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ADALÉKOK A MAGYAR 
FELVILÁGOSODÁS	NŐKÉPÉHEZ

Balog Edit Otilia
Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Tanulmányom egyik tárgya Kármán József szövege, a Fanni hagyományai. 
Értelmezésemben Rácz István kötetét hívom segítségül. Célom a levélregény 
és a szépirodalom területén kívüli kötet közötti kapcsolatok feltárása, 
tanulmányozása. Szeretnék rámutatni: bár Rácz megközelítése egyértelműen 
tudományos, nem tud teljesen elszakadni az elvilágiasodás időszakától. 
Meglátásom szerint a két szövegtípus nőkről alkotott képe nagymértékű 
egyezéseket mutat. Ezen hasonlóságok egyik legmarkánsabb megnyilvánulása 
az azonos szereplehetőségek rögzítése. 
Összehasonlításomban a szoros szövegolvasás módszerét alkalmazom, mely 
egyértelműen láttatja a két szövegtípus azonosságait, eltéréseit, így közelebb 
kerülhetünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy a tárgyalt szövegek 
milyen nőképpel rendelkeznek. 

Kulcsszavak: felvilágosodás, nőkép, Fanni hagyományai, szerepek, példa
Tanulmányomban arra törekszem, hogy kapcsolati pontokat létesítsek 

két merőben eltérő szövegtípus között, azt vizsgálva, mit mondhatnak 
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egymásról, illetve hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy közelebb kerüljünk 
a felvilágosodás korának szövegeiben reprezentált nőképhez. Az egyik 
textus, mellyel foglalkozom a Fanni hagyományai1. A másik pedig Rácz 
István munkája, melynek címe: A’ Szép Nem mind egészséges, mind beteges 
állapotjában az Orvosoknak és a nem Orvosoknak számokra mellesleges 
óráji közt írta Rácz István orvosdoctor […]. (Rácz) Eltér a szövegek jellege 
és funkciója, mivel az egyik szépirodalmi, a másik mai szóhasználattal élve 
egyfajta tudományos ismeretterjesztő munka.

Kármán József írása Toldy Ferenc 1843. március 25-én elhangzott 
előadása (Szilágyi 15) és tudatos kánonbővítő tevékenysége eredményeként 
vált a magyar irodalomtörténeti kánon részéve. 

A szöveg az Urániában jelent meg 1794-95-ben, három folytatásban. 
A Fanni filológiájával Szilágyi Márton teljes alapossággal foglalkozott. 
(Szilágyi 15-26, 369-403.) Tőle tudható meg milyen fázisokon keresztül 
lett a szerző Fanni helyett (1875-ben) Kármán; Toldy látta el számokkal a 
naplórészeket. A recepciótörténetből kitűnik, sokan sokféleképp értelmezték a 
kisregényt és a főhős halálát. Érzékelhető, hogy a szöveget több szempontból 
körbevevő bizonytalanságok könnyen lehetőséget adnak szerteágazó 
mítoszok, legendák, néha találgatások létrejöttéhez. Erről monográfia is 
született (Devescovi). 

Bár az Uránia bő két évtizeddel az ikonikus 1772-es dátum után 
formálódott késszé, a laicizálódás folyamata nem zárult le ebben az évben. 
Olyannyira nem, hogy az ebben az időszakban megjelent kiadványok nagy 
hányada foglalkozott – immáron egyre inkább magyar nyelven - erkölcstani 
kérdésekkel (Bíró 5), azaz a vallásosság szerepének háttérbe szorulása, valamint 
a felvilágosodás (kezdeti) időszaka között nem húzható éles határvonal. A 
hangsúlyok ugyanakkor mindinkább az evilági életben elérhető boldogság 
kérdésköre felé tolódtak el. A nem vallási témájú munkák is tartalmaztak, 
tartalmazhattak tanításokat, példákat melyek követésével, az evilági élet 
boldogsága egyre inkább elérhetővé vált. A hit és az üdvösség kérdése 
alapvető fontosságú volt a korban. A felvilágosodás eszmerendszerében oly 
kitüntetett szerepet játszó ész lesz „az alapja és feltétele annak, hogy […] a 
morál és a boldogság közvetlenül, a hitre való állandó és direkt utalás nélkül 
kerül kapcsolatba egymással: ez biztosítja ennek az erkölcstani irodalomnak 
világias, felvilágosultnak tekinthető tendenciáját (Bíró 16).

Életvezetési tanácsok, a földi keretek között megvalósuló boldogság 

1 Tanulmányomban a Fanni hagyományai hivatkozásai az Uránia újrakiadására 
vonatkoznak, melyek szerkesztője Szilágyi Márton volt. 
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elérését célzó példák nem kizárólag erkölcstanokban lelhetőek fel. A XVIII. 
század utolsó, és a XIX. század első évtizedében, évtizedeiben íródott 
(szépirodalmi) szövegekben előfordulnak olyan szöveghelyek, melyek 
értelmezhetőek az erkölcstani írások irányából. Az erényes életet célzó 
szöveghelyeket keresve arra törekszem rámutatni, hogy a virtus, azaz az erény 
fogalma a Bíró Ferenc-i elgondoláson kívül más módon is részévé válhat 
egy interpretációs diskurzusnak, mely egyben alkalmas arra, hogy közelebb 
kerüljünk a felvilágosodás korának reprezentált nőképéhez. 

Az Uránia előfizetői felhívásában lévő tervezett téma-lista az első 
helyen említi, hogy többek között morális indíttatású szövegeket közöl 
majd a lap (Szilágyi 278). A Fanni hagyományai Fanni alakján keresztül 
sajátosan folytatja az erkölcstani megnyilatkozások hagyományát. A 
szöveg három, paratextusként felfogható bevezetéssel veszi kezdetét. Bár a 
főszöveg tartalmaz az elemzési szempontrendszernek megfelelő helyeket, 
most a bevezetőket emelném ki. Az elsőt (Eggy Szó az Olvasóhoz, Uránia 
68) szerkesztői előszóként foghatjuk föl, mely kizárólag a folyóiratközlésre 
vonatkozva értelmezhető utalásokat tartalmaz (Szilágyi 372). Az előszóban 
Fanni „Élete- folyta” kis biográfiaként definiálódik.2 A jelző a bevezetőben 
olvasható nagy(obb) jelentőségű személyek felől értelmezhető; a férfiak 
közül Attila, Nagy Sándor, nevei mellé helyezi Fannit, a nők közül Kleopátrát, 
Aspásiát említi. Fanni ezen személyiségekkel való egyenrangúvá tétele csak 
látszólagos. 

A szövegben rejtetten alacsonyabb- rendűségének bizonyítékaként 
figyelhetünk fel például a Nap- Hold ellentétre („Nagy, és felséges Jelenés a’ 
Természetben a ’Nap világos, és szúró Tűze […]. Óh! de szép, és magához 
vonszó az Hóld éjfeli Ezüst-világa is…” – Uránia 68), melyet Helen Cixous a 
feminin- maszkulin bináris oppozíciók egyikekén emleget (Moi 241). Bár mind a 
Hold, mind a Nap az erény példájaként áll az olvasó előtt, az erény természetére 
utaló jelzők különbséget hoznak létre. A Nappal, a zuhogó vízzel, így a férfi 
aktivitással kapcsolatba hozható virtus „a’ lármás és magas Virtus’ Példája” 
(Uránia 68); azaz lehetőségeket, szabadságot, nagyobb figyelmet, nyilvánosságot 
jeleníthet meg. A Holddal együtt közölt, a nőiségre utaló erény pedig „a’ házi, 
titkos, magával meg- elégedő Virtus Példája” (Uránia 68). Fanni életútját ebből 
a szempontból olvasva nő létéből (is) adódó kiszolgáltatottságát érzékelhetjük. 
Élete erényes (lehet), példaként szolgálhat, hiszen „Minden Rendbe és állapotba’ 
talál az okos Visgáló Virtust” (Uránia 68), de nem Kleopátra, hanem a maga 

2  Az erkölcsnemesítés kitűzött programja után a második helyen állt a biográfiák 
közlése (Szilágyi 78).
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módján, „egyszerű” nőként, akiknek: „nagy Elméjeket nem trombitálták- 
ki a ’ Világ előtt…de híven tűrtek, híven szerettek, Férjeket és Háznépeket 
boldoggá tettek, Szűléik örömei vóltak, Jó Anyák, jó Feleségek, jó Leányok, 
miért nem érdemelnének ezek Emlékezet-oszlopot.” (Uránia 68). A szöveg 
írója a nőkre általában anyaként, feleségként, leányként, azaz a patriarchális 
viszonyrendszernek tipikusan megfelelően tekint. A női erények közül az 
alábbiak jelennek meg: tűrés, szeretet, a maguké helyett a körülöttük lévők 
boldogságának elősegítése. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni 
a tényt, hogy Fanni egyik szerepkört sem tölti be maradéktalanul: anyává, 
feleséggé nem válik, lányként az édesanya elvesztése miatt hiányt szenved. 
Szilágyi Márton olvasatával mondhatjuk: a kisregény túlnőtt a programban 
jelzett erkölcsnemesítés szándékán, így nem a moralitást állítja figyelme 
középpontjába (Szilágyi 374).

A második pretextus (Fanni. Az Uránia’ Szerzőinek Boldogságot!) 
(Uránia 69) külső perspektívából tárja fel a főhős életének mozzanatait, a 
biográfia példaként van említve. Tettei sem csodálatra méltóak, „arra termett, 
hogy Szeretetre buzdíttsa- fel azt, aki látta” (Uránia 69). Figyelmet érdemlő 
a teremtett szó: olyan külső körülményekre utalhat, melyek eleve adottak, 
megváltoztatásukra nem kínálkozik semmilyen lehetőség, azaz, az „Asszonyi 
Angyal” tettei lehetnek nagyok, de csak a maga lehetőségeihez mérten, a 
nők marginális csoportján belül, de nem érhet fel a domináns kultúra által 
véghezvitt cselekedetekkel. Meglátásom szerint a didaktikus vonulat, a 
közvetíteni kívánt követendő női magatartás nem kevésbé nyomatékos 
szerepet kap itt, mint az első bevezetőben. A szenvedések állhatatos tűrése, a 
rossz életesemények beletörődő, elfogadó, tudomásul vétele, a semmit meg 
nem kérdőjelezés, a bízató szók hiánya ellenére mások irányába meg nem 
nyilvánuló szeretetlenség, az átélt sérelmekre való ellentétes előjelű reakciók, 
a betegség viszontagságainak szenvtelen tudomásulvétele mind - mind ennek 
elemei. Az alábbi mondat csak megerősítheti a most bizonyítani próbált 
megállapítást: „A’ Nyomorúságok soha le nem nyomták, még erősítettek. 
Soha nem panaszkodott […]” (Uránia 69). A harmadik bevezetésből egyetlen 
mondatot emelnék ki: „Elszakadozott Töredékek, apró Gondolatok, - de 
a’mellyekből egy szép Egészet összverakhat a Gondolkozó” (Uránia 179). A 
töredékekben, apró gondolatokban úgy vélem felfedezhetőek a kirekesztettség 
elemei. Nőként Fanni nem hozhat létre egészet, teljes értékű (mű)alkotást, 
gondolatai csak jelentéktelenek lehetnek. Érdekessé válhat a lezár(hat)
atlanság kérdésköre. A lezár(hat)atlanság a narráció technikai kényszere, csak 
paratextus számolhat be a halálesetről. Ha azonban ezt a töredékességgel 
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együtt a teljesség hiányaként fogjuk fel a nők irányába megnyilvánuló, már 
említett előítélet nyomaira lelhetünk, mely szerint képtelenek „teljességet”, 
„tökéletességet” életre hívni. 
 A főszövegben többek között követendő példaként értelmezhető Fanni 
óhaja a segítésre, a vágy, hogy átélje a báróné korábbi boldogságát, a báróné 
tanítása, melyek közül talán a legmarkánsabb: „másért vagyunk teremtve” 
(Uránia 189) részlet. Fanni „tettei” viszont nem valósítják meg ezeket az 
eszményeket, azaz alakja értelmezhető ellenpéldaként. Árnyalja a képet és 
példává válhat Fanni életének a szerelem és barátság általi kiteljesedése, azaz 
Fanni figurája egyszerre állítja és tagadja példa voltát.

Tanulmányom következő szakaszában arra szeretnék rámutatni, 
hogy a szépirodalmi szövegek mellett a korabeli tudományos szövegtérben 
is fellelhetőek életvezetési tanácsok, melyek (implicit) célja lehet az 
erkölcsnemesítés szándéka. Meglátásom szerint ennek a szövegnek a 
nőképe nagymértékben hasonlít a Fanni hagyományai nőképéhez. Rácz 
István korábban említett kötetét öt könyvre tagolja. Fejezeteket közöl a 
nők történelméről, a különböző területeken élő nők külsejének és biológiai 
adottságainak eltéréséről, általános antropológiájáról, etikájáról, valamint a 
várandóssággal kapcsolatos betegségekről és azok gyógymódjairól.

Rácz célja az előszó szerint a gondolkozásra ébresztés, a kultúra 
fejlesztése: „Minden ember hasonlit egy darab gyémánthoz, melyet kivált ön 
poraival csinosithatni. Az ember is kivált öngondolkozásai által megyen elő 
a’ Culturában. – […] Én örűlni fogok, ha […] néhány hazafi társaimat ezen 
sorok által gondolkozásra fogom késztetni” (Rácz oldalszám nélkül).

A nők történelméről szólván a középkori időszakot említve a női 
nemet így jeleníti meg: „nem erkölcs nemesitésre való dolog” (Rácz 20). 
Ez a kijelentés több szempontból említésre méltó. Egyrészt magáért beszél 
a tény, hogy dologként definiálódik a nő; másrészt eleve kizárja a fejlődés, 
a kiteljesedés lehetőségét, ahogyan tette ezt Fanni esetében a „teremtett” szó 
használata. Szeretném kiemelni: bár Rácz megközelítése tudományos, nem 
tud (teljesen) elszakadni az elvilágiasodás időszakától. A keresztény vallás 
és a nevelés több helyen hangsúlyos szerepet kap; hosszan idéz például 
Rousseau-tól (Rácz 36).

Kiemeli a filozófusok általános szerepét a nők elfogadásában, illetve a 
boldogságot a házassággal, valamint a nők műveltségével hozza kapcsolatba: 
„Pillants végig leg alább az Európai Státusokon, nem veszed-e észre, hogy 
azok anál boldogabbaká lettek, minél több szerencsés házasságok vagynak 
bennek, és ezek anál többek, minél többet nyert légyen az Asszonyi Világ a 
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szépérzésben, és az erkölcsi jóságban” (Rácz 46)? A feleségi szerep betöltése 
boldogságot eredményezhet, ugyanazt a példát közvetíti ez a szöveg ebből a 
szempontból, mint a Fanni. 

A második könyvben a külső és belső tulajdonságok, értékek 
megjelenítése egybefolyik: „A Magyar Szépek töbnyire se nem szőkék, se 
nem barnák […] bátrak, serények, inkább a gazdasszonykodást, mint a városi 
piperéket szeretők. […] Annál szebbeknek tartják magokat, minél kevésbé 
tudják meg-külömböztetni gyönyörűségeiket kötelességeiktől” (Rácz 61). 
A kötelesség teljesítése, a szerepkörnek megfelelő tevékenységek elvégzése 
örömforrásként jelenik meg, a Fannihoz hasonlóan. Ha összevetjük ezt Fanni 
alakjával, akkor azt látjuk, hogy az ő szándéka a bálon az, hogy egyszerű 
legyen a viselete. A természetesség, az egyszerűség, a lelki tisztaság és a 
testi ártatlanság szimbólumát viselve „Fejér tiszta Ruhát” (Uránia 189) öltve 
érkezett, díszként rózsát tűzött a hajába. 

Számomra az egyik legérdekesebb rész a következő volt: „a’ szép 
Nem hajlandóbb és alkalmatosabb a követésre […] és inkább is halgat a külső 
testi bényomatokra, mint az okosságnak nemesebb fel-emelkedéseíre: és így 
képzelődése is elevenebb, vagy leg alább a szív érzelme után járóbb, mint a 
hideg és szoros okosságra figyelmező. Innen van az is, hogy az asszonyok 
inkább alá vannak vetve az idegrendszer nyavalyáinak” (Rácz 100). A 
szövegrész a biológiai adottságokat, a hajlandóságot a szellemi képességekkel 
hozza kapcsolatba, kiemeli, hogy inkább őt vezetik, ő idomul, mintsem ő 
legyen az, aki vezet, akihez alkalmazkodnak. Átvitten utal így az elfogadásra, 
tűrésre, beletörődésre egyaránt, mely tulajdonságok a Fanni bevezetőjében 
ugyanígy kiemelt erényként szerepelnek.
Egy szöveghelyre utalnék végül: „… ők mint kellemetes feleségek rósákkal 
hintik be az élet útját; ők, mint jó gazdasszonyok az egész ház csinosságát 
[…] fen-tartják, ők, mint édes anyák […]; ők mint vidám társalkodók […], 
ők, mint erkölcsi valók,  […] ők, mint polgártársak…” (Rácz 133). Rácz 
rögzíti a pozíciókat, szerepköröket, melyeket a nők betölthetnek: a nő lehet 
feleség, gazdasszony, édesanya, társalkodó. Ismét hasonlóságok fedezhetőek 
fel a kisregény és Rácz munkája között: mindkettő hasonló szerepeket szán 
a nőknek.

Zárásként szólnék arról, hogy Rácz egyrészt utal (kortárs) orvosi 
szakkönyvekre, leírja a betegségek latin neveit, nem kizárólag gyógynövényes 
kúrákról, hanem gyógyszerekről is tesz említést. Idézi ezeken kívül például 
Kant kategorikus imperatívuszát. Másrészről szándékosan és rejtett formában 
egyaránt közöl olvasói számára morális tanításokat, tanácsokat mind a nők, 
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mind az inkább olvasóként feltételezett férfiak számára. Az Uránia „ideológiai 
vezérelvekének a női olvasóközönség megszólítása látszik” (Szilágyi 278). 
Sok szállal kötődik Rácz a kisregény nőképéhez: szinte ugyanazt állítja 
a női nemről, mint a Fanni hagyományai, azaz a nőképet rögzíteni, a 
szereplehetőségeket korlátozni kívánja. 
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NINCS KIJÁRAT. 
AZ IDENTITÁS 

ELBIZONYTALANÍTÁSA 
ÉS MOZGÁSTERE AZ ELLIS-

UNIVERZUM	HOLDPARKJÁBAN

Deisler Szilvia
Selye János Egyetem, 
Komárom, Szlovákia

Absztrakt

A saját márkaszerűségét felismerő, és azt tudatosan fenntartó Bret Easton Ellis 
Holdpark című autofikciójában önmaga piacképességét és reprodukálhatóságát 
teszi önirónia tárgyává, ez azonban csak az egyik szempont, melyből 
szemlélhetjük a művet. Erősen meghatározó emellett a derridai értelemben 
vett fikcionalizált testamentum-jelleg, valamint az ezzel párhuzamba állítható 
kettős expozíció megoldásának alátámaszthatósága is. Ellis persze ismét 
átrendezi a valóság és a fikció között húzódó határvonalat, melynek pozíciója 
– az egymásra vetített képek és identitások szétválaszthatatlanságának 
köszönhetően – eldönthetetlenné válik. Az egymásnak feszülő, ugyanakkor 
egymást kölcsönösen kiegészítő vagy megtöbbszöröző, helyenként viszont 
meg is kérdőjelező fikció-valóság ellentétpár tehát több szempontból 
elemezhető, ezek a szempontok pedig egymás alátámaszthatóságával 
bizonyítják az önmagára folyamatosan visszautaló Ellis-univerzum tudatos 
koncepcióját. 

Kulcsszavak: Autofikció, Kettős expozíció, Testamentum, Identitás
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Bevezetés

 A Holdpark autofikcióként való felfogása mint szellem rekedt meg 
valóság és fikció világa között, hiszen már a paratextuson belüli kettősség 
rámutat a határvonal koordinátáinak behatárolhatatlanságára: az irodalmi 
kategória (fiction) ellentétes viszonyba kerül a borító szövegével, mely Bret 
Ellis életének egy részét ígéri szemléltetni. Ezt a kettősséget tovább erősíti 
az életrajzi elemekből építkező kezdetek és az azt követő kísértettörténet 
oppozíciója, valamint a szöveg szintjén található megkettőzött regénykezdés, 
az „önmagát nagyszerűen utánzó” író főszereplésével. Az egymásra rakódó 
rétegek szétválaszthatatlanságára rámutató kérdések központi szerepe így 
talán leginkább megválaszolhatatlanságukban keresendő, mely folyamatosan 
a lezárhatóság problémájára, az utalásrendszer komplexitására és a 
ciklikusságra mutat rá.

Hatások

A fikció és önéletrajz határán mozgó autofikció szempontjából (is) 
Ellis többek között Frédéric Beigbeder-t és Michel Houellebecq-et jelöli meg 
hatásként4 (annak ellenére, hogy mindhárom író a maga módján helyezi bele 
magát saját művébe), ez persze fordítva is elmondható, már csak azért is, 
mert a Francia regény keretét alkotó jelen meghatározó momentuma épp egy 
Bret Easton Ellis előtti „tisztelgés” következményéből ered.

Beigbeder autofikciója persze más, mint Ellisé, az író – legalábbis a 
tárgyi adatokat tekintve – a történet teljes egészében azonosítható a szereplővel. 
A regény valóban pontos önéletrajznak tűnik, melynek fikciószerűsége 
leginkább a jelenből és az emlékezés folyamatából adódik: azoknak a szinte 
szürreális színezetű börtönjeleneteknek a sorából, melyeken keresztül (az 
emlékezés lehetetlenségét túllépve) retrospektív módon szemlélhetjük a 
már Beigbeder létét megelőző történéseket is, ami által a nem-emlékezésből 
eljutunk a túl-emlékezésig.5

4  A továbbiakban viszont nem az említett hatást gyakorló korábbi Beigbeder és 
Houellebecq-művekkel vezetném fel az írók autofikciós megoldásait, hanem a Holdparkhoz 
képest későbbi regényekkel, rámutatva a hatás kölcsönösségére és ciklikusságára.
5  E tekintetben azonban a narrátor meglehetősen megbízhatatlan, a második fejezet 
nyitómondatához („Nem emlékszem a gyermekkoromra”) képest a hatodik fejezetben már 
előbukkan egy emlék („Egész gyermekkoromból csak egyetlen képem maradt…”), majd az 
emlékezés folyamatos tagadása ellenére egyre nagyobb részletességgel ismerjük meg az író 
múltját. (Beigbeder 2012, 20, 34)



18

A térkép és a tájban megint csak más a helyzet, hiszen a regényben 
szereplő Houllebecq csak részben kötődik a valós szerzőhöz. Bár a karakter 
az eddig megjelent Houellebecq-regények szerzőjeként azonosítható, aki 
jellemvonásai tekintetében is megegyezik a valóságból ismert íróval6, személy 
és életmű azonban mégsem marad meg ezen a szinten, hiszen a regény során 
több ponton is fikcionalizálódik. „Ez nem az a szöveg, amit magáról írok” 
(Houellebecq 2011, 139) – mondja a regénybeli író a főszereplőnek, később 
azonban az említett szöveg megszületik. A valóság szintjén megíratlan 
Houellebcq-írások idézete a regényben a létező életmű valóságszintjére kerül, 
felbontva ezzel a logikai sorrendet idézett és idézet között. Ennél persze 
sokkal többet is tesz a szerző: regénybeli énjének meggyilkolásával ugyanis 
az alkotó és az alkotás közti viszony is kiteljesedik, az író maradványainak 
Jackson Pollock-festményeihez történő hasonlításával az alkotó egyfajta 
alkotássá válik, mely a gyilkos kilétét felfedő interpretációra vár, jelen 
esetben figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy az író, a diegézis határát átlépve, 
tulajdonképpen önmaga válik a keresett gyilkossá.7

Bret Easton Ellis: Holdpark

Ellis mint márka

A Holdpark esetében sokkal összetettebbé válik az autofikció kérdése, 
a szokásos tükörképi beáll(ít)áson túl (ahol valós személy és annak reflexiója 
egymással oppozíciós viszonyban állnak a köztük elhelyezkedő tükörnek 
köszönhetően) Ellisnél már a kép meg is sokszorozódik: egyrészt a tükrök 
megtöbbszörözésével és szembeállításával, másrészt azok elhelyezésével 
az Ellis-regények különböző pontjain. Nem beszélve arról a lehetőségről, 
hogy tükör sincs, csak egymást szemlélő „ének”. A megtöbbszöröződött 
Ellisből tehát jócskán akad a regényben: van elbeszélő, főszereplő, a 
Holdpark diegézisén belül megjelenő író, akinek jelenléte fikcionalizálja a 
diegézisen belüli főszereplőt, és a valóság szintjén jelenlevő szerző is. Ez a 
sokszorozódás részint abból az öniróniából ered, melynek köszönhetően – 
6  A karakter jellemvonásainak és viselkedésének a valós íróéval való azonosíthatósága 
bizonyára ugyanannyira nem véletlen, ahogy Ellisnél sem az. Mindketten tudatában vannak 
ugyanis saját márkaszerűségüknek, a róluk kialakult képnek a médiában, és annak a szerepnek, 
amit ott betöltenek.
7  A nyomozás során persze kiderül, hogy a gyilkosságnak semmi köze a 
művészethez, a túlságosan hétköznapi indíték feltárása így akár az irodalmi művek túl- vagy 
félreértelmezéseinek ironizálásaként is felfogható.
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felismerve önnön márkaszerűségét – Ellis mint piacképes és reprodukálható 
árucikk kerül az olvasó elé, mely ugyanakkor – épp produktum-jellegéből 
adódóan – passzív és korlátozott tudású, így elveszti a szöveg fölötti uralmat. 
„Patrick Bateman helyében találtam magam: mintha megbízhatatlan narrátor 
lettem volna, annak ellenére, hogy tudtam, hogy nem vagyok az. Aztán még 
arra gondoltam: Vajon ő [tudta-e]?”8 Vagyis épp elbeszélői hatásköre sérül, 
ami rámutat az alkotás nehézségeinek kérdésére is.

Az ének szándékos megtöbbszörözésével aztán már nem csak a 
narrátori kompetencia válik kérdésessé, hanem a valódiság is. „Ön nem egy 
fiktív karakter, igaz, Mr. Ellis?”9 – kérdez rá épp az önmagát fikción belül 
is fiktív karakternek kiadó, csak a diegézisen belül létező Donald Kimball 
a regény szereplőjeként megjelenő Ellis valódiságára (és ezzel kétségbe is 
vonja azt), melyről a valóság szintjéről tekintve tudjuk, hogy részint valóban 
fikció. Tehát jogosultságot nyer az első látásra ironikus kérdés, de ez csak a 
határok elmozdításának tudatosításával válik láthatóvá.

Kettős	expozíció

A határok elmozdításának tudatosítása viszont nem jelenti azok 
behatárolhatóságát, hiszen „Ellis felülírta a fikció és a valóság közt húzódó 
vonalat. A távolság megmaradt, de az olvasó már nem lehet biztos benne, hol 
húzódik.”10 Ebből kifolyólag Henrik Skov Nielsen a kettős expozíció (double 
exposure) technikája felől magyarázza a Holdpark hatásmechanizmusát.

Az eredetileg a fényképészetben és a filmművészetben alkalmazott 
eljárás nem más, mint két kép egymásra vetítése, vagyis két egymástól távol 
eső dolog egyazon térben és időben való szemléltetése. Célja, hogy a két 
(vagy több) réteget együttesen, egymástól elválaszthatatlanul szemléljük, 
vagyis hogy elmossa a határt az egyik és másik valósága között. A Holdpark 
is ilyenfajta eljárást működtet, melyben narratívák és identitások rétegei 
rakódnak olyan módon egymásra, hogy nem csak összességükben, de külön-
külön is destabilizálódik mind egzisztenciájuk, mind pedig hitelességük. 
A valóság–fikció, apa–fiú, szerző–szöveg, író–szereplő, kezdet–befejezés 
ellentétpárok, valamint Bret Easton Ellis változatainak (Bret – apa (Robert) – 
8  „I found myself in Patrick Bateman’s shoes: I felt like an unreliable narrator, even 
thogh I knew I wasn’t. Yet then I thoght: Well, had he?” (Ellis 2006, 161. Minden magyar 
fordítás a továbbiakban tőlem – D. Sz.)
9  „You’re not a fictional character, are you, Mr. Ellis?” (Ellis 2006, 164.)
10  „Ellis has written over the line between fiction and truth. The distinction remains, 
but the reader is left with no assurance as to where it lies.” (Karnicky 2011, 128.)
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fiú (Robby) – kísértet (Terby) – Clayton (Clay) – Bateman – Bret) egymásra 
rakódásával eldönthetetlenné válik, hol ér véget a valóság és hol kezdődik a 
fikció, van-e kezdet és vég. Kérdés persze, hogy mindez számít-e egyáltalán.

Ami bizonyos, az az, hogy az olvasó bizonytalanná válik, egyrészt 
elsődleges ismereteinek köszönhetően nem tudja azonosítani a külvárosi 
Bretet, másrészt „két, egymást kölcsönösen kizáró részbe lép be: Az 
egyik azt kéri tőle, hogy a regény anyagát a valóság keresésére használja, 
arról, mi is történt valójában. A másik azt mondja, hogy a regény anyagát 
egy nem referenciális fiktív világ létrehozójaként kezelje, amely a művön 
kívüli akármelyik valóság keresésében felesleges. Az olvasónak mindkettőt 
egyszerre kéne végeznie.”11

Vagyis „[s]zövegbeli formájában a kettős expozíciónál az olvasó 
szerzőről  (interjúkból, életrajzokból, médiából stb.) szerzett ismerete 
közreműködik azzal, hogyan látja a szerzőt az irodalmi műben, és fordítva: 
túlzások, fiktív találmányok, műbeli narratív fantáziák közreműködnek 
a szerzővel kapcsolatos pletykákkal és fantáziákkal. Tehát bármelyik 
autofikcióban az olvasó a két kép összesítését látja egymásra vetítve, melyek 
kísértik egymást. Az egyik a másik kísértete.”12

Testamentum

A derridai értelemben vett testamentum is hasonlóképpen működik, 
hiszen megint csak olyasvalamiről beszélhetünk, ami valóság és fikció határán 
mozog. Igaz ugyan, hogy az egyes szám első személyű elbeszélésmód a 
megélt történések ismertetésének módját evokálja (talán ezért sem véletlen az 
olvasóhoz szóló utasítás a leírtak maradéktalan elfogadásáról), ez azonban, 
idézhetőségéből adódóan, valójában csak az igazság látszatát kelti, vagyis 
megismételhetősége és újramondhatósága révén fikcionalizálható, hiszen 
megkettőzi az ént: az egyik lesz az, aki beszél, a másik pedig, aki idézi őt, azaz 
11  „[…] the reader of Lunar Park enters into two mutually exclusive pacts: One asking 
her to use the material int he novel in a search for the truth about what really happened and 
another telling her to treat the material int he novel as creating a nonreferential fictional world 
that makes all search for truths outside the work itself useless. The reader is expected to do bot 
hat the same time.” (Nielsen 2011, 134.)
12  „In the textual form of double exposure, the reader’s knowledge about the author 
(from interviews, biographies, the media, and so on)contributes to his or her view of the author 
in the literary work and vice versa: exaggerations, fictional inventions, narrative fantasies in 
the work contribute to rumors and fantasies about the author. In any autofiction, then, the reader 
sees the sum of two pictures or two narratives superimposed over each other and haunting each 
other. One is the ghost of the other.” (Nielsen 2011, 136.)
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vallomást tesz. A fikció viszont – Derrida szerint – nem vállal felelősséget 
az igazságért, emiatt aztán elmosódik a határ közte és a valós vallomástétel 
között. Ebből az eldönthetetlenségen alapuló helyzetből adódik, hogy a fikció, 
vagyis pontosan az, amit a vallomástétel eredendően kizár önmagából, kísérti 
az igaz testamentumot (Vö. Derrida 2000, 72.), hasonlóképp, ahogy Ellist 
is saját írásművei, a kettős expozíció technikája alapján pedig az egymásra 
vetített képek (fikció és valóság vagy ezek sokszorozódásai). A testamentum-
jelleget persze a narrátor személyének elbizonytalanítása is bonyolítja, 
hiszen az „én” behatárolhatatlanságával felszámolódik a vallomástétel 
igazságértéke, megkonstruáltsága és megkérdőjelezhetősége révén pedig 
pont az igaz elbeszélői kompetencia határai mosódnak el.  

Figyelembe véve, hogy részint kísértettörténetként is működik 
a regény, melyben szellemek és démonok kínozzák a főszereplőt, a 
testamentum irodalom által történő megkísértettsége korántsem tűnik 
véletlen összefüggésnek, a két (vagy több) kép megkülönböztethetetlensége 
és szétválaszthatatlansága pedig egyértelmű. A valóság szintjén is létező apa 
a szerző regényének életre kelt főszereplője, de a szellemmel több ponton 
is azonosított narrátor (több szereplő is felfedezi a Clayton (Patrick) – Bret 
hasonlóságot13, ugyanakkor a narrátor önmagát is említi szellemként (sőt 
egy pillanatra, kívül helyezkedve önmagán, az E/1-es elbeszélés átvált E/3-
asra),  ugyanis valóban valóság és fikció különböző pontjain helyezkednek 
el. A szellemjárás csak Ellis, a főszereplő-narrátor megjelenésével kezdődik, 
és csak általa (valamint a többi Ellis által) válik értelmezhetővé. Az ő tudása 
viszont korlátozott (csakúgy, mint a Glamoráma Victor Wardjáé), így nem 
csak az írását írja felül az önmagát egy idő után szereplővé is avanzsáló író, 
de gondolatait és tetteit is irányítja/átírja, ahogy a Glamorámában megjelenő 
rendező is teszi Victoréival. „A nyelv e helyütt egyszerre létesítője és 
formálója egy másik médium emlékezetének” (Fodor – L. Varga 2012, 198), 
a Holdpark esetében egy másik alkotásénak, médiumon belül.

Ellist tehát a fikció fizikai manifesztációi (is) kísértik, de ez csak úgy 
lehetséges, hogy ő szintén a fikció részévé válik, a határok elmosásával pedig 
maga is „elveszik” és nem tud (vagy nem akar) kiszabadulni onnan. Az utolsó 
bekezdéssel visszautal a korábbi Ellis-művek (Nullánál is kevesebb, Amerikai 

13  A felismerés ténye viszont – Ellis korábbi műveit ismerve – korántsem jelenti az 
azonosság bizonyosságét. Mikor például a főszereplő, Bret, felismeri Patrick Batemant a 
partin, nem lehet tudni, kit ismer fel: a Patricket alakító színészt, Christian Bale-t vagy valaki 
mást. A felismerés tehát értelmezhetetlenné válik.



22

psycho) zártságára14, és ezzel kitágítja a nézőpontot, hiszen már nem csak a 
főszereplő válik az adott mű rabjává, de a szerző sem képes kilépni saját 
alkotásának univerzumából.

A lényeg végül nem az, hogy eldönthetővé váljon, mi igaz és mi nem, 
hanem maga a szöveg, az, hogyan kapcsolódik a Holdpark abba a tudatosan 
megalkotott Ellis-életműbe, melyben a látszat elveszik az őt ironikusan 
elsődlegesnek mutató közegben.
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covers, at the end of Lunar Park – épp itt, kitárt karokkal várva a lapokon, a borító mögött, a 
Holdpark végén).



23

AZ ITÁLIAI PÁSZTORJÁTÉK 
VÁNDORMOTÍVUMAI A SZÉP 

MAGYAR KOMÉDIÁBAN

Dóbék	Ágnes
PPKE BTK, Piliscsaba

Absztrakt

Dolgozatomban Balassi Bálint Szép magyar komédiájának olasz mű-
velődési gyökereit vizsgálom. Olasz és magyar irodalmi párhuzamok segít-
ségével elemzem az olasz pásztorjáték hagyománya és Balassi műve kö-
zötti kapcsolatokat. Munkám középpontja az olasz pasztorál dráma, ezen 
belül Antonio Ongaro Alceo című pásztorjátékának hatásvizsgálata Balassi 
színházi poétikájára. Az  Alceo és a Szép magyar komédia tematikusan kira-
gadott párhuzamaiból nem válik egyértelművé, hogy Balassi valóban ismer-
te a halászjátékot, vagy csak a műfaj jellegzetességeinek vándorlása során 
szerzett egyezésekkel van dolgunk. Azonban komédia és a halászjáték közös 
jellemzői bemutatják, hogyan van jelen egy 16. századi magyar alkotásban 
az eredeti forrásszövegen túl a műfaj egy korábbi alkotásának számos eleme.

Kulcsszavak: Szép magyar komédia, pásztorjáték, vándormotívumok, 
Antonio Ongaro, Alceo.
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Bevezetés

A pásztorélet idilli ábrázolását a nápolyi Jacopo Sannazaro hozta 
divatba az 1504-ben megjelent Arcadia című regényével. A mű számtalan 
kiadást megért, és nagyon sok pasztorálszerző használta követendő mintaként 
a színpadra írt pásztorjáték történetében. Cristoforo Castelletti az Amarilli 
megírásakor a műfaj másik mérföldkövének tekinthető alkotását, Torquato 
Tasso Amintáját követte.15 Az Aminta, reálisan tekintve a földrajzi és kultu-
rális viszonyokat, könnyen elérhető lehetett Balassi számára, hiszen a kor 
leghíresebb pásztorjátéka volt. Ennek ellenére szorosabb egyezést nem lehet 
kimutatni a Szép Magyar Komédia és az Aminta szövege között, eltekintve 
azoktól az hasonlóságoktól, amelyek abból adódnak, hogy Castelletti szo-
rosan követte az Amintát. Nemcsak Castelletti, hanem Antonio Ongaro – a 
„magyar” vezetéknevű szerző – is felhasználta Aminta és Silvia történetét 
Alceo című, 1581-ben előadott, majd a következő évben nyomtatásban is 
megjelent halászjátékának megírásához.16 Egyetlen olyan kötet volt a korban, 
ahol a három jelentős olasz szerző – Torquato Tasso, Cristoforo Castelletti és 
Antonio Ongaro – irodalmi alkotása és neve közösen jelent meg. Ez a kötet 
Cristoforo Castelletti 1582-es Amarilli-kiadása, amelyet egy 13 szonettből 
álló szonettkoszorú vezet be, ezek között ott van Tasso és Ongaro szonettje 
is, amelyek az Amarillit és szerzőjét ajánlják a közönségnek. Balassi viszont 
nem ezt, hanem a harmadik, 1587-es Amarilli-kiadást használta, amelyből 
Tasso szonettje már hiányzott, azonban az Ongaro-szonett továbbra is a ré-
szét képezte a koszorúnak. A magyar irodalomtörténetben először Amedeo 
Di Francesco lett figyelmes erre az Amarillit bevezető Ongaro-szonettre,17 
majd Sárközy Péter egy hosszabb tanulmányt szentelt a „magyar” nevű köl-
tőnek, aki nagy hatással volt itáliai kortársaira. 18

Castelletti és Ongaro ismeretsége, és az egymás művei elé írt ajánló szonettek 
bizonyossá teszik, hogy Castelletti jól ismerte az Alceót, és közvetlen hatással 
volt az Amarilli 1587-es változatára, ezáltal Balassi Szép magyar komédiájára 
is. 
15  Fedi, Roberto, 1997. Torquato Tasso. in: Storia della letteratura italiana - La fine 
del Cinquecento e il Seicento. curato da Malato, Enrico. Roma: Salerno:  225-263.
16  Cicala, Maria. 1994. Cristoforo Castelletti, Torquato Tasso e Antonio Ongaro: ipote-
si di indagine. in:  Uő. Lettura intertestuale di Castelletti lirico. Napoli: Edizioni Scientifiche 
Italiane:  85-115.
17  Di Francesco, Amedeo. 1979.  A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődé-
sében. Budapest: Akadémiai Kiadó.
18  Sárközy, Péter. 2006. Egy magyar szerző szép olasz komédiája és Balassi pásztorjá-
ték-fordításának kérdése. in: Balassi Bálint költészete európai tükörben. Nemzetközi irodalom-
történeti konferencia. Piliscsaba: PPKE BTK: 53-74.
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Összehasonlításomból kiderül, hogyan van jelen egy 16. századi 
magyar alkotásban az eredeti forrásszövegen túl a műfaj egy korábbi 
alkotásának számos eleme.19

A	pásztorjáték	vándormotívumai	a	Szép magyar komédiá-
ban

A halászjáték története röviden: Alceo immár hat éve szerelmes az 
iránta, és mindenki iránt érzéketlen Eurillába. Eurillát elragadja egy tengeri 
szörny, Tritone, aki szintén szereti a lányt. Eurillát megmenti Alceo, de a 
halászlány még ezután is hajthatatlan, nem akarja elfogadni Alceo szerelmét, 
ezért Alceo leveti magát egy sziklaszirtről. A lány, mikor megtudja, hogy 
Alceo miatta dobta el életét, megenyhül, ekkor már képes lenne szeretni. 
Hozzák is a hírt, hogy a fiú mégsem halt meg, halászok kifogták a testét, és 
még életben van. Szerelmük ezután teljesedik be, és boldog befejezéssel zárul 
a történet. Ebből a viszonylag egyszerű cselekményből azonnal kitűnik, hogy 
a Szép magyar komédiával ugyan azonos a kerettörténet, - a két szerelmes kü-
lönböző viszontagságok után egymásra talál - de Balassi komédiájának cse-
lekménye sokkal összetettebb. Ott a szerelmesek álnéven bujdosnak, és egy 
másik pár, Sylvanus és Galathea kapcsolatát is meg kell oldani a szerzőnek. 
Itt négy ember viszonzatlan szerelme fonódik össze, míg a halászjátékban 
minden Alceora és Eurillára összpontosul. 

