért is szűnt meg a nemzet 1949 után? És ki a felelős a magyar nemzet 
megszűnéséért, zárójelbe tételéért? Ezt a fel nem tett kérdést minden 
vitapartnernek magának kellett megválaszolnia. Ez a magyarázat illetve sejtetés 

66 Lásd Kertész Imre: „Nem tűröm, hogy kirekesszenek!", Magyar Hírlap 1990. 
szeptember 25. 
67 Csoóri Sándor: „A mélypont. Válasz Kertész Ákos nyílt levelére", Magyar Nemzet 
1990. október 6. 
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természetesen nem elégítette ki a bírálók igényeit, mert igaz ugyan, hogy elismeri 
a vészkorszak rettenetét, de sokak szerint új csapdákat állít, amit egy felelős 
írástudónak nem lenne szabad. 

A bírálók és hozzászólók többsége aktuálpolitikai szempontbál elemezte 
Csoóri írását. Ez nekünk e helyütt nem feladatunk. Meg kell viszont említenünk, 
hogy miként a háború utáni helyzetben is, úgy most is a probléma megnyugtató 
megoldása nélkül kezdett neki a magyar társadalom a demokrácia „építésének" 
Az igazi vita, diskurzus elmaradt ismét. Pillanatnyi politikai célok érdekében 
használta fel a legtöbb hozzászóló az érveit. Csoóri cikke inkább csak ürügy volt 
politikai és ideológiai állásfoglalásra. Amíg 1949-ben egy diktatórikus politikai 
rezsim hatalmi szóval rekesztette be az éppen kibontakozó tisztázó vitát, addig 
1990-ben, a szabadság korának kezdetén sokan a pillanatnyi politikai előnyökért 
áldozták fel a kibeszélés lehetőségét. Hanák Péter cikke az egyik kivétel ez alól.68 

Hanák áttekinti a magyar-zsidó együttélés elmúlt évszázadait, és külön is szól a 
vészkorszakról. Szerinte a felelősség áthárítása az, amit Csoóri állít. Nincs és 
nem is volt valamiféle titkos zsidó szövetség, maffia, amely hatalmat gyakorolt 
volna. Most sincs ilyen, következésképpen asszimilálni sem képes. Viszont 
továbbra sem történt meg Hanák szerint sem a felelősségtől áthatott 
önvizsgálat. Ez lehetne a zárszó. Az új, szabad, Magyarország nem kezelte a 
sebet, amely évtizedek óta gyógyulatlan. Ezzel a tehertétellel indult neki a 
demokratikus korszaknak. 

Itt jegyezzük meg, hogy Csoóri Sándor nézőpontja nem egyedi. Nem arra 
gondolunk, hogy sokan osztják a megbékélés lehetetlenségére vonatkozó 
álláspontját, hanem arra, hogy ellenkező előjellel is megközelíthető a kérdés. A 
Landeszmann-ügy néven elhíresült sajtóvitára gondolunk, amelynek menetét 
egyébként nem vizsgáljuk.69 Egyrészt azért nem, mert megjelent önálló kötetben 
is minden publikáció, amely e tárgyban napvilágot látott, másrészt azért sem, 
mert nem a mi általunk vizsgált téma volt az elsőszámú vitakérdés abban a 
polémiában. Azonban utalunk arra, hogy Landeszmann részéről a vita során 
elhangzottak olyan kijelentések, amelyek egybecsengeni tűnnek Csoóri 
véleményével - bár van egy jelentős különbség. Landeszman szerint lehetséges 
közeledés és „békés egymás mellett élés", feltéve, ha a magyarság feltétel nélkül 
vállalja felelősségét és bocsánatot kér az elkövetett szörnyűségekért a 
zsidóságtól. Ez a megközelítés eléggé radikális - és persze szintén egyoldalú. 