A halászjátéknak azokat az elemeit mutatom be részletesen, amelyek párhu-
zamba állíthatók a Szép magyar komédia egyes részeivel: a hajthatatlan nő 
megnyeréséhez használt indokok, a kegyetlen nő, a kegyetlenség motívuma, 
az elutasított szerelmes sóhajai, a barátok segítő szándéka.

Míg Tasso Amintájában a pásztorköntösbe öltözött Szerelem, az Alceóban 
Vénusz, addig a Szép magyar komédiában maga a szerző mondja az előszót. 
Az Ongaro-előszó tartalma eltér Balassiétól, nem programadó jellegű, inkább 

19  A két mű szövegének összehasonlításához a következő kiadásokat használ-
tam: Gyarmati Balassi, Bálint. 1990. Szép magyar komédia, kiad. Kőszeghy, Péter. 
Szentmártoni Szabó,Géza. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.; Ongaro, Antonio.2010. 
Alceo. in: Sannazzaro, Jacopo. Ongaro, Antonio. Canti del Tirreno. a cura di Marc-
hegiani, Maria Lucignano. roMa: aracne: 85-194. 
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a cselekményt vezeti be. Azonban funkciójukat tekintve mindenképpen azo-
nosak: előrevetítik, hogy a darabban mindent a Szerelem fog megoldani. 

Az Alceo első két felvonása egyértelműen Tasso pasztorálját utánozza: mind-
két drámában ugyanaz a funkciója az első két jelenetnek. Eurilla és Alcippe, 
valamint Alceo és Timeta közötti beszélgetés párhuzamba állítható Silvia és 
Daphné, valamint Aminta és Tirsi beszélgetésével. A barátok lesznek a köz-
vetítők abban, hogy végül a szerelmesek egymásra találnak. Csakúgy, mint a 
Szép magyar komédiában, ahol a halászjátékhoz hasonlóan, Credulus beszél 
egy barátjával, Licidával boldogtalanságának okáról, majd Briseida és Júlia 
beszél egymással.

A halászjáték és a komédia „barát-párjainak” beszélgetései és a drámai törté-
net alakításának technikája között lehet hasonlóságot észrevenni:

Timeta	és	Alceo	(I.	felvonás,	II.	jelenet) Licida és Credulus (I. felvo-
nás,	II.	jelenet)

„ne sajnáld, hogy megtudjam a te szerelmednek 
történetét, és okát ennek a mostani boldogtalan ál-
lapotodnak, ami olyan, mint egy súly, amit sokkal 
könnyebb kettőnknek hordozni, a baráttal meg-
osztott fájdalom kisebbé válik”1

„Sőt annál inkább mondd meg, 
társ, mert tudod, hogy enhe-
szik embernek bánatja bízott 
barátival való beszélgetéstől!”

A barátok ilyenfajta bátorítása ad alkalmat arra a főszereplőknek, hogy el-
meséljék szerelmük kálváriáját. Briseidával azonos szerepet tölt be az On-
garo-halászjátékban Alcippe. Ők ketten hasonló érvekkel próbálják megy-
győzni a szerelemnek ellenálló Eurillát és Júliát:

Alcippe	és	Eurilla	 Briseida	és	Júlia	(II.	felvonás,	II.	jele-
net)

„Alceo, aki első glóriája és dísze en-
nek a tengernek […] ő a te rabod, nem 
kér tőled más kegyelmet, minthogy 
elfogadd, barátként, szolgaként, vagy 
szeretőként.” (I. felvonás, I. jelenet)2

„milyen szép s ilyen nevezetes s ilyen 
jeles legén szeret tégedet, kinek sohol itt 
az környékben nincsen mása, s mégsem 
kell néked? „
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„Miben bízol? A szépségedben? 
Elvesztve ragyogó fehérségüket, el-
hullanak a liliomok is: és a rózsák is 
elhalványulnak, lehullatva bíborpalást-
jukat”(III. felvonás, II. jelenet)3

„Felette bízol, jó leányom, szépséged-
hez, ifjúságodhoz! Nem tudod-é, hogy 
szépség kevés ideig tart, s igen múlandó, 
romlandó jószág az emberben […] a 
szinte oly fejér vagy is, mint az hó s oly 
piros, mint az rózsa, mert tudod, az hó 
is hamar elolvad, s az rózsák is hamar 
elhullnak.”

„Igaz bosszút fog állni rajtad [a Sze-
relem], mert ő egy olyan úr, aki nem 
hagyja soha bosszulatlan a támadáso-
kat.” (I. jelenet, I. felvonás)4

„Meglásd, ne haragéts magadra az Szerel-
met, mert tudod, nem fog semmi poeni-
tentia Cupidónál. Valyon nem esméred-é 
az ő nyilának hegyes voltát?”(IV. felvo-
nás, II. jelenet)

Ongaro álláspontja a szerelemről egyértelműen Alcippe és Eurilla példáza-
taival, és szerelemközpontú gondolkodásával egyezik. Alcippe, a vonakodó 
Eurillához intézett szavait idézem, amit Ongaro szerelemfilozófiájának is le-
het tekinteni: „Meg kell vallani, hogy a Szerelem istenség, aki igazgatja és 
fenntartja a Világmindenséget. Mondd, ki hozta összhangba az elemeket? Ki 
töltötte meg életerővel a földet, ami gyümölcsökkel, virágokkal, lankákkal, 
tájakkal ékesíti? Ki adott szállást a halaknak a vízben, a virágoknak a földben, 
a madaraknak az égben? Mindez a Szerelem alkotása.”20 

Ez a gondolkodás a legkevésbé sem áll távol Balassitól, aki – élete és élet-
műve tükrében – sokat áldozott a Szerelem oltárán. Ha valóban kezébe vet-
te az Alceót, saját, szerelemről vallott nézeteinek tükörképét olvashatta ki 
a műből. A Szerelem, – így, tulajdonnévként – gyakran megjelenik a Szép 
magyar komédiában is, mint mindenek felett álló hatalom. Ez legjobban a IV. 
felvonás I. jelenetében figyelhető meg, mikor Credulus beszél Sylvanussal, 
számonkérve tőle, hogy ő is Júliát szereti. Sylvanus azzal védekezik, hogy a 
Szerelem „gyógyíthatatlan sebet” ejtett szívén, és ennek nem tudott ellenáll-
ni: „az Szerelem rabja vagy, […] tehát tudnod kell, haszontalan őelőtte mind 
az elfutás, s mind az elrejtezés, s mind penig az ellenkezés, mert ő mind lőni, 
s mind repülni, s mind gyútani jól tud”. 

20  „Bisogna confessar ch’Amor sia Dio,/ Poi ch’ei regge e mantiene 
l’Universo;/ Dimmi, chi tiene uniti/con discorde concordia gli elementi?/ Chi desta ne la terra 
quel vigore, /Che di frutti e di fiori/ I colli e  le campagne adorna  e veste?/ Chi diede par alber-
go a’pesci il mare/ a le fiere il terren, l’aria a gli augelli/ Il tutto opra é d’Amore”
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Mikor Alceo és Credulus is személyesen találkozik Eurillával, illetve Júliá-
val, mindketten hasonló módon kérlelik először Vénuszt, a szerelem istennő-
jét, hogy segítse őket, majd szerelmüket, hogy ne legyenek ilyen kegyetlenek 
velük:

Eurilla és Alceo 
(III. felvonás, IV. jelenet)

Júlia és Credulus
(III. felvonás, I. jelenet)

„Szép Szerelem anya, töltsd meg 
szívemet bátorsággal”5

„Ó, te felséges Venus asszon, adj, kérlek, oly 
erőt s hatalmat[…]hogy gerjeszthessem en-
nek szívében[…] az kegyességet”

„Ha nem akarsz társként vagy 
szeretőként, akkor legalább szol-
gaként fogadj el engem”6

„Csak ne utáld teljességgel az én szerelme-
met, s ha szerelmesed nem lehetek is, légyek 
ottan csak rabod, míg élek”

Miután egyikük könyörgése sem nyert meghallgatásra, ezzel elveszettnek 
érezve életüket, mindketten inkább a halál mellett döntenek. A halászjáték-
ban és a Komédiában is szerepel az Echo, és éppen azokban a monológok-
ban, amelyek a végső reménytelenséget, az élet hiábavalóságát fejezik ki. A 
Komédia III. felvonásának II. jelenetében Sylvanus kérdéseire felel, a ha-
lászjátékban Alceónak válaszol. A halászjátékban nem az „erdő hangossága” 
hanem a tenger morajlása felel Alceo kérdéseire, és erősíti meg halál utáni 
sóvárgásában. 

Alceo már az első jelenetben így beszélt:”Kegyetlen, végül miattad fogom a 
sziklákról egy utolsó ugrással a tengerbe vetni magam”21 Credulus is, Alceó-
hoz hasonlóan egy szikláról leugorva akar öngyilkos lenni: „Imez kősziklárúl 
szakasszam-é le nyakamot? Ha azt mívelem, csak foltonkint szakadozik az 
én testem, senki nem fogja tudni, hová lettem”. Ezért, hogy Júlia is értesüljön 
haláláról, egy kést akar szívébe döfni. 

A két boldogtalan szerelmes – Alceo és Credulus – természetesen nem hal 
meg: Alceót halászok emelik ki a vízből, Credulus kezéből Sylvanus veszi 
ki a kést. 
21  „Crudel, tu sarai causa al fin ch’io faccia/ Da qualche scoglio in mar l’ultimo 
salto.”
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A halászjátékban Eurilla, miután azt a hírt kapja, hogy Alceo meghalt, meg-
bánja, hogy elutasító volt vele és boldogan veti magát karjaiba. A Szép ma-
gyar komédia megoldása is egy hasonló, boldog befejezés: Credulus és Júlia 
felismerik egymásban régi szeretőjüket, Galatea és Sylvanus is visszatalálnak 
egymáshoz. A szerelmesek boldogságát legjobban Alceo és Credulus szavai 
fejezik ki:

Alceo (IV. felvonás, III. jelenet) Credulus (V. felvonás, V. jelenet)

„Szerelem, ha régebben igazságtalan-
nak és kegyetlennek neveztelek, most 
bocsáss meg érte, már kegyesnek és 
igazságosnak vallak. Ó Eurillám, ily 
hosszú gyötrelmek és ily sok és külön-
féle veszély után csak neked örvendek, 
csak az enyém vagy, látlak, érintelek 
téged, szinte el sem hiszem, és félek, 
hogy csak álmodom.”7

„Ó, két szemem világa, nem tett soha 
ennyi gonoszt vélem az szerencse, az-
mennyi jót most vélem tészen! Hát 
ugyan te vagy az én édes Angelicám! Ím, 
noha látlak, hallak, de alig hiszem még 
magam szemeimnek is, füleimnek is!”

Az Alceo és a Szép magyar komédia tematikusan kiragadott párhuzamaiból 
nem vált egyértelművé, hogy Balassi valóban ismerte a halászjátékot, vagy 
csak a műfaj jellegzetességeinek vándorlása során szerzett egyezésekkel van 
dolgunk. Hiszen a fenti idézetekről nem mondhatók el, hogy az Amarilli dialó-
gusainak valamilyen formában nem képezik részeit. Azonban, minden, a Szép 
magyar komédiával foglalkozó kutatás kijelentette, hogy a Balassi-komédia 
sokkal átéltebb, kifejezőbb az olasz eredetinél. Ez Balassi drámaköltői nagy-
ságát hangsúlyozza, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a Komédia 
vizsgálatánál, hogy Balassi más pásztorjátékokat is ismerhetett, amelyeknek 
motívumai, cselekményszövése, észrevétlenül is beépülhetett fordításába. Az 
összehasonlítás bizonyítja Balassi az olasz pásztorjáték hagyományába való 
szoros beágyazottságát és kortársaihoz képest egyedülállóan gazdag kapcso-
latát az olasz irodalommal.
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(Footnotes)

1  „Non ti dispiaccia/ Far ch’io sappia il tuo amore, e la cagione/Di questo tuo misero 
stato appieno;/Che, come un peso è più leggiero a due,/Che ad un solo non è, così la dog-
lia/D’uno, comunicata a l’altro amico,/Si fa minore” 

Az idézeteket itt és a továbbiakban saját nyersfordításomban közlöm.

2  „Alceo, ch’è prima gloria ed ornamento/ Di questo mar, […]/ è tuo prigione;/ Nè ti 
chiede altra grazia/ Se non che tu l’ accetti/ Per amico per servo o per amante.”

3  „[…] in che ti fidi? In tua bellezza?/Cadono i gigli, perdono il candore:/E, perden-
do la porpora, la rosa/S’impallidisce” 

4  „E prenderà di te giusta vendetta,/Perchè, come signor che mai non lascia/ L’offese 
invendicate” 
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5  „Bella madre d’Amor […] nel mio petto infondi tanto ardore”

6  „e se non vuoi per tuo compagno,/ O per amante,/ alman per servo accettami.” 

7  „Amor, se per l’addietro io ti chiamai/ingiusto e crudo, or mi perdona, ch’io/Gius-
tissimo e pietoso ti confesso./O cara Eurilla, dopo sì lunghi/Travagli; e dopo tanti e si diversi/
Perigli, io pur ti godo, e pur sei mia,/ Io ti vedo, io ti tocco, e non ho quasi/ Fede a me stesso, 
e temo di sognarmi,”
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A SZÖVEG MINT TEST METAFORA A 
VITA SZOLGÁLATÁBAN PÁZMÁNY 

PÉTER	HITVITÁIBAN

Egerer Lilla
Miskolci Egyetem, 

Miskolc, Magyarország

Absztrakt 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogyan álltja Pázmány Péter a 
retorikaelméletekből ismert, a szöveget testként jellemző metaforát a vita 
szolgálatába. A metaforák elemzéséhez felhasználom Pázmány egyéb 
munkáit, a kor testképére hatást gyakorló fiziognómiai és humorálpatológiai 
ismereteket, valamint az őszinteség, a tettetés és leplezés elméletét tárgyaló 
szövegeket is. A metaforáknak ezen elméletek és paradigmák felőli 
értelmezése során azt a következtetét vontam le, hogy Pázmány az ellenfelek 
szavainak testi metaforák általi gúnyolásával azok jellemét is negatív színben 
törekszik feltüntetni, mivel az ilyen ember csak nehezen vagy egyáltalán nem 
tudja meggyőzni az olvasót, a hallgatót.

Kulcsszavak: metafora, test, hitvita, retorika, őszinteség
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Bevezetés

A szöveget testként jellemző metaforát a retorikai hagyomány 
az ókortól ismeri, és a kora újkori retorikaelmélet-írók is továbbviszik 
műveikben. A praeceptumokban felbukkanó szöveg mint test metaforika 
a hitviták érvkészletében is tetten érhető, az érvelő felek is alkalmazzák a 
testhez kapcsolódó metaforákat saját és ellenfelük szövegének jellemzésekor. 
A szövegalkotás és -elrendezés, az ideális és a nem megfelelő szöveg tehát 
testi metaforák által is tematizálódik. Dolgozatomban azt mutatom meg, 
hogy Magyari István, Zvonarics Imre és Nagy Benedek, illetve Alvinczi 
Péter műveire írt feleleteiben Pázmány Péter hogyan állítja a szöveg mint 
test metaforát a vita szolgálatába. Ehhez pedig felhasználom Pázmány egyéb 
szövegeit, a kor testről és jellemről való gondolkodására hatást gyakorló 
fiziognómiai és humorálpatológiai ismereteket, valamint az őszinteség, a 
tettetés és leplezés elméletét tárgyaló szövegeket.

A metaforák elemzése

Quintilianus úgy véli, az ideális ékesszóló beszéd, „ha egész testében 
erőtől duzzad, nem igényli a körömlakkot és a hajbodorítást.” (Quintilianus 
2008, 510). Ahogyan „a daganat gyakran hasonló a test egészséges 
részéhez,” Cornificius szerint ugyanúgy sokszor megesik, hogy „fennköltnek 
tűnik […] az, ami dagályos és nagyhangú.” Emellett elítéli azt a beszédet, 
amely „izom és ízület nélküli […] és nem képes határozottan és férfiasan 
kibontakozni.” (Cornificius 2001, 86, 87). A stilisztikailag vagy tartalmilag 
nem megfelelőnek ítélt szöveget a gyengeséghez, nőisséghez és betegséghez 
kapcsolódó fogalmak segítségével leíró gyakorlatot Pázmány is alkalmazza a 
mindenkori ellenfél írásának elítélésekor és gúnyolásakor. 

Pázmány szövege szerint Alvinczi sovány, erőtlen, sőt fogatlan 
bizonyságokat alkalmaz (Pázmány 1901b, 73, 77–78). Erőtlenek Magyari 
érvei is (Pázmány 1894, 80, 123, 131, 147, 151, 154), Zvonarics és Nagy pedig 
csak „sovány és éretlen fogásokkal akartak kifesleni” a Kalauzban található 
bizonyságokból (Pázmány 1901c, 164). A fiziognómia a testi gyengeséghez 
nőies jellemet és lelki gyengeséget társít, eszerint tehát Pázmány ellenfeleinek 
szövegei is hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek (Vígh 2006). Az ellenfelek 
szavait kövérként és otrombaként is jellemzi Pázmány. Alvinczi csak „nagy 
pompával és buborík módgyára felfútt szókkalvaló nyelveskedések”-kel, 
„temérdek találmányok”-kal és „nagy csontos, tetemes, velős, derekas” 
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felelettel vág vissza Pázmánynak. A kálvinista prédikátor „fardagályos és 
cafrangos szitkokkal” gyalázza a pápista embert, Nagy Benedek pedig tetemes 
hazugságot ír (Pázmány 1895b, 631, 638, 655, 663, 666; Pázmány 1901b, 70; 
Pázmány 1901a, 41; Pázmány 1898, 703, 741; Pázmány 1895a, 540, 542). 
A fiziognómia szerint a test vagy az egyes testrészek kövérsége legtöbbször 
gyengeségre, gyávaságra és ostobaságra utal, a nők, az elnőiesedett férfiak, 
illetve a tunya és élvhajhász emberek jellemzője (Vígh 2006). Ismét a nőiesség 
és a lelki gyengeség fogalmaival minősíti tehát Pázmány ellenfelei szövegét.

A szöveg díszített, cicomázott volta is kritikát kap a vitairatokban. 
Pázmány gúnyosan „mézes nyelvű s czifra beszédű”-nek, púposan 
szólónak és ékesen beszélőnek, illetve „tejjel-mézzel folyó beszédű”-nek 
nevezi Alvinczit. Ez a beszédmód azonban nemcsak Alvinczire, hanem 
általában a kálvinistákra is igaz. Az Egy tudakozó praedikátor nevével 
iratott öt levél előszavában ugyanis ezt írja Pázmány: „[m]inthogy pediglen 
Calvinista Preadikátor nevére írtam ezeket, […] néha kedvem ellen-is 
az ő szóllásoknak pompájára kelletett bocsátkoznom”. Ugyanebben a 
szövegben említi ellenfele „fodorgattatot-szós” voltát (Pázmány 1898, 
703–704, 739, 761). A beszéd hasznos cél nélküli díszítettségének elvetése 
a retorikai irodalomban összekapcsolódik a szöveg mint test metaforikával. 
Quintilianus a megfelelően, mértékletesen díszített szöveget a férfi testével 
hozza kapcsolatba, és nőiesként jellemzi a túldíszítettet, elutasítva ez utóbbit 
(Quintilianus 2008, 519). Pázmánynak A keresztyén predikátorokohoz intés 
című szövegében hasonló gondolatra találunk: „az okos embernek, nem a 
hímes szók, hanem az erős valóságok tetczenek. A szép orczának, kendőzés 
nem kel: az isteni tudomány felsége czifra szók-nélkül, maga szépségével 
kelleti magát” (Pázmány, 1903, XXXV).

Pázmány betegséghez kapcsolódó jelzőkkel is illeti ellenfelei 
beszédét: Zvonarics és Nagy hazugságokat és haszontalan dolgokat 
„böfögnek”, Alvinczi büdös gyalázásokat „kérődött” a katolikusokra, a 
vádakat pedig okádásnak nevezi szerzőnk. Balásfi Tamás arra figyelmezteti 
Alvinczit, hogy a „káromkodás nem egésséges okádás” (Pázmány 1901c, 157, 
198. 226; Pázmány 1898, 703; Pázmány 1901b, 108). Ezek az emésztéssel 
kapcsolatos kifejezések ugyanabból a szöveget az étel fogyasztásához 
kapcsoló szemléletből származnak, mint az ókori és középkori ruminatio, 
kérődzés, ami eleinte a szövegek félhangos ismétlését, később a vallásos 
szövegek feletti elmélkedést jelentette (Bíró 2003, 109). A Pázmány által 
használt „böfögés”, „szájbüdösség” és „okádás” ebben az értelemben a rossz 
emésztés, az ellenfelek által rosszul megemésztett szöveg jele lehet. Apáczai 
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Csere János Magyar Encyclopeadiája szerint pedig ezek – mást tünetekkel 
együtt – különféle betegségekre, például gyomorbajra, férgességre vagy épp 
a szervezetbe jutott méregre utalhatnak (Apáczai 1977, 263–270).

Amikor tehát Pázmány tematizálja az általa nem megfelelőnek 
ítélt szöveget, azt a gyengeség, betegség és nőiesség fogalmaival írja le. 
Az ellenfelek szavainak beteges volta undort kelt, nőiesen túldíszített 
beszédükben nem „erős valóságok”, hanem csak „hímes szók” találhatók, 
gyenge lábakon álló érvelésük és szövegük túldíszítettsége megakadályozza 
őket abban, hogy elérjék és meggyőzzék a befogadót.

A szájhoz kapcsolódó metaforák kézenfekvőek, amikor egy szöveg 
szerzője és maga a szöveg, a beszéd a gúny tárgya. Pázmány Alvinczi „nyálas 
szitkai”-nak „zápor esését fül mellől” bocsátja, írásait pedig „nyelveskedésnek” 
nevezi, emellett Alvinczit magát is vádolja nyelveskedéssel és nyálaskodással 
(Pázmány 1901b, 56, 69, 73, 90; Pázmány 1895b, 631, 635; Pázmány 1901a, 
34).

A nyálaskodás átvitt értelemben a mocskolódást jelenti (Czuczor, 
Fogarasi 1867, 882), a literális értelemben vett nyálas jelző mögött azonban a 
humorálpatológiai orvosi paradigma hatása is feltételezhető. Eszerint a nyál a 
flegmatikus alkatot határozza meg, amely a négy vérmérséklet közül az egyik 
legrosszabb: a források ridegnek, butának és lustának minősítik (Apáczai 1977, 
252; Felvinczi 1988, 154). Ez megfelelő alapot biztosít a gúnyolódáshoz, a 
temperamentumot meghatározó nyál pedig a szájjal és a nyelvvel való szoros 
kapcsolata miatt még alkalmasabbá tette arra, hogy Pázmány egy írásmű – 
szerinte – mocskos szájú szerzőjét gúnyolja vele. Emellett azonban Pázmány 
elhatárolódik attól, hogy ellenfeleihez hasonlóan mocskolódjon (Pázmány 
1895b, 633), s ezt azzal a céllal teszi, hogy erkölcsileg föléjük emelkedjék, 
tovább rombolva tekintélyüket. 

Egy, a kora újkorban forgalomban lévő meggyőződés szerint a 
nyelv mint testrész és a szív szoros fizikai és metaforikus kapcsolatban áll 
egymással. (Apáczai 1977, 233). A nyelvnek vétkeirűl című prédikációjából 
tudjuk, hogy Pázmány ismerte ezt a két szerv között tételezett kapcsolatot. 
E szövege szerint a szavak a szívből származnak, ezért az ember azt 
mondja, amit érez, és amit a szíve akar. (Pázmány 1905, 229). Balásfi pedig 
arra figyelmezteti Alvinczit, hogy az „embernek azt kell szóllania, az mit 
szívében visel” (Pázmány 1901b, 99.). Ideális esetben tehát az ember azt 
mondja, ami a szívében van, azonban ennek ellenkezője is megtörténhet, 
ezért hangzik el Balásfi figyelmeztetése. Ezt támasztja alá a képmutató egy 
ábrázolása az emblematikában: a képmutató ember ugyanis fizikailag is 
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elválasztja egymástól szívét és nyelvét (Henkel, Schöne 1996, 1047–1048, 
1545). Mindez pedig felveti az őszinteség, a tettetés és leplezés problémáját. 
A kora újkori udvari értekezésirodalomban megengedhető, a 17. században 
pedig ajánlatos az a fajta disszimuláció, amelyet az ember önvédelemből 
alkalmaz, elítélendő viszont az, amely mögött nemtelen célok állnak (Vígh 
2004, 63–66). Noha Pázmány hangsúlyozza, hogy azt kell mondanunk, ami 
a szívünkben van, tisztában van azzal, hogy ez nem valósul meg mindig. 
Bizonyos esetekben, például önvédelemből, ő is megengedhetőnek tartja, 
hogy mást mondjunk, mint amit gondolunk, máskor azonban szigorúan 
elítéli ezt a viselkedést, például az eretnekek esetében, akik csak színlelik 
a kereszténységet (Pázmány 1898, 748, 788). Ha figyelembe vesszük a szív 
és nyelv között Pázmány által is feltételezett kapcsolatot, valamint azt, amit 
az őszinteségről ír, úgy értelmezhetjük, hogy szerzőnk a nyelveskedő jelző 
használatával az ellenfél őszinteségét is megkérdőjelezi.

Az őszinteség és leplezés problémája a ruházattal kapcsolatos 
metaforák esetében is felmerül. Pázmány többször vádolja ellenfeleit 
azzal, hogy hazugságaikat, gazságaikat szavaikkal takargatni és palástolni 
igyekeznek. Magyarihoz írt feleletében, nemcsak Magyarival, hanem fő 
forrásával, Hunniussal is vitázik, akiről az írja, hogy a „régi Szent Atyák 
[…] egynihány homályos” mondásaiból „akar, mint Ádám az fügefa-
levélből, berhét22 csinálni az ő rútságok födözésére” (Pázmány 1894, 29). 
Azzal vádolja Hunniust, hogy helytelen tanait az egyházatyák tanításainak 
segítségével igyekszik hitelesnek, igaznak mutatni. A testet elfedő ruházathoz 
hasonló a szó szerinti értelemben az arc eltakarására alkalmas álarc, mely 
átvitten értelmezve a képmutatás leírására szolgál. Az Öt szép levél pápista 
emberének célja „kürthöz és trombitához hasonló szóval errűl az éktelen 
hazugságról levenni az állorczát” (Pázmány 1895a, 559). E szöveg szerint 
tehát a protestánsok az igazság álarcát adják hazugságaikra, amelyekkel a 
katolikusokat vádolják, és Pázmány ezt az álarcot szándékozik levenni, 
amikor hazugságaikat megcáfolja.

22  ʽalsónemű’
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Összegzés

A szöveget testként jellemző metaforák Pázmány kezében a 
gúnyolódás eszközévé válnak. Segítségükkel olyan képet igyekszik festeni 
ellenfeleiről, mint akiknek fizikálisan is gyenge érveik nem győznek 
meg, szavaik betegségről árulkodó volta undort kelt, nőiesen túldíszített 
beszédükben pedig nem „erős valóságok”, hanem csak „hímes szók” 
találhatók. Mocskolódással vádolja őket, miközben maga elhatárolódik a 
hasonló viselkedéstől, ezzel is hangsúlyozva saját erkölcsi fölényét. Szavaik 
álorcás, leplező szándékúként történő megítélésével megkérdőjelezi ellenfelei 
őszinteségét, akik így hiteltelenné válnak, tanításaikról és vádjaikról azt 
állítja, hogy azok jól-rosszul leplezett hazugságok. Pázmány tehát az 
ellenfelek szavainak gúnyolása által azok jelleméről is negatív képet fest, 
hiszen az ilyen ember csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja meggyőzni 
az olvasót, a hallgatót. A teológiai érvelés mellett ezt az eszközt használja 
Pázmány olvasói meggyőzésére, ellenfelei tanításainak cáfolására.
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„JÓ	[…]	HA	AZ	EMBER	TART	
MAGÁNAK EGY ÁLORCZÁT”
A	SZERZŐI	NÉVHASZNÁLAT	

HATÁSA	AZ	ÍRÓI	KARRIERÉPÍTÉSRE

Fekete Norbert
ME-BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, 

Miskolc, Magyarország

Absztrakt

Tanulmányomban a szerzői névhasználat hatását vizsgálom az írói 
karrierépítésre, amit jól példázhat a Toldy és Bajza közötti Júliusz-vita. 
Toldy a nemzeti irodalom megteremtésének igényét követve Júliusz 
álnéven és változtatásokkal jelentette meg barátja egyes költeményeit. 
Eljárásának indoka: a szerző megvédelmezése a kritikától, miközben az 
álnév védelmében lehetőséget kap művei módosítására. Bajza nem utasította 
el az álnévhasználatot, viszont saját koncepciót dolgozott ki. Végül csak 
személyes jóváhagyása mellett engedélyezett bármilyen kiadói tevékenységet 
barátjának, aki a Handbuchban valósította meg a tökéletesebb kiadást, illetve 
ekkor leplezte le Júliuszt is.

Kulcsszavak: álnév, szerzői névhasználat, írói karrierépítés, Toldy Ferenc, 
Bajza József
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Bevezetés

A következőkben a szerzői névhasználat hatását vizsgálom az írói 
karrierépítésre a 19. század első felének magyar irodalmában. Alapvetően a 
karrierépítés az én előtérbe állítását jelenti, viszont a korszakban az irodalom 
keretei, így a szerző szerepe és megítélése még képlékenynek számított, 
ezért az írói hivatásvállalás szempontjából fontossá válhattak az álnevek. Ezt 
példázhatja a pályakezdő Toldy (Schedel) Ferenc és Bajza József között a 
Júliusz álnév miatt kibontakozó konfliktus. Schedel 1824. július 14-én kelt 
levelében arról tájékoztatta barátját, hogy öt korábban neki átadott versét 
(Philomélához, Lantos, A’ Ligethez, Sólyomvár, Égi háború), amelyeken 
időközben változtatott, Kovacsóczy Mihály titokban megjelentette az Aspasia 
című almanachjában. Egyes költeményeket, Toldy döntése alapján Júliusz 
álnévvel, míg másokat Bajza saját polgári nevével adtak ki (Oltványi 1969, 
155; Kovacsóczy 1824, 12–13, 75–76, 81–84, 156). Bajza szerint ez az eset 
megpecsételte lírikusi karrierjét, mert barátja és a megbízhatatlan Kovacsóczy 
miatt a még csiszolásra szoruló versek szerzősége ismerté válhat, leleplezve a 
nyilvánosság előtt költészete gyengeségeit (Oltványi 1969, 158).

Toldy	teóriája

Schedel a Júliusz álnévvel közölt versek kiadásakor a korra jellemző 
gyakorlatot érvényesített. A kiadói feladatokat ekkoriban az írók és íróbarátok 
végezték, akik fontos szerepet vállaltak a kortárs szerzők műveinek 
publikálásában, miközben a szóban forgó szövegkorpuszokat felhasználták 
irodalmi programjuk alátámasztására. Közülük kiemelkedik a Toldyra is 
nagy hatást gyakorló Kazinczy, aki az irodalmi élet aktualitásai szerint 
módosította kiadói elképzeléseit. Javításai során azonban figyelembe vette 
a szerzői szándékot, és az eredeti változatokat többnyire az apparátusban 
közölte (Mezei 1998, 88–172). Schedel a nemzeti irodalom megteremtésének 
jegyében sokkal bátrabban nyúlt Bajza szövegeihez, és azokat a maga ízlése 
szerint alakította át (Oltványi 1969, 155). Az akkori irodalomból szerinte 
nem hiányozhatott az általa tehetségesnek tartott Bajza, így mindent megtett 
annak érdekében, hogy barátja megkezdje lírikusi karrierjét (Oltványi 
1969, 40, 297). Bajza azonban többnyire elégedetlenül nyilatkozott saját 
költeményeiről, és azok folyamatos korrigálására törekedett, hogy később a 
publikumnak tökéletesebb verseket nyújthasson át (Oltvány 1969, 118; 132, 
144, 158; Mezei 1998, 24). Schedel álneves közlései így a vonakodó barát 
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elképzelésével szemben a karrierépítést előmozdító kiadói törekvéseknek 
tekinthetőek, míg vitájuk alkalmat ad arra, hogy betekinthessünk Toldy 
álnevekről való gondolkodásába.

Látható, hogy Schedel valamennyire figyelembe veszi barátja 
szándékát: „annyira még is becsűltem akaratodat, hogy nevedet csak az alá 
irtam, melly alá tenmagad irád vala” (Oltványi 1969, 155). A’ Ligethez című 
költeményt valóban Bajza saját polgári nevén jelentette meg, míg a többit 
Júliusz álnéven tette közzé (Oltványi 1969, 574; Kovacsóczy 1824, 81–82). 
Ezzel egyúttal hierarchikus sorrendbe állította a műveket, hiszen az álneves 
költeményeket elhatárolta a születő életmű egy darabjától. Gyakorlatával – 
úgy vélte – levelezőtársát nem sodorhatta veszélybe, hiszen mint írja: „neved 
nincs ott, s ha volna is, változtathatsz még” (Oltványi 1969, 155). Toldy 
szerint a szerző a választott névtől függetlenül fenntarthatja magának a jogot 
a későbbi kiadások szövegének javítására. Ugyanakkor megállapítja, hogy az 
esetleges „névtelenségnek nem czélja magát épen rejteni, csak az, hogy fel ne 
szólíttassunk érte felelésre” (Oltványi 1969, 163). Azaz megkülönbözteti 
az álnévhasználat két módját, a puszta rejtőzködést, illetve a kritika általi 
közvetlen felelősségre vonás elkerülését. Ez utóbbi esetében a szerző az álnév 
védelmében műveit elvetheti, vagy tovább csiszolhatja egy tökéletesebb 
kiadás számára anélkül, hogy saját írói karrierjét veszélybe sodorná. Júliusz 
gyakorlatilag beteljesítette feladatát, amikor az Aspasiát álnéven bíráló 
recenzens élesen gúnyolódott a Philomelához című költeményen annak 
érthetetlensége miatt ([Lassú] 1824, 581). Toldy ugyanakkor nem tulajdonított 
nagy jelentőséget a lelepleződésének sem (Oltványi 1969, 163; Genette 1992, 
527). Mindenesetre szívesen tanácsolja a következőt: „jó […] ha az ember 
tart magának egy álorczát, melly alá, ha egykor az eset kivánná, rejtezhetik” 
(Oltványi 1969, 215). A kritikusok által kifogásolt Schiller-fordítása negatív 
tapasztalataiból már tudta, hogy szerencsés lehet álnév mögé rejtőzni, 
hiszen így egy kellemetlen szituációban ballépéseiért nem közvetlenül őt 
vonhatják felelősségre (Dávidházi 2004, 320, 331). A későbbi javítások pedig 
lehetőséget adnak arra, hogy egy újabb kiadás során a zsengéket a szerzői 
szövegkorpusz részeként ismerjék el. Toldy máskor maga is gyakran élt az 
álnévhasználat gyakorlatával (Dávidházi 339–346).

Elképzelhető, hogy barátja költői érdemeit kívánta hangsúlyozni az 
idegen eredetű Júliusz álnév megalkotásával. Ez kapcsolódhat a korban divatos 
írói névadási gyakorlathoz, sőt a költővé avatás gesztusának is tekinthető, így 
nem elhanyagolható szerepet játszik az írói karrier kiépítésében. E gyakorlatot 
jól példázhatja a Döbröntei Gábor által Dukai Takács Juditnak adományozott 
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Malvína név. A Macpherson Ossiánjából származó nevet sokkal jobbnak 
tartották, mint az idegennek és költőietlennek tartott bibliai Juditot (Merényi 
2000, 65). Schedel saját írói névválasztása is hasonló módon történhetett, 
hiszen valószínűleg imponált számára a Toldy név mögött álló mondai hős 
ereje, bátorsága és lovagiassága (Dávidházi 2004, 326). Júliusz kiválasztását 
indokolhatta, hogy a közölt versek közül többet (Lantos, Philomélához, Égi 
háború) Toldy klasszikus darabnak tekintett, így tettével fokozhatta azok 
antik hatását. Bajza ezt az interpretációt és a költemények további antik 
motívumokkal való kiegészítését azonban kifogásolta (Oltványi 1969, 158, 
161–162).

Bajza	eltérő	stratégiája

Toldy önleleplező levelét követően Bajza úgy értékelte, hogy az 
Aspasia írói életében „[e]pochát csinált”, ami után már nem folytathatja 
ugyanúgy poétai karrierjét (Oltványi 1969,155, 158–159, 165). Félelme 
egyszerre származhatott vélt „hypocondriá[jából]” vagy egy individualistább 
szerzőfelfogásból (Oltványi 1969, 165) Ez utóbbi esetében az írók 
tevékenységükkel jó hírüket, karrierjüket kockáztatták, hiszen a szárnyait 
bontogató kritika által mindannyian felelősségre vonhatóvá váltak, ami jogos 
félelmet váltott ki belőlük (Dávidházi 2004, 255–258; Foucault 1981, 30). 
Bajza úgy gondolta, hogy az alkotás a szerző egyéni teljesítménye, amelyről 
a kiadó, a publikum és a kritika csak véleményt mondhatnak, de nem 
módosíthatnak rajta önkényesen (Oltványi 1969, 353).

Bajza szerint álnévhasználat során a szerkesztő megválasztása fontos, 
hiszen ő az, aki leginkább tudhat a maszk mögött rejtőző valós személyről, 
akinek így hatalmában áll a szerző leleplezése. Pontosan ezért tiltakozott 
Kovacsóczy ellen, hiszen az Aspasia szerkesztőjét megbízhatatlannak 
tartotta, ezért komoly esélyt adott a lelepleződésre. Ez egyet jelentett volna 
költői gyengeségének lelepleződésével, ami szerinte véget vethetett volna 
karrierjének (Oltványi 1969, 155, 158–159). Bajza igyekezett kimenteni 
magát ebből a helyzetből. Egyrészt elítélte barátja és Kovacsóczy tettét, 
másrészt elhatárolódott a szövegektől, amelyek magukon viselték Toldy 
módosításait, harmadrészt pedig a Júliusz nevet utasította el, amely képtelen 
inkognitója megvédésére (Oltványi 1969, 157–158).

Amikor Toldy a Hébében újra engedélye nélkül és a szóban forgó 
álnévvel kívánja közölni a Széphalom című epigrammát, akkor Bajza kifakad: 
„[r]út és nevetséges Juliusz nevedet add oda a honnan vetted és többé reám ne 



43

ruházd” (Oltványi 1969, 213–214). Akaratának megfelelően műve végül saját 
neve alatt jelent meg az 1826-os Hébében (Bajza 1826, 222). Joggal tehető 
fel a kérdés, mi indokolhatta Bajza haragját, amikor az álnevek használatától 
egyáltalán nem idegenkedett, hiszen szerinte segíthetik a vélemények szabad 
közlését. A Kritikai Lapok tervezésekor is szükségesnek érzi a pszeudonimák 
használatát, amit Kölcsey esetével indokol, aki a Csokonairól és Berzsenyiről 
saját nevén írt recenzióival komoly támadásoknak tette ki magát (Gyapay 
2003, 306–316, 403–409; Oltványi 1969, 287). Az is felmerül benne, hogy 
akár több pszeudonimával is élhetnének, mert „így a titok kifejtése nehezebbé 
válna mert a sok álnév az olvasónak még gyanúját is öszve zavarná” 
(Oltványi 1969, 287). 1830-ban már ezekkel az elvekkel hívta meg Kölcseyt 
folyóiratába, miközben férfiúi szavát adta, hogy nem fedi fel álnevét. Bajza 
Toldyval ellentétben fontosnak tartotta, hogy a szerző inkognitója ne sérüljön 
(Szabó G 2007, 298).

Ugyanakkor nem csak az álnévhasználatot fogadta el, hanem határozott 
véleménnyel rendelkezett a megfelelő pszeudonimáról is. Egyrészt az eufónia, 
másrészt a kéttagú, magyaros nevek használatát jelölte meg kritériumként 
(Oltványi 1969, 181). A névnek szerinte tükröznie kellett, hogy a beszélő 
ugyanahhoz a közösséghez tartozik, amivel elnyerhető az olvasók bizalma. 
Bajza a Júliusz pszeudonima láttán rögtön Caesarra asszociált, akinek 
háromtagú neve inkább Toldy stratégiájába illeszkedhetett, mint az övébe 
(Oltványi 1969, 158). Elveihez mindvégig szigorúan ragaszkodott, hiszen 
ezen kívül nem találunk nála idegen hangzású álnevet (Gulyás 1978, 519).

Az álarc levétele

A Tudományos Gyűjteményben megjelent recenzió elegendő volt 
Bajzának arra, hogy Júliuszt és műveit elutasítsa és Toldy szövegkorpuszához 
rendelje, annak ellenére, hogy a kortársak elégedettek voltak vele ([Lassú] 
1824, 84–108; Oltványi 1969, 181). Folyóiratában Johann Cristoph Rössler 
külön kiemelte az itt megjelent versek szépségét, míg Kisfaludy Károly a 
Lantost tartotta a legjobbnak az egész almanachban (Rössler 1824, 425–426; 
Oltványi 1969, 155, 574). Kazinczy Júliusz verseiről szintén elismerően 
nyilatkozott, bár magánleveleiben kifejtett véleménye nem jutott el Bajzához 
(Váczy 1890–1911, XIX, 180–181, 202).

Végül Bajza csak személyes jóváhagyása mellett engedélyezett 
bármilyen kiadói tevékenységet barátjának (Oltványi 1969, 354). Kénytelen 
volt ehhez az eszközhöz folyamodni, bár sok értelmét nem látta, hiszen 
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egymást követték Toldy kiadói változtatásai (Oltványi 1969, 211, 353). 
A Philomélához és az Égi háború újra közléséhez még javítva sem járult 
hozzá, míg a másik három költemény korrigálva az életmű részévé válhatott 
(Oltványi 1969, 348–349, 400, Fenyéri und Toldy 1828, II, 293–294, Badics 
1901–1908, I, 337–338, 355). Schedel az 1828-ban a Handbuch második 
kötetében szerzői jóváhagyással jelentette meg újra a Lantost. Ez a verzió 
a Júliusz-vita szempontjából jelentős, hiszen az itt közölt, módosított 
változattal valósította meg a kiigazított kiadást (Oltványi 1969, 349, 351, 399, 
402, 404). A mellékelten publikált életrajzban, amelynek megjelenése ellen 
Bajza már korábban tiltakozott, elérkezettnek látta az időt barátja Júliusz 
néven megjelent verseinek a leleplezésére (Fenyéri und Toldy 1828, II, 267; 
Oltványi 1969, 402, 404). Ekkor Toldy szerint már nem volt szükség Júliuszra, 
hiszen a módosított szövegek már nem árthattak barátja karrierjének. Bajza 
reakciója ismeretlen, mivel ekkor Pesten élt, így valószínűleg szóban közölte 
véleményét Schedellel (Oltványi 1969, 521).

Összegzés

Látható, hogy Toldy direkt eszközöket alkalmazott vonakodó barátja 
írói karrierjének kiépítésére, így álnéven és titokban jelentette meg Bajza 
verseit. A Júliusz álnévvel egyszerre szolgálhatta barátja elrejtését a kritika 
elől, így biztosítva számára a javítás lehetőségét egy jövőbeli kiadás számára, 
míg hosszabb távon az írói névadás gesztusához hasonló tettet hajtott végre. 
Bajza saját magyarosságra és eufóniára építő elmélete miatt mindezt nem 
fogadta el, sőt az álnévtől és a költeményektől poétai karrierje védelmében 
elhatárolódott. Az általa javított és jóváhagyott verzió a Handbuchban jelent 
meg, míg Toldy Bajza biográfiájában önhatalmúlag döntött a Júliusz-maszk 
levételéről.
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A 17. SZÁZADI MAGYAR VERS 
MŰFAJI	PROBLÉMÁI	

(EGY VERSREPERTÓRIUM 
MARGÓJÁRA)

Hevesi	Andrea
SZTE-BTK Magyar Irodalom Tanszék,

Szeged, Magyarország

Absztrakt

A régi magyar irodalom verses szövegeinek műfaji besorolása több szem-
pontból is problémás. Dolgozatomban ezeknek a problémáknak egy szeg-
mensét szeretném bemutatni.

A tanulmány a gyülekezeti ének és a zsoltár műfaji sajátosságait igyekszik 
bemutatni abból a szempontból, hogy milyen összetevőket, jellemző jegyeket 
kell megvizsgálni ahhoz, hogy egy-egy műfaj közös tulajdonságait megálla-
píthassuk.

A tanulmány a kolofon változásait vizsgálja példával alátámasztva.

A műfaji jegyek vizsgálatával – ha nem is egy állandó érvényű, definitív moz-
zanattal – megragadhatjuk a gyülekezeti ének és a zsoltár jellemző jegyeit, 
amelyek a 17. század során valamelyest egységessé váltak.

Kulcsszavak: műfaj, adatbázis, gyülekezeti ének, zsoltár, kolofon
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Bevezetés

Kutatócsoportunk immáron öt éve dolgozik azon, hogy megalkossuk 
a 17. századi magyar vers repertóriumának (RPHA 17) alapstruktúráját.23 A 
kialakult redszerbe az idei évben kezdjük el az adatok feltöltését.

 Adatbázisunkat négy részterületre osztottuk: az első rész, a textológia (PTE) 
a szövegváltozatok rögzítésével, a versek alapadatainak (szerző, szerezetetés 
helye, ideje, stb.) megadásával foglalkozik, a második rész, a verstan (ELTE) 
a 17. századi verses szövegek metrikai elemzését végzi el. A harmadik rész, 
az önreflexió (SZTE) igyekszik a műfaji jellemzőket magából a szövegekből 
kinyerni. Ez alatt azt értjük, hogy nem előre meghatározott műfaji rendszer-
be akarjuk a régi magyar irodalom szövegeit behelyezni, hanem igyekszünk 
a verses szövegekben található, a műfajra utaló kifejezéseket összegyűjteni. 
Azt vettük észre ugyanis, hogy a 16-17. századra az utólag létrehozott műfaji 
struktúra nem alkalmazható, éppen ezért az önreflexív és az egyéb, jellemző-
nek vélt tulajdonságok összegyűjtésével (pl. toposz, szóképek, - ezt az RPHA 
17 konnotációs táblázata közli, felelőse az SZTE) igyekszünk megmutatni 
azt, hogy milyen közös jegyek alapján rendezhetők a verses szövegek olyan 
csoportokba, amelyek a későbbiek folyamán műfajjá alakulnak.

Gyülekezeti énekek

Készülő doktori dolgozatomban a 17. századi unitárius gyülekezeti 
énekeskönyvek énekanyagát vetem össze a 16. századi, 17. század eleji pro-
testáns énekeskönyvek szövegváltozataival. Ebből a munkából remélhetőleg 
kiderül, hogy az unitárius felekezet a református és evangélikus énekanyagot 
hogyan, milyen dogmatikai – és milyen egyéb – okokból változtatta meg.

Ezek az összehasonlító elemzések reményeim szerint a 16-17. századi zsol-
tár- és gyülekezeti ének műfaji jellegzetességeit érintő kérédsekre is választ 
adhatnak. 

A műfaji jellegzetesség kifejezést szándékosan használom a műfaj helyett, az 
eddig elvégzett összevetések alapján ugyanis úgy tűnik, hogy még az ilyen 
viszonylag jól körülhatárolt fogalmak, mint a gyülekezeti ének, vagy a zsol-
tárparafrázis esetében sem lesznek a régi irodalom egészére egyetemesnek 
23  A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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mondható tulajdonságok, jellemzők. Ebből pedig az következik, hogy nem 
várhatunk egységes, minden szempontból jól körülhatárolt műfajokat, almű-
fajokat. Ennek oka egyrészt a kanonizáció hiánya (H. Hubert Gabriella, 2007, 
387.), de befolyással van a folyamatra a felekezeti szokások különbözősége, 
a helyi, lokális jellemzők egymástól eltérő volta, illetve az adott történelmi 
helyzet, a gyülekezeti énekeskönyv kiadásakor aktuális hitvallások, korláto-
zások, és az időfaktor, a kiadás ideje is nagyon fontos tényező. Ezen kívül 
az újító, egységesítő szándékkal fellépő szerkesztők (pl. Huszár Gál, Szege-
di Gergely, Bornemisza Péter, Újfalvi Imre vagy Tordai János) elképzelései, 
szerkesztési elvei is egymástól eltérők.

A textológiai vizsgálatok szempontjából a zsoltárok, zsoltárparafrázisok jell-
lemző szövegváltozásai azonosnak mondhatók a gyülekezeti ének jellemző 
változásaival, tehát ugyanazok a változási tendenciák figyelhetők meg a kü-
lönböző kiadásokban a zsoltárok esetében, mint a szó szoros értelmében vett 
gyülekezeti ének esetében.

Műfaji	tendenciák

A gyülekezeti énekeskönyvek első szakaszában24 igen gyakori, hogy 
a szerző nevét, monogramját feltüntetik a nyomtatványon, illetve nem ritka 
az akrosztichon.25 A kolofon is sokkal gyakoribb, mint a későbbiekben, s itt 
jellemző módon megjelölik a szereztetés helyét, idejét is, illetve az írás körül-
ményeit (keseredett szívvel, hálákat adván, stb.). 

Ez a tendencia még azt az állapotot mutatja, amikor a gyülekezeti ének „mű-
költészeti” alkotásként volt értelmezhető, amelyet a szerző saját maga és/
vagy a gyülekezet számára, vagy megrendelésre készített. Az 1560-as óvári 
(RMNy 160) és az 1566-os váradi (RMNy 222) protestáns énekeskönyvek 
gyülekezeti énekei tipikusan ilyenek.

Ez a tendencia a felekezeti énekeskönyvek (H. Hubert Gabriella, 2007, 383.) 
megjelenésével változni kezd: lokálisan, a felekezettől függően más szöveg-
változatokkal rendelkeznek a gyülekezeti énekeskönyvek, egyre több eltérést 
figyelhetünk meg a szövegekben, melyek nemcsak a dogmatikai okokra ve-
24  H. Hubert Gabriella felosztását használva, ld. H. Hubert Gabriella, 2007, 383-386.
25  Az akrosztichonban gyakran – minden valószínűséggel – a megrendelő neve jelenik 
meg, ilyen ének pl. a Dicsérlek tégedet én édes Istenem… kezdetű (RPHA 281), melynek ak-
rosztichonja Dóczy Ilona nevét adja ki, vagy a Láss hozzám, Úristen… kezdetű (RPHA 825), 
Ládonyi Sára nevét tartalmazó akrosztichonnal rendelkező ének.
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zethetők vissza, hiszen azt is figyelembe kell vennünk, hogy a gyülekezeti 
énekeket a templomban, otthon is éneklik, folyamatosan másolják, így azok 
szövege is változik. Itt már egyre többször eltűnik a szerző neve az énekek 
elől, és a kolofon is elkezd – itt még főleg csak az evangélikus kiadások ese-
tében – változni. A gyülekezeti énekek tehát már elindulnak a közköltészeti 
alkotássá válás útján.26 

A debreceni kiadások,27 az 1574-es komjáti kiadás (RMNy 353), illetve az 
1582-es Bornemisza Péter-féle detrekői kiadás (RMNy 513) ebbe a csoportba 
sorolható.

A 16-17. század fordulóján kiadott énekeskönyvek - az 1602-es debreceni 
(RMNy 886), az 1602-15 között megjelenő unitárius énekeskönyv (RMNy 
983) és az 1602-14 között megjelenő bártfai énekeskönyv (RMNy 965) -  pe-
dig már igen nagy szabadsággal válogatnak az előző kiadás szövegei közül, 
s változtatnak azon akár dogmatikai okok, akár esztétikai – ezalatt az előző 
kiadások során elromlott metrum, rím javítását, az értelemzavart okozó sorok 
javítását értem – megfontolások miatt. A szerző neve már szinte soha nem 
fordul elő, s jellemző, hogy az egyes szám első személyű szövegek is többes 
számúvá válnak, hogy a gyülekezet együtt énekelhesse azokat.

Érdekes módon az akrosztichon – ahol volt - megmarad, még akkor is, ha 
esetleg egy strófának az elején változtatnak az egyes kiadások. Ez esetben 
az első szó mindig azonos betűvel fog kezdődni, mint a többi szövegválto-
zatban, tehát az akrosztichont nem rontják el.28 Ennek a rögzülésnek az lehet 
az oka, hogy az akrosztichon eredeti funkciója szerint is a memorizálást, a 
fejben tartást segíti, ami a templomi énekléskor is hasznos lehet.

A kolofon a gyülekezeti énekekben

A régi magyar vers szerzőjére, annak „műköltészeti jellegére” utaló legtipi-
kusabb jegye a kolofon. A 16. század végétől már megfigyelhető a kolofon 
változása, a 17. századra pedig ezek – néhány kivételtől eltekintve – teljesen 

26  H. Hubert Gabriella a gyülekezeti éneket közköltészeti alkotásként definiálja, de 
– mivel a szövegek összevetése még nem történt meg – nem jellemzi a közköltészetté válás 
folyamatát. (H. Hubert Gabriella, 2007, 388.)
27  Ide sorolható az 1569-es (RMNy 264), az 1570-es (RMNy 276), az 1579-es (RMNy 
429), és az 1590-es (RMNy 640) debreceni kiadás.
28  Ilyen változás megfigyelhető például az Egész Izraelt Dávid felgyűjté… kezdetű 
ének (RPHA 313) szövegváltozataiban.
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átalakulnak. Míg a legelső gyülekezeti énekeskönyvekben még megtalálha-
tók voltak a 16. századra tipikusan jellemző kolofonok, melyek a szereztetés 
helyére, idejére, a szerző „lelkiállapotára”, a szereztetés okára utaltak, addig 
ez a 17. század elejére lekopik a gyülekezeti énekeskönyvek szövegváltoza-
taiból. 29

Egy	példa

A kolofonok alakulását jól példázza az Aki az Istent megismerheti… (RPHA 
68) kezdetű zsoltárparafrázis. Ennek a szövegnek a szerzője ismeretlen, ak-
rosztichonja nincs, a kolofonja szerint a keletkezési ideje 1548. A 16. század 
közepétől a 17. század első harmadáig gyakorlatilag minden protestáns gyü-
lekezeti énekeskönyvben megjelenik, kéziratosan is hagyományozódik.30

A legelső szövegváltozatban, az 1560-as óvári (RMNy 160) kiadásban a ko-
lofonstrófa a következő:

Ezt mostan szerzék, Istent dicsérék,

sok jóvoltában őtet megismerék,

keresztyén népet ezekre inték,

az ezerötszáz-negyvennyolcban szerzék.31

Ebben a kiadásban ez a strófa még kurzívval van szedve, ennek valószínűleg 
az lehet az oka, hogy a szerkesztő, Huszár Gál megkülönböztette a közösen 
éneklendő részektől, hiszen ez szerzői utalásokat tartalmaz. Érdekes módon 
a következő énekeskönyv-kiadások már nem kurziválják a kolofont,32 azt su-
gallva ezzel, hogy a szerzői utalások a gyülekezeti éneknek szerves részét 
képezik.

29  A 16. század közepi gyülekezeti énekeskönyvekben sem minden ének végén talál-
ható már meg az ilyen, a szerzőségre utaló kolofon, de sokkal gyakrabban előfordul még, mint 
a későbbiekben.
30  A szövegösszevetés is a dolgozatban vázolt tendenciákat mutatja, de jelen dolgozat 
keretein belül ennek kifejtésére nincs mód. 
31  A szövegeket saját átírásban, a hivatkozási listában feltüntetett kiadások alapján 
közlöm.
32  Ezek az 1566-os váradi (RMNy 222), az 1569-es (RMNy 264), 1570-es (RMNy 
276), 1579-es (RMNy 429) és 1590-es debreceni (RMNy 640), az 1574-es komjáti (RMNy 
353) és az 1593-as bártfai (RMNy 713) kiadások.
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Az 1582-es detrekői kiadásban (RMNy 513) Bornemisza Péter a kolofont 
lecseréli egy a szentháromságot dicsérő záróstrófára:

Dicséret neked Atya Úristen,

te szent Fiaddal, a Jézus Krisztussal,

dicséret legyen a Szentlélekkel,

most és mindenkor, örökkön örökké.

Bornemisza Péter ezzel a cserével a gyülekezeti éneket a közköltészeti mű-
fajhoz közelíti, hiszen a szereztetésre utaló strófát elhagyja, s egy az éneket 
összegző, összefoglaló, a szentháromságot dicsőítő strófával váltja fel.

Újfalvi Imre 1602-es énekeskönyve (RMNy 886) egy újabb, a 17. századra 
már a zsoltárparafrázisokra mindenkor jellemző záróstrófát közöl:

Ezekben a Szent Dávid Istent dicséré,

sok jóvoltában őtet megismeré,

keresztyén népet ezekre inté,

a száz és harmadik énekben szerzé.

Látható, hogy ez a záróstrófa erős átdolgozása az előtte fél évszázadon ke-
resztül szereplő változatnak, a különbség abban áll, hogy szerzőnek Szent 
Dávid van megjelölve, a szereztetés idejét pedig lecseréli a zsoltár számá-
ra. Ebből is látható, hogy a szöveghagyomány által elhagyott, elkent zsoltár 
funkciót Újfalvi Imre felerősíti a szöveg végén, s ezáltal szünteti meg a szer-
zőre vonatkoztatható kolofont. 

Fontos megjegyezni, hogy az Újfalvi-féle kiadást megelőző énekeskönyvek 
is 103. zsoltár címmel illették a szöveget, de a záróstrófa ezt a tényt nem 
erősítette meg.

Az 1602-15 között Kolozsvárt nyomtatott unitárius énekeskönyv (RMNy 
983) és az 1602-14 között keletkezett bártfai evangélikus énekeskönyv 
(RMNy 965) egész egyszerűen elhagyják a kolofont, s a helyére nem illeszte-
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nek semmit. Itt sem találhatunk már a szereztetésre utaló funkciót.

A fentebb említett tendencia, - vagyis az, hogy a gyülekezeti énekek (köztük a 
zsoltárokkal) a 17. századi kiadásokban a kolofonstrófában már nem utalnak a 
szereztetésre, - megfigyelhető lesz az 1632-es unitárius énekeskönyv (RMNy 
1541) záróstrófájában is. Ez a kiadás is új záróstrófát közöl a többihez képest, 
mely hasonló jellegű az Újfalvi Imre által közölt változathoz:

Szent Dávid írta az ő könyvében,

dicséretinek százharmad részében,

ad ő Istennek hálákat ebben,

mikor örvendez az ő Istenében.

A záróstrófák vizsgálata azt mutatja, hogy a 16. század végétől egy olyan vál-
tozás figyelhető meg, amely a szerzőség adatainak közlése helyett összegző, 
az ének úzusára, használatára utaló tartalmat közöl. Újfalvi értelmezésében 
Dávid inti a híveket, az unitárius szövegváltozat szerint pedig hálaadó-zsol-
tárként használható Dávid nyomán az ének.

Kivételeket nyilván minden esetben találhatunk, de a 17. századi gyülekezeti 
énekeskönyvek egészen az egységes protestáns énekeskönyvek megjelené-
séig tartják azt a tendenciát, hogy a kolofonból a szerzői funkció eltűnik,33 – 
vagy a zsoltárok esetében Dávidra helyeződik át – s helyette az alkalomra és 
a tartalomra utaló, összegző típusú záróstrófák kerülnek. Ez a 17. században 
keletkezett Tordai-zsoltároknál is minden esetben megfigyelhető.

Kitekintés

A kolofon ilyen jellegű változása véleményem szerint összefüggésben állhat 
azzal is, hogy a 16. század legvégén, a 17. század elején mindhárom felekezet 
esetében lényegesen egyszerűsödik a gyülekezeti énekeskönyvek szerkeze-
te. A 16. század közepén még egy-egy gyülekezeti énekeskönyvnek számos 
része van (pl. prédikáció előtti, istentisztelet utáni énekek, zsoltárok, ünnepi 
énekek, stb.), s ezen részeken belül is tematikusan rendezve vannak az éne-

33  Ugyanez figyelhető meg például a már említett Dicsérlek tégedet én édes Istenem… 
(RPHA 281) kezdetű énekben is, de a többi példa kifejtésére a dolgozat keretein belül nincs 
mód.
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kek pl. Az anyaszentegyháznak ellenségei ellen,34 vagy Vasárnapi prédikáció 
után való hálaadás,35 amelyek címként funkcionálnak, de egy-egy éneket 
rendszeresen követ még 2-3 Ugyan azonról című is. 

A gyülekezeti énekeskönyvek szerkezete a reformátusoknál és az unitáriu-
soknál a 17. század elejére leegyszerűsödik,36 s az egyszerűsítés folytán a cí-
mek is lerövidülnek, egyre kevésbé tartalmazzák már az alkalomra, funkcióra 
utaló kifejezéseket. Elképzelhetőnek tartom, hogy a záróstrófában ezeknek a 
használatra, funkcióra utaló szövegelemeknek a tömeges megjelenése pont 
annak a folyamatnak az okán alakul ki, hogy a címben, a gyülekezeti énekes-
könyv szerkezetében ezek már nem lesznek megtalálhatók. Ennek a megfi-
gyelésnek a bizonyítása nyilván csak akkor válik lehetségessé, ha az összes 
énekeskönyv összes gyülekezeti énekének összehasonlítása megtörténik.

Összegzés

Jelen dolgozat a 16-17. századi magyar versekre jellemző műfaji problémák-
nak csak egy szűk aspektusát mutatta be, de talán már ebből is érzékelhető a 
műfajiság problematikus volta, s láthatóvá válik, hogy egy a műfaji összete-
vőket összegyűjtő adatbázis milyen sokrétű kutatásnak adhat majd teret.
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ADY	ENDRE:	INTÉS	AZ	ŐRZŐKHÖZ	
CÍMŰ	VERSÉNEK	ÉS	SZLOVÁK	

FORDÍTÁSÁNAK 
ALAKZATVIZSGÁLATA

Kiss	Tímea
Selye János Egyetem, Doktori Iskola, 

Komárom, Szlovákia

Absztrakt

 Dolgozatomban a stilisztikai alakzatrendszert elemzem Ady Endre 
versében. A költő életművében kiemelt szerepük van az alakzatoknak, mint 
jelentésképző és szövegszervező nyelvi elemeknek. A retorikai-stilisztikai 
alakzatok szerepének és működésének vizsgálata azért lehet célravezető 
Ady költői szövegeinek és fordításainak vizsgálatában, mert az alakzatokat 
létrehozó műveletek használatában és alkalmazásában Adynak úttörő szerepe 
volt saját korában. Hipotézisem, hogy Ady alakzatai nem funkció nélküli 
díszek, hanem kompozícióképző erejük van, s a célnyelvi szövegvariánsokban 
fellépő hiányuk szemantikai és pragmatikai jelentésváltozásokat okozhatnak. 
A vizsgálat legfontosabb eredményének tekinthető, hogy az általam vizsgált 
ismétléses alakzatok funkcionálisan ekvivalensek, de a lexikai és szemantikai 
változások hatására funkciójuk hatása és intenzitása gyengébb.

Kulcsszavak: alakzat, fordítás, adekvátság, ismétléses alakzatok, Ady Endre
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1. Bevezetés

Dolgozatomban azt kívánom bemutatni, hogy az alakzatok hogyan 
jelennek meg az Ady-versek szlovák fordításában. Munkámmal szeretnék 
segítséget nyújtani az alakzatok fordításszövegekben betöltött funkciójának 
felismeréséhez, valamint ezek tanításához is a magyar irodalom és szlovák 
órákon történő szövegelemzésekben.

Az Ady-versszövegek szembetűnő szervező alakzata az ismétlés. Az 
ismétléses alakzatok, valamint ezekhez társulva a paralelizmus, az ellentét 
és más alakzatok összekapcsolódása Ady költészetének fontos összetevői.  
Azt vizsgálom meg, hogy a fordításokban megjelennek-e, és ha igen, milyen 
funkciót töltenek be ezek az alakzatok, de főképpen az ismétlések. Ady Endre 
egy versének elemzését kívánom bemutatni a fordításszövegen keresztül, 
továbbá azt, hogy a forrásnyelvi szövegekkel egyenértékű célnyelvi szöveg 
jön-e létre. Azt is vizsgálom, hogy a műfordító stílusa hogyan hat az eredeti mű 
szövegvariánsának stílusára, s az általam vizsgált alakzatokat és funkciójukat 
ez milyen mértékben befolyásolja.

A forrásnyelvi és célnyelvi szövegek összehasonlításához az Intés az 
őrzpkhöz című verset választottam. Választásom azért erre a szövegre esett, 
mert disszertációmon dolgozva jelenleg Ady költészetének késői szakaszát 
vizsgálom. Így A halottak élén című kötet verseiből választottam a mintát. 
Tanulmányomban bemutatom, hogy e verset hogyan ültette át szlovák 
nyelvre, hogyan vívódott az Intés az őrzőkhöz témájával Ján Smrek.

2. Elméleti hatter

Az ekvivalencia kérdése, meghatározása mindig is nehézségeket 
vet fel a fordítástudományban. A fordításelméleti kutatók egy csoportja úgy 
véli, hogy a forrásnyelvi szöveg helyettesíthető a vele nyelvi és nem nyelvi 
szempontból egyaránt azonos célnyelvi szöveggel (Torop 1995 idézi Lőrincz 
2007: 29). 

Egy másik megközelítés szerint az ekvivalencia sohasem lehet 
teljes. Az abszolút fordítások megtagadói is két irányzatra különíthetők. A 
normatív irányzat követői, mint Fjodorov, Barhudarov előírásokat követnek. 
A deskriptív irányzat képviselői, mint Catford, következtetések alapján írják 
le az ekvivalencia feltételeit. Catford 1965-ben elkülönítette egymástól a 
formális és szövegekvivalenciát (Mely két szövegegész megfeleltetése, a 
későbbi popoviči kommunikatív ekvivalenciával rokon fogalom). A harmadik 
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irányzat képviselői, mint Katharina Reiss, azt vallják, ahány szövegtípus 
létezik, annyiféle ekvivalencia (vö. Lőrincz 2007: 29−30).
Nida megkülönbözteti a formális és dinamikus ekvivalenciát. A formálison 
a formahűséget érti, az utóbbinál a fordító a befogadót tartja szem előtt, s a 
szöveg stílusát is figyelembe veszi. Ez az ekvivalenciatípus felel meg Venuti 
domesztikáló és Zsilka naturalizáló fordítás-elméleti terminusainak (vö. 
Lőrincz 2007: 30−31).

Barhudarov szerint a fordító úgy tudja a veszteségeket minimálisra 
csökkenteni, ha fontossági sorrendet állít fel. Meg kell állapítania, hogy 
a forrásnyelvi szövegben mely jelentéseket kell feltétlenül átkódolnia 
a célnyelvre, s melyek kevésbé fontosak. Művészi szövegek esetében 
a pragmatikai jelentés ugyanolyan fontos, mint a szemantikai jelentés 
(Barhudarov 1975 idézi Lőrincz 2007: 32).

Klaudy Kinga a kommunikatív ekvivalenciát tartja minden 
szövegtípusra érvényesnek, melynek alapfeltételei a referenciális, 
kontextuális és funkcionális ekvivalencia. Popovič is a szépirodalmi szövegek 
egyenértékűségét kommunikatív ekvivalenciának nevezi, s legfontosabb 
szempontnak a forrásnyelvi szövegek stílusának átvételét tartja (vö. Lőrincz 
2007: 32, 35).

3.	Módszerek

Dolgozatomban a funkcionális stilisztika módszerével dolgozom 
párhuzamos szövegkorpuszokkal, ahol a funkcionális ekvivalenciát tartom 
követendőnek, mely a kommunikatív ekvivalencia létrehozását segíti elő.

4. Elemzés

Elemzésemben a teljesség igénye nélkül a legfontosabb domináns 
szövegkohéziós alakzatokat és alakzattársulásokat vizsgálom a forrásnyelvi 
és célnyelvi szövegben.

Az Intés az őrzőkhöz A halottak élén kötet Mag hó alatt ciklusának 
második verse, 1915. augusztus 16-án jelent meg a Nyugatban. Az adjekciós 
alakzatokat a szöveg szlovák fordításában elemzem, mely Ján Smrek Versek 
című kötetében jelent meg 1950-ben.

A vers címében szereplő őrzők motívumként variációsan ismétlődik a 
forrásnyelvi szöveg egészében: Őrzők vigyázzatok a strázsán, / Csillag-szórók 
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az éjszakák, / Szent-János-bogarak a kertben, / Emlékek elmult nyarakon, 
/ Flórenc nyarán s összekeverten / Bucsúztató őszi Lidónak / Emlékei a 
hajnali / Párás, dísz-kócos tánci termen, / Történt szépek, éltek és voltak, / 
Kik meg nem halhatnak soha, / Őrzött elevenek és holtak, / Szivek távoli 
mosolya, / Reátok néz, aggódva, árván, / Őrzők: vigyázzatok a strázsán. Az 
őrző változatlan és variációs elemismétlésként hatszor van jelen a szövegben, 
mely így a megszólításra helyezi a hangsúlyt. A két strófa intelme egyfajta 
felvállalás, a költői én mint megszólító felelősségét is nyomatékosítja: Őrzők, 
vigyázzatok a strázsán.

Az első strófa keretes szerkezetű, az intelem variációsan ismétlődik 
a versszak végén. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, / Őrzők: vigyázzatok a 
strázsán. Az ismétlés funkciója az üzenet összegzése és egyértelműsítése. A 
reddíción belül a múlt és jövő síkjai egymásba játszanak, egy múltba tekintő 
híradás ez a közeli összeomlásról. Ezt nyomatékosítja a nyár geminációs és 
az emlékek anaforikus variációja (emlékek, emlékei, nyarakon, nyarán). Az 
évszakok mellett a napszakot is meghatározza és meg is kettőzi: Csillag-
szórók az éjszakák, / Szent-János-bogarak a kertben. A csillagok és a világító 
bogarak jelenléte az éjszakát idézik fel. A fény és sötétség ellentéte már a 
strófa elején hangsúlyozza a versből áradó remény és lemondás kettősségét. 
Az éjszaka csillagszórós, a sötétségben pedig a hím bogarak potrohuk 
utolsó szelvényével világítanak, derengést hozva a kertbe. A Szent-János-
bogarak írásmódja azonban utal János apostolra is. Ő volt a tanítványok közt 
a legfiatalabb, a tizenkettő közül az egyetlen, aki nem vértanú-halált halt. 
A Jelenések könyvét is evokálja Szent János és a csillagok jelenléte. Ilyen 
olvasatban az intés János jelenéseivel, a jellel is párhuzamba állítható. 

Majd jön az ellentétezés a szövegben. A nyárral szemben az ősz 
jelenik meg, az éjszakát követi a hajnal. A kertet felváltja a párás táncterem. 
Az antitézis egyre erősödik a sorokban, melyet a felsorolások felerősítenek: 
párás, dísz-kócos, tánci, szépek, éltek, voltak, elevenek, holtak, aggódva, 
árván. A nyár-ősz, éjszaka-hajnal, múlt és jelen, elevenek és holtak, egyes 
és többes szám (vigyázzatok, néz) ellentéte a lemondás és hit kettősségét 
nyomatékosítja. 

A szlovák megfeleltetés tekintetében az alakzatok és más nyelvi és 
stíluselemek eltérnek a forrásnyelvi szövegtől. A keretes szerkezetet nem 
bontja meg a műfordító, de a szavak sorrendjét felcseréli és az őrhely, őrző 
variánsokkal geminációt hoz létre már a vers elején: Na svojej stráži bdite, 
strážni. Az emlékek anaforikus ismétlése emlékezésre módosul, a nyár 
geminációs ismétlése azonban már változatlanul jelenik meg a fordításban, 
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így az alakzatok funkciója nem változik a célnyelvi szövegben: na zašlé letá 
spomínanie, / na dávne leto florentínske / a na všelijak pomiešane / rozlúčky 
s Lidom jesenným, / spomienky na tanečné siene. A második sorba beékelődő 
lám (hla) a szótagszám megfeleltetésére szolgál, azonban a szentjánosbogarak 
jelentésének ambivalenciáját (kettőségét) már nem tükrözi a célnyelvi 
szöveg: Hľa, noci hviezdometné sú, / v záhradách mušky svätojánske. A 
vers másodlagos olvasatának lehetősége eltűnik a fordításból. Az évszakok 
és napszakok kettőzöttsége megmarad, ám a fény-árnyék antitézisét csak a 
felszínen engedi mozogni Ján Smrek, a múlt és jelen irányultsága oldottabbá 
vált azzal, hogy a szavak darabosságát szófajilag módosítja. Az emlékek 
elmult nyarakon szövegrész hangzásának érdességét az az elmúlt nyarakra 
emlékezés módosítja, ugyanezt az eljárást alkalmazza a műfordító a történt 
szépek éltek és voltak szövegrésszel: Zážitky, ktoré žijúc, súc. A történésből 
élményeket ad át, melyek élők, adottak (ktoré žijúc, súc), ezzel a vers 
időkezelését módosítja. Apró változtatásokkal, mint például a toldalékok, a 
sorátlépések módosítása, gyengíti a fordító a forrásnyelvi és a fordításszöveg 
ekvivalenciáját. Ilyen például a: Flórenc nyarán s összekeverten / Bucsúztató 
őszi Lidónak / Emlékei a hajnali / Párás, dísz-kócos tánci termen. A szlovák 
szövegrészben a fordító a sorátlépéseket megbontotta, egy tizenötödik sorral 
bővítve a strófát: na dávne leto florentínske / a na všelijak pomiešane / 
rozlúčky s Lidom jesenným, / spomienky na tanečné siene / za svitu s čelom 
spareným, / Zážitky, ktoré žijúc, súc.

A Flórenc nyarán birtokos szerkezetet jelzős szerkezettel helyettesíti 
és a régi jelző hozzáadásával a múltba helyezi (emlékezés a régi flórenciai 
nyárra). A búcsúztató őszi Lidónak emlékei szövegrészben a búcsúztató 
melléknévi igeneves szerkezet főnévként is értelmezhető (mint szertartás, 
Lidó pedig utalhat a Firenze közelében fekvő szigetre, de magára a strandra 
is, melyet ez az olasz szó jelent, vagy egy őszi rózsafajtára is. Ilyen 
olvasatban a jövőre utalás megkérdőjelezhetetlen.) Ján Smrek ezt a kettős 
olvasatot törli, főnevesíti a búcsúzást, a birtoklást kifejező toldalékot (-nak) 
pedig helymeghatározásra cseréli, a búcsúzás irányultságát is megnevezve: 
búcsúzások az őszi Lidótól.  A hajnali dísz-kócos tánci terem metaforikus 
szerkezetét is feloldja a hajnali párás homlokra való értelmezésével. A 
felsorolások számát csökkentésével az antitézis erősödése kevésbé érezhető 
a célnyelvi szövegben: nikedy umrieť nemôžu, / strážené žijúce i mŕtve, / 
vzdialene diaľny úsmev sŕdc, / na vás sa díva sirý, v bázni: / na svojej stráži 
bdite, strážni. A távoli mosolyokat ugyan megkettőzi és fokozza a fordító 
a folyamatosság érzékeltetésével: távoli, távolodó (vzdialene diaľny), az 
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aggódást viszont félelemre cseréli, mely az intenzitásban és irányultságban 
is módosulásokat okoz a szövegben: ’rátok néz félelemben’ (az aggódás 
kevésbé tudatos és kifelé irányuló, ahol a jövő még ismeretlen, a félelem 
már indokoltabb és belső világra összpontosító). Az árván (sirý) főnévként 
is értelmezhető a célnyelvi szövegben: ’rátok néz az árva félelemben’, alanyi 
szerepben felerősítve a külső-belső világ ellentétét a fordításszövegben. 

Az elégikus hangvétel, a rendszertelen rímek és a jambikus lejtés 
dallamossága a második strófában is folytatódik. A második versszak 
kezdősora variációsan ismétli az első strófa utolsó sorát, változatlan 
anaforikus ismétléssel pedig a vers kezdősorát: Őrzők, vigyázzatok a strázsán, 
/ Őrzők: vigyázzatok a strázsán. E strófa is keretes szerkezetű, így a reddíció 
megkettőződik, reduplikációt hozva ezzel létre. Az ismétlésen alapuló 
gondolatalakzat célja a mondanivaló erősítése. Az ezt követő sor azonos 
tövű nyelvi elemekből épül fel: Az Élet él és élni akar. A figura etymologica 
a feszültségkeltés, fokozás és a zeneiség megteremtését szolgálja. Az élet 
él nyomatékosító funkciója ellentétet hoz létre az élni akar fokozásával. 
Az antitézist is tartalmazó ismétlés retorikai funkciója a meghökkentés. 
A szép szó variációs ismétlése és a felsorolás ezt követi, felerősítve az 
ellentét hatását is: Nem azért adott annyi szépet, / Hogy átvádoljanak most 
rajta / Véres s ostoba feneségek. Az első strófa halhatatlanságával szemben 
megjelenik az emberiség, a halandóság, mely variációsan megkettőződik a 
strófán belül, nyomatékosítva a halandóság tényét: Oly szomorú embernek 
lenni / S szörnyüek az állat-hős igék / S a csillag-szóró éjszakák / ma sem 
engedik feledtetni / Az ember Szépbe-szőtt hitét. A csillag-szóró éjszakák 
elemismétlése a hit jelenlétét erősíti, alliterációs jelzővel kiemelve, 
nagybetűsítve a történteket: Szépbe-szőtt. Az éjszaka a múltat jelenre váltja 
(ma sem engedi feledtetni). Megszólítással indítva, a vers utóismétléssel 
visszatér önmagába: S akik még vagytok, őrzőn, árván, / Őrzők: vigyázzatok 
a strázsán. Az árván változatlanul ismétlődik, míg az őrzés a reddíció mellett 
geminációs ismétlést is létrehoz (őrzőn, őrzők), felerősítve a ciklikusságot.

A célnyelvi szöveg második versszakának első sora változatlanul 
ismétli az első strófa reddícióját, geminációt hozva létre a versszakok közt: 
Na svojej stráži bdite, strážni. / Žije Život a žiť aj chce, / nie preto dal on toľkú 
krásu, / by prežalovaly dnes po nej / besy po krvi besniace. / Človekom byť 
je také smutné, / strašné sú zversky-hrdinské / náuky, a noci hviezdometné 
/ aj dnes mu kážu strežieť si / vieru, votkanú do Krásy, /a čo ste ešte bdelí, 
v bázni / na svojej stráži bdite, strážni. A figura etymologica és funkciója 
adekvát a fordításszövegben (Žije Život a žiť aj chce). A szép variációja csak 
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a második strófában jelenik meg, a felsorolást és a feneségek kettős olvasatát 
pedig körülírással helyettesíti a fordító, csökkentve ezzel az antitézis hatását: 
nie preto dal on toľkú krásu, / by prežalovaly dnes po nej / besy po krvi 
besniace.  Az Élet megszemélyesítését a névmások használatával viszont 
nyomatékosítja (on, nej).

A halandóság szomorúsága jelen van Smrek szövegében is, az igéket 
viszont tanokra módosítja (náuky), sorátlépéssel is kiemelve a szó jelentőségét. 
Az ember megkettőzését, s ezzel a halandóság tényének nyomatékosítását 
azonban már elhagyja. A csillag-szórós éjszakák variációs ismétlése és a 
sorátlépés elcsúsztatása a hit jelenlétét erősítik a fordításban: Človekom byť 
je také smutné, / strašné sú zversky-hrdinské / náuky, a noci hviezdometné. 
Az alliteráció és a nagybetű használata adekvát a forrásnyelvi szöveggel: 
vieru, votkanú do Krásy. Az éjszaka kifejezésében itt is jelenre vált a szöveg, 
de az utóismétlés és a reddíció is módosul a vers végén: aj dnes mu kážu 
strežieť si / vieru, votkanú do Krásy, /a čo ste ešte bdelí, v bázni / na svojej 
stráži bdite, strážni. A kettőspont kihagyásával a sorátlépés változásokat hoz a 
versértelmezésben: ’félelemben az őrhelyeteken vigyázzatok őrzők’. Ezzel a 
változtatással a vigyáz ige irányultsága is módosul. A forrásnyelvi szövegben 
az őrzők elevenek és holtak vigyázóiként jelennek meg, akikre vigyázniuk 
kell az intés szerint. A célnyelvi variáns végkicsengése inkább önmagukra 
irányítja a vigyázás célját, az intés fókusza az őrzőkre vetül. A v bázne 
(félelemben) változatlan ismétlése a vigyázás és az őrző / őrhely geminációja 
megjelenik a fordításban, ám funkciója a ciklikusság felerősítése mellett a 
meghökkentés, a másodlagos olvasatban felsejlő nézőpontváltás felmutatása. 