Nehéz örökséget cipel magával a magyar társadalom immáron több, mint 
ötven éve. Többszöri nekigyürkőzés után sem sikerült tisztázni 
közmegegyezéssel az érintettség, a felelősség a számonkérés, a megbocsátás 
mértékét, lehetőségét. Úgy érezzük, több táborra szakadt a magyar szellemi elit 

68 Hanák Péter: „Hagyomány és jövőkép", Népszabadság 1990. szeptember 29. 
69 A Landeszmann-dosszié, Heti Magyarország 1993. 
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ebben a kérdésben is. Mint már föntebb utaltunk rá, véleményünk szerint 
létezik egy „láthatatlan skála", amely a bünrészesség és a felelősség mértéke 
szerint osztályoz. A magyar szellemi elitben és a társadalomban is megoszlik a 
vélemény atekintetben, hogy hol foglal helyet a magyarság ezen a skálán. De ez 
csak az egyik probléma. A másik, nem kevésbé megosztó kérdés az, hogy nem 
egyezik a vélemény abban sem, vajon a skála mely fokától beszélhetünk egy 
egész nép antiszemitizmusáról, sőt bűnösségéről. Ebből a szempontból is jelentős 
véleménykülönbségek állapíthatók meg. Véleményünk szerint a két végpontot, 
szélsőséget leszámítva a skála bármely egyéb pontján elfoglalt pozíció 
jogosultnak látszik. A két szélsőség pedig, tisztázzuk: Egyfelől az, hogy a 
magyarság egyetemlegesen felelős a vészkorszakért, és csak a magyarság felelős, 
az elkövetett bűn pedig oly nagy, hogy halandó ember azt meg nem bocsáthatja. 
A másik véglet a teljes hárításé: nem a magyarság tettei vezettek a 
holokauszthoz, a németeket terheli a teljes felelősség, megengedve, hogy néhány 
magyar kollaboráns is velük együtt osztozzon a felelősségben. A kettő között 
azonban sok pontja van ennek a képzeletbeli skálának, s akármelyik ponton 
helyezi el valaki magát, nem feltétlenül lesz vádolható egyoldalúsággal. 

A skála különböző pontjai egyben nézőpontok is. Ha valaki nem fogadja 
el, nem osztozik velem a szempontjaimon, az még nem feltétlenül antiszemita -
feltéve, ha a skálán tőlem a „felmentők" felé helyezkedik el - , és fordítva, nem 
feltétlenül idegen, gyökértelen, a nemzet sorskérdései iránt érzéketlen, ha a 
skálán tőlem a nagyobb önvizsgálatot s a szenvedések és szenvedők iránti 
nagyobb alázatot elvárok felé helyezkedik is el. Mindegyik szempontból látható 
és elmesélhető a történet, mindegyik szempont tartalmazhat igazságot illetve 
igazságokat. Az IGAZSÁG azonban nem áll össze a részigazságok egyszerű 
summájaként. Az „igazság" sokfelé oszlik. Az akkori magyar állam és politika 
felelőssége tagadhatatlan. A társadalom felelőssége azonban annyifelé oszlik, 
amennyi magatartásforma jelent meg a vészterhes időkben. Mindenkinek 
magának kell, vagy kellett volna eldöntenie, megtett-e mindent, amit tehetett. 
Ebben egyet kell értenünk Bibóval. De hogy azok a nemzedékek, akik nem élték 
át a vészkorszakot, hogyan és mennyiben osztozzanak a felelősségben - erre a 
kérdésre nem tudjuk a választ. Tartunk tőle, erre a kérdésre nincs is válasz. Azt 
azonban tudjuk, hogy a magyar szellemi életnek az antiszemitizmus nem szabad, 
hogy sajátja legyen. Ennek legkisebb gyanúja is elég kell - kellene - legyen a 
közéletből való kirekesztésre, bár persze az antiszemitizmusnak esetenként 
indokolatlanul előhozott vádja sem szabad, hogy megengedett eljárássá váljon a 
különböző szellemi viták kapcsán. 

Sokan vélekedtek úgy az elmúlt évtizedekben, hogy a vészkorszak 
következményei mindaddig rombolni fogják a magyar közéletet, amíg nem 
történik meg annak „kibeszélése" és nem állapodik meg a társadalom egy 
általánosan elfogadott értékelésben. A mi meggyőződésünk az, hogy valójában 
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nem lehet, de talán nem is szükséges egy mindenki által elfogadott, úgymond 
„objektív" álláspontot meghatározni. Nem lehet az igazságot csak egy 
szempontból, de több szempont mechanikus összegzéséből sem leírni. Talán az 
idő begyógyítja a sebeket, de nem vezet el - nem vezethet el - a felejtéshez. 