5. Összegzés 

A vers alaphelyzete a megkettőzöttség, a reduplikáció a 
strófaszerkezetre is kiterjed (a költemény megkettőzött szonettnek is 
tekinthető, melynek a második fele csonka) miközben az antitézis alakzata 
is átszövi a versszakokat. A reddíciók és az ismétlődő elemek funkciója 
ennek erősítése. Múlt és jelen, hit és értelmetlenség feszül egymásnak. Az 
ismétlések változásokat hoznak, miközben a múltat őrzik. Mintha a bergsoni 
időélmény lappangana a sorok között. A tudat és értelem idejének kettősségét, 
a tartamot és a térbe vetített időt mutatják ezek az alakzatok (az emlékezet, 
élet és halál, elevenek és holtak játékát). A szomorú emberi léttel, a szörnyű 
állat-hős igékkel szemben nem feledhető a szépbe-szőtt hit és az őrzőn 
vigyázó strázsák. A versen végigvonuló antitézis a múlt és jelen ellentétét 
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nyomatékosítják, melyet a rímek rendszertelensége, tartam és fizikai idő 
kettőssége is felerősít. 

A fordításon végigvonuló antitézis ugyan kifejezi jelen és múlt 
ellentétét, de a bergsoni időszemlélet helyett egyszerű visszaemlékezést 
találni. A jelen sodrása a hit kényszere miatt visszafogottabb. Az intés 
végkicsengése inkább fenyegető, mint bátorító. A feledhetetlen erkölcsi hit 
kényszeredett, az idő linearitása pedig megkérdőjelezhetetlen. 
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A „RECEPTA UNITARIA RELIGIO” 
NYOMTATVÁNYAI A DÉZSI 
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Szegedi Tudományegyetem, 
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Régi magyar irodalom, 
Szeged, Magyarország

Absztrakt

Tanulmányomban azt a kérdést vetem fel, hogy találunk-e a hivatalos unitá-
rius irányzattal megegyező szellemű nyomtatványok között olyanokat, ame-
lyek szellemiségük eredményeképp mind a dézsi komplanáció (1638) előtt, 
mind utána megjelenhettek. Ennek megválaszolásához igyekszem bemutatni 
azokat a sociniánus szemléletű műveket, amelyekkel még nem foglalkozott 
érdemben a szakirodalom. Felhívom a figyelmet Valentinus Radecius For-
mula (1638) című agendájának eddig ismeretlen magyar fordítására, meg-
állapítom, hogy a Der kleine Katechismus (1620) az egyetlen ránk maradt, 
1620 előtti rakówi katekézis minorhoz képest kivonat, meghatározom Az 
Háromságnak megvizsgálása (1634) című vitairatnak a forrását (Fausto Soz-
zini), és egy ismeretlen archivália jóvoltából újraértékelem Szőrös Mátyás-
nak a komplanáció létrejöttében játszott szerepét. 

Kulcsszavak: unitárius, komplanáció, RMNy, Fausto Sozzini, Szőrös Má-
tyás 
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A 17. század első felében az erdélyi unitárius egyház ideológiailag megosz-
tott volt. Egyesek adorantisták (sociniánusok) vagy nonadorantisták (náluk 
Krisztus nem imádható) voltak, mások egyéni elképzelésekkel álltak elő, 
megint mások szombatosokká lettek. A megtűrt unitárius egyházon belüli 
szélsőséges vallási irányzatok ellen I. Rákóczi György fejedelem 1638-ban 
indított vizsgálatokat (dézsi komplanáció), amelynek folyományaképp nem-
csak halálra vagy jószágvesztésre ítéltek némelyeket, hanem a Kolozsvárra 
kiszálló biztosok a zsidózás nyomait magukon viselő könyveket és írásokat is 
elkobozták (Dán 1983, 82). E művek címét a hivatalnokok könyvjegyzéken 
tüntették fel, amely alapján Dán Róbert azonosította a tételeket. Vállalkozása 
számomra egy másik izgalmas kérdést vet fel: találunk-e a hivatalos unitárius 
irányzattal megegyező szellemű nyomtatványok között olyanokat, amelyek 
szellemiségük eredményeképp mind a dézsi komplanáció előtt, mind utána 
megjelenhettek? Van-e „átmenekített” tradíció?37 ( 

Az unitárius iratokra ígért cenzúra első áldozata Valentinus Radecius, 
unitárius püspök (1616-1632) úrvacsorával foglalkozó műve volt, a Formula 
administrandi Coenam Dominicam (RMNy 1725). Ennek kéziratos magyar 
fordítása (1820) eddig ismeretlen volt, idén márciusban fedeztem fel a ko-
lozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár kézirattárában (Mss. 
831). A fordító „M. E. mpa.”, Vargyasi Máté Elek. Az RMNy leírása minden 
tekintetben elhibázott. A címlap után az előszó kezdődik, nem a Formula ké-
sőbb megmagyarázott szövege. Ezt nem három, hanem négy részben követi a 
Formula, majd a vitás kérdések megoldása és az imádságok. Radecius szerint 
az úri szent vacsora az Úr Jézus érettünk szenvedett halálának emlegetése, 
amelyről kétféleképpen emlékezhetünk meg (Radecius 1820, 2-7). Egyfelől 
a ceremónia véghezvitelével, másfelől az Úristen jótéteményeiért mondandó 
dicséretekkel és hálaadásokkal (Radecius 1820, 7). Fontos az is, hogy az úri 
szent vacsora vétele által a hívő nem hite megerősödését vagy bűnei bocsánatát 
nyeri el, hanem bizonyítja, hogy már az élő igaz hitben van, bűneitől megsza-
badult (Radecius 1820, 9). A második részben Radecius nemcsak következtet 
arra, hogy minden hívek mindenkor tartoznak az úri szent vacsorával élni, 
hanem az Úrnak nevében egyszersmind inti és unszolja is őket, hogy annak 
vételét senki közülük a gyülekezetben elmulasztani ne merészelje (Radecius 
1820, 16). Azok a szombatosok pedig, akik nem élnek vele, szerinte nem a 
Krisztus eklézsiájából valók, és semmi közük azokhoz a javakhoz, melyeket 
az úr Jézus Krisztus kínhalálával szerzett a híveknek (Radecius 1820, 17). A 

37  Az énekeskönyvekkel nem foglalkozom.
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harmadik részben az „ez az én testem”, „ez az én vérem” szentírási helyek 
értelmét vizsgálja meg a szerző. Cáfolja a transzubsztanciáció (katolikusok) 
és az ubiquitas tanát (evangélikusok), továbbá azokat, akik úgy vélekednek, 
hogy Krisztus valóságos testét és vérét „lelki szájjal” eszik és isszák (refor-
mátusok) (Radecius 1820, 18-22). Szerinte az úri szent vacsora ceremóniája 
Krisztus halálát és annak hasznait jelképezi (Radecius 1820, 25). A negyedik 
részben pedig már csak azt említi Radecius, hogy az agapé („vallásos/szent 
vendégség”, szeretetlakoma) semmit sem használ, sőt „megfertőzheti” az úri 
szent vacsorát, mint példa erre 1Kor 11,17-22 (Radecius 1820, 29-30). 

E szerző nevéhez más nyomtatványok is fűződnek. A De matriomo-
nio tractatus (RMNy 1252) „a lelkipásztoroknak kíván segítségére lenni a 
házasságkötéskor mondandó beszédekben” (Borsa 1983, 331). 

Énekeskönyvében (RMNy 1225/1) Radecius a nagyrészt reformáció 
idejéből származó énekek egy olyan antitrinitarizmushoz igazította, amelyet 
minimális konszenzus jellemez (Szegedi 2011, 292-295). 

A gyermekkatekizmus (RMNy 1225/2) szövegét pedig Krista Zach 
igyekezett először megközelíteni, aki a további kutatás megkönnyítésére kö-
zölte a katekizmus forráshű leiratát is. Tanulmányában megállapította, hogy 
az erdélyi gyűjteményekben a mai ismereteink szerint a könyvecskének még 
két eredeti példánya található meg. Egyik a nagyszebeni Brukenthal könyv-
tárban, másik a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban maradt fent, mindkettő 
az előbbi énekeskönyvvel van egybekötve (Zach 2013, 193-194). Zach kons-
tatálta, hogy a 22 oldalas gyermekkatekizmus mindkét példányában ugyanaz 
az egy lap hiányzik (Zach 2013, 210), így a szöveget hiányosan kellett kö-
zölnie. Azóta felfedeztem, hogy a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban van a 
káténak egy hiánytalan kéziratos másolata is, amelyet valamiért nem tüntet-
tek fel a katalógusban (Ms. U. 1459). Ettől azonban még tisztázatlan marad a 
szerzőség kérdése. Sem a Geistliche Gesänge előszavában, sem a kis kateki-
zmus címlapján nem mondják ugyanis, hogy ennek a munkának a szerzője is 
Radecius lenne (Zach, 2013, 215). Szegedi Edit mindazonáltal ebből indul ki 
(Zach, 2013, 215). A gyermekkatekizmusok első változatát német és lengyel 
nyelven írták és 1605-ben nyomtatták ki Rakówban (Schmeisser 2012, 30). 
A lengyelből magyarra készült fordítás 1632-ben (?) jelent meg, de ennek 
szövegéből (RMNy 1543) és a lengyel, továbbá a német kiadásból (Der kle-
ine Katechismus zur Übung der Kinder) nem maradt fenn példány. Azaz: a 
kolozsvári német nyelvű minor katekézist csak az 1612-es latin változattal 
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(Cathechesis minor iuventuti Religione Christiana imbuendae conscripta) 
tudjuk, tudtam összenézni. Így megállapíthattam, hogy a kolozsvári verzió 
a latinhoz (Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Co 8541) 
képest kivonat (helyenként újraírás). Eklatáns példa erre a Krisztus isteni 
tiszteletét érintő rész. Amíg a latinban ez kitesz egy lapot, addig a németben 
mindössze egy félmondatot, s utóbbiban nem is vezetik be kérdések, hanem 
folytatólagos a Miatyánk szövegével. Úgy vélem, hogy a kihagyások és az át-
fogalmazások átgondolt volta arra utal, hogy csakugyan igyekeztek az erdélyi 
helyzethez szabni a katekizmust. 

A következő sociniánus személetű nyomtatvány 1632-ben jelent meg. 
Ez az 1629-ben Religionis christianae brevis institutio címmel Rakówban 
megjelent mű magyarítása (RMNy 1542), amelyet a szakirodalom a rakówi 
káté rövidített változatának tekint, s amely a sociniánus dogmatika minimu-
mát direkt és polemikus kihegyezettség nélkül tartalmazza (Balázs 2006, 68). 
E katekizmust Balázs Mihály tanulmányozta, új adatokkal nem rendelkezem 
a kátéra vonatkozólag. 

Két évvel később, amikor Csanádi Pál, unitárius püspök (1632-1636) 
Argumentorum de doctrina Triadis solutio című kéziratára való református 
felelet megjelent Leidenben (Anatome Samosatenianismi…), egy témájában 
hasonló kisebb vitázó kiadvány készült el a kolozsvári könyvnyomtató mű-
helyben. Ez Az Háromságnak oltalmazására gondolt legfővebb okoskodás-
nak megvizsgálása (RMNy 1588), amely az egyik legrejtélyesebb unitárius 
nyomtatvány. Pokoly József szerint, amikor 1630-ban megjelent Johann Crell 
kiadásában az ő és Johann Völkel nagy műve, a De vera religione libri qu-
inque… az erdélyi unitáriusok kivettek belőle magyarra fordítva egy részt, 
melyet ezen a címen terjesztettek (Pokoly 1904, 174). Ez tévedés. Keserű 
Bálint nem is ismételte meg ezt a megállapítást, hanem inkább annak jelen-
tőségét húzta alá, hogy a szöveg követi a János 3, 13 értelmezésében Fausto 
Sozzini nézetét: minthogy religio naturalis nem létezik, Jézusnak a mennybe 
kellett mennie, mielőtt messiási tevékenységét elkezdte volna (provizórikus 
mennybemenetel) (Keserű 2000, 120). Keserű Gizella nem foglalkozott ér-
demben e vitairattal, hanem Keserű Bálint nyomán azt hangsúlyozta, hogy 
e magyar nyelvű munka sociniánus hangoltságú, forrása és szerzője azon-
ban ismeretlen (Keserű 2007, 443). Nemrégiben sikerült csak meghatároz-
nom, hogy ennek a szinte hűen lefordított iratnak a kútfője Fausto Sozzini 
Tractatus de Deo, Christo & Spiritu Sancto című műve volt. A szerző nevét 
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valószínűleg készakarva hallgatták el, ami a belső unitárius vitákra utal. Itt 
azonban feltétlen meg kell említenem azt a nyomtatvány is, amelyet Balázs 
Mihály a szebeni Brukenthal Könyvtár állományában fedezett fel. Ez a dispu-
táció (amelyet a kis-lengyelországi Petrus Mylius védett meg a gyulafehér-
vári akadémián 1638-ban) harmincöt tézist foglal magában azokról a bibliai 
helyekről, amelyek Krisztust és a Szentlelket az Atyával megegyező módon 
Isten névvel illetik (Heltai 2000, 104). Ezeket tartotta ugyanis – amint az első 
tézisből kitűnik – még az antitrinitárius Fausto Sozzini is Tractatus de Deo, 
Christo et Spiritu Sancto (Raków, 1591, 1611) című művében a Szenthárom-
ság mellett szóló legerősebb bizonyítékoknak (Heltai 2000, 104). 

Valentin Schmalz két évvel később (1636) elkészült bibliamagya-
rázatának magyar fordítását, Az Szent János evangéliuma kezdetinek rövid 
magyarázatját (RMNy 1646) a traktátushoz hasonlóan eredetileg szintén ka-
tolikusok ellen írták. A nyomtatvány egyetlen ismert példánya csak az első 
két ívet tartalmazza, a folytatást kézzel írták hozzá. XVIII. századi kéziratos 
másolatát a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár őrzi (Heltai 2000, 45). Mint azt 
máshol kifejtettem, a kézzel hozzáírt folytatás és a másolatnak az a része, 
amely a nyomtatványból nem ismert, két különböző fordítás. 

Ha nem vesszük figyelembe, hogy Csanádinak a sociniánusokhoz 
hasonlóan Krisztusnak genusa alapján isteni tiszteletet adó fejtegetését 1634-
ben Leidenben kiadták, akkor több sociniánus szemléletű nyomtatványról 
nem tudunk, amely a komplanáció előtt jelent meg. Mégis feltétlen utalnom 
kell arra, hogy azt a kis katekézist, amelyet lengyelből fordítottak magyarra, 
s amelyet már érintettem, Kénosi Tőzsér János Historia typographiae unita-
riorum és Bibliotheca unitariorum című XVIII. századi kéziratos munkája 
nyomán datálják 1632-re.38 Még nem állt módomban összenézni a modern 
kiadást a kézirattal és egyeztetni az adatokat, ám Földesi átírásában előbb az 
1632-es (Földesi 1991, 81), azután pedig az 1637-es év szerepel a nyomtatás 
esztendejeként (Földesi 1991, 164). Ez egyáltalán nem mindegy, hiszen telje-
sen másra utal egy közvetlen komplanáció előtti megjelenés. 

(MUEKvGyLt. RegA III/69.). Ez azért fontos, mert őt és a körülötte 
lévő csoportosulást hozzák kapcsolatba a sociniánus szemléletű nyomtatvá-

38  Jegyzete alapján nem volt ismeretes Kénosi Tőzsér előtt, hogy a katekizmus kinek 
a műve és hogy ki fordított magyarra, ám azt feljegyezte róla, hogy szentírási helyek vannak a 
végén (1Kor 12, 3; 1Jn 5, 21; Jel 5, 12 stb.), s hogy 47 kérdésből áll. (A német és a latin változat 
többől.)
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nyok megjelentetésével és a komplanáció létrejöttével. A forrásokkal kriti-
kusan bánó egyháztörténészek is úgy vélik, hogy Szőrös azért vádolta be az 
unitáriusokat a nonadorantista gyakorlat miatt az uralkodónál, mert azok nem 
jelölték őt püspöknek Csanádi halála után. A védlevélből azonban fény derül 
arra, hogy Szőrös „csupán” azt adta a fejedelem értésére, hogy a Kolozsváron 
és a Hóstátban lakó egyházi és polgári személyek közül némelyeknek meg-
tiltották vallásuk szabad gyakorlatát, s titkon el is akarták nyomni. Példának 
okáért Szőrös 1633-ban nem maga mondott fel, amikor a kolozsváriak nem 
engedték meg neki, hogy sok „újságot” kövessen (ahogy azt Segesvári Bálint, 
kolozsvári emlékíró feljegyzi róla), hanem épp hogy meggátolták prédikátori 
tisztében konfessziója miatt; öccsén, Szőrös Andráson pedig száz forint ára 
zálogot vettek, amiért a recepta unitaria religio mellett tett hitet. 

Ezek után már csak a dolgozat elején feltett kérdést kell megvá-
laszolnom. Találunk-e a hivatalos unitárius, azaz a Szőrös által képviselt 
irányzattal megegyező szellemű nyomtatványok között olyanokat, amelyek 
szellemiségük eredményeképp mind a komplanáció előtt, mind utána megje-
lenhettek? Igen, kettőt. Az egyik a most már Sozzini műveként azonosított, 
Az Háromságnak megvizsgálása című vitairat, a másik pedig annak függeléke 
Az isteni nevezetről, amely a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár katalógusá-
ban tévesen Szentábrahámi Lombard Mihály műveként van feltüntetve (Ms. 
U. 403/H). Leírásából (RMNy 2839) nyilvánvalóvá válik, hogy az RMNy 
munkatársai nem vették észre, hogy 1634-ben is kiadták (Heltai, 2012, 245). 
Ezenfelül még Várfalvi kátéit említhetjük meg, amelyek annak eredménye-
képp, hogy nem teszik fel azt a kérdést, hogy kell-e és szabad-e Jézust imádni 
és segítségül hívni, még akkor is használatban maradtak, amikor az unitári-
usok többsége már egészen biztosan elszakadt Dávid Ferenc hagyományától 
(Balázs, 2006, 65). 
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A	HANGULAT	TRANSZPARENCIÁJA
(Cholnoky	László:	Tamás című regényének 

prózanyelvéről)

Nagy Beáta
Budapest, Magyarország

Absztrakt

A 19-20. századforduló magyar prózairodalma a hangulat jelenségét nemcsak 
témájává teszi, hanem a szöveg nyelvi szintjeire is kiterjeszti. Ezt a hangu-
lat generálta nyelvi működésmódot vizsgálom egy Cholnoky László kisre-
gény (Tamás) interpretációja során. A szöveg ugyanis egy olyan anyag köré 
szerveződik, amelyet a szakirodalom a hangulat ekvivalenseként, illetve a 
korszak jelentéses motívumaként tart számon: az üveg retorikus, motivikus, 
metaforikus szövegszervező ereje köré. A hangulat transzparenciája, inten-
ció nélküli ön-tapasztalás jellege sajátos metaforikus folyamatként tárul fel a 
prózanyelvben: a Tamás ezt a megfeleltetést a főhős és az üvegszent (Tamás 
apostol) kidolgozott alakjában, illetve az „üvegember” és az „áttetsző üveg-
szív” metaforában szemlélteti a legjelentésesebben.

Kulcsszavak: hangulat, diszpozíció, üveg, szecesszió, prózanyelvi metafora.
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A	hangulat	ontológiai	nyelve

Elsőként érdemes tisztázni és amennyire lehet definiálni, mit jelent a han-
gulat valójában… A témában kidolgozott eddigi megközelítések a foga-
lom lényegiségét illetően egyformán reflektálnak: Johannes Volkelt, Martin 
Heidegger, David E. Wellbery, vagy Sík Sándor a hangulat minden tárgyi 
irányultság nélküli ön-tapasztalás jellegére mutatnak rá. A hangulat legfon-
tosabb karakterét világítják meg. Ugyanis – ellentétben az érzelemmel – a 
hangulat nem irányul konkrét tárgyra, személyre, vagy dologra (Wellbery 
2010). Volkelt bár esztétikájában a hangulatot az érzelem/érzés egyik módo-
zataként definiálja, mégis egyértelműen elkülöníti a két fogalmat: a mindig 
valamire irányuló érzelem (legyen az öröm, bánat vagy részvét) szemben áll 
az intenció nélküli hangulattal (Volkelt 1905). Noha nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt sem, hogy mindkettő az érzelmi szférához tartozik (Kulcsár 
Szabó 2013).

A különbségtétel azonban az ontológia egyes kérdésköreiben rajzoló-
dik ki leginkább. Nehéz is volna megkerülni egy ilyen kontextusú vizsgáló-
dásnál a hangulat lételméleti vonatkozását: Volkelt szerint a hangulat mindig 
az önmagunkban levőség (Insichsein) karaktere – bizonyos „Selbstgefühl” 
(’ön-érzés’). A hangulat minden „kiélezettség nélkül csak úgy van” (Volkelt 
1905, 207). Wellbery a hangulattal kapcsolatban egy preverbális, prereflexív 
„én-minőségről” (Ichqualität) beszél – a fogalom atmoszférateremtő és in-
tegráló funkcióján túl (Wellbery 2010). Heidegger már kiterjeszti a fogalmat 
teljes egzisztenciál-ontológiai kutatásaira, és diszpozíció, valamint hangolt-
ság együttes viszonyában említi. Ebben a kontextusban idéződik fel a leg-
pontosabban a fogalom szubsztanciája. A szerzőt idézve: „A hangulat ránk 
ront. Nem »kívülről« és nem is »belülről« jön, hanem a világban-benne-lét 
módjaként ebből magából lép elő.” (Heidegger 20012, 165). Vagyis benne van 
az ember kiszolgáltatottsága arra vonatkozóan, hogy léteznie kell. A létbeve-
tettség eredendő állapotaként lehetne megnevezni. Kulcsár Szabó Ernő mind-
ezt a következőképpen foglalja össze: „A hangoltságnak, a diszpozíciónak 
ebben az állapotában a jelenvaló lét nem annyira önmagára eszmélve, mint 
inkább önmagára hangolódva van – önmagát eleve felleltként – önmagánál” 
(Kulcsár Szabó 2013, 171).

A magyar esztétikai hagyományban Sík Sándor (Volkeltre hivatkozva) 
a hangulat irányultság nélküli állapotát a művészi alkotófolyamat aktusával 
felelteti meg, amely egy módon tárható fel: intenzív hangoltságban. Sík meg-
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határozásában ez az állapot „átérzése a létnek, a létezőségnek, – a nélkül, 
hogy egyes létezőkre vonatkoznék. (…) Az alkotás termőtalaja ez: a lélek 
intenzíven érzi egyszerre magát és a »világot« – a nélkül, hogy a kettőnek 
kettő voltára külön ráeszmélne. A kettőt talán a lét-érzés közös szavával fog-
lalhatnánk össze” (Sík 1990, 301). Síknál ezt a felfokozott hangulatot követi 
egy cselekvő gesztus, belső feszültség, amely alkotásra készteti a művészt.

A (költői) kifejezettség hangulati megelőzöttségét többek között Nort-
hrop Frye is megfogalmazza: „az emóció nem zavaros vagy artikulálatlan: 
csak akkor maradt volna ilyen, ha nem lett volna költemény belőle” (Frye 
1998, 71) Frye a hangulatot érzelemi mozzanatként definiálja, ezért az „emó-
ció” kifejezés itt releváns. Tehát Frye abból indul ki, hogy a költői szöveg 
nem más, mint „hangulati egység”, s mint ilyen „hangulatot artikulál”. Mind-
ez pedig azt jelenti, hogy a hangulat/hangoltság a kifejezettség szintjén a poé-
tika kitüntetett témáját alkotja. Ahogy erre Heidegger is rámutat: „a diszpozí-
ció egzisztenciális lehetőségeinek közlése – azaz az egzisztencia feltárása – a 
»költői« beszéd sajátlagos céljává válhat” (Heidegger 20012, 193).

Alapvetően tehát a hangulat három komponens felől közelíthető meg: 
egyrészt diffúz, intenció nélküli jellege felől. Másrészt csak saját magunkon 
megtapasztalható „én-minőségként”, „én-érzésként”, a létbevetettség kiszol-
gáltatott állapotaként adódik. Minden verbális, gondolati, cselekvési szándé-
kot megelőző létmódként. Harmadrészt pedig ezen prereflexív tulajdonsága 
a művészi aktus alkotófolyamatához kötődik. A műalkotás tehát valamiféle 
belső, preverbális állapot verbálissá formálásának útján létesül. Az emberi 
diszpozíció kifejezésre késztet, mely az irodalmi szöveg szintjén természete-
sen saját létmódjának (az írás aktusának) megfelelően jön létre; a költői alak-
zatokban sűrűsödik össze. A hangulat, hangoltság szemantikai kiterjesztése 
sajátos metaforikus folyamatként tárul föl a prózanyelvben, amelynek egyik 
legmeghatározóbb beteljesülése a századforduló elbeszélőinek alkotásaiban 
ragadható meg.

A	transzparens	hangulat	diszkurzív	kiterjesztése

Cholnoky László szecessziós szövegeivel újszerű módon – a stílust kifejező 
nyelvhasználattal, elvont tematikával – illeszkedik a századforduló ezen cso-
portjához. A hangulat transzparenciája, irányulás nélküli ”én-érzés” jellege 
Tamás című kisregényének cselekményében és regénynyelvében a regény 
legmeghatározóbb szemantikai konfiguráló erejéhez, az áttetsző üveg metafo-
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rikus jelentésvilágához kapcsolódik. Jean Baudrillard szerint „mindenekelőtt 
az üveg anyagiasíthatja a legmagasabb szinten a »hangulat« alapvető kétér-
telműségét: azt, hogy egyszerre közelség és távolság, meghittség és a meg-
hittség elutasítása, kommunikáció és a kommunikáció hiánya” (Baudrillard 
1987, 48). Gondoljunk saját hangulatunkra: nem látjuk, csupán kiterjesztését 
érzékeljük magunkon. Az üveg pedig, „akár a hangulat, tartalmának csupán 
a jelét ereszti át magán” (Baudrillard 1987, 49). Egyszerre enged láttatni, és 
egyszerre takarja el a látottat. Az átlátszóságon keresztül tehát úgy válik az 
üveg a hangulat ekvivalensévé, hogy jelenlevő és jelen-nem-levő egyszerre. 
A regény pedig ezt a megfeleltetést a főhős alakjában tünteti föl: a falu temp-
lomában található üvegszentnek (Tamás apostolnak) és a hangoltságnak az 
egybejátszását Fridolin megformálásában éri el.

Cholnoky László Tamás című regénye egy kettéhasadt személyiség, 
„egy vergődő lélek” (Fridolin) történetét és a halálhoz vezető útját beszéli 
el. Egy szerencsétlen, ám ártalmatlan lakodalmi verekedés után a főhős – 
attól félve, hogy valóban megölte ellenfelét – elhagyja faluját, de visszatér 
a templomba hű barátjához, a kételkedés szecessziós üvegablakban megje-
lenített szimbólumához, Tamás apostolhoz, majd saját kétkedése miatt vé-
get vet életének. Cholnoky műveiben az identitás válságának pszichológiai 
interpretációjánál azonban jóval több történik a regénynyelvben (Eisemann 
1998). Erre a nyelvi tudatosságra azonban kevesen reflektálnak: Eisemann 
György a Cholnoky-kisregények interpretációjában fogalmazza meg azt, 
hogy a személyiség a nyelven – a Tamás esetében Fridolin láthatatlan sebé-
nek „jeleggyüttesén” – keresztül számolódik föl (Eisemann 1998, 19–33). 
Kemény Gábor stilisztikai elemzésében a „lelki folyamatok konkretizálásá-
ban” (vagyis a tárgyiasítás, a megszemélyesítés és az allegória metaforaalko-
tó eljárásában) látja az elbeszélések jelentőségét (Kemény 2006, 423). Úgy 
is fogalmazhatnánk, hogy a hangulati és egyben szecessziós elemek (álmok, 
látomások) mindig valamilyen átminősített tárgyi metaforában (tükör, üveg) 
konkretizálódnak a Cholnoky-regényekben. Ehhez társul a szerző lényegbe-
vágó meglátása: „a főszereplők pszichikuma rendre anyagszerűen viselkedik 
(…) valamely éles, sebző tárggyal azonosítódik” (Kemény 2006, 424). Nincs 
ez másként a választott kisregényben sem: a szöveg egészén végigvonuló 
hangulat az átlátszó üveg metaforában manifesztálódik; a zárójelenetben, Fri-
dolin öngyilkosságának elbeszélésében teljesedik ki Tamás apostol üvegszi-
lánkjainak és Fridolin (le)hangoltságának (darabjaira esett személyiségének) 
azonosítása. Figyeljük meg, mindez hogyan válik poétikai funkcióvá, hogyan 
jelenik meg mindez a regénynyelvi működésmódban!
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A hangulat anyagiasítása úgy ismerhető fel a szövegben, hogy az 
üveg hangulatelemmé konfigurálódik és különböző részmetaforákkal (ilyen 
a könny) a hangulat ekvivalensévé alakul. A könny, mely ebben az esetben 
egyértelműen az érzelem minőségének (lehangoltságnak) az indexjele, fizikai 
kivetülése, anyagiasítja a hangulatot és a transzparens üveg legfőbb tulajdon-
ságát hordozza. A következő szövegrészletben Tamás apostol üvegarcával 
alkot közös szemantikai teret: „A méla Fridolin szemét hirtelen borkönnyek 
öntötték el, és a cseppek varázsprizmájában tisztán látható volt egy pillanatra 
Tamás apostol gúnyos üvegarca” (Cholnoky 2000, 652). A hangulat tárgyi-
asításának legpontosabb megjelenítése azonban egyetlen metaforában sűrű-
södik össze, az átlátszó üvegszív képében. A szecessziós körmondatokkal 
leírt templomi atmoszférában Fridolint körbeveszik a hatalmas ablakok, az 
üvegszentek, mely a lehető legintenzívebb bemutatását adja a szinte szürre-
ális jelenetnek:

A templomban már sötét volt, csak az ablakokon át verődött be 
a holdfény, átderengve az üvegszentek színes testét, halovány 
arcát. Az apostolok kedvesek, nyájasak voltak, mert árva embert 
álltak körül, és az együgyű, haszontalan vigasztalás helyett hall-
gattak, és csak egymáshoz küldözték át a gondolataikat, ame-
lyeket a bolyongó lélek látása zavar fel átlátszó üvegszívükben. 
(Cholnoky 2000, 658)

A szöveg üveg motivikája a hangulat regénynyelvi jelölőjévé válik. Nemcsak 
az üvegszentek megszemélyesítéséről van ugyanis szó, hanem a főhős Tamás 
apostol (üveg)alakjában konkretizálódott és kivetült hangoltságáról, amelyet 
az „átlátszó üvegszív” metafora foglal össze. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a 
szecessziós dekadenciát a szöveg egy specifikus hangulati létezéshez köti. Az 
üveg regénybeli szerepe pedig mindvégig ehhez a hangulati meghatározott-
sághoz tartozik. A cselekmény kezdetétől – vagyis a főhős szerelmi csalódá-
sától – a kiábrándulást és a (le)hangoltságot – az üveg konnotációs kifejezései 
jelenítik meg: „szívének összetört cserepei”, „makacs és törhetetlen Frido-
lin”, „letörten, szomorúan” vagy „szívét áttörte a szerelem”. Azáltal tehát, 
hogy az elbeszélés nyelve az üveghez társítható szavakat (főleg az üvegre 
jellemző törhetőséget) az ember hangoltságára, melankóliájára vonatkoztatja, 
még erőteljesebben egyértelműsíti a megfeleltetést. Tamás apostol „halála” 
és Fridolin öngyilkossága további összefüggést tár fel:
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Egyszer rekedt sípolás, őrjöngő üvöltés hangja rohant alá a he-
gyekből, és a templom északi oldalának ablakai csörömpölve 
zuhantak a szentély kövére és a padok közé. Tamás apostolnak 
is vége volt; az ablak helyén sötét nyílás tátongott, amin nyög-
ve, sóhajtva tódult be a hideg hajnali levegő. Fridolin ott állt a 
templom közepén, remegő kezével törülgetve izzadt homlokát. 
A hajnal kegyetlen, józan hidegében fel kellett ismernie, hogy a 
legigazabb jó barátja hever holtan a lábainál, itt hagyva őt a ke-
mény, sivár valóságok közepette, amelyekkel nincs ereje meg-
küzdeni. Könnycseppek folytak alá az arcán, amikor odament az 
ablak alá, belemarkolt az üvegcserépbe, és halkan azt mondta:

– Ó, Tamás, én egyetlen pártfogóm, mi lett belőled és veled 
együtt az én pompás álmaimból?... Üvegcserép... hitvány 
üvegcserép! (Cholnoky 2000, 685)

Az üveg-Tamás apostol cserepekre történő szétesése azt a sajátos jelen-
tésaspektust számolja fel, amit az apostol képvisel: a kételkedés allegóriá-
ját. Nem véletlen, hogy az üvegalak helyére a bizonyosság figurája lép: „a 
hideg hajnali levegő” „józan” frissessége. Természetesen ez a szemantikai 
váltás a Fridolin történetében bekövetkező fordulatot interpretálja. Frido-
lin az üveg-Tamás apostolhoz és az üvegcserepekhez való ragaszkodása a 
bizonyosság elutasításának gesztusaként jelenik meg. Izzadó homloka és 
könnyel teli arca motivikusan szemben áll a „hajnal józan hidegével”. A 
kételkedést szimbolizáló üveg-Tamás apostol cserépdarabjait zsebébe gyűri 
és az öngyilkosság aktusaként használja föl:

Belenyúlt a zsebébe, és Tamás apostol üvegtestének színes cse-
repeit beleszórta a levegőbe. De az utolsó marékkal megtartot-
ta magának, azt odaszorította a szívéhez, aztán hirtelen, magas 
ívben ellökte magát az ablakpárkányról. (…)Mellével zuhant a 
földre; Tamás apostol testének szilánkjai felhasították a testét. 
(Cholnoky 2000, 688)

Az összetett halál-jelenet azt a viszonyt viszi színre, amely Fridolin és az 
üvegszent között metaforikusan létrejön. A szecesszió melankóliáját megje-
lenítő öngyilkosság a darabjaira esett személyiséget jellemzi, illetve Fridolin 
szilánkok által felhasított teste Tamás apostol bibliai történetéhez illeszkedik. 
Így a korszak dekadens hangulatának fizikai kivetülésére is reflektál. Mind-
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ezt fokozza, hogy a főhős jól ismerte az apostolok történetét, pontosan tudta, 
hogy Tamás kételkedő magatartása Krisztus sebéhez kötődik. Amíg Tamás 
apostol ujjait a sebbe bele nem mártotta, addig nem hitt Krisztus feltámadásá-
ban; ez a bizonyosság és az attól való rettegés tárul fel Fridolin sebeiben is. A 
regény ezáltal a kétkedés és a bizonyosság emberi hangoltságát is színre viszi 
Fridolin „láthatatlan sebének” variálódó alakzataiban. A láthatatlanság ebben 
a kifejezettségben is transzparens hangulati elemmé válik: „a láthatatlan seb 
pedig mindezekért hálából befészkelte magát mélyen a szívébe, és keserűen 
édes könnyeket csalt ki onnét”, „a láthatatlan seb befúródott az agyvelejé-
be”(Cholnoky 2000, 670).

Cholnoky Lászlót Tamás című regénye a hangulat regénynyelvi kife-
jeződésének különös képviselőjévé teszi. A szecesszió önmagában megfelelő 
talajt biztosít a különböző hangulatképek, víziók, álmok kifejezésére, de azál-
tal, hogy Cholnoky mindezt kiterjeszti szövegeinek regénynyelvére, a hangu-
lat poétikájának legfontosabb törekvését, a diszpozicionáltságból keletkező 
műalkotást ragadja meg.
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KISEBBSÉGI ÚTKERESÉSEK 
A	KÉT	VILÁGHÁBORÚ	KÖZÖTT

Széman	E.	Rózsa
Doktorandusz (BBTE), 

Kolozsvár, Románia

Absztrakt

A kisebbségi létet azelőtt soha meg nem tapasztaló, a békeszerződés aláírásáig 
folyamatosan reménykedő, utána helyét kereső magyarságnak szembe 
kellett néznie azzal a ténnyel, hogy immár nem várhat tovább sorsa jobbra/
visszafordulására, hanem magának kell kezébe vennie annak irányítását és 
megteremteni egy olyan létmódot és környezetet, amelyben tovább tud élni, 
az új helyzetben a régi eszmények mentén.
Doktori kutatásomban a két világháború köze szavalásművészetének 
történetével foglalkozom. A téma szinte egyáltalán nem kutatott, emellett 
jelentős nehézség, hogy a korszak meglehetősen fehér folt a mai köztudatban, 
ennek következtében jelentős háttérkutatást kell, illetve kellett végeznem a 
kor társadalmi-politikai helyzetére vonatkozóan, aminek az eredménye jelen 
tanulmány.

Kulcsszavak: Erdély, szavalóművészet, világháború, kisebbség, útkeresés
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Bevezetés

Az 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés, majd a ’20-as trianoni békeszerződés 
után az erdélyi magyarságnak teljesen új helyzetben kellett tovább folytatnia 
életét, ahogy László Dezső nevezte: egy „analógia nélküli kor”-ban39. A 
kisebbségi létet azelőtt soha meg nem tapasztaló, a békeszerződés aláírásáig 
folyamatosan reménykedő, utána helyét kereső magyarságnak szembe 
kellett néznie azzal a ténnyel, hogy immár nem várhat tovább sorsa jobbra/
visszafordulására, hanem magának kell kezébe vennie annak irányítását és 
megteremteni egy olyan létmódot és környezetet, amelyben tovább tud élni, 
az új helyzetben a régi eszmények mentén. Meg kellett találnia a középutat a 
megalkuvás és harcos szembenállás, az asszimilálódás és kivándorlás között, 
létre kellett hoznia egy teljesen új rendszert, amellyel jellemezhető, leírható, 
megérthető és megélhető kisebbségi létben a magyarság, anélkül, hogy az 
irredentizmusba vagy a románoknak való föltétlen behódolásba torkollana.

A várakozás két éve után 1920-ban megindultak a politikai 
mozgolódások, melyek rövid időn belül belső ellentéteket is szültek. A szorosan 
politikai jellegű szerveződés mellett a ’20-as évek elején az irodalmi-közéleti 
lét újraszervezése vált sürgetővé, ám egy teljes évtizednek kellett eltelnie, 
míg a különféle útkeresések, próbálkozások többé-kevésbé kikristályosodtak, 
míg az erdélyi magyarság magára talált. Ahogy Cseke Péter írja: „A Trianon 
utáni első évtized végére teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a romániai 
magyarság önerejéből nem tud változtatni kisebbségi helyzetén, sorsa jobbra 
fordításához pedig külső segítségre aligha számíthat. A megmaradás egyedüli 
lehetőségét a belső megújulás kínálta. A mérvadó személyiségek rendre 
felismerik: kisebbségi társadalmunk csak úgy őrizheti meg életképességét, 
ha átértékeli történelmi múltját, megváltoztatja gondolkodásmódját és 
életfelfogását, felméri erőtartalékait, kiépíti és hatékonyan működteti a 
kisebbségi létszükségletekkel számoló intézményeket.”40

Útkeresések, az erdélyi magyar „modus vivendi”

A kisebbségi sors két évtizedének (pontosabban 22 évének) történetét ketten 
is megírták, rögtön a II. bécsi döntés után. Mikó Imre Huszonkét év című 
kötete és Ligeti Ernő Súly alatt a pálmája ha nem is azonos, de hasonló 
nézőpontból tárgyalja a két világháború közének erdélyi magyar életét, s 

39  László D.: Erdélyi Fiatalok. Korunk, 1973/6. 923–929.
40  Cseke P.: Paradigmaváltó kísérletek… In: Paradigmaváltó erdélyi törekvések. 5. o.
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így kiegészítik egymást. Ehhez a kettőhöz meg még talán hozzávehetjük 
Berey Gézának 1940-ben az erdélyi sajtó 1919–1939 közötti történetéről írt 
könyvét41, melyben, értelemszerűen, a tágabb kontextussal is foglalkoznia 
kellett, valamint egy jóval későbbi, 2005-ben megjelent könyvet, Fleisz 
János: Az erdélyi magyar sajtó története (1890–1940) c. könyvének idevágó 
fejezeteit. E két utóbbi a sajtóélet szempontjából tekint az általam is vizsgált 
időszakra, de nem elhanyagolhatók az ő meglátásaik sem, hiszen a kisebbségi 
élet egyetlen nyilvános platformját voltaképpen a sajtó képviselte, akkor is, 
amikor a cenzúra meglehetősen megnehezítette a munkáját.

Mikó politikatörténeti szempontból vizsgálja az időszakot, rendkívüli 
részletességgel térve ki a teljes romániai politikai életre és benne a magyarok 
szerepére, helyére. Ligeti „egy nemzedék szellemi életé”-vel foglalkozik, 
inkább a társadalmi (ön)szerveződés felől közelíti a kérdést, beemelve az 
irodalmi, kulturális életet is. Mindkét írás meglehetősen korán, 1941-ben 
jelent meg, s ez talán néhány dolgot nem láttatott elég tisztán, de kétségtelen, 
hogy az utókornak az értékeléshez szüksége van a kortárs szemléletére, a 
különböző megnyilvánulások megértéséhez szükség van az okok ismeretére 
és megértésére. A szövegekből (és mások megnyilatkozásaiból is) ugyanakkor 
kitűnik, hogy az elmúlt 22 évet teljes, lezárt egységként kezelik. Még a húszas, 
harmincas években, a nem kifejezetten revizionista szellemiségűek körében 
is élt egy olyanfajta szóhasználat, s ebből következik, hogy gondolkodásukat 
is ez hatotta át, hogy a kisebbségi sors csak átmeneti időszak. A különbségek 
inkább abban mutatkoznak, hogy a különféle világnézetű, szellemiségű 
csoportok a túl-, illetve megélésnek milyen módozatait tartották követendő 
útnak, mennyire ragaszkodtak a múlthoz, ami már nem sokban segíthetett, 
illetve mennyire tekintettek a jövő felé. De az egyértelműen baloldali 
kötődésű Mikó vagy Ligeti is úgy tekint a mögötte levő időszakra, mint 
ami egy kényszerű, de nem örökre fennálló kitérő volt. (Kivételt az erősen 
baloldali, kommunista érzületű csoportok képeznek – például a munkás-
szavalókórusokat szervező Becsky testvérpár és Brassai Viktor –, ám náluk 
a kérdés azért nem tevődik fel, mivel az internacionalizmus híveiként 
lényegtelennek tartják a nemzeti hovatartozást, pontosabban a nemzetek 
közötti különbségtételt.) Mai szemmel ez annál is inkább feltűnő, mivel 
egyrészt az első kisebbségi létbe kerülő romániai magyarság majdhogynem 
tökéletes, máig nem alkalmazott módjait találta a létezésnek, másrészt 
már közvetlenül a II. bécsi döntés után is látható volt, hogy Észak-Erdély 
visszacsatolása félmegoldás, és a visszacsatolt területek sem kaptak megfelelő 
reprezentációt a magyar államvezetésben.
41  Berey Géza: A magyar újságírás Erdélyben 1919–1939.
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Politikai elindulás. Program és viták

Ha végigtekintünk a két világháború közének politikai életén, azt látjuk, hogy 
jobbára választásokból állt. Ez nyilvánvalóan kihatott a kisebbségpolitikai 
kérdésekre is: a romániai magyarság helyzete a választási kampányoktól 
függően változott – illetőleg változhatott volna, de az ígérgetéseket túl 
valójában egyik politikai erő sem jutott, a békeszerződésben aláírtak és a 
későbbi paktumok, egyezségek ellenére sem. 

Az egyeztetések a politikai aktivitás megszervezésére már 1920-
ban elkezdődtek, három irányba: 1. csatlakozás az Emberi Jogok Ligájához; 
2. politikai párt alakítása; 3. szövetségi formában való tömörülés. Végül ez 
utóbbi valósult meg, 1921. jan. 9-én megalakult a Magyar Szövetség. Ezzel 
együtt azonban a harc is megindult a különféle nézetek között: az azelőtti 
rendszerben is aktív közszereplők az „őrlő szú”42 szerepét akarták betölteni, 
míg a fiatalabbak a mielőbbi beilleszkedést tartották célravezetőbbnek. A 
szervezet működését később időlegesen felfüggesztették, mely idő alatt két 
tábor is zászlót bontott (a Néppárt és a Magyar Nemzeti Párt), de az 1922-ben 
kiírt választásokra újra működhetett, így a magyarság egységesen indult. A 
szövetséget a voksolás után ismét beszüntették, de politikai pártként tovább 
működhetett, így jött létre 1922 decemberében az Országos Magyar Párt, 
mely 1938. március 30-i feloszlatásáig működött.

Irodalom	és	politika

„Erdélyben ma minden írói megnyilatkozás politikai megnyilatkozás is, nem 
is igazi író, akinek lelkéből nem a közösség fájdalma beszél” – írja Ligeti43, 
és bár az általános elv az volt (lett volna), hogy az író ne politizáljon, mégsem 
választható szét élesen a kettő. Részint azért, mert az irodalom széles 
kitekintésű, vannak eszméi, iránya, míg a politikának nincsen, és inkább 
szűkíti köreit; az irodalom mindig haladóbb volt, mint a politika, s Erdélyben 
ez, a kisebbségi viszonyok között különös hangsúllyal érvényesült. Az 1920-
as évek második felére megerősödött az önszerveződésre való igény, melyhez 
hozzájárult az az 1924-es sajtóvita is, melyben többek között Nyírő József 
és Szentimtrei Jenő az erdélyi magyar kultúra lényeges vonásainak feltárást 
célozta meg. Ekkor fogalmazódott meg, hogy itt a kultúra egyben politikum is, 
és nem válaszható külön a kulturális élet és a magyar tömegek sorsa. „Ebben 
a körben nincs helye a l’art pour l’art törekvéseknek, gyávaságszámba 

42  Utalás Reményik Sándor Eredj, ha tudsz c. versére.
43  Ligeti E.: Súly alatt a pálma, 55. old.
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megy, ha kultúránk nem embertömegeink érzés- és gondolatvilágát tükrözi 
vissza.”44 Ennek teoretikus háttere a Kós Károly által megfogalmazott 
transzszilvanizmus, művészeti háttere pedig az Erdélyi Helikon és a 
marosvécsi helikoni találkozók voltak.

Az első szervezett, valós tevékenységet is felmutató írói csoportosulás 
1923-ban lépett a nyilvánosság elé. Az azóta Tizenegyekként emlegetett írói 
kör antológiája Cseke Péter szerint „meghatározó jelentőségű volt nem csak 
az erdélyi, hanem az összmagyar irodalom szempontjából is”45. A programadó 
tanulmányt Balázs Ferenc írta, szintén tanulmánnyal jelentkezett Jancsó Béla, 
novellával Tamási Áron, Kacsó Sándor, Szent-Iványi Sándor, verssel Finta 
Zoltán, Mihály László, Maksay Albert, Kemény János, Jakab Géza, Dobai 
István. A kötet megjelenéséhez szükséges anyagi alap összegyűjtésébe több 
száz erdélyi leányt vontak be, melynek eredményeként a Versek – elbeszélések 
– tanulmányok Tizenegy fiatal erdélyi írótól, erdélyi művészek rajzaival 
rekordpéldányszámban jelenhetett meg, s ez a módszer adta az ötletet az 
Erdélyi Szépmíves Céh egy évvel későbbi megalapításához. A Tizenegyek 
mozgalma volt az első, amely módszeresen számot vetett az erdélyi magyar 
irodalom megváltozott helyzetével, és célul egy sajátosan erdélyi, ugyanakkor 
össznemzeti és egyetemes irodalom művelésére szólított fel. „Lehet vagy nem 
lehet önálló erdélyi irodalom? A konzervatív vagy radikális irodalmi frontok 
között akkor ez volt a kérdés. Nemzetiség vagy nemzetköziség az átmentő és 
megtartó erő számunkra? – ez volt a világnézeti probléma. Aktív legyen-e 
az erdélyi magyarság munkaprogramja az új helyzetben, vagy a passzivitás 
magatartását vegye föl? Erdélyi magyarok között ezek voltak az elkeseredett, 
késhegyig menő harcokat előidéző vitatárgyak. És ezekkel a kérdésekkel 
kellett nekik, a Tizenegyeknek szembenézniök.”46 – emlékezik Jancsó Béla 
a 11 éves évfordulóra szervezett esten. Fellépésüknek hatása évek múlva 
vált igazán érezhetővé, hiszen kiállásukkal igazolták, hogy létezik, létezhet 
erdélyi irodalom, és tettre, cselekvésre buzdították a még alig ocsúdó 
közéletet, „kifejezetten a magyar jövőt építették”47, akkor, amikor a legtöbben 
a kivándorlást választották (Mikó szerint 1918–24 között összesen majdnem 
200.000-en48). Az irodalom- és kultúrtörténet igazolta: a csoportosulás 
mindegyik tagja jelentős szerepet töltött be a két világháború közötti magyar 
44  Kántor–Kötő: Magyar színház Erdélyben. 29. o.
45  Cseke P.: Így szólt az idő általuk. In: A Tizenegyek. 5. o.
46  Jancsó B.: A Tizenegyek. In: A Tizenegyek. 94. o.
47  Kacsó Sándor emlékezett így 1933-ban. k. gy. [Kovács György]: Tízévesek a 
Tizenegyek. In: A Tizenegyek. 77. o.
48  Mikó i.: Huszonkét év. 17. o.
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társadalmi életben. Amint Jancsó Béla idézett írásában mondja: tizenegyükből 
egyedül Tamási vált kizárólag íróvá, a többiek papként, újságíróként, kultúra- 
vagy éppen faluszervezőként munkálkodtak, de mindegyikük „megmaradt 
az erdélyi magyarság szolgálatában”49.

A harmincas évekre kristályosodott ki az az irány is, amely felé az 
erdélyi magyarságnak tartania kell, ha meg akarja találni önazonosságát. A 
húszas években elinduló mozgalmak ekkorra váltak, Cseke Péter szavával 
paradigmaváltó tényezővé50, amikor a már kisebbségben felnőtt fiatalabb 
nemzedék megfogalmazta álláspontját, miszerint az erdélyi magyarság 
önszemléletében csak akkor várható pozitív változás, és csak akkor tud 
alkotni és hatékonyan működni, ha figyelembe veszi a kisebbségi helyzetből 
fakadó követelményeket, s nem kizárja azokat. A magát 1929 nemzedékének 
nevező csoport tagjai között ott találunk a Tizenegyekből jó néhányat, 
s maga Jancsó Béla az, aki 1930-ban megalapítja az Erdélyi Fiatalokat, 
mely munkaközösség is, műhely is, lapja pedig a 20-as, 30-as korosztály 
kutatóinak közlési helye. Jancsó Demeter Bélával és Venczel Józseffel (falu)
szociológiai kutatásokat indít a kisebbségi létviszonyok jobb megismerésére, 
a szövetkezeti mozgalom kiépítését szorgalmazó Balázs Ferenccel és Kacsó 
Sándorral népművelési programot dolgoz ki51. Céljuk volt egy kisebbségi 
modus vivendi megfogalmazása, a körülményeknek megfelelő életforma 
kialakítása, kisebbségi létstratégia kidolgozása, hogy ne a kivándorlás és 
a (passzív vagy aktív) ellenállás, harc alternatívái közül lehessen egyedül 
választani. Jancsó Béla szavai, melyekkel Makkai Sándor Magunk revíziójáról 
írt, akár programszerűek is lehetnek: „a nem revideált erdélyi magyar 
öntudat igenis okozott annyi pusztulást, mint bármely külső tényező”52, s az 
erdélyi magyarság csak akkor tud ezekkel a külső tényezőkkel szembenézni, 
ha önmagával tisztába jön. (Mai helyzetünket, társadalmi életünket elnézve 
talán most is időszerűek ezek a gondolatok.) Az Erdélyi Fiatalok a különféle 
világnézetek és vallásfelekezetek fölötti, a kisebbségi sors kérdéseivel és a 
tudományos élettel foglalkozó tömörülésként indult, ám az évtized közepére 
a különféle álláspontok egyre élesebb ellentéteket hoztak felszínre, mely több 
tag kiválásához vezetett. Talán épp ez bizonyíthatja, hogy eredeti céljukhoz 
hűek maradtak, hogy nem tolódtak túlságosan sem balra, sem jobbra a politikai 
palettán, a támadások ellenére és a Hitel mint „ellenlap” beindulása után sem. 
Méliusz József, aki 1931 áprilisában épp az Erdélyi Fiatalokban ír a harcról, 
49  Jancsó B.: i. m. 96. o.
50  Cseke P.: Paradigmaváltó kísérletek… 5. o.
51  I. m. 7. o.
52  Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930–1940). 49. o.
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amelynek szerinte két erő, a fasizmus és a bolsevizmus között kell eldőlnie, 
harmadik út nincs, később így fogalmaz a csoportosulással kapcsolatban: „Az 
Erdélyi Fiatalok középen állt, és a későbbi haladás, a baloldaliak kiválása 
után is megmaradt – mondjuk így – a »harmadikutasság« vagy a politikán 
kívüliség, a politikán kívüli népszolgálat mellett”53.
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PÁZMÁNY	PÉTER	HARAGJAI

Szolnoki Zsolt
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Absztrakt

E dolgozatomban az emberi harag megnyilvánulási formáit vizsgáltam Páz-
mány Péter műveiben, főként egy, az Alvinczi Péter ellen írott, röviden csak 
Megrostálásként emlegetett hitvitájára koncentrálva. Célom az volt, hogy 
Pázmány emberi haraghoz fűződő viszonyát és annak hitvitákban betöltött 
szerepét legalább részlegesen feltérképezzem. A tizenöt részre osztott mű bő-
velkedik olyan indulatos szöveghelyekben, melyek erősítik Pázmány argu-
mentációját – sőt, biztosítják etikai előnyét –, s az olvasóközönség negatív 
ítéletét is igyekszenek az ellenfél számára előkészíteni, biztosítani. Mindezt 
figyelembe véve az ékesszólás tárgykörébe tartozó érzelemkeltés, érzelem-
kiváltás szemszögéből kíséreltem meg bizonyítani a harag létjogosultságát 
vallási vitairatok esetében.

Kulcsszavak: Pázmány, Megrostálás, Alvinczi, hitvita, harag
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Bevezetés

A hősi szenvedélyekkel kapcsolatban Laczházi Gyula kifejtette, milyen 
fontossággal bírtak ezek az affektusok a 16–17. századi magyar nemesség 
önreprezentációját, önmeghatározását jelentő heroikus eszménykép megfor-
málásában (Laczházi 2009, 7). A virtus elemeként a haragot olyan hasznos 
indulatként írta le, mely nélkülözhetetlen a hős számára küzdelmei során 
(Laczházi 2009, 128). A haragra Pázmány Péternél is számos utalást találha-
tunk, sőt, külön prédikációban tárgyalja természetét, káros hatásait. Három 
jól elkülöníthető – bár sok ponton érintkező – haragtípussal találkoztam az 
általam vizsgált műveiben, melyek a következők: ira Dei, bűn-nélküli vagy 
igaz harag, valamint ennek ellentéte, a harag.

Az Isten haragja igen szerteágazó kérdéskör. Mivel ez nem embe-
ri lelki szenvedély, itt csak érintőlegesen foglalkozom vele. A Pázmány ál-
tal bűn-nélküli vagy igaz haragként is nevezett érzelem – mely a vitatko-
zásokban az erkölcsi fölény egyik fontos bizonyítéka –  már Arisztotelész 
óta hasznosnak, etikailag teljesen elfogadhatónak definiált, az  ókeresztény 
apologétáktól kezdve a keresztény hagyományhoz tartozik. Lactantius két 
művének, a De ira Dei és a Divinae institutiones releváns szakaszai például 
szolgálhatnak erre. Később, Szent Ágoston, Szent Tamás nézeteiben szintén 
nyomon követhető ezen érzelembeli distinkció. Pázmány esetében a két böl-
cselő munkáinak jelenléte ismert, különösebb bizonyításra nem szorul.

A vizsgálat időkeretét adó kora újkor dominikánus auktora, Ludo-
vicus Granatensis mind az etika, mind pedig a homiletika terén kiemelkedő 
egyéniség. Egyik művében, a Guia de peccadoresben olyan alapvető és éle-
sen elhatárolható erkölcsi különbségeket állít fel az érzelmek tekintetében, 
melyek jól szemléltetik e korszak nézeteit, ítéleteit. E különbségtétel meg-
figyelhető Pázmány két emberi haragjának esetében is: sokszor ezen emberi 
érzelmek szögesen ellentétes tulajdonságainak hangsúlyozása nyújt érveket 
számára.

Dolgozatom második részét Pázmány egy vitairatának, röviden csak 
a Megrostálás bekezdéseinek részletesebb elemzése alkotja. Az ékesszólás 
tárgykörébe tartozó érzelemkeltés, érzelemkiváltás szemszögéből kísérlem 
meg bizonyítani a harag létjogosultságát főként vallási vitairatok esetében.
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Egy etikailag engedélyezett harag

L. Caecelius Firmianus Lactantius De ira Dei c. értekezésében kitér az 
emberben meglévő elfogadható és engedélyezett haragra. Az értelem irányítása 
alatt „kiszabjuk tehát a büntetést, nem azért, mert megsértettek bennünket, 
hanem hogy betartsák a fegyelmet, az erkölcsök javuljanak, és megfékezzük 
a szabadosságot. Ez a jogos harag; és ahogy meg kell lennie az emberben a 
rosszaság megjavítása céljából, úgy meg kell lennie Istenben is mindenképpen, 
mert róla vesz példát az ember” (Lactantius 1985, 140-2). Istenben kizárólag 
értelem által vezérelt harag, vagyis a bűn megfékezését célzó ítélet létezik. 
Erről ír Szent Ágoston a De civitate Dei c. munkájában (Szent Ágoston 2005, 
201; Szent Ágoston 2006, 326), továbbá Aquinói Szent Tamás például az 
Előadások a Hiszekegyről, a Miatyánkról és a Tízparancsolatról c. művében 
(Aquinói Szent Tamás 1994, 240). Lactantius szerint az ember jogos haragja 
és az ira Dei hasonlóak, mivel mindkettő jobbító, nevelő szándékú büntetés, 
ítélet, ugyanis „amit pedig az emberről mondtunk, ugyanazt kell mondanunk 
az Istenről is, aki önmagához hasonlónak teremtette az embert” (Lactantius 
1985, 144).

A Divinae institutiones VI. könyvének 19. fejezetében az emberi 
értelmet támadó – valószínűleg Marcus Terentius Varro Eumenidese nyomán 
–, „három fúriának” nevezett legveszélyesebb affektusokról is értekezik, 
melyek a következők: harag (ira), kapzsiság (cupiditas) és kéjvágy (libido) 
(Nicholson 1997, 314-7). Lactantius elismeri ugyan ezek veszélyeit, de kitér 
hasznos oldalukra, mivel Isten mértéket állító szerepe az affektusokat illetően, 
lehetővé teszi ezt. A harag mint jogos felháborodás például a hatalmunk alá 
tartozókkal szemben, helyes érzelem, ezért jelentős a gyermekek nevelésében: 
a félelem visszatartó ereje nélkül ugyanis a későbbiekben szégyentelen 
és vakmerő tettek következhetnek. Ám azok, akik az emberbe ültetett 
affektusokat rosszra fordítják, az értelem határain túlra tévednek, istentelenül 
és igazságtalanul élnek (Lactantius 1594, 556-8).

Retorika és érzelmek

A retorika legfőbb célja természetesen a meggyőzés, melynek egyik típusa, 
mikor a rétor maga átéli, vagy legalábbis mutatja a kívánt érzelmet. Az érzelmek 
retorikában betöltött szerepe Arisztotelésztől kezdve igen jelentős (Tasi 2009, 
145), így Quintilianus is kitér rájuk: „A bizonyítékok ugyan elérhetnék, hogy 
a mi ügyünket tartsák a bírák igazabbnak, de az érzelmek veszik rá őket, 
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hogy akarják is; mert amit akarnak, el is hiszik” (Quintilianus 2009, 412). 
Ha beszédünket az „igazság látszatával szeretnénk felruházni”, magunknak 
is hasonlónak kell lennünk azokhoz, akik átélik a valós érzelmeket, azaz 
olyan lelkiállapotot kell tükröznie a beszédnek, amilyet a bírákban akarunk 
ébreszteni: „Haragra fog-e gyúlni, ha az, aki haragra ösztönzi, semmi hasonlót 
nem él át ahhoz, amit követel?” – kérdi Quintilianus (Quintilianus 2009, 416).

A kora újkorban – Arisztotelész, Cicero, Quintilianus mellett – Szent 
Ágoston és Szent Tamás elméletei meghatározóak az indulatok tekintetében 
(Tasi, 2009, 145). Deborah Shuger tanulmányában kifejti, hogy a kora újkor 
mintegy kisajátítja Ágoston „lélektanának” retorikai elméletét, helyreállítva 
az érzelmek és a retorika addig javarészt elfeledett, eredetileg arisztotelészi 
kapcsolatát. Ez különösen igaz az egyházi retorika és a kora újkori 
ágostonizmus kapcsolatára, mely szerves része a vallási megújulás 16–17. 
századi történelmének, mind katolikus, mind protestáns részről. Sok szöveg 
részletesen felsorolja az érzelmeket, a listát szinte mindig Isten szeretetével 
kezdve, majd ezt követik a Szent Pál-i erények – remény és hit –, aztán az 
öröm, bűnbánat, Isten utáni vágyakozás, valamint a „világi” érzelmek közül 
például a szégyen és a harag. Csakis a tárgyuk természete közti különbség az, 
mely elválasztja a világit a szenttől, a gonoszat pedig a jó érzésektől (Shuger 
2004,121).

Az Isten szolgálatába állított retorika elsősorban a bűnös indulatok 
kiirtására, s helyette a keresztényi érzelmek felkeltésére törekszik. A szónoklat 
az Isten felé vezető út egyengetéséhez, a túlvilági üdvözüléshez nyújtott 
segítséget, eszközt jelent. Éppen emiatt az érzelmeket sem a megtévesztés, a 
világi érdekek érvényesítéséért kelti fel, hanem a bűn legyőzéséért (Laczházi 
2009, 61-2). A rekatolizációs folyamat egyik élharcosának, Ludovicus 
Granatensisnek 1578-ban megjelenő, Rhetoricae ecclesiasticae sive de 
ratione concionandi libri sex c. retorikakönyve kiemelten fontosnak tartja 
Szent Ágoston igaz hitet védelmező szavait az eretnekek ellenében (Bitskey 
2004, 251). Guía de peccadores c. művében pedig a spirituális, a Szentlélek 
és a ráció által, valamint a testi, vagyis az affektusai által irányított ember 
közötti alapvető különbségekről beszél (Granada 1568, 344v-5v).

Haragok	a Megrostálásban

Az itt tárgyalásra kerülő hitvita Alvinczi Péter ellen íródott, aki Bocskay 
István volt udvari papjaként komoly és befolyásos ellenfélnek bizonyult 
(Heltai 2005, 121). Pázmány legelőször Öt szép levelével indított támadást 
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1609-ben, melyre még ez évben megíródott – igaz, csupán az első két levélre 
– a viszontválasz, melynek sajnos egy példánya sem maradt fenn, bár a 
hitvitabokor harmadik darabja, a szintén 1609-es Megrostálás sokat idéz 
belőle.

A tizenöt részre osztott mű bővelkedik az Alvinczi dühösségeit 
felsorakoztató szöveghelyekben. Mindjárt a Negyedik részben Pázmány így 
jellemzi ellenfelét: „Egyéb-képpen az mint írásodból ismérlek, Alvinczi uram, 
beszélhetünk egymással; de bezzeg az mi illeti az káromló szidalmazást, 
gyalázattal illető, mezei, bokor szökő tréfákat, Aesopusból vött és magadtól 
gondolt beszédeket: ezekben nem mérek ujjat vonni véled, megadom itt 
magamat; nyertes légy ez-aránt bár én-miattam” (Pázmány 1895, 633). 
Ha megfontoljuk, amit Pázmány – például Galénoszt idézve (Pázmány 
1905, 210) – és  Quintilianus ír a haraggal kapcsolatban (Quintilianus 
2009, 441-2), nevezetesen, hogy többek között rút gyalázkodásra késztet, 
érthető a hitvitázó szándéka. A cél tehát az Alvinczi és a saját, makulátlan 
„maga-viselése” közti különbségek kidomborítása, ezért így folytatja: 
„Ne-is aggya az Isten, hogy vén kofa móggyára senkivel szembe szökjem 
és morgológgyam, […] semmi gyalázatos dólgot nem találtál életembe és 
magam-viselésében, mellyet szememre vetnél, hanem minden szitkaid csak 
megbúsult elmédnek mértéktelen szélességi” (Pázmány 1895, 633). Persze 
nem éri be ennyivel, hanem lajstromba veszi mindazt, melyet Alvinczi a 
szentekre, az anyaszentegyházra, a barátokra, az apácákra és legvégül magára 
Pázmányra „szitkokkal agyarkodik”, s „mint az sebes esőt úgy szórja reá 
nyelvének mérgét”. Az apácákról írottakkal kapcsolatban nemtetszésének 
elég markánsan hangot is ad, mikor kijelenti, hogy csak fogadalma tartja 
vissza Alvinczi nyelveskedéseinek megtorkolásától (Pázmány 1895, 633-4). 
Természetesen ez egy egész másfajta harag, olyan, mint amiről A gyikosságrúl 
és haragrúl szóló prédikációjában beszél: „Bűn-nélkül vagyon tehát a harag, 
mikor igaz okosságból, illendő mértékletességgel, magunk óltalmára, vagy 
a gonoszak bűntetésére izgat. [...] megharagudgyunk, mikor illik, de ne 
vétkezzünk: az-az ne hadgyuk az okosságot meggyőzetni és háboríttatni a 
haragtúl...” (Pázmány 1905, 204-5).

Mondatai mögött mindig az a szándék húzódik, hogy olvasója elé 
magáról nemcsak a feddhetetlen erkölcsű, hanem a logikus érvek mentén 
haladó vitázó képét fesse, akiben a szenvedélyek felett az értelem tartja a 
gyeplőt, aki egyértelműen önuralmat gyakorol, s ha kell, még engedékeny 
is ellenfelével szemben, akárcsak Quintilianus (Quintilianus 2009, 441-2). 
A Megrostálásban indulatos megnyilvánulásai végén ott szerepel kitételként, 
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hogy sem „morgolódni” és mocskolódni nem hajlandó vitapartnerével – hiszen 
ez egyrészt az „eszveszés” jele, másrészt a bírákban sem kelt jóindulatot –, sem 
pedig fogadalmát áthágni. Ez viszont távolról sincs ellentétben azzal, hogy 
a bűn-nélküli, értelem vezérelte haragja által  rendre utasítsa a szitkozódó, 
szenvedélyeitől elragadtatott Alvinczit, hiszen kötelessége megvédeni az 
ártatlan községet az eretnek tanoktól és terjesztőitől. Bűn-nélküli haragja 
éppen ez által nyer igazolást.

Később, az igaz evangéliumi tudomány és Luther viszonyának 
fejtegetése közben pedig így felel: „De kérlek, tarcs-meg lovad száját; 
nem szükség azt megmutatnod, hogy az igaz evangéliomi tudomány volt 
Luther elött-is: elhittük ezt. [...] Igazán mondom, Alvinci Uram, szánom 
az időt az te gondolatlan feleletidbe vesztegetni, és ha nem restelleném, 
ilyenkor az orcád bőrét jól megtörlőszűröztetném” (Pázmány 1895, 646-
7). Legelőször egy tanáccsal látja el ellenfelét: tartsa meg lova száját, azaz 
tartsa féken indulatait. A tanácsot követő logikus érvelést aztán egy indulatos 
és lekicsinylő mondattal zárja, melyben Alvinczi arcának bőrét – ha nem 
restellené – megtörlőszűröztetné. A Magyar Néprajz IV. kötete szerint a 
végben árult szűrposztó levágott, silányabb kezdőszakasza, eresztéke volt a 
„töllő vagy is Kapcza Szűr”, továbbá az az 1 sing széles szűrposztó darab, 
mely a kocsisok lócsutakoló kellékeihez tartozott „törlő szűr” néven (Balassa 
1997, 684). Fontolóra véve ezt az információt is, úgy ítélem, hogy mind az 
apácák esetében, mind ez utóbbi esetben adott válasza a korabeli ítélet szerint 
már haragos megnyilvánulásoknak minősíthető.

Pázmány a meggyőzés érdekében a Megrostálás lapjain mindent 
elkövet azért, hogy az olvasók – akik egyszerre bírái is a vitának – az általa 
közvetített és keltett érzelmeket éljék át, esetünkben a bűn-nélküli haragot. 
Ehhez az értelmet célzó logikai érvelés mellett az érzelemre hatás eszközével 
él, hogy a bírákat/olvasókat maga mellé állítsa, érzelmeiket pedig vitapartnere 
ellen hangolja, így idegenítve el őket annak ügyétől. Ebbéli szándékához 
Alvinczi indulatos mondatai nyújtanak segítséget, melyben úgy láttatja 
ellenfelét, mint akire minden igaz kereszténynek illendő megharagudni. Végül 
A mostan támadt új tudományok tíz nyilvánvaló bizonyságából való részlet 
egyértelművé teszi az ehelyütt „igaz haragnak” nevezett érzelem funkcióját 
hitviták esetében: „Ha azért, úgymond Epifánius, néha az Eretnekségek-
ellen-való igaz haragból némellyeket csalárd és eltévesztőknek nevezünk, 
megbocsássatok. Az kételenség vólt oka efféle szóknak, mellyekkel el akartuk 
az mi olvasónkat idegeníteni az hamisságtúl, és megmutattuk az tévelygések-
ellen-való szabadságunkat” (Pázmány 1894, 390).
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A PANFILA ÉS A DEKAMERON 
NEGYEDIK	NAPJÁNAK	ELSŐ	

NOVELLÁJA

Szőke	Eszter
Debreceni Egyetem, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Vizsgálódásom tárgya a mindenekelőtt költőként ismert Antonio Cammelli 
detto il Pistoia 1499-ben írt Panfila című tragédiája, melyet a szerző Ercole I 
d’Este ferrarai hercegnek dedikált, és  lányának, Isabellának küldött el. Eb-
ben a korszakban a tragédia nem örvendett túl nagy népszerűségnek, a ferra-
rai udvarban sem, ami a reneszánsz színjátszás egyik legfontosabb központja 
volt, hiszen a színházi előadás mindig valamilyen örömteli eseményhez kö-
tődött, így már az is érdekes, hogy Cammelli miért ezt a műfajt választotta, 
szembemenve a szokásokkal. A mű cselekményének alapját Boccaccio Deka-
meronjának egyik története, a negyedik nap első novellája képezi. Azonban 
számos helyen fedezhetünk fel eltéréseket a két mű között, melyek nem csak 
a műfaji különbözőségből adódnak.

Kulcsszavak: Panfila, Dekameron, reneszánsz, tragédia, színház
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Jelen tanulmányomban Antonio Cammelli Panfila című tragédiája és 
a Dekameron negyedik napjának első novellája közti különbségeket vizsgá-
lom54, valamint arra is próbálok választ találni, hogy Cammelli milyen cél-
zattal változtatja meg a művének alapját képező eredeti szöveg egyes elemeit, 
ezzel mit akar üzenni, mire akarja felhívni a figyelmet, melyek azok a szá-
lak a cselekményben, amelyekre nagy hangsúlyt fektet, milyen mintát mutat, 
hogyan kapcsolódik korabeli aktualitásokhoz, érdekekhez, elvárásokhoz. A 
reneszánsz egyik legfontosabb törekvése az antikvitás kulturális, műveltségi 
modelljének követése volt. „A reneszánsz nem pusztán az antikvitás újrafel-
fedezése, feltámasztása vagy utánzása volt, hanem a társadalmi fejlődésnek, 
a társadalmi viszonyok alakulásának szükségszerű velejárója, amely az an-
tikvitásban csak ösztönzést és támaszt keresett saját céljainak megvalósítá-
sához. Ilyen értelemben azonban a klasszikus műveltség egyre mélyebb és 
tudatosabb megismerésének elhatározó szerepe volt az új kultúra kialakításá-
ban” (Hont 1972, 146). 

Cammelli (1436-1502) 1480-tól szinte haláláig az Este család ud-
varaiban élt, de emellett kötődött Mantovához és Milánóhoz is (Pazzaglia 
1993). Ő nem egy antik művet választ tragédiája alapjául, hanem a másfél 
évszázaddal korábban született Dekameron egyik tragikus módon végződő 
szerelmi történetét. Azonban már a tragédia legelején felidézi az antik vilá-
got, hiszen a témamegjelölésben megjelenik Seneca alakja, akit Plútó azért 
küldött el az emberek közé, hogy megismertesse velük ezt a szerelmi törté-
netet, amit ő maga írt még fiatal korában. Nem csak a szórakoztatás a célja, 
hanem hogy a közönség, az olvasók tanuljanak a két szerelmes történetéből. 
A mű végén a szerző fel is hívja az apák figyelmét, hogy Panfila és Filostrato 
szomorú sorsából okulva vigyázzanak lányaikra. A közönség Seneca megi-
dézésével megéli az antik kultúrával, az antikvitás világával, az aranykorral 
való találkozást. Az ő alakja a biztosíték a Panfila klasszikus voltára. Az antik 
múlttal kapcsolatot kereső humanista kultúra számára fontos volt, hogy a régi 
elődökhöz forduljanak, az ókori Róma nagy mestereitől merítsenek ihletet, 
őket utánozzák, mert ily módon hitelesítették a jelen produktumait. Hason-
ló jelenséggel találkozhatunk Gasparo Visconti Pasitea című komédiájában, 
hiszen itt is megjelenik a prológusban egy régi előd, Caecilius Statius komé-
diaíró, aki Viscontihoz hasonlóan szintén milánói származású volt.  

54  Az tanulmány terjedelmi kereteit figyelembe véve most nincs lehetőség a teljes 
elemzés bemutatására, csak néhány példán keresztül szeretném bemutatni a művek közti 
eltéréseket.
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Boccaccio novellája szerint „Tancredi, Salerno fejedelme megöli le-
ányának szerelmesét, s annak szívét aranyserlegben elküldi leányának, ki is 
méregitalt önt arra, az italt megissza, s ekképpen meghal” (Boccaccio 1985, 
313). Azonban Cammelli a dekameroni mintához képest megváltoztatja a 
helyszínt, valamint a szereplők nevét is. Tancredi, Salerno fejedelme helyett 
a thébai király, Demetrio jelenik meg, míg Ghismonda és Guiscardo helyett 
Panfila és Filostrato. Egyrészt a hagyomány része volt a reneszánsz korában 
a görögös névadás, másrészt megfigyelhető az újabb utalás a Dekameronra, 
hiszen Panfila és Filostrato, a két főszereplő boccacciói nevet kap. A De-
kameron negyedik napjának, mely napon a tragédia cselekményének alapját 
képező történet elhangzik, éppen Filostrato a királya. Ő az, aki úgy határoz, 
hogy ezen a napon olyan emberekről mondjanak történeteket, kiknek szerel-
me tragikus véget ért. 

Cammelli művében két nagyon fontos szereplő is megjelenik, akik 
Boccaccio szövegéből nem ismertek. Az egyik Tindaro, Filostrato idős szol-
gája, aki arra buzdítja az ifjút, hogy használja ki az adandó alkalmat, telje-
sítse be szerelmét Panfilával. Tindarót azonban nem csak az ifjú iránt érzett 
szeretete hajtja, hanem így akar bosszút állni a királyon, aki sosem becsülte 
őt, valamint fáradozásait méltóképpen. Abban bízik, hogy ily módon, habár 
közvetetten, de mégis visszafizethet valamit Demetriónak a sok sérelemből, 
melyet udvarában elszenvedett. 

«Vedi che Amor m’ha mostro il tempo e ’l loco

e ’l modo a fare ogni vendetta mia […]»55 (Cammelli 1983, 430)

A király ezt előrevetíti már a tragédia legelején, az első felvonásban, hiszen 
ő maga meséli lányának, hogy az uralkodók sokszor félnek a saját szolgáik-
tól, hogy egyszer bosszút állnak rajtuk azért, mert helytelenül bánt velük az 
uralkodó vagy attól, hogy ezeket a szolgákat az ellenségük, rosszakarójuk 
felhasználhatja ellenük. Demetrio bevallja lányának, hogy habár már hetven 
éves elmúlt, nem telt el úgy egyetlen nap sem, hogy ennek a sötét gondo-
latnak a fellege ne vetett volna árnyékot életére. Demetrio félelme, sejtése 
egyáltalán nem alaptalan, hiszen Tindaro minden segítséget megad Filostra-
tónak, tudván, hogy ez a kapcsolat milyen nagy szégyent, bánatot okozna a 
királynak. Tindaro alakja lehetőséget biztosít arra, hogy Cammelli kifejezésre 

55  „Látom, hogy Ámor megmutatta nekem a helyet, az időt / s módját annak, hogy 
bosszúmat véghezvigyem […]” (saját ford.)
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juttassa az udvart érintő kritikáit, melyeket valószínűsíthetően saját tapasz-
talatai alapoznak meg. Tindaro monológjaiban elmondja, hogy az uralkodó 
mennyire nem értékeli a szolgák fáradozásait, hogy egész életüket odaszán-
ják. Kifejti, hogy az udvari emberek között milyen nagy a bizalmatlanság, vi-
szályok vannak, mennyire örül az egyik a másik kárának. Ezzel Ercole d’Este 
figyelmét is felhívja rá, hogy melyek azok a hibák, melyeket a tökéletes feje-
delem nem szabad, hogy elkövessen. 

A másik, Cammelli által hozzáadott személy Pandero, a király titká-
ra. A harmadik felvonásban jelenik meg az alakja, amikor a király rájön lánya 
titkos kapcsolatára. Arra kéri Panderót, hogy avasson be tervébe két szol-
gát és az éj leple alatt fogják el Filostratót. Pandero teljes erejével próbálja 
megnyugtatni és lebeszélni a királyt gyilkos szándékáról, próbál ész érveket 
felsorakoztatni. A tanácsadó figurája a humanista fontosságát hangsúlyozza 
az udvarban, megjelenik az ideális fejedelem kérdése. Ercole d’Este udva-
rában ideális környezet alakult ki az udvari színjátszás kibontakozásához. 
Az udvarok a színház segítségével hatalmukat erősítették és mutatták meg 
a többi udvarnak, illetve a külvilágnak, hiszen ez is egyfajta propagandaként 
szolgált, de egyensúlyt is teremtett a különböző társadalmi rétegek között 
(Nyerges 2003). Ercole d’Este mintafejedelem akart lenni, a virágzó udvari 
színjátszással is Ferrara kulturális fölényét jelezték a többi udvar számára, és 
ezt a várost, mint modellt állították a többi elé. Cammelli Pandero alakjával 
arra hívja fel a figyelmet, hogy műveltségével a humanista hasznára van a 
fejdelemnek, így alakja, jelentősége nem elhanyagolható az udvarban. Ezzel 
Cammelli saját helyzetét, pozícióját is erősíti, hiszen ha Demetrio hallgatott 
volna Pandero tanácsaira, véleményére, akkor nem tapadt volna a kezéhez 
Filostrato vére, és egyetlen lányát sem veszítette volna el. Sőt, ha az ural-
kodó nem a saját feje után ment volna és nem hagyta volna, hogy haragja és 
csalódottsága irányítsa tetteit, akkor a fiatalok viszonya is titokban tartható 
lett volna, így azonban mindenki tudomást szerzett róla, hiszen lánya utolsó 
kívánságát, hogy Filostratóval egy sírba temesse el, nem tagadhatta meg.