AZ E T N O K U L T U R É M Á K SZEREPE A M Ű F O R D Í T Á S B A N 

TELLINGER DUSÁN 

Bevezetés 
Jelen tanulmány a reáliák kérdéskörét, majd azoknak egy tágabb értelmezését 
mutatja be. A reália terminusnak kettős értelme van. Egyrészt egy-egy 
nyelvközösségre sajátosan jellemző jeltárgyakra utal, másrészt magát a szót jelenti, 
amivel az adott tárgyat megnevezzük. Reália például maga a gondola, ugyanakkor 
reália a gondola szó is, amit az Idegen szavak szótára a következőképpen határoz 
meg: „a hattyúnyakszerűen emelkedő, díszesen faragott orrú, lapos fenekű, hosszú 
velencei evezős csónak" A magyar nyelvű szakirodalomban a „reália" terminus 
mellett más kifejezéseket is használnak a kultúrával kapcsolatos jeltárgyak 
megnevezésére. Erről tanulmányában Lendvai Endre a következőket íija: „A 
'nyelvi reália' terminusnak népes szinonimasora van ('kulturális reália', 
'kultúrszó', '(le)fordíthatatlan elem', 'nonekvivalens lexéma', 'kultúraspecifikus 
szó', 'etnokulturéma')." (Lendvai 2005: 68.) 

Mindenkinek, aki fordítással foglalkozik, szüksége van arra, hogy a 
forrásnyelvi és a célnyelvi kultúrával kapcsolatos „háttérismeretekkel", vagyis 
nyelven kívüli információkkal rendelkezzen. Ezen információ birtokában tud a 
fordító arról is dönteni, miként oldja meg az egyik nyelvben létező, ugyanakkor 
egy másik kultúra számára ismeretlen reáliák fordítását. 

1. Reáliák és etnokulturémák 
Ebben a fejezetben a vonatkozó szakirodalom alapján azt mutatjuk be, hogy a 
reáliák nem csupán (jel)tárgyak nevei. A reáliák tárgykörébe sorolhatók például 
kultúrával kapcsolatos szokások, fogalmak, megszólítások stb. is. Az orosz 
szakirodalomban még a múlt század 70-es és 80-as éveiben megfogalmazódott a 
reáliák kapcsán egy olyan tágabb értelmezés, amely már majdnem egybeesik egy 
újabb fogalommal - az etnokulturémákkal. Ezen utóbbi terminus a reáliák tágabb 
értelmezését jelenti. 

Először is hadd említsük meg, hogyan értelmezte a reáliákat a 70-es 
években V Szkalkin, aki nagyon közel állt az etnokulturémák (akkor még 
reáliákról volt szó) tágabb értelmezéséhez hiszen az, amit a reáliák 
klasszifikációjánál felsorolt, úgy tűnik, mintha már az etnokulturémák mai 
klasszifikációja lenne. 

A szkalkini osztályozás értelmében a reáliák országismereti jelleget hordozó 
lexikai egységek. Ez a meghatározás eléggé általános, annál érdekesebb a V. 
Szkalkin (1976: 430) által részletesen is kidolgozott klasszifikáció. Ennek 
értelmében a reáliák olyan lexikai egységek, amelyek 
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1. fogalmakat neveznek meg a termelési, a szocio-kulturális és a mindennapi 
élet különböző területeire vonatkozóan (nymeena, Ky6aw<a, oKpouiKa)\ 

2. a fent említett szférák absztrakt fogalmait nevezik meg, beleértve a 
történelmi eseményeket, hagyományokat, ünnepeket stb. (mpydodeHb, 
CMOmpUHbl, MdCJieHUllá)\ 