A cselekményben is számos eltérést találhatunk a két szöveg között. 
A boccacciói szövegben az özvegyen maradt asszony az, aki figyelmes lesz 
apjának ifjú fegyverhordozójára, aki habár nem nemesi családból származik, 
jellemével, erényeivel kitűnt az udvarban. Cammelli tragédiájában, az első 
felvonásban a király Demetrio hosszasan dicséri lányának Filostratót, ő ülteti 
el a magot a lány fejében és szívében. Panfila nem keres magának új társat, 
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apja szavai élesztik fel benne a vágyat az ifjúval való kapcsolatra. Nem érti, 
hogy apja miért nem akarja újból férjhez adni, miért nem jut eszébe, hogy 
habár özvegy, még mindig fiatal és szép, szíve és teste vágyakkal van tele. 
Apja hajlott korát okolja azért, hogy nem gondol bele helyzetébe és abba 
sem, hogy a fiatal szolga dicséretével egyidejűleg, azon felbuzdulva lánya 
szívében már ki is választotta őt, mint szerelmesét. Ezzel szemben a Dekame-
ronban először jelenik meg a vágy az új szerelmes iránt, s majd csak később, 
hosszas, megfontolt mérlegelés után találja meg az asszony szerelme méltó 
tárgyát az ifjú fegyverhordozóban. 

« […] e veggendo che il padre, per l’amor che egli le portava, poca cura si 
dava di più maritarla, né a lei onesta cosa pareva il richiedernelo, si pensò di volere 
aver, se esser potesse, occultamente un valoroso amante. E veggendo molti uomini 
nella corte del padre usare, gentili e altri, sì come noi veggiamo nelle corti, e consi-
derate le maniere e i costumi di molti, tra gli altri un giovane valletto del padre, il cui 
nome era Guiscardo, uom di nazione assai umile ma per virtù e per costumi nobile, 
più che altro le piacque […]» (Boccaccio 1980, 344-345)56

Azonban a novellában is kiderül később, a beszélgetés során, amikor a feje-
delem magyarázatot vár lányától, hogy az apa sokat beszélt korábban a hű-
séges fegyverhordozóról, dicsérte erényeit, nemességét, így végső soron ő 
az, aki elindította az egész eseménysort. Cammelli műve ezen a téren sokkal 
részletesebb, hiszen ott az olvasók is meggyőződhetnek arról, milyen heve-
sen magasztalja a szolgát.

Mivel az apa nem gondoskodik lánya újbóli kiházasításáról, sőt mi 
több, ez még csak meg sem fordul a fejében, a nőnek kell cselekednie. Mind-
két műben a nő, Ghismonda, illetve Panfila a cselekvő, ő az, aki kezdemé-
nyez, megteszi az első lépést. Ez valamelyest rangjából is adódik, hiszen az 
ifjú csak egy szolga az udvarban, és nagy valószínűséggel nem szánta volna 
el magát a cselekvésre, ha nem bizonyosodott volna meg az asszony irán-
ta táplált érzelmeiről. Az asszony egy levelet juttat el a fiúhoz, a novellá-

56  „[…] és látta, hogy atyjának iránta való szeretetében kisebb gondja is nagyobb 
annál, hogy újból férjhez adja, maga pedig nem tartotta illendőnek ilyesmit kérni tőle, föltette 
magában, hogy ha csak lehet, nagy titokban derék szerelmest szerez magának. És látván atyjá-
nak udvarában számos nemes urat és egyéb férfiakat forgolódni, miként ma is látjuk fejedelmi 
udvarokban, és mérlegre vetvén sokaknak viselkedését és erkölcseit, leginkább megtetszett 
neki atyjának egyik ifjú fegyverhordozója, bizonyos Guiscardo nevezetű, meglehetősen ala-
csony származású ember, de jelességben és erkölcsökben bárki másnál nemesebb.” (Boccaccio 
1985, 313-314)
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ban egy nádszál belsejébe rejtve, míg a tragédiában egy szál rózsára tűzve. 
Cammelli művében még a fiatalok kapcsolatfelvételét is az apa indítja el, 
hiszen ő az, aki azt parancsolja Filostratónak, hogy ajándékozzon Panfilá-
nak két szál rózsát. Ez az ajándék szolgáltat alkalmat arra, hogy Panfila és 
Filostrato beszédbe elegyedjenek, és a titkos üzenet is eljusson a szolgához. 
A tragédia második felvonása Filostrato monológjával kezdődik, aki Panfi-
lával kapcsolatos érzéseivel, gondolataival küzd. Szégyen, vágy és félelem 
egyszerre kavarognak benne. Vágy a szeretett nő iránt, szégyen alacsony szá-
razása, a társadalmi különbségek miatt, félelem a lelepleződéstől, a király, az 
udvar haragjától. A tragédiában még a levél tartalmát is megismerjük, hiszen 
Filostrato megmutatja Tindarónak. Az eredeti történetben Ghismonda, saját 
bevallása szerint Ámor segítségével találja meg a módját, hogy ifjú kedve-
sével találkozhassanak. Napokba telik, mire saját erejéből ki tudja nyitni a 
már régen elfeledett, titkos alagút ajtaját, mely pont a szobájába vezet. Nem 
vár arra, hogy a férfi kitalálja a találkozás módját, kezébe veszi saját, illetve 
közös sorsukat. Ugyanaz a tettrekészség és kezdeményezés nyilvánul itt meg, 
mint a művek legelején, amikor úgy határoz, hogy „derék szerelmest” szerez 
magának, anélkül azonban, hogy ezzel magára, az apjára, az udvarra bármi-
lyen szégyent hozna.

A Dekameron novellájában nagyon pontos leírást találunk arról, 
hogy az apa, Tancredi hogyan kapja rajta lányát Guiscardóval. Teljesen vé-
letlenül jön rá, nem kémkedik a lánya után, meg sem fordul a fejében, hogy 
özvegyen maradt lánya új kapcsolatra vágyik. A tragédiában azonban semmit 
nem tudunk erről, Cammelli ezt a részét a történetnek homályban hagyja, és 
az olvasók, a közönség képzeletére bízza. Csak egy-két utalást találunk a szö-
vegben, amely arról tanúskodik, hogy a király maga jött rá a titkos viszonyra, 
nem valamelyik szolgálója árulta el neki. 

 «Et io non mai pensato […],

né de la mia figliola el grave errore,

se non che con questi occhi el vidi expresso.» (Cammelli 1983, 443)57

Mindkét szövegben nagyon erős a szerelem, a vágy erejének a jelenléte, mely 
minden akadályt legyőz, leleményes, azonban ha nem uralkodunk rajta, ak-
57  „Soha nem gondoltam volna[…], / hogy az én leányom ily súlyos hibát vét, / ha 
nem ezekkel a szemekkel láttam volna.”  (saját ford.)
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kor teljesen magával ragad. A két fiatal sem volt elég körültekintő, hiszen az 
apa meglátta őket, és ez az apró figyelmetlenség később az életükbe került. 
Az ifjú szolga is csak azt tudja felhozni egyetlen mentségének, hogy a szere-
lem nem csak nála, hanem minden földi hatalomnál erősebb.

 E darab esetében a színház, a dráma, a tragédia és az antikvitás kont-
extusai mellett például a korabeli szerelem-felfogás, a barátság, a jó fejede-
lem, az úr és a szolga viszonyainak működése is releváns szempontok, ezek 
ismerete nélkül nem értjük, mi miért történik, ehhez képest lehet értelmezni a 
szöveget.
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Absztrakt

Ivan Jackanin novelláinak tanulmányozása kevés szakirodalom tárgyát képe-
zi. E cikk az első, mely részletesen megvizsgálja a szerző A szűk utcák ideje 
című novellájának érzelemvilágát, átfogó elemzést ad a mű szerelemábrázo-
lásáról. Tanulmányozza a szereplők jellemét, cselekedeteit, illetve lelkivilá-
gát. 

Kulcsszavak: elbeszélés, költészet, pszichológiai elemzés, szerelem, művé-
szi ábrázolás. 
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Bevezetés

Ivan Jackanin jelenleg az egyik legnépszerűbb és legtermékenyebb külföldi 
ukrán író. Az Ukrajnával határos Szlovákiában él. A 80-as évek végétől jelen-
nek meg kötetei, eddig 13 novelláskötete látott napvilágot. Napjainkban az 
irodalomkritikusok, egyre többet emlegetik nevét, s egyre népszerűbb mun-
kássága. Elemzések jelentek meg Jaroszlav Dzsogánik, Fedir Kovács, Vitalij 
Konopelec, Mihajlo Roman tollából. Több átfogó tanulmány is foglalkozik 
az író életével, munkásságával. Ezek azonban csupán általánosan vizsgálják, 
kutatják művészetét, egyetlen munka sem tér ki részletesen Jackanin szere-
lemábrázolására, mely véleményem szerint, igen érdekes és sokszínű. 

A szűk utcák ideje című novella neorealisztikus stílusban íródott, a szerző 
ezzel a művével követte az Éva Bisz által megteremtett pszichológiai próza 
hagyományát. Véleményünk szerint, ez a novella a kiemelkedő darabja a mo-
dern szlovákiai ukrán irodalomnak.

A kutatás aktualitása, hogy a napjainkban íródott mű, számos tanulsággal 
szolgálhat a ma embere számára. Célunk, hogy rávilágítsunk azokra a sajá-
tosságokra, kifejezőeszközökre, melyeket a szerző felhasznál szerelemábrá-
zolása során.

A szűk utcák ideje című novella először Duklja nevű folyóirat ötödik számá-
ban jelent meg, 2004-ben. [Яцканин 2004, 33]. 2006-ban ismét napvilágot 
látott a Під синіми Бескидами című összefoglaló kiadványban, mely anto-
lógia szlovákiai ukrán költők és írók műveit közli. [Федака і Яцканин 2006, 
517-526]. 2010-ben Ivan Jackanin önálló kiadványban publikálta novelláit 
Втеча без вороття címmel, melyben az általunk vizsgált művön kívül még 
15  novella található. 2009-ben a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége 
kiadta a kortárs ukrán prózaírók antológiáját, Kárpátokon innen és túl cím-
mel, mely 31 magyar nyelvre lefordított novellát tartalmaz. Ebben a kiad-
ványban is megjelent Jackanin műve.

A gyűjtemény előszavát Petro Hodanics írta, aki az Ukrán Nemzeti 
Írószövetség kárpátaljai szervezetének vezetője. Az író megjegyezi, hogy: 
„Ennek a novelláskötetnek az összefoglaló címe: Kárpátokon innen és túl, 
ami korántsem véletlen, hiszen olyan kortárs ukrán írok munkáit tartalmaz-
za, akik ilyen vagy olyan módon a Tiszán túli vidékhez kötődnek. Vagy ott 
születtek, vagy ott élték le életük jelentős részét. Koruk, tanult szakmájuk 
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és életszemléletük ugyan többségében különbözik egymástól, az irodalom, 
a szépérzék és alkotni vágyás azonban összeköti őket” [Magyar Újságírók 
Kárpátaljai Szövetsége 2009, 5]. Az író külön hangsúlyozza az ukrán és a ma-
gyar szerzők régmúltra visszavezethető kapcsolatát: „Közös múltunkat nem 
tagadhatjuk le. A magyarok és az ukránok sorsát évszázadok kötik össze, ami 
nyomot hagyott kulturális értékeink alakulásában, gazdagodásában, hiszen 
elődeink is évszázadokon keresztül élénken érdeklődtek egymás irodalma és 
kultúrája iránt. Átvették egymás szociális-kulturális tapasztalatait, ami a poli-
tikai kataklizmák ellenére is hozzásegítette őket egymás megértéséhez. A sors 
és a történelem megtanított, hogy tiszteljük és toleráljuk egymást” [Magyar 
Újságírók Kárpátaljai Szövetsége 2009, 5]. 

Meg kell jegyeznünk, hogy ez a kiadvány egyedülálló és igen értékes, hiszen 
a magyar olvasó anyanyelvén élvezheti a kortárs ukrán próza gyöngyszemeit. 
Ezt a gondolatot hangsúlyozza Penckófer János is Piknik és vendéglátás című 
cikkében: „…e kötet két szempontból különösen figyelemreméltó. Az első 
feltétlenül a szélesebb magyar olvasóközönséget érinti, és mindenképp az 
egyes szerzők egyes műveinek szépirodalmi hatása körül keresendő, illetve 
a harmincegy mű által kirajzolódó világ ismerős ismeretlenségében. A másik 
pedig a régiós, a térségi szempontban rejlik. Például egy irodalom- vagy 
kultúrtörténeti áttekintes nagy haszonnal vizsgálhatná e régió ukrán és magyar 
irodalmának alakulását az elmúlt szűk száz esztendő törtenelmi-kultúrális 
eseményei, valamint a különféle határmódosítások között” [Penckófer 2011, 
645]. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy a fordított szöveg több pontatlanságot is tar-
talmaz. Már a szerző neve is hibásan íródott át, hiszen számtalan szakiroda-
lom tanulmányozása után bizton állítom, hogy az író nevének helyes magyar 
nyelvű átírása: Ivan Jackanin.

Tárgyalás

A szűk utcák ideje című novella öt részből áll, amelyek logikai sorrendben 
kapcsolódnak egymáshoz. A történet középpontjában egy fiatal nőt találunk, 
kinek életével és foglalkozásával ismerkedhetünk meg. Mindennapjait nagy 
gonddal ábrázolja a szerző, ezáltal kirajzolódik a fiatal hősnő pszichológiai 
portréja. Megtudjuk, hogy bár Eugénia egy gyönyörű fiatal lány, magánéle-
tében nincsenek sikerek. A férfiak csak egy szép játékszert látnak benne, s a 
munkahelyén sincsenek kiemelkedő sikerei. A történet lényege, hogy Eugé-
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nia szerelmi viszonyt folytat kolléganője, Gálya férjével. Egyszer, véletlenül 
találkoznak egy szűk utcán, s Gálya meggyanúsítja a lányt, hogy az el akarja 
lopni az ő életét. 

Jackanin sajátosan ábrázolja ezt a szerelmi háromszöget, hiszen, csupán az 
eseményekből tudjuk meg, hogy a főhősök nem boldogok, sőt elégedetlenek 
életükkel, hiszen egyikük sem talált rá a szerelemre, a szeretetre, mely kitel-
jesítené életüket.

A novella cselekményszála lineáris kronológiájú, viszont, mind sok Jackanin 
műben, megjelenik a visszatekintés. Minden részlet művészien kidolgozott, 
melyek gondosan építik részletről, részletre a novella cselekményét. A mű 
összes szereplője (Szlávko, Eugénia, testvére, Kosztya, Gálja) szeretethiány-
ban szenved, egytől egyig szeretetre éhesek. Nagyon jól definiálja ezt Erich 
Fromm: „...az emberek többsége úgy gondolja, hogy a szerelem lényege — 
előbb szeretve lenni, utána szeretni” [Фромм 2008, 71]. Ezt a nézetet vallják 
A szűk utcák ideje című novella főhősei is. Nem az önzetlen szerelem hívei. 
Csupán elvárják a szeretetet, de cserébe nem adnak semmit. 

A novella első része az előkészítés. Szlávko és a barátnője hazalátogatnak 
a fiú szüleihez. A műben nincs jellemzés, sem külső, sem belső. A szerző 
nem mutatja be a szereplő, sem külső, sem belső tulajdonságait nem írja le. 
Csupán ennyi, amit elmesél, hogy: „Szlavkonak senki nem vetette a szemé-
re, hogy a szüleit meglátogatva mindig más nővel érkezett” [Яцканин 2010, 
109]. Ebből a mondatból arra lehet következtetni, hogy Szlavko az a típusú 
férfi, aki gyakran, s könnyen cseréli partnerét. 

Szlávkoval, s annak életstílusával anyja egyáltalán nem foglalkozik, nem ér-
dekli fia életvitele: „Édesanyja nem is mutatkozott a fiatalok előtt, amikor 
pedig azok már búcsút vettek és a gépkocsi nyomában eloszlott a füst, az öreg 
odament hozzá és igyekezett a lehető legkedvesebben suttogni: „Maricska, 
neki is élni kell valahogy...” [Яцканин 2010, 109]. A lányról sem ad a szerző 
érdemleges leírást. Összesen annyit tudunk meg a műből, hogy nagyon szép: 
„Szép nő volt, a neve is szép volt, de Szlavko szülei soha többé nem látták” 
[Яцканин 2010, 110]. E szituációt olvasva, felmerül a kérdés, hogy ki is le-
het ez a titokzatos nő? A szövegből kiderül, hogy a pár kapcsolata nem lesz 
hosszú életű, hiszen a férfi nem egy hűséges típus, így a közös jövő elképzel-
hetetlen.
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A figyelem középpontjába kerül Eugénia ábrázolása. Jellemének jobb meg-
ismerése céljából a szerző bemutatja a lány családi körülményeit, hátterét. 
Megtudjuk, hogy 12 éves korától félárva, meghalt az édesanyja. Apja, ké-
mia professzor, egyedül neveli, s igyekszik megadni neki mindent, érzelmi és 
anyagi szempontból is.  Ezzel pótolva az édesanya hiányát. Az anya elvesz-
tésével a lány anyai szeretet nélkül, a férfi feleség, házastársi szerelem nélkül 
maradt. Ez egész életükre rányomta bélyegét: „Igyekezett a lehető legtöbb 
időt fordítani a kislányára, figyelmesen végighallgatta a mondandóit, gon-
doskodott arról, ne lehessen érezni sem, hogy valaki hiányzik a házból. A 
szomorúságot azonban nem lehet a zsebben elrejteni. Korábban egyenesen 
tartással járt, akár egy vonalzó, most hajlott volt, mint öreg fűzfa a vízparton” 
[Яцканин 2010, 111].

Míg apja élt, Eugénia biztonságban érezte magát. Halála után megszűnt ez, s 
egyedül volt a nagyvilágban. Dolgozni hívták egy újsághoz, de sokak véle-
ménye szerint, ez nem tehetsége, csak szépsége eredménye, hiszen „a szépek-
nek, mindig könnyebb az élet.” [Яцканин 2010, 112]. A munka nem hozta 
meg számára a kívánt eredményeket. Ellenkezőleg. Folyamatos feszültség, 
elégedetlenség vette körül, mely a fiatal lány depressziójához vezetett. A szer-
kesztő magas elvárásai, hogy a lány mindig érdekes, s újszerű legyen, mind 
rányomták bélyegüket hangulatára. Először csak nyugtatókat szed, de később 
az italhoz nyúl. A munkahelyi problémákat magánéleti gondok is tetőzik. A 
cselekmény bonyolításaként egy reggelen kezében egy üveg borral, megjele-
nik ismerőse, Kosztya. Ezt a találkozást a szerző erotikus túlfűtöttséggel áb-
rázolja: „Kosztya tekintete sehogy sem tudott elszakadni két mellbimbójától, 
amelyek mintha ki akartak volna ugrani a könnyű selyem alól. Aztán mégis-
csak levette szemét a melléről és tekintete egyre lejjebb és lejjebb kúszott... 
Érezte, hogy egész lénye fékezhetetlen energiával telik meg és egy tengeri 
hullám fokozatosan ledönti a lábáról. Térdre esve kiengedte kezéből a bo-
rosüveget, s az csendben elgurult a folyosón. Térden csúszott oda Eugéniá-
hoz, csókolta a lábát, a lány pedig simogatta az ő haját, amíg csak keze helyett 
meg nem érezte hálóingének finom selymét” [Яцканин 2010, 114]. A szerző 
e jelenet ábrázolásában gondosan ügyel arra, hogy kiderüljön számunkra, a 
két ember között nincsenek érzelmek, a jelenet csupán a sexuális kielégülést 
szolgálja. Nincsenek érzések, lelki egyesülés, csak fizikai vonzalom. Igazán 
banálissá teszi a helyzetet, mikor Eugénia megkéri Kosztyát, hogy valami 
szépet, kedveset mondjon neki, s a fiú hosszas tűnődés után sem tud monda-
ni neki semmilyen hízelgő, kedveskedő szót. Megszakítja beszélgetésüket, 
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mikor a férfi meglátja az asztalon azt az újságot, melynek szerkesztőségében 
a felesége, Gálja dolgozik. Bókok helyett gúnyolni kezdi Eugéniát, hogy az 
felhasználja az ő feleségének ötleteit, saját karrierje építéséhez. Ez a helyzet 
érzelmileg nagyon megviseli a nőt, hogy a férfi, akitől ő támogatást, érzése-
ket, kedvességet, esetleg szeretetet várt, ironikusan, gúnyolódva beszél vele. 

Joggal jegyzi meg  Erich Fromm, hogy „…a szexpartnerek csupán pillana-
tokig az aktus idejére adnak egymásnak érzéseket, érzelmeket, utána ugyan-
olyan idegenek egymás számára, mint előtte” [Фромм 2008, 127]. Eugénia 
és Kosztya nem tudnak megnyílni egymásnak, nem őszinték, kapcsolatuk 
csak a sexuális kielégülésre korlátozódik. Az is bizonyítja, hogy e két ember 
az együttlét után is idegen egymásnak, hogy a férfi nem őszinte a lánnyal, 
nem mesél neki szörnyű gyermekkoráról, melyet egy árvaházban töltött. Így 
a lány nem tudja meg, hogy kérésének teljesítésére Kosztya képtelen, hiszen 
a férfi gyermekkorát az árvaházban töltötte, megfosztották minden szülői 
szeretettől, így ezek az emóciók, azok kimutatása kimaradt az életéből. Sa-
ját magát sem tudja szeretni, értékelni, így elképzelhetetlen, hogy egy másik 
ember iránt érezzen effajta érzéseket. Erich Fromm szerint „.A gyerek érze-
lemvilágát, viszonyát az emberekhez, a világhoz, az anya befolyásolja. Ha az 
anya rosszkedvű, vagy elégedetlen, a gyermek is ezt látja, s belőle is elége-
detlen felnőtt lesz.”[Фромм 2008, 121]. Ebben az anya teljes hiánya az, ami 
rányomta bélyegét Kosztya jellemére.

Kosztya felesége, Gálja, szintén érzelemmentes ember. Eugénia teljes ellen-
téte. Falun nevelkedett az édesanyjával, az édesapja elhagyta őket. (ő is egy 
csonka család sarja, ahol megsérül a szeretet törvénye). Külsőleg is Eugénia 
ellentéte, nem éppen vonzó nő. Ő egy ismert, s kedvelt újságíró, de mindez 
nem jelenteti azt, hogy a magánéletében is boldog. Ez a nő is igényelte volna, 
hogy valaki róla, vagy neki is mond néha hízelgőt, vagy szépet, de mindezt 
soha nem kapta meg. Sikeres volt szakmai szempontból, viszont magánélete 
romokban hevert. Közös lányukra és férjére kevés ideje jutott, s nem is igé-
nyelt több időt erre fordítani. „Kosztya egyre ritkábban és ritkábban találko-
zott vele. A hírneve és a népszerűsége mindig közbeszólt. Ő pedig várta, hogy 
valaki, aki közel áll hozzá, róla is mond valami szépet” [Яцканин 2010, 116]. 

Eugénia és Gálja egy őszi naponegy szűk utcában találkoztak. Ez is szim-
bolikus jellegű. Eugénia vonzó és csábos, Gáljánál hatalmas táskák, éppen 
hazalátogatni készül a faluba. A szerző a részletes tájleírással, a táj hangula-
tával igyekszik hangsúlyozni, a fontos találkozó hangulatát, s azt, hogy ez a 
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kellemetlen találkozások ideje: „Az őszi napok olyan szürkévé lettek, hogy 
az óváros szűk utcácskái még keskenyebbekké váltak. Az őszi köd rátapadt 
a házak kőfalaira és a betonkerítésekre” [Яцканин 2010, 116]. Tudjuk azt, 
hogy az ősz a változások időszaka, s nem csupán a természetben, de az ember 
életében is az ősz az öregséget, a szürkeséget szimbolizálja. Az utca is szim-
bolikus jellegű, az ember életének útját jelképezi. Ezen a szűk úton találkozik 
össze a két főszereplő, a feleség és a szerető. Életük szála egybefonódott, egy 
férfihoz kötődik, így találkozásuk elkerülhetetlen. Gálja szemrehányást tesz 
Eugéniának, hogy az ellopja a férjét, s ez által az életét.  Ezek után mindkét 
nő megy tovább a maga útján. 

Befejezés

Minden ember vágya boldognak és örömtelinek lenni. Senki nem akar 
megbántott, reményvesztett, függő emberré válni. Bár Eugénia párt talált, de 
ez a kapcsolat nem teszi teljessé az életét, hiszen, erőfeszítés nélkül senki sem 
lehet boldog. Boldogságot csak azok az emberek érhetnek el, akik megértik 
annak jelentőségét és ismerik a hozzá vezető utat.

A mű is alátámasztja azt az örökérvényű gondolatot, hogy lopással boldogságot 
nem lehet építeni, még kevésbé a szerelmi eskü lopásával.
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AZ INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓ-
RENDSZEREK	HELYE	

AZ ÚJJÁALAKULÓ 
FELSŐOKTATÁSBAN,	AZ	EGYETEMI	

KUTATÁSFEJLESZTÉSBEN

Nemes	László
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Budapest, Magyarország

A felsőoktatás elképzelhetetlen könyvtárak nélkül, de hol a könyvtárak 
és az általuk nyújtott információs szolgáltatások helye az intézmények 
működésében?     
A felsőoktatás alapvetően az oktatás és a kutatás kettősségére valamint az úgy 
nevezett harmadik misszióra épül. E három funkció aránya intézményenként 
eltér, ugyanakkor az is kijelenthető, hogy az első kettőhöz leginkább 
köthető (egyetemi) szolgáltatás a könyvtár és a kapcsolódó szakirodalmi 
információs rendszerek. Hogyan kellene hatékonyan működniük az egyetemi 
tudástáraknak, milyen új – hallgatói – elvárásokkal kell szembenézniük a 
felsőoktatás irányítóinak, illetve milyen lehetőségeket rejt a felsőoktatási 
könyvtári hálózat potenciálja? Előadásomban e kérdésekre keresek választ.

Kulcsszavak: felsőoktatási szolgáltatások, felsőoktatási könyvtárak, 
tudástranszfer.
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A	felsőoktatás	szerepe	a	közösségi	tudás	terén

A társadalom szerveződése - amelynek célja szervezettségénél 
fogva összefogni és ezáltal biztosítani az emberi civilizáció(k) létrejöttét és 
fennmaradását - során különböző rendszerekből épült fel. Ezek közül az egyik 
legfontosabb a társadalom nem fizikai, hanem kulturális újratermelődését 
biztosító rendszer az oktatás, amely minden társadalomnak szükségszerűen 
központi funkcióját kell, hogy képezze, hiszen a tudást generációról 
generációra tovább kell adni (Ericson, 1997.) Az oktatás funkcióit a következő 
főbb pontokban lehet összefoglalni: (Halász, 2001)

• a kultúra újratermelése
• egyének személyének alakítása
• társadalmi struktúra újratermelése, alakítása vagy konzerválása  
• gazdasági  működés, illetve növekedés elősegítése
• politikai rendszer legitimálása

A kultúra összes definíciós elemében közös, hogy az adott társadalom 
fennmaradásához szükséges tapasztalatokat, ismereteket, normákat 
tartalmazza, összegezve azokat a tudás elemeket, amelyek meghatározzák 
az adott közösség egészét, illetve tagjait, valamint egyes rendszereinek, 
alrendszereinek működését. A tudás minden társadalom antropológiai 
konstans tényezője, hiszen minden emberi cselekvés a tudáson alapul. (Stehr 
1992.) Információmenedzsment szempontból viszont e meghatározások 
árnyalhatók. Halász Gábor úgy fogalmaz, a kultúra meghatározó része a 
tudás, amely a tudományok ismeretit és a mindennapi élet gyakorlásához 
szükséges ismereteket is magában rejti. (Halász, 2001) Az adat-információ-
tudás-bölcsesség piramist vizsgálva, én inkább azt mondanám, hogy ezek 
már tudás szint fölött álló bölcsességet jelentik. 

Az oktatás ezt termeli újra, így amikor oktatásról beszélünk a 
tudás újratermeléséről is, (Farkas, 2006) hiszen ezek a kultúra, a társadalmi 
bölcsesség egy-egy elemét reprodukálják. Ebben a folyamatban az oktatás 
persze nem egyedüli és kizárólagos szerepet tölt be, hiszen a nem formális, 
nem szervezett keretek között zajló reprodukció is nagyon fontos.
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Felsőoktatási	Szolgáltatások

A szervezett oktatás több szintre oszlik, időben és funkcióban 
elkülönítve - a közoktatást és felsőoktatást említeném -, amelyek az oktatás 
alap -és középfokú, valamint felsőfokú alrendszerei (Halász, 2001), amelyek 
közül utóbbival foglalkoznék.

A felsőoktatás felépítése, célja, egész közege nagyon sok ponton eltér 
a közoktatástól. Bár kevesebb hallgatót érint, mégis szervezete összetettebb és 
nagyobb, mint a közoktatásé.(Halász 2001). A felsőoktatás a rendszerváltást 
követő, de az utóbbi 10 évben felgyorsult tömegesedése, magával vonta, hogy 
már nem csak az elit képzése folyik benne, hanem az ország működtetésében 
“alacsonyabb” szinten dolgozók tudása is ebből a rendszerből származik, így 
elindult annak további differenciálódása, mind az intézményi típusokat, mind 
a képzési palettát illetően. Ez az információ szolgáltatásra is ki kell, hogy 
hasson.(Lukács). Intézményei (főiskolák, egyetemek) nem csak az oktatást 
és a nevelést támogatják, hanem más szolgáltatásokat is nyújtanak, kellene 
nyújtaniuk polgáraiknak, valamint különböző mértékben, de jelen van 
bennük az oktatás és a kutatás kettőssége, egymásra épülése. Értelemszerűen 
az oktatáshoz kapcsolódó kutatás (egyes esetekben attól független kutatás) az 
egyetemeken elvileg markánsabban jelenik meg, mint a főiskolákon, hiszen e 
két képzési forma elkülönítésében ennek kell lennie az egyik fő szempontnak.

A szolgáltatások (tehát minden, ami nem az oktatást jelenti) az 
alábbiak szerint csoportosíthatóak:

1. az oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó, nélkülözhetetlen információs 
szolgáltatások: a könyvtárak

2. adminisztrációs szolgáltatások, tanulmányi, doktori hivatalok
3. saját és külföldi hallgatók mobilitását elősegítő szolgáltatások
4. szociális szolgáltatások, pl.: kollégiumok, diákotthonok
5. szabadidős, fizikai és mentális egészség megőrzéshez kapcsolódó 

szolgáltatások, pl.: sportlétesítmények, kortárssegítők.
6. a képzéseket kiegészítő gyakorlatorientált, képzések szolgáltatások, 

pl.: karriertervezés, tréningek, állásinterjúkra való felkészítés, 
életpálya-tanácsadás

7. oktatás és kutatás financiális hátterét segítő szolgáltatások, pl.: 
pályázatfigyelés és pályázatírás

8. egyéb, kiegészítő szolgáltatások: kommunikáció, versenytársfigyelés, 
információgyűjtés, illetve elemzés
E szolgáltatások közül kettőben érdekeltek, van/lehet feladatuk a 
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felsőoktatási könyvtáraknak, amelyek az intézmény információs szolgáltatói. 
Nevezetesen az első pontban (oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatások), valamint a nyolcadik pontban jelzett egyéb szolgáltatások 
közül a versenytárs és sajtófigyelésben (külső információgyűjtés, és annak 
rendszerezése) láthatnak el feladatokat

Információszolgálatók

A felsőoktatási könyvtárak az intézményekkel együtt (néhol 
előbb is) jöttek létre. Mivel az egyes intézmények belső szervezetét érintő 
rendelkezések csak egy pontig univerzálnak (léteznek karok, intézetek, 
tanszékek, van intézményi könyvtár), így elég eltérő modellek alakultak ki 
a magyarországi felsőoktatási könyvtárak felépítését és működését illetően. 
Egyes intézményeknél széttagolt tanszéki szintig létező, erős könyvtári 
háló van, más intézményeknél egy nagy könyvtári épületbe és szervezetben 
helyezkedik el az egész intézményi könyvtár. Céljuk minden esetben az 
oktatók és hallgatók által az oktatás, illetve a kutatás terén támasztott 
információs és - a korábban létrejött - tudás igények kiszolgálása, ezért 
gyűjtőköri stratégiájuk egyik, ha nem a legfontosabb eleme, az intézményük 
által oktatott tudományterületre kiterjedő gyűjtés. Korábban a felsőoktatási 
könyvtárak kategórián belül az alábbi csoportokat különítették el (Varga, 
2001):

1. Tudományegyetemi könyvtárak
2. Szakegyetemi könyvtárak
3. Főiskolai könyvtárak
4. Kari könyvtárak
5. Intézeti, tanszéki (esetleg kutató központi) könyvtárak.

A felsorolás hiányos, hiszen az intézményekben működő kollégiumok 
és diákszállók jelentős részében működik könyvtár. E könyvtárak sajátosságai 
mindenképpen szükségessé teszik, hogy önálló kategóriaként kezeljük őket. 
Melyek ezek a sajátosságok?

A felsőoktatási diákotthonok alapvetően két csoportra oszthatók: 
szociális -, illetve szakkollégiumokra. A két típusban a közös, hogy mindkettő 
biztosítja a felsőoktatási intézmény bizonyos – a felvételi eljárás során 
kiválasztott – hallgatói számára a bent lakást. Ugyanakkor, míg a szociális 
kollégiumokban a bentlakók családjuk és saját szociális helyzetük alapján, 
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addig a szakkollégiumokba a tanulmányilag kiemelkedő, tehetséges diákok 
nyernek felvételt, akár bejárós státuszban is. Mindkét típusú kollégiumban 
működhetnek könyvtárak.

Ezen könyvtárakkal a hallgatóknak sajátos kapcsolata van, hiszen 
velük élnek, így speciális helyzetükből adódóan működésükben is eltérnek a 
többi felsőoktatásban működő könyvtári típustól. A könyvtáros és felhasználó 
viszonya is sokkal személyesebb lehet, különösen azért, mert a kollégiumi 
könyvtárakban arányaiban több hallgató, illetve fiatalabb könyvtáros 
dolgozik, mint más felsőoktatási könyvtártípus esetén, másik sajátosságuk, 
nevezetesen, hogy nyitva tartásuk is sokkal rugalmasabb, jobban igazodik 
a hallgatók tanulási szokásaihoz, azaz általában tovább - akár éjszakába 
nyúlóan is - nyitvatarthatnak. Állományuk pedig inkább szolgálja a tanulást, 
mint a kutatást.

A kollégiumi könyvtárak különlegessége továbbá, hogy nem csak 
napközben lehet róluk az intézmény által előfizetett - az esetek túlnyomó 
részében az intézményi IP cím tartományokhoz rendelt - adatbázisokat elérni.

A szakkollégiumok könyvtárai inkább hasonlítanak a 
szakkönyvtárakra, mint szociális társaik, állományuk követi az adott 
szakkollégium tematikáját, kutatási területeit. Feladatuk az általános 
szakirodalom mellett speciális irodalom gyűjtése is. Forrás allokáció 
szempontjából emiatt jobb helyzetben lehetnek mint szociális társaik, hiszen 
pályázati lehetőségeik tágabbak, akár önállóan, akár egy nagyobb pályázat 
részeseiként, valamint jobban számíthatnak az alumnusok adományaira.

Feladatok És Változások

2010-ben először osztották ki a kutató és a kiváló egyetemi címeket, 
illetve jelöltek ki hozzá külön forrásokat. Kérdés, hogy ez megváltoztatja-e 
az intézmények könyvtárainak szerepét is? Olyan választ jelen pillanatban 
nem adhatunk, hogy ezek a változások bekövetkeztek, hiszen kérdés, hogy 
e támogatás és kiemelés politika tartós lesz-e, amennyiben igen, akkor 
természetesen megindulnak ezen folyamatok, gyorsaságuk pedig az újabb 
pályázási kritériumok függvénye.

Mindezek mellett ki kell emelni, hogy az információ áramlás 
felgyorsulásában, és a digitalizálás lázában égő világban, amelyben a 
fiatalabb generációk még inkább nyitottak ezen újdonságok irányába, 
a felsőoktatási könyvtárak mindegyik típusának válaszolnia kell azon 
kihívásra, hogy egyszerre nyújtson releváns információkat, mégis előre 
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tervezze állományának alakítását, valamint alkalmazkodjon felhasználói 
sajátos igényeihez. Felsőoktatás könyvtár feladatai tehát a következők:

• oktatás és kutatás megfelelő arányú kiszolgálása, ez alapján  tananyag 
naprakész követése 
• minél szélesebb spektrumú elérhetőség, mint időben, mind 
módokban (fokozatok persze vannak)
• adatbázisok vásárlása, illetve létrehozása és szolgáltatása, utóbbi
által az intézmény tudás vagyonának tényleges hasznosítása, 
• alap- és mesterszakos szakdolgozatok, PhD disszertációk kezelése 
• publikációs adatbázisok, repozitóriumok kezelése
• fokozatokhoz szükséges publikációk igazolása, azok hitelesítése
• korábbi állomány digitalizálása, közzététele 
• összességében az egyetem tudás vagyonának menedzselése. 

Végül, de nem utolsó sorban az intézmények könyvtárai 
előállíthatnak információs csomagokat az intézményről, valamint  intézmény 
tudás vagyonából, és  a kívülről vásárolt tudás vagyon előkészítéséből és 
működtetéséből. Ezeket a versenyszféra felé szolgáltatva megélénkíthetik az 
egyébként igen változatos képet mutató intézményi és magánszféra közötti 
kapcsolatokat.
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Abstract

In  J. M. Coetzee’s Life & Times of Michael K I am interested to see 
to what extent Coetzee’s novel can be read as a “descendent” of Beckett’s 
Molloy. In some respect, Coetzee’s text carries a sense of déjà-vu in respect 
to Beckett’s. The central motif that mostly relates and binds the two novels to 
each other is the mother-son relationship, more precisely, the son’s painstaking 
search for the mother. Both texts allocate a privileged place to the question of 
the mother, the two protagonists (Molloy and Michael K) defining themselves 
through and in this relationship. What makes Molloy and Michael K is the 
(lack of) relationship to their mothers. 

Keywords: mother-son relationship, wound, South-Africa, postcolonialism, 
war narrative
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Interviewed by David Attwell about the influence of Beckett on his 
fiction, Coetzee said:  “Beckett has meant a great deal to me in my own 
writing—that must be obvious. He is a clear influence on my prose” (Attwell 
1994, 25). Of all of Coetzee’s novels, it is Michael K (1983) and In the Heart 
of the Country (1977) that mostly bear the marks of Beckett on themselves, 
more precisely the marks of Molloy (1955), the first novel of Beckett’s 
trilogy. I am interested whether Michael K can be read as a “descendant” (or 
derivative) text of Molloy, if Molloy can be seen as a pretext of Michael K, 
and if one can find traces of Molloy in Michael K. 

The central motif that mostly relates and binds the two novels to each 
other is the mother-son relationship, more precisely, the son’s painstaking 
search for the mother. Both texts allocate a privileged place to the question of 
the mother, the two protagonists (Molloy and Michael K) defining themselves 
through and in this relationship. What makes Molloy and Michael K is the 
(lack of) relationship to their mothers. Both novels (both protagonists) 
are marked and defined by a “movement toward the mother.” Molloy is 
continually (never-endingly) afoot to his mother, constantly approaching 
but never reaching her. He is always in-between, never at home; he has left 
home and is on the way toward his mother’s place but he is stuck on the road 
towards her. Michael K is pushed away by his mother at his birth and she 
pushes him away neverendingly every Sunday when he goes to visit her and 
is then bound to leave her.

Set in the war-torn South Africa, Coetzee’s Life & Times of Michael 
K tells the story of a slow-witted, hare-lipped man (Michael K) and his fatally 
ill mother. Abandoned by his mother at a very early age and raised in a foster 
home until the age of eighteen, Michael doesn’t know parental love. He is 
carrying his mother in a homemade cart back to the land where she was born, 
but the mother dies on the way. Alone and severely undernourished, Michael 
starts living the aimless life of a beetle on a farm. 