3. az állami, társadalmi, műszaki-gazdasági struktúrák elemeit alkotó 
szervezetek szerkezetének elemeit nevezik meg (MK , 6pu3, JJ,nenpoz3c, 
MXAT, ,CnapmaK,y, 

4. árukat, technikai, művészeti, kutatói, jogi vagy más tevékenységek 
alkotásait, építkezések terveit stb. neveznek meg ( ' J l o m o c ' J l a d á , fln-40, 
AdMupajimeücmeo, 'Eevmada o condame\ EAM)\ 

5. toponimák (EpamcK, BuöopzcKciH cmopoua, IJempoeKa, OcmaHKUHO, 
flcHaH IJOJIMHÜ, Canyn-eopa, XambiHb); 

6. antroponimák, a valóságban létező vagy kitalált olyan személyek nevei, 
akiket az egész ország ismer (CmenaH Pa3UH, KuócvibHUK, MjibH MypoMeif, 
Hamaiua Pocmoea); 

7. különböző szervezetekben tisztséget betöltő személyeket, szervezeti 
tagokat, mozgalmak követőit stb. (nuonep, mimypoeeif, cmaxaHoeey, 
nepedeuMCHUK, mojicmoeeif), helységek és városok lakóit (eomapb, OMUH) 

neveznek meg. 
Mint ahogyan a bevezetésben már utaltunk rá, a tanulmányozott lexikának többféle 
megnevezése van a szakirodalomban. Eltérő módon értelmezik egyes szerzők a 
reáliákat, konnotatív szavakat, lakúnákat, etnokulturémákat, talán közülük csak 
kevesen képesek ezt komplex módon áttekinteni. Kiemelhetők e tekintetben az 
orosz fordításelmélet nagy alakjai közül J. Verescsagin és V. Kosztomarov, akik az 
ekvivalens-nélküli lexika vizsgálatára vállalkoztak, tematika és a szavak eredete 
alapján osztályozták az orosz szókincs aktívan használt, körülbelül 6-7 százalékát. 
A genetikai klasszifikációnál, amely egyformán vonatkozik az ekvivalens-nélküli 
(azaz non-ekvivalens) lexikára és a konnotatív jelentést hordozó szavakra is, a 
szerzőpáros majdnem ugyanolyan csoportokat hoz létre, mint V Szkalkin, csak 
Verescsagin és Kosztomarov osztályozása nem annyira részletező. A következő 
klasszifikációról van szó: 1. szovjetizmusok, 2. a szovjet valóságot visszatükröző 
szavak, 3. a mindennapi élet tárgyainak és fogalmainak megnevezései, 4. 
hisztorizmusok, 5. a frazeológiai egységek lexikája (pl. hisztorizmusok és ószláv 
szavak), 6. a folklórhoz tartozó lexika, 7. nem orosz eredetű szavak, mint például 
tajga, arba, aul, hetman (Verescsagin - Kosztomarov 1976: 77-83). 

Szkalkinhoz hasonlóan tágan értelmezi a reáliákat J. Sipko szlovák rasszista is, 
aki már inkább az etnokultúrémák szélesebb fogalmával ismertet meg. Ez alatt a 
terminus alatt majdnem ugyanaz rejtőzik, mint a fent említett klasszifíkációban: 
„személynevek és irodalmi hősök nevei, különböző reáliák megnevezései 
(adminisztrációs elnevezések, hivatások, pénznemek, mértékegységek, ételek, 
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italok), megszólítások, érzelmeket tükröző kifejezések" (Sipko 1999: 8-9). 
Véleményünk szerint a reáliák, avagy etnokulturémák mindazt magukban 

foglalják, ami egy nép vagy nemzet kultúrájával összefüggésben áll. Erre a 
következtetésre jut Klaudy Kinga, a fordítás nemzetközi viszonylatban elismert 
kutatója is, amikor arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell gondolkodnunk azon: 
„valóban csak az egy-egy nyelvközösségre sajátosan jellemző tárgyak (ruhák, 
pénzek, ételek, italok) tartoznak-e bele a reáliák fogalmába, vagy ide kell 
sorolnunk az ünnepeket, történelmi eseményeket, neveket, megszólításokat stb. is" 
A kérdésre igenlő választ ad, bár hangsúlyozza, hogy az ilyen tág értelmezés 
veszélyeket rejt. A veszélyek ellenére a fordítás kutatóinak és a fordítóknak is 
minden olyan esetet figyelembe kell venniük, amikor „a fordítónak nyelven kívüli 
információkra van szüksége a fordításhoz" (Klaudy 1999: 60, Klaudy - Simigné 
1994: 39). 

A reáliák csoportosítására vonatkozóan a szlovák, az orosz és a magyar 
szakirodalomban egyaránt Sz. Vlahov és Sz. Florin osztályozását tekintik kiinduló 
álláspontnak, amely 1980-ban megjelent könyvükben olvasható. A két szerző 
részletes reália-leltárt készített a következő három fő témakör alapján: földrajzi 
reáliák, néprajzi reáliák, társadalmi-politikai reáliák. Minden témakörön belül 
számos csoportot és alcsoportot különböztetnek meg a szerzők. A néprajzi 
reáliákon belül megkülönböztetik a mindennapi élet reáliáit, a munkatevékenység 
reáliáit, a művészet és a kultúra tárgykörébe tartozó reáliákat, az etnikai reáliákat, 
majd a mértékegységeket és pénzeket. Ezen csoportokon belül további, minimum 
három vagy annál több alcsoport létezik (Vlahov - Florin 1980: 51-69). 

Megőrizve Vlahov és Florin (1980: 51-69) osztályozását, majd azt újabb 
elemekkel kiegészítve tettem kísérletet arra, hogy továbbfejlesszem, s immár az 
etnokulturémák tárgykörébe helyezzem a reáliák problematikáját. A Kultúrne 
otázky prekladu umeleckej literatúry (A műfordítás kulturális kérdései) című 
könyvem 2005. szeptemberében jelent meg Kassán aTypopress kiadó 
gondozásában. (Terveim között szerepel a könyv magyar nyelvű változatának 
megjelentetése is.) A könyv szerkezetének felépítésében és a kérdéskör 
továbbfejlesztésében V. Komisszarov orosz kutató művei segítettek. A Kultúrne 
otázky prekladu umeleckej literatúry című kötet egyes fejezetei megfelelnek a V. 
Komisszarov által kiemelt szövegelemeknek. Komisszarov hangsúlyozza, hogy 
„mivel a fordítás olvasója nem rendelkezik megfelelő háttérismeretekkel, 
elkerülhetetlen, hogy a fordító megmagyarázza, pótolja a szükséges információt, 
betoldásokat és magyarázatokat 'vigyen be' a fordításba. Különösen gyakran fordul 
ez elő, ha a forrásnyelvi szövegben személynevek, földrajzi nevek, a kulturális és a 
mindennapi élet különböző reáliái szerepelnek" (Komisszarov 1990: 211). 

2. A reáliák fordításának szerepe az ekvivalencia megteremtésében 
Különös figyelmet szentel ennek a kérdéskörnek V. Komisszarov a legújabb 
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könyvében is, az eredeti mű és a fordítás ekvivalenciája kapcsán. Itt már a divatos 
szkoposz-elmélettel találkozunk, amely szintén erősen kapcsolódik a műfordítás 
kulturális kérdéseihez. A szkoposz-teóriát illetően, amely a célnyelvi szöveget 
tekinti elsőrendűnek és ebből kifolyólag szabad kezet ad a fordítónak nem csak a 
forrásnyelvi szöveg átdolgozásában, de a reáliák (avagy etnokulturémakkal) 
kezelésében is, V. Komisszarov a következőképpen fogalmaz: „A szkoposz-
teóriának nevezett koncepció követői abból a feltevésből indulnak ki, hogy a 
fordító egyedüli feladata olyan célnyelvi szöveg megalkotásában rejlik, amely 
biztosítaná a célt, amelyet a megrendelő adott meg, akinek érdekében készül a 
fordítás." (Komisszarov 2002: 136.) 