Both Molloy and Michael K see their births as erroneous accidents, 
mistakes that should not have taken place. The following are Molloy’s 
reflections: “My mother. I don’t think too harshly of her. I know she did all 
she could not to have me, [. . .] And I forgive her for having jostled me a little 
in the first months and spoiled the only endurable, just endurable, period of 
my enormous history. [. . .] And if ever I’m reduced to looking for a meaning 
to my life, you never can tell, it’s in that old mess [. . .]” (Beckett 1955, 18-19, 
emphasis added). Similarly to Molloy, raising the question of his “use” in the 
world, Michael K comes to the answer: “The problem that had exercised him 
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years ago behind the bicycle shed at Huis Norenius, namely why he had been 
brought into the world, had received its answer: he had been brought into the 
world to look after his mother” (Coetzee 1998, 7). Both K’s and Molloy’s 
comments on their births pin down the meanings of their lives in their mother, 
as if they were born to life not for their own sake but primarily as their mother’s 
life-time “prostheses.” Neither Molloy nor K can help being for their mothers, 
existing as “lengthenings” of their mothers, this is a “necessity,” as Molloy 
puts it: “It came back to my mind, from nowhere, like a moment before my 
name, that I had set out to see my mother, at the beginning of this ending day. 
My reasons? I had forgotten them. But I knew them, I must have known them, 
I had only to find them again and I would sweep, with the clipped wings of 
necessity, to my mother” (Beckett 1955, 27). Molloy cannot give the reasons 
why he is going to his mother, his action does not have any given reason, it 
is a must-do, lacking any particular explanation. He cannot help going there, 
he cannot do otherwise than go to his mother. Everything else is subordinated 
to this primal “necessity.” It is grotesque (and comical and symptomatic) that 
Molloy is suffering of all sorts of problems with the leg, that part of the body 
that is supposed to bring him to his mother. In addition, there is a strong sense 
of irony in the fact that—lacking sound legs to bring him to his mother—
Molloy (rhetorically) chooses to go to her flying, on the “clipped wings of 
necessity” (27), a body-part (wings) that he completely lacks (if one reads 
Molloy’s metaphors literally). A third manner he ponders about to proceed 
toward his mother will be crawling on his belly like a serpent. The final 
choice of a vehicle to carry him there (succeeding the crutches) will be his 
bicycles the progressing of which is hardly shown; what we see of the bicycle 
is that Molloy stops and rests on it, “my arms on the handlebars, my head 
on my arms” (Beckett 1955, 20). Journeying for Beckett, Leslie Hill writes, 
“is a contradictory process, an alternating movement of egress and regress, 
attraction and repulsion, desire and loathing, displacement and stasis” (Hill 
1990, 61). “For most of the novel,” Hill adds, “though the claim must be that 
he is still on his way to see her, the narrator travels ever further away from 
her” (86). Molloy’s manner of progressing toward his mother resembles more 
an impotent and helpless backward movement or an endless standing and 
struggling at one point.

Michael K’s hare lip as well as Molloy’s lame leg appears as handicaps 
that are the causes—physical and symbolic—of the malfunctioning mother-
son relation. K’s hare lip is posited as the handicap that hinders the possibility 
of the formation of a normal mother-child relationship given the child’s 
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inability to suck; due to his leg injury Molloy moves toward his mother riding 
a bicycle and when he is not using a bicycle he uses his crutches. The hare 
lip “speaks” about K’s inability (incapability) to talk to his mother, while 
Molloy’s crutches and bicycle are indices (vehicles) of his lameness in (his) 
relation to his mother. Instead of directly approaching (and touching) their 
mothers, they both advance toward their mothers through supplements; it is 
sticks, crutches, bicycles, wheelbarrows and homemade carts that lead them 
on their way to their mothers.

The opening sentence of Michael K initiates one into a “deficiency 
narrative:” “The first thing the midwife noticed about Michael K when she 
helped him out of his mother into the world was that he had a hare lip” 
(Coetzee 1998, 3). Born in time of war, K comes into the world with a 
grimace on his face, the grimace foreshadowing and symbolically stating his 
future attitude of utter refusal and disregard toward the war.  The curling lip 
and the gaping nostril stand as tokens of his physical stiffening and symbolic 
numbing against the war. K, one could say, shows and looks an idiot “in front 
of” (facing) war. The sign of disinterest and lack of understanding on the 
child’s lips, the hare lip—contrary to the midwife’s promise that “it will close 
up as he grows older”—refuses to close up continuing its gaping on the world 
on the lips of the grown-up K as well. Opening with laying bare (exhibiting) 
K’s birth defect, the novel posits deficiency as a “colonial problem” or “war 
problem.” War-torn South Africa, it is suggested, cannot help producing 
unsound and defective specimen. The child’s inability to suck from his 
mother’s breast can either be attributed to the physical handicap—the lips are 
cleft so they cannot close properly around the nipple—or to an unconscious 
refusal to eat. Thirdly, the child’s refusal to suck might be seen as a refusal on 
the mother’s part to give the breast to a “monster.” The mother’s denial of the 
“freak son” (“She shivered to think of what had been growing in her all these 
months.” [Coetzee 1998, 3]) seals the child’s fate from its birth, marking the 
beginning of a malfunctioning mother-child relationship. Marked from birth 
as a “wrong issue,” the child Michael is disturbingly often referred to as an 
“it” in the opening passage (five times on the first page only), lending an 
alienating effect to the idea of the child in time of war.  Standing as a mark 
that children should not be born in time of war, the hare lip gapes idiotly, 
refusing and unwilling to “understand” war. 

Though sucking plays a significant role in Molloy, it does not appear 
as an activity of/between a mother and child. What Molloy sucks is stones, 
pebbles. Sucking appears as an activity the meaning of which is completely 
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detached from the idea of nursing and breast-feeding.  For Molloy the 
meaning of the sucking of his stones “is not the mother-oriented delight of 
babbling. [. . .] Sucking, in Molloy, like eating, is a constant encounter with 
the indigestible” (Hill 1990, 91). The urge and burden of finding meaning 
to his birth is juxtaposed with the happiness of meaninglessness of stone-
sucking. What fascinates Molloy in his pebbles is “the resistance to meaning 
of a group of solid stones” (Hill 1990, 91). Like the pebbles for Molloy, K’s 
packet of seeds (that he will take with him after he leaves his farm) comprise 
his most treasured possession (Head 1997, 105). In Coetzee, the issue of the 
child K’s not suckling appears as a factor hindering the possibility of the 
formation of an authentic mother-and-child relationship and as a mark of the 
woundedness of the mother-child liaison. 

The sick parental-filial relations seem to be “institutionalized” and 
reinforced by the authorities as well, as both Molloy and Michael K are 
punished on the way going to their mothers or on the way being with their 
mother. Molloy is stopped and punished for the “deplorable example” of 
“obscenely resting” (Beckett 1955, 24) while on the way to his mother:

But a little further on I heard myself hailed. I raised my head and saw 
a policeman. [. . .] What are you doing there? he said. I’m used to 
that question, I understood it immediately. Resting, I said. Resting, 
he said. Resting, I said. Will you answer my question? he cried. So 
it always is when I’m reduced to confabulation, I honestly believe I 
have answered the question I am asked and in reality I do nothing of 
the kind. I won’t reconstruct the conversation in all its meanderings. 
It ended in my understanding that my way of resting, my attitude 
when at rest, astride my bicycle, my arms on the handlebars, my 
head on my arms, was a violation of I don’t know what, public order, 
public decency. (Beckett 1955, 20)
The punishment scene in Molloy shares motifs with the punishment 

scene in Michael K. Travelling to Prince Albert with his sick mother in a 
ramshackle cart, Michael is forced to stop and turn back lacking a permit:

‘You can’t travel outside the peninsula without a permit. Go to the 
checkpoint and show them your permit and your papers. And listen 
to me: you want to stop on the expressway, you pull fifty meters 
off the roadside. That’s the regulation: fifty meters either side. 
anything nearer, you can get shot, no warning, no questions asked. 
Understand?’ [. . .]. ‘I don’t care who you are, who your mother is, if 
you haven’t got a permit you can’t leave the area, finished.’ (Coetzee 
1998, 22-23)
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In the case of both episodes the authorities stand up to deny and 
refuse their proceeding to or with their mothers. One could say that Molloy 
and Michael K are punished because they want to be with their mothers. 
Parental-filial relations are blocked and “contaminated” by “politics.” It is in 
this sense that I argue that both novels are colonial stories in a figurative sense. 
Molloy and K are stopped and refused to continue their journeys toward or 
with their mothers by the authorities. Neither of them feels guilty, neither of 
them understands why they were stopped, and the reasons for punishment in 
both cases are absurd or abnormal. In both cases it is the fact of being hailed 
by the authorities that makes Molloy and K guilty.
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Absztrakt

Dolgozatomban Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái című munkáját elemzem 
a Wolfgang Iser által kidolgozott fiktív, valós és imaginárius kategóriáinak 
használatával. Krúdy kötete, melyet elbeszélésciklusként értelmezek, azért 
is releváns e három fogalom viszonyának tekintetében, mert egy olyan 
biografikus státusszal rendelkező személyt tesz meg hősének, aki szerzőként 
az irodalom területén alkotott, ugyanakkor az író nem az irodalomtörténet 
eszközeivel próbálja meg felidézni alakját, hanem a fikcióteremtés 
módszerével. Először röviden beszélek az Ady Endre éjszakái filológiai és 
műfaji problémáiról, majd az iseri elképzelést kísérlem meg alkalmazni az 
írásokra. Azt szeretném megmutatni, mennyire sajátja a fikció önfeltárásának 
aktusa Krúdy prózapoétikájának.

Kulcsszavak: fiktív, valós, imaginárius, elbeszélésciklus, önfeltárás
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Bevezetés

Tanulmányom fiktív, valós és imaginárius összefüggését vizsgálja Krúdy 
Gyula Ady Endre éjszakái című kötetében. Ehhez elsősorban Wolfgang Iser 
A fiktív és az imaginárius (Iser 2001) című munkájában kifejtett elméletét 
használja fel, melyben a szerző a jól ismert valóság-fikció oppozíció helyett 
egy triád bevezetését javasolja, amelyben a két fogalom közé az imaginárius 
iktatódik (Iser 2001, 21). Krúdy Adyról szóló szövegei jól tematizálják fiktív 
és valós viszonyát, hiszen egy valóban élt személyről szólnak, akiről az író 
nem az irodalomtörténet eszközeivel emlékezik meg, hanem „a mesemondás 
körébe emeli át […] s szándékosan mossa el a valóság és az irodalom 
határait” (Fábri 1989b, 163).

A tanulmány első részében értekezek az Ady Endre éjszakáival 
kapcsolatos filológiai és műfaji problémákról. A második részben arra 
szeretnék rámutatni, milyen fontos szerepet játszik a fikció önfeltárásának 
aktusa Krúdy prózapoétikájában. Ebben a szakaszban részletesebben kitérek 
az operaházi szfinx-jelenenetre, valamint itt kísérlem meg applikálni Roland 
Barthes valósághatás-fogalmát is.

Filológiai	és	műfaji	problémák

Ady Endre éjszakái című kötet soha nem jelent meg Krúdy életében. Az a 
koncepció, hogy létezhet egy ilyen egységes szövegkorpusz, az utókor 
konstrukciója, akárcsak a Szindbád címmel azonosítható két gyűjteményes 
kötet esetében. Mindkét könyvet Kozocsa Sándor állította össze. Az egyiket 
1957-ben, a másodikat 1973-ban. A két könyv egyáltalán nem azonos: a bennük 
lévő szövegek összetétele és sorrendje is más. Az Ady Endre éjszakáinak 
kötetkiadásai esetében sem beszélhetünk egységes szövegkorpuszról, más 
szövegek is bekerültek későbbi kiadásokba, és a szövegek sorrendje is 
megváltozott. Az Ady Endre éjszakái – akárcsak a Szindbád - nem létezik 
mint önálló mű (Bezeczky 2007, 794).

Mit értünk akkor az Ady Endre éjszakái címen?
Először is azokat szövegeket, amelyeket Krúdy a Nyugatban és a 

Világban kezdett el publikálni 1925-1926-ban. Másodszor a Fehér Holló 
Könyvkiadónál 1947-ben Ady Endre éjszakái címmel megjelent kötetet. 
Harmadszor az Ady Endre éjszakái bekerült az Írói arcképek című 1957-es 
és az Irodalmi kalendáriom című 1989-es válogatásba. Végül a Fábri Anna 
által sajtó alá rendezett (1989; 2005) kötetre gondolok. Fábri több kötet (és a 
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kéziratok) alapján állította össze a könyvet. Azt igyekszik bizonyítani, hogy 
Krúdyt komolyan foglalkoztatta egy Ady-ciklus vagy kötet összeállításának 
gondolata. Még ha így is volna, Fábri érvelése akkor sem túlságosan 
meggyőző, amikor azt mondja: „A kéziratos anyagra támaszkodva s az 
értelemszerű összefüggéseket szem előtt tartva igyekeztem rekonstruálni az 
író által elképzelt sorrendet […]” (Fábri 1989a, 157). A továbbiakban az 
idézetek utóbbi kiadásból származnak.

A filológiai problémákkal szorosan összefügg a műfaj kérdése. Az Ady 
Endre éjszakáit elbeszélésciklusnak tekintem abban az értelemben, ahogy 
Bezeczky Gábor és Hajdú Péter meghatározza a fogalmat. Bezeczky szerint 
az elbeszélésciklus önállóan megálló darabokból áll, azonban előfordulhat, 
hogy a ciklusnak sem egyes darabjai, sem a darabok száma, sem sorrendjük 
nem állapítható meg, valamint a legtöbbször nem szerzői intenció eredménye, 
hanem az olvasói találékonyságon múlik a megtalálása (Bezeczky 2005, 
81). Hajdú szerint az elbeszélésciklus bizonyos fajta ellenregény, amely a 
világrendet kérdőjelezi meg, illetve engedi át a „tetszőlegesen variálható 
olvasói kísérletezés játékának” (Hajdú 2003, 186). Krúdy Adyról írott 
szövegei idő- és térkezelés szempontjából lazábban kapcsolódnak egybe, s 
koherens cselekményszál sem fedezhető fel bennük. Mindezek alapján az 
írások elbeszélésciklusnak nevezhetők. Ugyanakkor fontos megemlíteni, 
hogy létezik olyan felfogás, amely regényként értelmezi a szövegcsoportot 
(Sturm 2000, 24).

Fiktív,	valós	és	imaginárius	viszonya	az	Ady Endre éjszakáiban

Mint már említettem, fiktív, valós és imaginárius viszonyát vizsgálom Krúdy 
említett elbeszélésciklusában. Iser szerint kétségtelen, hogy az irodalmi 
szövegek számtalan olyan elemet tartalmaznak, amelyek valóságreferenciával 
bírnak, azonban a valóság dolgai, amint bekerülnek egy szövegbe, egy 
fikcióképző aktus révén lesznek irodalommá. A fikcióképzés aktusa játékba 
hoz egy imaginárius minőséget, amely nem tartozik a szövegben reprodukált 
valósághoz, de nem is választható el tőle. A valóság dolgai a szövegben 
már nem önmagukra, hanem valami másra utalnak. A fikcióképző aktus 
mindig valamilyen határátlépés. Kettős szándékkal zajlik: egyrészt a 
valós meghatározottságát megszüntetni, másrészt az imagináriust olyan 
meghatározottsággal felruházni, amellyel az nem rendelkezik (Iser 2001, 23). 
A fikcióképző aktuson belül elkülöníthetünk három különböző cselekvést: 
szelekciót, kombinációt és önfeltárást (Iser 2001, 25).
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Az irodalmi szöveg mindig tükröz valamilyen világhoz való hozzáállást. 
Ez a viszonyulás, mivel nem létezik a szerző által ábrázolt világban, csak 
úgy nyerhet formát, ha szó szerint beillesztik a valóságba. A szelekció 
maga is korlátok áthágása, ugyanis a kiválasztott elemek kikerülnek abból 
a szociokulturális közegből, amelyben addig léteztek. A kiválasztás által az 
észlelés tárgyaivá lesznek. A szövegbe beépült dolgok önmagukban nem 
fiktívek, kiválasztásuk által lesznek azok. A szelekció által létrehozott világ 
láttatni engedi azt is, ami a szelekcióból kimaradt, így lehetőség nyílik arra is, 
hogy a szövegben lévő elemeket a hiányzók fényében is megítélhessük (Iser 
2001, 25-26).

A kombináció aktusa a már a szövegbe bekerült elemek között 
viszonylatokat létesít. „A kombináció során létrejött viszonyok a szövegek 
>>tényszerűségéhez<< vezetnek” (Iser 2001, 29). A viszonyítási 
folyamat számos módon megvalósulhat, azonban az aktus sajátosságának 
megragadásához a transzgresszió három szintjét kell elkülöníteni. Az első 
szinten a kiválasztott szövegen kívüli konvenciók, értékek, allúziók, idézetek, 
stb. rendeződnek el. A második szint bizonyos szemantikai egységeknek 
szövegen belüli elrendezése, a harmadik pedig a szöveg lexikai szintje, 
amely a szótári jelentések egymásra gyakorolt hatásában és ezáltal történő 
fellazításában áll (Iser 2001, 30-31).

A harmadik fikcióképző aktus az önfeltárás. Az irodalmi szövegek 
számos, önnön fiktív voltukra rámutató elemet tartalmaznak, amelyek nem 
azonosíthatók kizárólagosan a szöveg nyelvi jeleivel. Az irodalmi szöveg 
föltárja saját fikcionalitását, s jelzi az olvasónak, hogy magatartását meg kell 
változtatnia. Továbbá a fikcionális szöveg rengeteg azonosítható dolgot vesz 
át a külvilágból és a korábbi irodalomból. Ezek azonban a fikcionalizáltság 
jegyeit viselik magukon, az olvasónak nem adottnak kell vennie ezeket a 
valóságokat, hanem úgy kell tennie, mintha adottak volnának. A fikcionális 
szövegek egy fontos tulajdonsága válik így láthatóvá: a bennük újraszervezett 
világ egészét „>>mintha<< konstrukcióvá” változtatják (Iser 2001, 34). A 
valóság reprodukálható lesz a fikcionális szövegben, de csak meghaladásának 
céljából. A szövegben ábrázolt valóság valami önmagán túlira mutat s feladata, 
hogy ezt a valamit, az imagináriust fölfoghatóvá tegye (Iser 2001, 35).

Krúdy elbeszélésciklusában számos olyan elem (személyek, helyek, 
tárgyak, stb.) jelenik meg, amely a szövegben már nem csak önmagára 
utal. Elég csak Három Holló nevű kocsmára utalnom, melynek borgőzös 
hangulatában a költő több verset is megír, vagy a borra, amely nem egyszerűen 
mint alkohol jelenik meg, hanem néhol az alkotáshoz szükséges kellék, máskor 
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méreg. A kombinációs aktus leginkább abban érhető tetten, hogy Krúdy úgy 
alakítja a szövegbe került elemeket, hogy hiteles képet alkossanak egy a 
polgári életmóddal, a megszokottal szembemenő életmódról, érvényesülési 
módszerről az irodalomban. Krúdy nem egyszerűen valóban létezett 
személyeket szerepeltet az írásokban, hanem olyan kapcsolódásokat hoz 
létre köztük (ld. a kávéházi asztaltársaságokat), amelyek egy egykor működő 
irodalmi mezőt és annak működésmódját rajzolják ki. A fikció önfeltárása 
pedig már abban is megmutatható, hogy Krúdy – bár nem tényszerűen – de 
egy valódi ontológiai státusszal rendelkező személyről akar megemlékezni, 
ami az olvasóban a dokumentumot mint szerződést idézheti fel, melyet 
ha rögtön el is utasít, de előtte emlékeznie kell rá. Iser szerint az irodalmi 
szövegek fiktív voltukra mutató jelei nem a fikcionalitást mint olyat idézik elő, 
csupán konvenciókat hoznak elő, melyek egyfajta szerződést alapoznak meg 
szerző és olvasó között (Iser 2001, 33). Az önleleplezés aktusához társítom 
az elbeszélés élőbeszédszerű jellegét, a legendásítás folyamatát, továbbá a 
„mintha” kötőszót is, melyet összekapcsolhatónak gondolok a fikcióképző 
aktusokkal abban az értelemben, hogy mindkettő valami olyasmit ruház fel 
megragadható formával, ami egyébként azzal nem rendelkezik.

Az Ady Endre éjszakái vállalja önnön fiktivitását, sőt arra reflektál is. 
Például az operaházi szfinxes kalandban, amelyben miután Ady megmássza 
a kőoroszlánt, majd leesik róla, a sérüléséhez kihívott Lukács doktor nem 
ad hitelt a történetnek, mondván sérülésnek nyoma sincs. A valóság nyomai 
eltűntek a doktor számára, nem tud megtörténtként tekinteni az elmeséltekre. 
Angyalosi Gergely szerint a történetet valóságosnak tekinthetjük, amennyiben 
más fiktív (és nem-fiktív) szövegek is építenek erre az alig-történetre. Krúdy 
úgy ábrázolja Adyt, mintha egyike volna irodalmi alakjainak, s a jelenet 
által az egész Ady-jelenséget kívánja megjeleníteni (Angyalosi 2010). Nem 
mellőzhető az elbeszélő szerepe a történetben, aki mint Jóbarát említődik 
meg, s szemtanúként beszéli el az eseményeket. Térbeli távolságának megvan 
a maga funkciója: nem hallhatja, hogy a költő mit sugdos a kőszobor fülébe, 
ezért úgy értelmezi, ahogy akarja (Angyalosi 2010). Angyalosi azonban nem 
említi a távolmaradás másik okát, melyet a narrátor mond:„… ez az úriember 
akkortájt nemcsak a kőszüzeket vetette meg, hanem a meleg húsból, forró 
szívből való hölgyeket is” (Krúdy 1989, 11). A mondatból egyfajta ironikus 
viszonyulása olvasható ki az elbeszélőnek saját magához, amelyet végül arra 
futtat ki a beszélő, hogy a Jóbarát inkább a borozóba menne, mintsem nőkhöz 
közelítsen.
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Itt utalok a Roland Barthes által leírt valósághatásra, amely szerint a 
narráció képes azt az illúziót kelteni, mintha a dolgok narrátori közvetítés 
nélkül jelennének meg (Barthes 1989, 147). Barthes a valósághatást kiváltó 
elemeken elsősorban az olyan véletlenszerűnek tűnő elemeket, jelzőket 
érti, amelyek éppen véletlenszerűségük folytán kelthetik a közvetítetlenség 
látszatát. Azonban éppen e véletlenszerűség miatt nem lehetséges 
kiküszöbölni a narrátori közvetítettséget. Az Ady Endre éjszakái ugyan nem 
sokszor kelti a narrátori jelenlét kiiktatódásának látszatát, hiszen az elbeszélő 
többször reflektál saját pozíciójára, azonban mégis érdemes utalni rá, ugyanis 
a narrátor a költő barátjának tünteti fel magát, és az olvasó ebből kiindulva 
feltételezheti azt, hogy egy Adyhoz közelebb álló személy reflektálatlanul, 
nyíltan, saját elbeszélői szerepét némileg kiiktatva képes beszélni róla.

A fikció önleleplezése kiemelt szerepet játszik a Krúdy-prózában, 
hiszen az életművön belül számos olyan regényt vagy elbeszélést találhatunk, 
amelyek fikció és valóság kapcsolatán keresztül tematizálják a jelenséget. 
A folyamat nemcsak tematikai, hanem stiláris, a kötőszavak szintjén is 
megjelenik. Krúdynál gyakran fordulnak elő hasonlatok, társítások a 
mintha kötőszóval, mint arra Gáspári László is rámutat (Gáspári 2004, 34-
36). Gáspári a szubnexió és a konkatenáció retorikai alakzatait emeli ki. A 
szubnexió a klasszikus retorika bővítéses mondatalakzata, a konkatenáció 
pedig olyan alakzat, amely a mondatot „az elemek, az emlékképek 
asszociatív kapcsolatával viszi tovább és lazítja föl” (Gáspári 2004, 33). 
Ennek az alakzategyüttesnek a nyelvi-grammatikai megjelenési formái a 
múlt felé táguló tér és idő, továbbá a feltételes hasonlító minthás társítások, 
kváziítéletek, kvázi-kijelentések, melyek a tulajdonképpeni történet- vagy 
cselekményszinthez képest többnyire „egy sajátos kvázi-szintnek az elemei” 
(Gáspári 2004, 33). Kemény Gábor „feltételes hasonlító mellékmondatot 
tartalmazó feltételes hasonlatoknak” nevezi a mintha kötőszós mondatokat, 
amelyekben a főmondat és a mellékmondat között ugyan hasonlatszerű 
a viszony, de nincsenek olyan hasonlított-hasonló viszonyba állítható 
párhuzamos mondatrészek, mint amilyenek a szabályos alakú hasonlatban 
vannak (Kemény 2002, 100). Jó példa erre a következő mondat, amelyben 
a narrátor Ady szemeiről ír: „Néztek mélázva, borral és szennyel meglocsolt 
kocsmaszobák felett, mintha szétnyíltak volna előtte egy pillanatra a falak, 
hogy lássa a messze elterülő, melankolikus Magyarországot!” (Krúdy 1989, 
10) Az idézetben észlelhető egy apró csúsztatás, ugyanis míg a mondat 
„mintha” kötőszó előtti része csak a költő szemeiről szól, addig a kötőszó utáni 
rész már a személy Ady Endréről. A rész-egész viszony anélkül cserélődik 
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fel, hogy azt bármilyen jelölő az olvasó tudomására hozná. Az idézett 
szakaszban a „mintha” egyrészt látomásossá teszi az elbeszélő mondatát, a 
falak megnyílásával egy vízió bontakozik ki, másrészt tudósít arról is, hogy 
ez csak egy víziónak a lehetősége.

Befejezés

Összességében elmondható, hogy Krúdy elbeszélésciklusában a fikció 
önfeltárásának aktusa tematikus és stiláris szinten egyaránt megjelenik. A 
tematikus szintre a szfinx-jelenetet hoztam példának, amelyen keresztül a 
narrációra is kitértem, stiláris szinten pedig leginkább a „mintha” kötőszóban 
jelentkezik az önmegmutatás, amely egy sajátos kvázi-szintet hoz létre a 
fikción belül.
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Absztrakt

Egy alkalmazási terület fogalmainak, összefüggéseinek leírására széles körben 
használnak szakterület-specifikus nyelveket (Domain Specific Language, 
DSL). A célunk egy módszer bemutatása, amely támogatja az automatikus 
teszteset generálást absztrakt tesztadatok alapján. A módszer egy olyan 
leképezésen alapszik, amely egy metamodellt, jólformáltsági kényszereket és 
hiányos példánymodellt vár bemenetül. A keretrendszer a modellt kiegészíti 
új elemekkel, ami tesztesetként értelmezhető. A teszteset generálás komoly 
kihívást jelent, mert (i) az összetett DSL-eken történő logikai következtetés 
algoritmikusan eldönthetetlen probléma, (ii) elméleti nehézségei vannak 
a hozzáadott jólformáltsági kényszerek kezelésének, és (iii) olyan eszköz 
fejlesztésére van szükség, logikai ismeretek nélkül is használható. Az eszközt 
az R3COP ARTEMIS projektben alkalmaztuk.

Kulcsszavak: szakterület specifikus nyelv, jólformáltsági kényszer, elsőren-
dű logika, teszteset generálás, tesztelés
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Bevezetés

Egy alkalmazási terület fogalmainak és összefüggéseinek leírására gyakran 
használnak szakterület specifikus nyelveket (DSL). A DSL-ek segítségével 
egyszerűen lehet az adott területhez kapcsolódó tesztadatokat definiálni, 
amely elkészítését grafikus tervezőeszközök segítik. A megtervezett meta-
modellekből könnyen származtathatóak és generálhatóak tesztesetek.

A következőkben egy módszert és egy arra épülő keretrendszert mu-
tatok be, amely képes metamodell és jólformáltsági kényszerek felhasználá-
sával egy kezdeti kiindulási példánymodellt (Gogolla et al. 2005) kiegészíte-
ni, úgy, hogy a definiált kényszereket és a metamodell megkötéseit kielégítse. 
Az így kapott érvényes modellt tesztesetként lehet felhasználni.

Az automatikus teszteset előállítás nehéz feladat, mivel (i) az összetett 
DSL-eken történő logikai következtetés algoritmikusan eldönthetetlen 
probléma, (ii) további elméleti nehézségei vannak a hozzáadott jólformáltsági 
kényszerek és származtatott értékek kezelésének, és (iii) olyan eszköz 
fejlesztésére van szükség, ami a következtetési eljárás ismerete nélkül is 
használható.

A tanulmányban bemutatjuk az eszköz megvalósítását motiváló 
R3Cop ipari projektet, illetve példát mutatunk a sikeres tesztgenerálásra.

Motiváció

A módszer megalkotását az ARTEMIS R3COP ipari projekt motiválta, 
amelyben biztonságkritikus autonóm rendszerek (pl. ipari robotok) tesztelé-
sének támogatása a cél. A konkrét feladat a tesztesetek előállítása volt OCL 
kényszerekkel meghatározott absztrakt tesztleírások alapján.

Az Elettric 80 cég lézervezérlésű autonóm villástargonca (Laser 
Guided Vechile, LGV) gyártásával foglalkozik. A targoncákat raktár 
épületekben használják, ahol a sikeres működéshez be kell tartani különböző 
biztonsági követelményeket. A cél az volt, hogy ezen LGV-k tesztelését 
támogassam: olyan teszteseteket kellett létrehozni, amelyben az LGV 
környezete automatikusan áll elő a különböző hozzáadott kényszereket 
betartva, majd a robot tesztelése ebben a környezetben zajlik. A targonca 
környezetét egy DSL definiálásával fogalmaztuk meg.
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Háttérismeretek

1. ábra Metamodell

A DSL-eket metamodellek készítésével fogalmazzuk meg. A metamodel a 
modellezési nyelv modellje, tartalmazhat osztályokat, attribútumokat és re-
ferenciákat. A metamodellből példányosítással példánymodellek készíthető-
ek el, amelyek a metamodellben megfogalmazott kényszereket, szabályokat 
betartják, illetve az objektumok attribútumai konkrét értéket kapnak. A kö-
vetkező metamodell az R3Cop projekt modelljének egy részlete, ami alap-
rajz definiálására alkalmas. Az Alaprajzon Objektumok helyezkedhetnek el, 
amelyekhez tartozik egy-egy Pozíció. Az objektumnak van neve, a pozíciók 
pedig rendelkeznek x és y koordinátákkal. Az osztályokat az objektumok és a 
pozíció tartalmazási élek kötik össze, amelyekhez számossági kényszereket 
társítottunk. A metamodell példányosításával hozhatók létre példánymodel-
lek, amire példa a 2. ábrán látható.

2. ábra Példánymodell
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Az Object Constraint Language (OCL) (OMG 2006) segítségével különböző 
jólformáltsági kényszereket fogalmazhatunk meg a meta-illetve példánymo-
dellel kapcsolatban. A kitűzött cél eléréséhez a kényszerek azon csoportját 
használtuk, amelyek kiértékelésük során vagy igazat, vagy hamisat kapunk. 
Az OCL nyelv előnyét és használhatóságát egy példán keresztül mutatjuk be. 
Az előbbi metamodellt kiegészítettük egy jobbAlsó és balFelső referenciákkal, 
az új modell a 3. ábrán látható. Ezek a pozíciók megadják a tervrajz bal alsó 
és jobb felső sarkának koordinátáit. Az objektumoknak az alaprajz területén 
belülre kell esniük: Alaprajz.allInstances() forall(a: Alaprajz| a.objektu-
mok forall(o: Objektum | (a.jobbAlsó null and a.balFelső null) imp-
lies  (o.pozíció.x> a.balFelső.x and o.pozíció.x<a.jobbAlsó))). A kényszer 
az y koordinátákra is kimondható. Az OCL nyelv használatával egy olyan 
kényszert tudtunk definiálni, amely a metamodell elemeivel nem írható le.

3. ábra Kibővített metamodell

A származtatott értékek a modell azon elemei, amelyek a többi modellelemből 
egy meghatározott módon mindig kiszámíthatóak. Az előbbi metamodellen 
újonnan bevezetett terület attribútum származtatott értékként értelmezhető.

Az elsőrendű logika segítségével logikai állításokat fogalmazhatunk 
meg. A nyelv tartalmaz különböző kvantorokat, atomi mondatokat, termeket, 
konstansokat, változókat, logikai műveleteket, predikátumokat és függvénye-
ket. A következő példa igazat ad eredményül, ha az alap nevű példány típusa 
Alaprajz: isType!Alaprajz(alap). Az SMT (Satisfiability Modulo Theories) 
(SMT 2013) megoldók elsőrendű logika nyelvét használják a következteté-
si eljárások során, amelyet kiegészítettek különböző beépített axiómarend-
szerekkel, következtetési eljárásokkal. Az SMT megoldó egyik lehetséges 
felhasználása, a bementben adott lekötetlen változók kiegészítése úgy, hogy 
matematikailag helyes axiómarendszert kapjunk.
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Tesztgenerálás	módszere

A tesztgenerálás módszere egy olyan matematikai kényszerkielégítési prob-
lémán alapszik, aminek egy hiányos tesztadatot, és a tesztleírásra használt 
DSL különböző megkötéseit adjuk a bemenetére és logikai feladatmegoldó 
segítségével olyan tesztadatot állít elő, ami megfelel az összes definiált jól-
formáltsági követelménynek.

Az elkészült eszköznek bemenetként a következő paramétereket kell 
megkapnia: a DSL-t leíró metamodellt, egy hiányos kezdeti példánymodellt 
és OCL nyelven megfogalmazott jólformáltsági kényszereket. A hiányos pél-
dánymodell egy speciális modell, amelyben nem követelmény még az össze-
függőség, hiányozhatnak objektumok, kötelező attribútumok és referenciák, 
lehetnek plusz élek behúzva, illetve tartalmazhat absztrakt objektumokat.

A bemeneti paraméterek meghatározása után lehetőségünk van a pél-
dánymodell méretérnek meghatározására:

• a kezdeti mérettel azonos: a hiányos példánymodellhez nem adható 

új objektum

• korlátozott: a modell méretét fixálhatjuk, ebben az esetben limitált 

számú új objektum hozható létre

 • nem meghatározott: a következtetési eljárás során a kényszereknek
 megfelelően alakul ki a modell mérete



133

4. ábra A modellgenerálás paraméterei
A modellgenerálás során elvárás, hogy a kimenetként kapott modell 

tartalmazza teljes egészében a kezdeti modellt, a benne definiált kapcsolatok, 
az attribútumok megfeleljenek a metamodellben megfogalmazottaknak és ki-
elégítsék a definiált jólformáltsági kényszereket. A felsorolt paraméterek és 
köztük lévő viszonyok a 4. ábrán tanulmányozhatóak.

A modellgenerálás során egy-egy transzformáció a metamodellt, a 
példánymodellt és a kényszereket automatizáltan feldolgozza, s lefordítja 
elsőrendű logikai axiómarendszerré, amelyet átadunk a Microsoft Z3 SMT 
megoldónak, ami a különböző következtetési eljárásainak köszönhetően ha-
tékonyan meg tudja oldani a definiált problémát. Az SMT megoldó a követ-
kező kimeneteket adhatja az eljárás végeztével:

• sat: ebben az esetben a megadott probléma megoldható

• unsat: a megadott kényszerek vagy a DSL definíciója ellentmondást 

  tartalmaz, azért a probléma megoldhatatlan

• timeout: a megoldó nem tud semmi biztosat mondani a probléma 

megoldhatóságáról

A kapott kimeneteknek megfelelően különböző a teendőnk. Timeout esetén 
a kényszerhalmaz redukálásával próbálkozhatunk, illetve magán a problé-
mán egyszerűsíthetünk a sikeres tesztgenerálás érdekében. Unsat esetén az 
elsőrendű logika nyelvén megfogalmazott ellenpéldát a megalkotott keret-
rendszer értelmezi, s elkészíti a definiált érvénytelen példánymodellt, ame-
lyet megvizsgálva megszüntethetjük az inkonzisztenciát a DSL-ben vagy a 
kényszerek között (Clavel et al. 2009). Sat esetén az elsőrendű logika nyelvén 
megfogalmazott példát az eszköz értelmezi, s előállítja az annak megfelelő 
példánymodellt, amelyet tesztesetként használhatunk, különböző beépített 
vizualizációs lehetőségekkel megjeleníthetjük vagy értelmezhetjük EMF pél-
dánymodellként, s esetlegesen további eszközök bemeneteként felhasznál-
hatjuk. A tesztgeneráláshoz szükséges komponenseket és azok kapcsolatát az 
5. ábra mutatja be.
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5. ábra A modellgenerálás folyamata és fázisai

Leképezés

A metamodellt, a példánymodellt, s a kényszereket is le kell fordítani 
elsőrendű logikai kifejezéssé a sikeres modellgenerálás érdekében (Semeráth 
2013) (Semeráth et al. 2013) (Beckert et al. 2002) (Cabot ez al. 2007). A 
transzformáció célja, hogy készüljön egy olyan logikai axiómarendszer, 
amely konzisztens az eredeti DSL-lel.

A leképezés során a példánymodell és a kényszerek logikai megfele-
lőjének a metamodell leképezésére kell épülniük, hiszen a példánymodellek 
és a kényszerek hivatkoznak a metamodell elemeire.

A leképezés elméletének megfogalmazása volt a legbonyolultabb ré-
sze a tesztgenerálási folyamat kialakításának, hiszen a leképezést egységesí-
teni kellett, úgy hogy a transzformáció automatizálható legyen. A leképezés 
során a másik probléma az volt, hogy a leképzendő nyelvek kifejezőereje 
nagyobb, mint az elsőrendű logikáé, így bizonyos nyelvi elemeket nem lehet 
egyértelműen megfeleltetni egy-egy logikai kifejezésnek. Ezekben az esetek-
ben különböző approximációs technikákat alkalmaztam. Egy  kifejezés 
alulról közelíti, approximálja, a  pedig felülről a P kifejezést, ha teljesül, 
hogy: . Az approximációs technikák alkalmazása 
során a logikailag nem kifejezhető állításokat felülről közelítettük egy logi-
kailag leírható kifejezéssel.
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A leképezés során törekedtem arra, hogy a kapott kifejezések az el-
sőrendű logika egy hatékonyan eldönthető fregmensébe essenek (Effectively 
Propositional Logic, EPR). Az EPR az elsőrendű logika egy részhalmaza, 
amely egzisztenciális és univerzális kvantorokat ebben a kötött sorrendben 
tartalmazza. A leképezés során azért törekedtünk arra, hogy a kifejezések ide 
kerüljenek, mivel a tételbizonyító ezen a halmazon tud hatékonyan következ-
tetéseket végezni.

Esettanulmány
 
A következőkben a teszteset generálásra szeretnénk példát mutatni az R3Cop 
ipari projekt egyik speciális esetén keresztül. A példában események sorren-
dezésének teszteléséhez szeretnék egy tesztesetet készíteni, ahol a referenci-
ák jelölik a különböző események egymásutániságát, amely alapján az ese-
ményekhez egy végrehajtási sorrendet szeretnék készíteni.

Az esettanulmány metamodelljének részlete a 6. ábrán látható.

 6. ábra Esemény metamodell

A Világ osztály tartalmazza az Eseményeket. Az Eseménynek van egy 
időBélyege, amely az esemény végrehajtási sorszámát jelenti. Az Események 
az előző és a következő referenciákkal vannak összekötve. A következő refe-
rencia azt jelenti, hogy ha x és y esemény, akkor, ha az x következő y kap-
csolat fenn áll, teljesül, hogy x időbélyege kisebb y időbélyegénél, illetve x 
előző y azt jelenti, hogy x időbélyege nagyobb, mint az y időbélyege, tehát x 
következő y ↔ y előző x. 
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Adott egy kezdeti példánymodell, ami a 7. ábrán látható. Az körök 
szimbolizálják az eseményeket, a nyilak pedig a következő referenciákat. Az 
eseményekhez tartozó időbélyegek nincsenek kitöltve, tehát az a feladat, 
hogy azokat meghatározzuk.

7. ábra Kezdeti példánymodell

A probléma megoldásához szükséges különböző kényszerek definiá-
lása, amelyek segítségével az időbélyeg értékek egyértelműen meghatározha-
tóak. A keretrendszerben ezeket a kényszereket OCL nyelven kell megadni, 
amelyeket jelen esetben természetes nyelven definiálunk:

• Ha két esemény között teljesül, hogy x következő y, akkor x időbé-
lyegének kisebbnek kell lennie, mint y időbélyege.
• Annak az eseménynek, amelynek nincs előzmény eseménye 0
időbélyeggel kell rendelkeznie.
• Minden időbélyegnek legalább 0 értékűnek kell lennie.
• A különböző eseményekhez különböző időbélyeg értékeknek kell
 tartoznia.
A problémát átadva a keretrendszernek a 8. ábrán látható megoldást 

kaptuk. A modell ki lett egészítve egy Világ típusú elemmel, illetve minden 
Esemény kapott egy kitöltött időbélyeget.



137

8. ábra Az érvényes példánymodell

A kapott példánymodell teljes, kielégíti a definiált kényszereket, il-
letve a metamodellben megfogalmazott megkötéseket. A modell teszteset-
ként felhasználható az LGV ütemezőjének tesztelésére.

A bemutatott példa egy nagyon gyakori sorrendezési problémára mu-
tatott rá, amely más területeken is gyakran előkerül. A fent bemutatott példá-
nál a kényszerekkel garantáljuk a körmentességet, amely nagyméretű, több 
ezer csúccsal rendelkező gráf esetén hasznosnak bizonyulhat.