Előkerül tehát a megrendelő szerepe is, amely egyenrangú a fordítóéval a 
fordítás folyamatában, de a megrendelő legtöbbször nem rendelkezik kellő 
képesítéssel ahhoz, hogy bele tudjon szólni a fordítás kulturális kérdéseibe - ezek a 
fordító vállán nyugszanak, ahogy azt H. Witte a kulturális kompetenciórol szóló 
könyvében is kiemeli: , A fordító kompetenciájához hozzátartozik, hogy a fordítás 
célját / szkoposzát szakmai szempontból is megbeszélje a megrendelővel." (Witte 
2000: 29.) 

A fordítás kulturális vonatkozásainak szempontjából nagymértékben segíti 
a fordítót, ha a célnyelvi ország kultúrájáról közvetlen tapasztalatot szerez, mert 
ezen tapasztalat közben extralingvális ismereteket is elsajátít. A műfordításnál 
nemcsak nyelvi átváltásról van szó, hanem a két kultúra közötti közvetítésről is. 
Mindamellett a kultúra fogalmát nagyon tágan kell értelmezni, mert abba 
beletartozik a hagyományos kultúrán kívül az emberek életmódja, éppen úgy, mint 
az erkölcs, a társadalmi konvenciók, az emberek közötti kapcsolatok, sőt tágabb 
értelemben a tudomány is. Ezenkívül a nyelv szüntelen fejlődésben van, s ez a 
folyamat a reáliákat / etnokulturémákat is érinti: egy részük idővel feledésbe megy 
(pl. áruk, üzletláncok, újságok, politikai pártok, vagy éppen a vezetőik nevei), majd 
újak keletkeznek. Ezek az eltűnt reáliák gyakran olyan tiszavirág életűek, hogy 
nem is kerülnek be a szótárakba, hiába keresné őket ott a fordító. 

Ezeknek a tényeknek tudatában úgy kell tekinteni a különböző 
fordításokra, hogy közülük egyetlen sem nyújt tökéletes és végleges interpretációt. 
Példaként említhetjük Tolsztoj „Anna Karenina" című regényének múlt századi 
magyar fordításait. Az első fordító, Ambrozovics Dezső (Budapest 1905) még nem 
volt elégé „bikulturális" - nem ismerte például a pravoszláv karácsony előtti, böjti 
időszakot ( 0 m u n n o e m ) , és ebből félreértés keletkezett a magyar fordításban: a 
böjtre utaló Filippovki kifejezést női névként fordította, így lett a böjtből 
Filippovka, nőre utaló személynév. Ennek következtében az eredeti értelem 
teljesen megváltozott a fordításban. Képzeljük el a következő kontextust: Levin 
megkérdezi az egyik öreg parasztembertől, nős-e már a fia: „Ymc »eHaT? Erre az 
öreg a következő választ adja: /Ja, rpeTHÜ ro,n norneji c OnnminoBOK." 
Ambrozovics Dezső fordításában: „És már felesége is van? De van ám, most 
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három esztendeje, hogy összeadta magát egyik Filippovkával." Ez a fordítás az 
eredetivel nem ekvivalens, ráadásul az olvasót teljesen félrevezeti. Németh László 
már helyesen értelmezi a böjtre utaló terminust, és az eredeti értelmét az ő fordítása 
hűen adja vissza: „S már felesége is van? Filipp napján volt három éve már." 

A kultúra ismeretére még nem olyan rég úgy tekintettek a szakemberek, 
mint a fordítói tevékenység bizonyos hátterére (Teliinger 2003), de a szkoposz-
teória előretörésével a fordítástudományban a 90-es években megváltozott ez a 
szemlélet is. A fordítóra úgy kezdtek tekinteni, mint két kultúra közötti közvetítőre. 
Hangsúlyt kapott az a felismerés, hogy a fordítás minősége a fordító kulturális 
ismereteitől és művészi adottságaitól függ, tehát attól, hogy miként tud 
megbirkózni az eredeti szöveggel, azzal az információs tartalommal, ami benne 
rejlik. Itt látjuk tisztán azoknak a szövegelemeknek (reáliáknak, vagy szélesebb 
értelemben etnokulturémáknak) a szerepét, amelyek a kultúrával kapcsolatos 
információt hordozzák magukban. Minthogy ezek a szövegelemek nagyon szoros 
kapcsolatban állnak az eredeti műben ábrázolt valósággal, a fordítónak elsősorban 
azt az „idegen" kultúrát, azt a társadalmat és történelmi korszakban kell ismernie, 
amelyben az eredeti mű íródott. És természetesen ismernie kell a szerző többi írását 
is bele kell tehát élnie magát abba a világba, amelynek terméke az általa 
fordítandó mű volt. Itt példaként említhetjük Kassa két nagy szülöttjét, Márai 
Sándort és Rácz Olivért. Mindkét író a lehető legszorosabb kapcsolatban volt 
szülővárosával, annak hangulatával, az itt lakó emberekkel, a város utcáival, 
épületeivel. Ha mindezt a fordító nem ismeri, vagy csak felületesen ismeri, jobb, ha 
nem is kezd a fordításhoz. Ékes példa erre, hogy Rácz Olivér regényét „A 
Rogozsán korcsmá"-t - néhány fordító, éppen a Kassához fűződő reáliák nem 
ismerése miatt, képtelen volt átültetni szlovák nyelvre és inkább feladta a munkát. 
De Márai Sándor regényének „Szindbád hazamegy" német átültetése sem 
makulátlan, ami a kassai (és általában a magyar kultúra, életmód és történelem) 
reáliáit illeti. A német ajkú svájci fordítónak, Márkus Bielernek egyszerűen 
hiányzott a járatossága ezen a téren, hiszen a magyar nyelvet is csak felnőtt korban 
sajátította el, annak következtében, hogy Radnóti műveinek tisztelője volt, és 
imádott költőjének műveit németre kívánta fordítani. 

A fordítás kulturális vonatkozásainak hangsúlyozása kapcsán olyan 
neveket említhetünk meg a fordítástudományban, mint például Hans J. Vermeer, 
Justa Holz-Mánttári vagy Heidrun Witte. Közülük az utóbbi években H. Witte 
személyisége emelkedik ki, aki könyvében, amelyben a fordító kulturális 
kompetenciáját elemzi, egy egész átgondolt szisztémát alkotott. Ebből a 
szisztémából is sokat merítettünk az említett, Kassán megjelent könyvben, amely 
tartalmához ez a cikk is egyféle bevezetést szándékozik nyújtani. A könyv írásakor 
E. Fleischmann lipcsei fordításkutató munkáiból indultunk ki, amelyek alapján 
megállapítható, hogy mi mindent kell figyelembe venni a fordítónak a kultúra terén 
a célnyelvi szöveg megalkotásakor. A már említett problémakörre rábukkanhatunk 
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más, a fordítást kulturális szempontból vizsgáló munkákban is, amelyek azt 
mutatják be, milyen kultúrára jellemző elemek találhatók egyes szövegtípusokban 
- ezekből az elemekből megemlítünk néhányat: „irodalmi és történelmi idézetek; 
tipizáló nevek; metonímiás helymegjelölések; nemzeti metaforák, 
frazeologizmusok és parafrázisok; ködös célzások és többértelmű kifejezések, 
egyéni beszéd" (Fleischmann 1999: 71). 

Fleischmann véleménye szerint a fordító a forrásnyelvi szöveghez képest 
változtatásokat hajthat végre annak érdekében, hogy a célnyelvi szöveg, mint 
egység érthető legyen az olvasó számára, tehát megengedhetők az eredeti 
„kultúrinformáció" megváltoztatásai is, csak az a fontos, hogy az eredeti mű 
invariáns értelme lényegében megmaradjon. A fordítás alapja ezek szerint „a 
fordítás alapját képező forrásnyelvi szöveg megértése, tehát a szövegjelentés nem 
csak a fordítás folyamatának első fázisát képezi, de már annak az eredményét is" 
(Fleischmann 1998: 78-79). Fontosnak tartjuk kiemelni még azt a tényt, hogy a 
fordító ilyen értelemben az eredeti mű jelentését hozzáigazíthatja a célnyelvi 
kultúrához. 
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