Összefoglalás

Összességében elmondható, hogy elkészült a tesztgenerálási folyamat 
elmélete, amely során egy elkészített DSL-re alapozva jólformáltsági 
kényszerekkel és származtatott tulajdonságokkal definiálhatjuk egy-egy 
teszteset absztrakt leírását, amelyből automatikusan előállíthatóak konkrét 
tesztesetek. Mindennek a hátterében egy hatékonyan következtető SMT 
megoldó áll, amely nyelvére az absztrakt leírás automatikusan lefordítható, 
illetve a tételbizonyító által szolgáltatott teszteset logikai leírásának modellé 
alakítása is automatikusan történik. A módszer előnye, hogy a definiált 
absztrakt leírást is ellenőrzi, ha logikai ellentmondást található benne, akkor 
az egy ellenpéldával megmutatható, ami alapján a teszteset leírás könnyen 
javítható.

A hatékony tesztgenerálás érdekében az ismertetett módszer alap-
ján elkészült egy Eclipse rendszerbe integrált keretrendszer, ami rendelkezik 
egyszerűen használható grafikus felülettel, ezáltal megkönnyíti az absztrakt 
leírások elkészítését és a kezdeti modell definiálását. A keretrendszer további 
előnye, hogy támogatja az iparban alkalmazott gyakori, szabványos formá-
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tumokat.
A keretrendszer működését az R3Cop ipari projekttel, mint esettanul-

mánnyal demonstráltuk. Az esettanulmány egy egyszerűbb példáján keresz-
tül a tesztgenerálás gyakorlati haszna is bemutatásra került.
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Absztrakt

Napjaink szoftverei igen terjedelmesek és bonyolultak, így egy-
re nagyobb hangsúlyt kap az automatizált szoftvertesztelés témája ipari és 
akadémiai körökben is. A szimbolikus végrehajtás segítségével elméletileg 
megoldható, hogy egy függvényhez vagy programhoz olyan tesztbemene-
teket generáljunk, amelyekkel maximális fedettséget érhetünk el. Az elmúlt 
években több olyan eszköz készült, ami ezt a módszert használja, például a 
NASA által fejlesztett Symbolic Pathfinder. A tapasztalat viszont azt mutatja, 
hogy más-más bonyolultabb esettel nem tudnak az eszközök megbirkózni. A 
munkánk során az általunk fejlesztett keretrendszer segítségével több ilyen 
eszközt hasonlítottunk össze.

Kulcsszavak: tesztelés, szimbolikus végrehajtás, tesztbemenet-generálás, 
tesztgenerálás
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Bevezetés

A szoftvertesztelés kiemelten fontos területe az informatikának. Mivel a 
szoftverfejlesztési költségek fele gyakran a tesztelésre fordítódik, ezért kü-
lönösen fontos, hogy a tesztelési folyamat minél hatékonyabb és minél na-
gyobb mértékig automatizált legyen. A statikus ellenőrzési módszerek mellett 
dinamikus verifikációra is szükség van, amely során a szoftvert futás közben 
vizsgáljuk. 

A tesztelés minőségének egyik mérőszáma a kódlefedettség, ami megmutat-
ja, hogy a szoftver mely részeit milyen mértékig ellenőriztük. Egy ideális 
tesztbemenet-generáló eszköz olyan bemeneteket állít elő a program számá-
ra, amelyekkel az adott fedettségi kritériumoknak megfelelő legnagyobb fe-
dettség érhető el. Jelenleg több tesztbemenet-generáló eszköz is szabadon el-
érhető, ezeknek egy része szimbolikus végrehajtással működik. Néhány ilyen 
eszközt összefoglal az 1. táblázat.

Tesztbemenet-generálás	szimbolikus	végrehajtás	
segítségével

A szimbolikus végrehajtás (Symbolic Execution, SE) egy olyan programa-
nalízisre kidolgozott módszer, amely során a programot nem konkrét beme-
neti értékekkel, hanem szimbolikus változókkal futtatjuk (King 1976). Így 
a program futási útja a futás során szabályozható, és ennek segítségével fel-
deríthető, hogy mely bemeneti értékek aktiválják az adott futási utat. Teszt-
bemenet-generálásnál a cél az, hogy olyan értékeket állítson elő az eszköz, 
amellyel az összes lehetséges futási utat aktiválja.
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1. táblázat: Néhány szimbolikus végrehajtással működő tesztgeneráló eszköz

Név Platform Elérhetőség Frissítve
CATG Java Nyílt forráskód 2013
CREST C Nyílt forráskód 2012
CUTE & jCUTE C & Java Nem elérhető 2008
DART C Nem elérhető 2005
EXE C Nem elérhető 2006
LCT Java Nyílt forráskód 2012
KLEE C Nyílt forráskód 2013
Palus Java Nyílt forráskód 2011
PET/jPET Java Nyílt forráskód 2011
PEX .NET Zárt forráskód 2014
Symbolic PathFinder 
(SPF) Java Nyílt forráskód 2014

 A klasszikus szimbolikus végrehajtás során használt mélységi ke-
resés miatt a módszer nem tökéletes. A dinamikus szimbolikus végrehajtás 
(Dynamic Symbolic Execution, DSE) során a felderített elágazási feltételeket 
(path constraint) el kell tárolni, és a szimbolikus változóknak úgy kell érté-
ket választani, hogy a felderített futási út feltételeit kielégítsék. A feltételeket 
SMT problémaként szokás definiálni.
 Amikor az eszközfejlesztők publikálnak egy eszközt, rendszerint be-
mutatják saját mérési eredményeiket, valamint az eszközben megvalósított 
innovációt (Sen 2013, Albert et al. 2010, Păsăreanu et al. 2013). Ezt általában 
saját példaprogramjaikon vagy nyílt forrású szoftvereken végzik. Emellett 
több áttekintő tanulmány (Păsăreanu–Visser 2009, Cadar et al. 2011, Anand 
et al. 2013) és mérésen alapuló kvantitatív összehasonlítás (Lakhotia et al. 
2010, Qu–Robinson 2011) is készült a korábbi években. A kutatás kezdete-
kor több eszközt is kipróbáltunk, és a személyes tapasztalatunk az volt, hogy 
az eszközök nagy része hibát produkált, amikor a saját kódjainkon futtattuk 
őket. Ez általában rosszul kezelt nyelvi elemek vagy a szimbolikus végrehaj-
tás kihívásai miatt történt.
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A	szimbolikus	végrehajtás	kihívásai

A szimbolikus végrehajtás kihívásainak megoldásával ma is több kutató küzd, 
itt csak a releváns problémákat tömören említjük meg (Chen et al. 2013).

 Futási utak számának exponenciális növekedése (path explosion): a 
program méretével a lehetséges futási utak száma exponenciálisan nő, így a 
kielégítendő kényszerek száma is. Ezáltal a tesztgenerálás egy nagyobb prog-
ram esetén jóval több memóriát és számítási időt igényel.

 Bonyolult aritmetikai kifejezések és külsőségek: a szimbolikus végre-
hajtás lehetőségeit eléggé korlátozhatja a használt SMT megoldó, emellett a 
külsőségek forráskódja gyakran nem elérhető.

 Lebegőpontos számítások: a programok gyakran használnak lebegő-
pontos számításokat, azonban ezek nem teljesen pontosak. Gyakran a hasz-
nált SMT megoldó az ilyen kényszereket nem képes megoldani, vagy meg-
oldhatatlannak minősíti.

 Mutató műveletek, interakció a környezettel, többszálú alkalmazá-
sok: ezekkel a problémákkal részletesebben még nem foglalkoztunk.

Célok és eredmények

Amikor elkezdtünk a témával foglalkozni, egy olyan összehasonlítás elkészí-
tését tűztük ki célul, amely segítségével könnyen áttekinthető, hogy a külön-
féle eszközök milyen tesztbemenet-generálási képességekkel rendelkeznek. 
A munkánk során kidolgoztunk egy általános összehasonlítási módszertant 
az eszközök vizsgálatához, amely egy szempontrendszeren alapul. Ezt a Java 
platformra implementáltuk és segítségével három szimbolikus végrehajtással 
működő eszközt értékeltünk ki és hasonlítottunk össze.
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Az	összehasonlítási	módszertan

Az általunk javasolt összehasonlítási módszertan egy olyan szempont-
rendszeren alapul, amelynek az elemei azt vizsgálják, hogy egy-egy 
funkciót támogat-e az eszköz. Ehhez először az imperatív programo-
zási nyelvek által támogatott nyelvi elemeket és a gyakran használt 
programszervezési szerkezeteket gyűjtöttük össze. A kutatás során el-
végzett munkafolyamatot az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra: az általunk elvégzett munkafolyamat fázisai

 Egy eszköz vizsgálatához szükséges, hogy a szempontrendszer szem-
pontjaihoz kódrészleteket definiáljuk. A vizsgált eszköz feladata az, hogy 
ezekhez a kódrészletekhez generáljon bemeneteket úgy, hogy azok minél na-
gyobb fedettséget érjenek el. A kiértékelés során így meghatározható, hogy 
egy eszköz hogyan birkózott meg az adott szemponthoz tartozó kódrészle-
tekkel. A szempontrendszer (ld. 2. táblázat) tervezésekor a fő irányelvek a 
következők voltak:
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 Törekvés a teljességre: a szempontrendszerrel minél több esetet igye-
keztünk lefedni a realitás határain belül, mivel egy alapszintű, de részletes 
visszajelzés elkészítése volt a cél.

 Egyértelműség: a szempontrendszernek minden programozási 
nyelvre egyértelműnek kell lennie, tisztáznia kell azokat az eseteket, amikor 
ugyanannak a fogalomnak különböző jelentése van különböző programozási 
nyelvek esetén (pl.: C++ és Java referencia).

 Strukturáltság: fontosnak tartottuk, hogy a szempontrendszer jól 
strukturált és könnyen áttekinthető legyen, mert így a kiértékelés és a többi 
munkafázis eredménye is ugyanebben a struktúrában fog előállni.

 Tömörség: igyekeztünk a kódrészletek számát minimalizálni, így a 
kódbázis könnyebben karbantartható.

 Függőségek minimalizálása: a kódrészletek között kényszerűen van-
nak függőségek (pl.: a feltételes szerkezet használatához szükséges, hogy az 
adott típust támogassa az eszköz), azonban ezek számát igyekeztünk minima-
lizálni, valamint ügyeltünk arra, hogy ne forduljon elő körkörös függőség.

2. táblázat: az összehasonlítási szempontok

B Alapvető	nyelvi	elemek,	műveletek	és	vezérlési	szerkezetek
B1 primitív típusokat használó függvények
B2 feltételes szerkezetek
B3 ciklusok
B4 tömbök
B5 függvényhívás, rekurzív függvények
B6 kivételkezelés

S Struktúrák: a struktúrák olyan komplex típusok, amelyek más 
adattípusokból épülnek fel.
S1 struktúra használata
S2 struktúra használata feltételes szerkezetekkel
S3 struktúra használata ciklusokkal
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S4 struktúrát tartalmazó struktúrák
O Objektumok:	a struktúrák tartalmazási képességein felül meg-

valósíthatnak adatrejtést, valamint definiálhatnak metódusokat.
O1 egyszerű objektum
O2 másik objektumot használó objektum
O3 öröklés, interfész, absztrakt osztály
O4 metódus felüldefiniálás

G Genericitás
G1 generikus függvények
G2 generikus objektumok

L Beépített	függvénykönyvtár	használata:	mivel egy osztály-
könyvtár elég terjedelmes a gyakorlatban, így csak egy részét 
tűztük ki elsődleges célul.
L1 aritmetikai függvények
L2 karakterláncok
L3 csomagoló osztályok
L4 kollekciók
LO egyéb függvénykönyvtári funkciók

Egyéb A korábban felsorolt modulok nem tartalmaznak minden 
lehetséges esetet. Ebbe a modulba további egyedi nyelvi 
szerkezetek és egyéb funkciók kerültek besorolásra, va-
lamint a külső (általában harmadik fél által készített) osz-
tálykönyvtár használata.

Kódrészletek	implementálása

Az előző részben leírt összehasonlítási módszertan segítségével három Java 
platformra készült eszközt (CATG (Sen 2013), jPET (Albert et al. 2010) és 
Symbolic PathFinder (Păsăreanu et al. 2013)) értékeltünk ki és hasonlítottunk 
össze. A választás azért esett a Java platformra, mert itt állt rendelkezésre 
több eszköz, valamint a nyelv támogatja az objektum-orientált programozást. 
A szempontok alapján az irányelveket követve implementáltuk a kódrészle-
teket. Az implementációs kérdések tisztázása után 300 kódrészletet készítet-
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tünk, ezek megoszlása látható a 3. táblázatban.

3. táblázat: a kódrészletek számának megoszlása

Modul Kódrészletek	száma Összesen
B 62+31+27+18+10+21 169
S 4+4+6+3 17
O 21+2+8+4 35
G 4+6 10
L 20+13+3+11+10 57
Egyéb 1+4+3+4 12

 
Kiértékelő	keretrendszer

A kódrészletek száma indokolta, hogy egy automatikus keretrendszer végez-
ze el az eszközök futtatását a kódrészleteken valamint az eredmények kiérté-
kelését. Ezt az általunk erre a célra fejlesztett Symbolic Execution based Test 
Tool Evaluator (SETTE) szoftver végzi el. A SETTE annotációkat határoz 
meg, melyek segítségével definiálhatók a kódrészletekhez szükséges meta-
adatok, emellett lehetőséget ad saját példabemenetek megadására. Így akár 
eltérő kódrészlet-bázissal is használható, valamint egy új ellenőrizendő esz-
köz esetén csak azt a logikát kell implementálni, ami lehetővé teszi az eszköz 
futtatását és az általa generált kimenet értelmezését.

Kiértékelés és eredmények

A keretrendszer használatával a CATG, jPET és SPF eszközöket futtattuk a 
kódrészleteken, és rögzítettük a futások kimeneteit. A kiértékeléskor 5 fő ka-
tegóriát határoztunk meg, amelyekbe egy futás eredménye sorolható:

N/A:  A kódrészlet nem volt futtatható az eszközön
EX:  Az eszköz futása kivétel miatt leállt
T/M:  Időtúllépés (30 mp) vagy elfogyott a memória
NC:  Sikeres futtatás, nem sikerült az elérhető fedettséget elérni
C:  Sikeres futtatás, sikerült az elérhető fedettséget elérni
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A 4. táblázatban látható eredmények megadják, hogy egy adott eszköz egy 
adott szempont kódrészletei közül hány darabra produkálta az adott ered-
ményt.

4. táblázat: a futások eredményei szempontonként lebontva

Szempont CATG jPET SPF
B1 Alaptíp., műv. 4/0/0/0/58 20/0/0/0/42 2/0/0/0/60
B2 Elágazások 12/3/0/2/14 11/0/3/0/17 0/0/0/3/28
B3 Ciklusok 0/0/21/0/6 0/0/0/7/20 0/0/18/0/9
B4 Tömbök 10/2/0/3/3 0/0/0/5/13 0/0/0/15/3
B5 Függvényhívás 0/0/1/2/7 0/0/0/1/9 0/0/3/1/6
B6 Kivételek 0/19/0/2/0 11/0/0/2/8 0/0/0/0/21
S1 Egyszerű struktúra 2/0/0/0/2 0/0/0/0/4 0/0/0/2/2
S2 Strukt. feltételekkel 2/0/0/0/2 0/0/0/0/4 0/0/0/2/2
S3 Strukt. ciklusokkal 4/0/1/0/1 0/0/4/0/2 0/0/1/4/1
S4 Beágyazott strukt. 2/0/0/0/1 0/0/0/0/3 0/0/0/2/1
O1 Egyszerű obj. 13/0/5/0/3 0/0/2/5/14 0/2/4/11/4
O2 Más obj. haszn. 1/0/0/0/1 0/0/0/0/2 0/0/0/1/1
O3 Öröklés, interfész 7/0/0/0/1 4/0/0/3/1 0/0/0/7/1
O4 Túlterhelés 2/0/0/0/2 0/0/0/4/0 0/0/0/2/2
G1 Gen. függvények 4/0/0/0/0 2/0/0/0/2 0/0/0/4/0
G2 Gen. osztályok 6/0/0/0/0 3/0/0/1/2 0/6/0/0/0
L1 Aritmetika 15/0/0/3/2 18/0/0/2/0 1/1/0/11/7
L2 Karakterláncok 1/2/0/9/1 13/0/0/0/0 0/12/0/1/0
L3 Csomagolók 1/0/0/2/0 3/0/0/0/0 0/0/0/3/0
L4 Kollekciók 6/1/0/4/0 11/0/0/0/0 0/6/0/5/0
LO Egyéb könyvtári 2/2/0/6/0 9/0/0/0/1 0/6/0/4/0
Egyéb 11/0/0/0/1 3/3/0/1/5 0/0/0/8/4
Összesen 105/29/28/33/105 108/3/9/31/149 3/33/26/86/152

A kiértékelés során azonosítottuk azokat a funkciókat, amelyeket egy eszköz 
sem, vagy csak egy eszköz tudott megfelelően kezelni.
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 Struktúrák, objektumok: ezeket egy eszköz sem tudta megfelelően 
kezelni. Egyedül a jPET képes objektumok előállítására, azonban csak korlá-
tozott keretek között. 
 Genericitás: ezt a funkciót egy eszköz sem tudta megfelelően kezelni.
 Karakterláncok: a CATG csak egyenlőség vizsgálatára képes, a jPET 
egyáltalán nem kezeli, az SPF karakterlánc támogatását jelenleg is fejlesztik.
 Nemlineáris kifejezések, aritmetikai függvények: a fő probléma itt az, 
hogy az eszközök által használt SMT megoldók ezeket a kifejezéseket nem 
támogatják teljesen, valamint a CATG egyáltalán nem támogatja a lebegő-
pontos típusokat.
 Ciklusok: alapvetően az eszközök jól támogatják az egyszerűbb cik-
lusokat. A jPET érte el a legjobb eredményt, elsősorban azért, mert mélység-
korlátozott keresést végez.
 Tömbök: egyedül a jPET volt képes tömbök létrehozására.
 Külső osztálykönyvtár: ezt csak az SPF tudta kezelni.

Összegzés

A munkák során megterveztünk egy módszertant, ami segítségével különbö-
ző tesztbemenet-generáló eszközök összehasonlíthatók. Ehhez kidolgoztunk 
egy szempontrendszert, ami alapján kódrészleteket készítettünk Java nyel-
ven. Elkészítettünk egy automatizált futtató keretrendszert, aminek a segít-
ségével három szimbolikus végrehajtással működő tesztbemenet-generáló 
eszközt vizsgáltunk és hasonlítottunk össze. Korábban ilyen célkitűzésű ösz-
szehasonlítást nem végeztek.
A jövőbeli terveink között szerepel a fejlesztés alatt lévő eszközök folyamatos 
kiértékelésének automatizálása, így gyors visszajelzést nyújthatunk az eszköz-
fejlesztők számára. Továbbá a FuturICT.hu projekt (TAMOP-4.2.2.C-11/1/
KONV-2012-0013, VIKING Zrt. Balatonfüred) keretében megvizsgáljuk, 
hogy a tesztgeneráló eszközök mennyire képesek kezelni Android okostele-
fonok alkalmazásának kódjait.
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ALGORITMUSOK TANÍTÁSA

Göncziné	Kapros	Katalin
Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország

Absztrakt

Az algoritmusok jelentősége - mindazok mellett, hogy a mindennapi 
életünkön szerves részét képezi -, a számítógépes programok készí-
tésének folyamatában teljesedik ki. Számos tudományterület épül rá, 
például a matematika, az informatika, a könyvtár informatika.
Megvizsgáltam az elmúlt 20 év oktatási stratégiáit, fejlődését, a kon-
cepciók változásait. Kutatásom során három területre fordítottam ki-
emelt figyelmet, melyek a következők: az általános, a közép valamint 
a felsőoktatás. Vizsgálatomat mindhárom területen arra fókuszáltam, 
hogy melyik algoritmus leíró eszközöket részesítik előnyben, melyek 
azok az alapnyelvek és alapalgoritmusok, amelyeket felhasználnak és 
alapjául szolgálnak a későbbi ismereteknek. Valamint, hogyan vezetik 
rá a tanulókat, hallgatókat az algoritmikus gondolkodás elsajátítására.

Kulcsszavak: algoritmus, oktatás, algoritmikus gondolkodás, infor-
matika
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Bevezetés

Az algoritmusok jelentősége már a mindennapi életünkben is megmu-
tatkozik. Minden elvégzendő feladatnak megvan a saját algoritmusa. 
Mindezt tudatosan – például számunkra új probléma felmerülése esetén 
–, vagy tudat alatt, de követünk. Azokat a feladatokat, amelyek több-
ször kerülnek megvalósításra, azoknak a megoldási lépéseit minden al-
kalommal egyre hatékonyabbá tesszük, így a „gyakorlottak vagyunk” 
kifejezés nem más, mint megtaláltuk a legoptimálisabb algoritmust. 
Jelentősége mégis tanulmányainkban teljesedik ki. Minden tárgynak 
megvan a sajátos lépéssorozata, melyet lépésről lépésre követve ered-
ményes tanuláshoz, illetve feladatmegoldás esetén pontos megoldás-
hoz jutunk. A számítógépes programok készítésének folyamatában is 
erre támaszkodunk, a megfelelő algoritmus előállítását tekinthetjük 
elsődlegesnek, és így a tanításban is ez kapja a legnagyobb hangsúlyt. 
Mindezek mellett számos tudományterület épül rá, és különösen jelen-
tős az algoritmusok szerepe a matematika, az informatika és a könyv-
tár informatika oktatásában (pl. programozás, webtechnológia, script 
nyelvek stb.). Kutatásom fókuszában a könyvtári informatika fejlesz-
tési terület áll, melynek oktatásában közel tíz éve veszek részt.

Kutatásomban megvizsgálom az elmúlt években használt mód-
szertani eszközöket, azoknak hatásfokát. Miért szorult háttérbe az al-
goritmikus gondolkodásra történő nevelés, miért okoz ez számos hall-
gatónak nagy problémát? Megvizsgálom, mi okozza a nehézségeket, 
mik azok a gátló tényezők, amelyek akadályát képezik az algoritmusok 
egyszerűbb elsajátíthatóságának az oktatói és hallgatói oldalon egya-
ránt. Melyek a nehezen érthető részek, mik okozzák a tanítási-tanulási 
folyamat alapvető problémáit?

Ebben a témában folytatott kutatásom jelenlegi fázisát szeret-
ném bemutatni tanulmányomban. Megvizsgáltam az elmúlt 20 év ok-
tatási stratégiáit, fejlődését, a koncepciók változásait. Kutatásom során 
három területre fordítottam kiemelt figyelmet, melyek a következők: 
az általános, a közép valamint a felsőoktatás. A felsőoktatás területén 
belül a könyvtári informatika fejlesztési területre fektettem a hang-
súlyt. Vizsgálatomat mindhárom területen arra fókuszáltam, hogy me-
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lyik algoritmus leíró eszközöket részesítik előnyben, melyek azok az 
alapnyelvek és alapalgoritmusok, amelyeket felhasználnak és alapjául 
szolgálnak a későbbi ismereteknek.

Algoritmus	leíró	módszerek

Az algoritmusok általános értelemben nem más, mint tervszerűség. Ha egy 
elvégzendő cselekvéssorozatot előre, lépésről lépésre megtervezünk, akkor 
nem teszünk mást, mint algoritmust adunk egy bizonyos cél elérésére.1

Ha egy feladat algoritmusát másokkal is szeretnénk tudatni, akkor az algo-
ritmust le kell írnunk. A hazai szakirodalmakban négy algoritmus leíró mód-
szerrel találkozhatunk. Ezek a következők:

-	 szöveges: A szöveges leíró módszer a legkevésbé pontos, és a legter-
jengősebb, de mindenki számára érthető természetes nyelvű leírás. 
Nyelvezetében az emberi beszédhez közel áll. Egymást követő mon-
datokkal, hétköznapi nyelven, mondatszerűen írható le. Előnye, hogy 
közelebb áll a gondolkodásunkhoz. Természetes nyelvű leírásként is 
definiálható.

-	 pszeudonyelv: Az adott nyelv (pl. angol, magyar) szavainak, kife-
jezéseinek segítségével, illetve szimbólumok (pl.→, ← stb.) hasz-
nálatával írja le az algoritmus vezérlési szerkezeteit, végrehajtandó 
műveleteit. Az elemi tevékenységeket és feltételeket megállapodás 
szerint alkalmazzuk. Jól definiált, kizárólagos szabvány nem létezik 
rá. A hazai és nemzetközi szakirodalom gyakorlatában kialakult egy-
fajta szintaxis kisebb-nagyobb eltéréseket mutat a különböző szerzők, 
kiadók műveiben. Nevét onnan kapta, hogy szerkezetében hasonlít a 
programozási nyelvekre, mégsem követel meg aprólékos precizitást, 
így kényelmesen fogalmazhatjuk meg mondanivalónkat. Valahol a 
természetes emberi nyelv, és a programnyelvek közt helyezkedik el. 
Megnevezése, többek között a következők: pszeudo-kód.

-	 grafikus: A folyamatok megtervezését, leírását segítő grafikus esz-
közök a vizuális megjelenítést biztosítják. Ebbe a csoportjába tarto-
zik a vizuális megjelenítő nyelvek: ezek a folyamatábra, struktog-

1  Lovász László, Gács Péter. 1978. Algoritmusok. Budapest: Műszaki Könyvkiadó 
 (9.o) 
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ram, és a Jackson	módszer. Könnyen megtanulható, jól használható 
nyelv. A folyamatok megtervezését, ill. a folyamatok leírását többféle 
grafikus eszköz segíti. A folyamatábrával leírt szerkezet az egyik leg-
egyszerűbb, szimbólumokat használó tervezési módszer. A struktog-
ram-ban történő tervezés, hasonlóan a folyamatábrához, itt is fentről 
lefelé történik, az egész feladatnak egy téglalapot feleltetve meg. A 
részfeladatoknak megfelelően a téglalapot részekre osztjuk.

-	 programnyelv: a programok is tekinthetők egy algoritmus leírásá-
nak (Pl. PASCAL)

 

1. ábra Jackson módszer Szekvencia

2. ábra Jackson módszer Szelekció
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3. ábra Jackson módszer Iteráció

A Jackson módszerrel részletesen sajnos csak nagyon kevés újabb 
kiadású szakirodalom foglalkozik. Szerkezetében egy hierarchia-ábrát hoz 
létre. A probléma, illetve a megoldás szerkezetének ábrázolására alkalmas.

Alapfilozófiája: Egy probléma logikai szerkezete egyértelműen elő-
állítható az általa kezelt vagy előállított adatok szerkezete alapján.

A Jackson módszer, gondolkodási egysége a struktúra, amely egy 
olyan szerkezeti egység, amely megadja, hogy egy magasabb szintű dolog 
hogyan bomlik tovább komponensekre. A struktúra, ebben a módszerben is 
lehet elemi vagy összetett. Az elemi struktúrák azok, amelyeket nem bontunk 
tovább. Az összetett struktúra lehet: szekvencia, szelekció vagy iteráció. Az 
összetett struktúrák komponenseit (1.,2.,3. ábrán P1, P2-vel jelölve) Jackson 
alapján „rész”-nek nevezzük és egy összetett struktúrán belül a részek között 
egyféle (homogén) kapcsolat lehet, amit a struktúra típusa határoz meg.2 

Általános iskolai algoritmusok oktatása

Az algoritmusok oktatása általános iskolában az 5-6. osztálytól elkezdődik. 
Oktatásában két irányelv figyelhető meg. Az algoritmusokat megalapozó is-
meretek átadása, és a konkrét kezdeti lépések.
2 Nagy Elemérné, Nagy Elemér. 2005. Rendszertervezés (főiskolai jegyzet). SzTE 
 SzÉF (13-16.o)
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A LOGO nyelv használatával egyszerű, de ugyanakkor nagyon lát-
ványos „program”-ok írhatóak. A rögtön megjelenő produktum, ösztönző ha-
tása pozitívan befolyásolja a további munkát. Jó alapot biztosít, játékosan ve-
zeti rá a tanulókat az utasítások szekvenciálisan történő megadására, rávezeti 
a ciklusok alkalmazására, valamint a teknőc taníthatósága révén az eljárások 
definiálására. Majd ezt követi az algoritmusok tényleges bevezetése.

 

4. ábra Robot tanítása

Egyes könyvekben, mint ahogyan a 4. ábrán is látható Mészáros 
Tamásné: Informatika számítástechnika I. című könyvében3, ezen el-
veket LOGO használata nélkül, egy képzeletbeli „Robot” irányításával 
sajátítják el. A parancsok megegyeznek a LOGO nyelv parancsaival.

5. ábra Szekvencia

3  Mészáros Tamásné: Informatika számítástechnika I., Budapest, Poli-Kvitt Kiadó
  1992., 52.o
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6. ábra Szelekció

Más irodalmakban cselekvésre késztető jelek bevezetését alkalmaz-
zák, amely hidat képez a tényleges cselekvés és a szekvenciálisan leírt utasí-
tások között. Így, egyfajta játékkal vezetve rá a gyermekeket az algoritmus 3 
alapvető szerkezeti egységére: a szekvenciára, a szelekcióra és az iterációra. 
(5. 6. ábra)4

A háromszög a „Tapsolj!”, a kör a „Dobbants!”, a négyzet a „Kiálts!”…stb. 
Ezen utasítások meghatározásával, egyértelmű hozzárendelést képez a cse-
lekményhez. Felhívja a figyelmet, hogy az utasításokat csak fentről lefelé 
lehet végrehajtani az előírt lépéssorozatnak megfelelően, és valahányszor 
hajtódik is végre, mindenki ugyan ezt, ugyan úgy fogja végrehajtani, mint 
maga a számítógép. A játék továbbfejlesztésével megismerteti az elágazást 
és a ciklust.

7. ábra … részlet … Befeküdt a farkas a nagymama ágyába és amikor 
Piroska megérkezett, a farkas hamm – bekapta … Pszeudo kóddal5

4 Kőrösiné Mikis Márta, Mészáros Tamásné: Adatok és algoritmusok I., Budapest, 
 Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000., 4-5.o
5 Mészáros Tamásné: Informatika számítástechnika I., Budapest, Poli-Kvitt Kiadó
  1992. 54.o
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8. ábra … részlet … Befeküdt a farkas a nagymama ágyába, és amikor 
Piroska megérkezett, a farkas hamm – bekapta …

A másik irányelv a konkrét kezdeti lépések. Megfigyelhető, hogy 
bevezetésként mindenhol a szöveges algoritmus leíró nyelvet használják - 
konkrétan a természetes nyelvű leírást -, valamint a pszeudonyelveket (psze-
udo-kód). Ezek a feladatok általában az életből, a mindennapokból vett cse-
lekvéseket algoritmizálják, vagy a gyermekekhez oly közel álló mesékből 
vett részletet. (7. ábra) A grafikus pszeudonyelvek közül a folyamatábrával és 
a struktogrammal ismerkedhetnek meg a tanulók. (8. ábra)6 Az algoritmusok 
bevezetésére véleményem szerint a hasonló meserészletek leírása a leghaté-
konyabb módszer - legyen szó bármelyik korosztályról -, mert elűzi a tárgyal 
szemben támasztott kétségeket, félelmeket valamint felkelti az érdeklődést.

Az általános iskola 5-6. osztályában alapalgoritmusokról még nem 
beszélhetünk. Alapnyelvek tekintetében az algoritmusokat megelőző vagy 
követő nyelv a LOGO.

Az általános iskola 7-8. osztályában az eddigi ismeretekre alapozva 
elhagyják a természetes nyelvű leírást, és a pszeudo-nyelvet, folyamatábrát 
valamint struktogramot alkalmazzák algoritmus leíró eszközként. Az eddigi 
6  Mészáros Tamásné: Informatika számítástechnika I., Budapest, Poli-Kvitt Kiadó
  1992. 54.o
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ismeretek felszínre hozása érdekében általában a mindennapi életünkből vett 
példák segítségével elevenítik fel (teakészítés, telefonálás, fogmosás, borsó-
fejtés…stb.).

A következő alapalgoritmusok oktatása figyelhető meg: összegzés, 
szorzás; megszámlálás; eldöntés; kiválogatás; maximum, minimum kiválasz-
tás; csere; rendezés: (egyszerűsített) minimum-, és maximum kiválasztásos. 
Az érdeklődés fenntartására optimális lehetőséget nyújt a játékok algoritmu-
sának megírása. Pl. számlétra; számkitaláló; kő, papír, olló. Az algoritmusok-
ra épülő nyelvek a LOGO, és a Quick BASIC.

A 9-10. osztályban az algoritmusok bevezetésére, hasonlóképpen 
az előző évfolyamhoz, a pszeudo-kódot és a folyamatábrát alkalmazzák, új 
leíró eszközként megjelenik a PASCAL programnyelv. A struktogram ezen 
évfolyamon is általában csak bemutatásra kerül, feladatokban ritkán, csak az 
egyszerűbbeknél használják. A feladatok összetettsége, bonyolultsága követi 
a korosztálynak megfelelő elvárásokat.

Az előző évekhez hasonlóan itt is a konkrét példán, főleg matemati-
kai problémák meghatározására koncentrálva, valamint szerkezetének meg-
határozásaként történik az ismeretátadás.

Alapalgoritmusokat pszeudo-nyelven, de a legtöbb esetben az adott 
programnyelven vizsgálják. Az eddig ismereteket felhasználva optimalizál-
ják az algoritmusokat, hatékonyabbá téve azt.

Az alapalgoritmusok közül új ismeretként szolgál a tömbkezelő al-
goritmusok (tömbfeltöltés), a hatékonyabb rendezés, valamint az egyszerű 
keresők.

Az emelt szintű algoritmusokhoz az oktatás folyamán csak kevés 
olyan osztály van aki eljut, ezt a főiskolai képzésben ezt figyelembe kell ven-
ni.

Emelt szintű algoritmusok a következőek: a buborékos-, és beillesztéses ren-
dezés, a keresések (lineáris és bináris keresés), az összefuttatás és a backtrack.

Az algoritmusok számítógépes megvalósítása Pascal és Visual Basic 
Script nyelveken történik.
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A felsőoktatásban az eddig megismert algoritmus leíró nyelveken kí-
vül megismerkedhetünk, az un. Jackson módszerrel. Az általam megvizsgált 
könyvek mindegyikében bemutatásra kerül az algoritmus leíró nyelvek kö-
zük a pszeudo-kód, folyamatábra és a struktogram. Az előző tanulmányokra 
alapozva, ezek leírása célirányos, lényegre törő.

Az alapalgoritmusok pszeudo-kód segítségével minden esetben megtalálha-
tóak, legtöbb esetben folyamatábrával és Pascal programnyelven is. A kö-
zépiskolában vett alapalgoritmusok a következőkkel egészülnek ki. Shell 
beszúró rendezés, Fibonacci-sorozat, euklidészi-algoritmus, prímszámkereső 
algoritmusok.

A felsőoktatásban valósul meg a haladó szintű algoritmusok oktatá-
sa. Kutatásomban az alapalgoritmusokat helyeztem a középpontba, további 
kutatásomban tervezem kutatásom ilyen irányú kiterjesztését.

Az alapalgoritmusokra épülő nyelvek: Turbo Pascal, Turbo Basic, 
Quick Basic, JavaScript, C#, C++….

Összegzés

Véleményem szerint az általános iskolában alkalmazott játékos bevezetés 
leköti a diákok figyelmét, ösztönzi a minél több ismeret megszerzésére. A 
mindennapi cselekvések folyamatának és a meserészletek algoritmizálása 
észrevétlenül rávezet az algoritmusok alapelveire. Tapasztalataim szerint a 
struktogram használata nehézkes, bonyolultabb algoritmusok leírása nehe-
zen kivitelezhető, és egy idő után a helyhiánnyal is meg kell küzdenünk. A 
középiskolai szinten történő algoritmusok oktatásában véleményem szerint 
nagyobb hangsúlyt kellene kapniuk az alapalgoritmusoknak. Fontosnak tar-
tom az alapelvek rögzülését, inkább több gyakorlással és ha nem is az összes 
alapalgoritmus megtanításával, de amit megtanulnak azokat valóban értsék 
és tudják alkalmazni, ne csak „bemagolják”. Nagyban megnehezíti a főisko-
lai tanulmányokat, ha az alapok nem megfelelőek. A Jackson módszer hierar-
chia szerkezete igen látványos jól használható, tapasztalatom szerint mégis 
nehezen küzdenek meg a hallgatók az elsajátításával.

Az algoritmus-orientált képzés jellegzetes, eddig nem vagy nem tu-
datosan használt képességeket, rálátást igényel. Ennek elsajátítása mérföldkő 
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az oktatási folyamatban. Ezért nagyon fontos, hogy az algoritmusok oktatása, 
az oktatás hagyományos és új módszerei reflektorfénybe kerüljenek.

Eddig végzett kutatásaim is megerősítettek abban, hogy az algoritmusok taní-
tása és tanulása számos problémát vet fel. Szükséges új eszközök, módszerek 
felkutatása, fejlesztése.
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AZ USA EGYETEMI 
KÖNYVTÁRAINAK WEBKETTES 

SZOLGÁLTATÁSAI

Iszály Ferenc Zalán 
Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország

„A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a 
TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kivá-
lóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 

biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia prog-
ram” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.

Absztrakt

Kutatási területünk: „Elektronikus könyvtári szolgáltatások a 21. században.” 
E tanulmányban az USA egyetemi könyvtárait vizsgáljuk, mutatjuk be Web2.0 
(Könyvtár2.0) szolgáltatásaik szemszögéből. Röviden ismertetjük a webkettes 
internetes szolgáltatások lényegét, az egyes egyetemek Web2.0 szolgáltatása-
inak gyakoriságát, főbb jellemzőit, tartalmi elemeit. Diagramok segítségével 
szemléletesen is ábrázoljuk a statisztikai adatokat, és vonunk párhuzamot az 
USA egyetemeinek és az egyetemi könyvtárak webkettes szolgáltatásai kö-
zött. Összehasonlítjuk a magyarországi felsőoktatási könyvtárak és az USA 
egyetemi könyvtárainak webkettes szolgáltatásait, a főbb jellemzőket. Lé-
nyegre törően elemezzük a tartalmi elemeket, a statisztikai adatokat, utalunk 
a főbb eltérésekre, igyekszünk javaslatot tenni további hatékony internetes 
szolgáltatások bevezetésére az egyetemi könyvtárak vonatkozásában. Kuta-
tásainkat az USA 39 egyetemi könyvtárának integrált könyvtári rendszerének 
tanulmányozásával, elemzésével – induktív és kvantitatív módszerek 
alkalmazásával – elsősorban Internet segítségével valósítottuk meg.

Kulcsszavak:	USA,	Könyvtárak,	Web2.0,	Internet,	Szolgáltatások
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Kutatási cél

Kutatásunk fő célja a számítógépes integrált könyvtári rendszerek összeha-
sonlító elemzése, online katalógusok, E–könyvtári, internetes, Web2.0 szol-
gáltatások alapján, hazai megyei könyvtárak, felsőoktatási könyvtárak és 
USA-beli egyetemi könyvtári rendszerek tanulmányozásával.

A kutatási tapasztalatok felhasználásával célunk egy optimális elekt-
ronikus könyvtári szolgáltatásokkal rendelkező modell felvázolása, jellemző-
inek meghatározása.

E tanulmányban az USA egyetemi könyvtárakat vizsgáljuk, mutat-
juk be Web2.0-as szolgáltatásaik szemszögéből.   Kutatásainkat az USA 39 
egyetemi könyvtárának integrált könyvtári rendszerének tanulmányozásával, 
elemzésével valósítjuk meg. Összehasonlítjuk a hazai felsőoktatási 
könyvtárak, és az USA egyetemi könyvtárainak webkettes szolgáltatásait.

Webkettes szolgáltatások lényegi ismertetése

Fogalma:

A Web2.0 kifejezés olyan második generációs internetes szolgáltatások gyűj-
tőneve, amelyek esősorban a közösségre épülnek. A szolgáltató a keretrend-
szert biztosítja, a tartalmat a felhasználók hozzák létre, vagy töltik fel. 

A	webkettes	szolgáltatások	főbb	típusai:

Közösségi oldalak - Social networking.(Facebook, iWiW, Twitter) 
Képmegosztó oldalak(Flickr, Picasa)
Videómegosztó portálok(Videa, YouTube, Yahoo video)
Blog (www.blog.com)
Online irodai alkalmazások (Google Docs, Google Calendar, Thinkfree)
Fórumok (www.fszek.hu, http://forum.hoxa.hu) 
Wikipédia (www.wikipedia.org)
RSS (Really Simple Syndication = Egyszerű tartalommegosztás)
Podcast-ok (http://inforadio.hu/podcasting/, http://hetimeteor.hu/)
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Az	USA	egyetemi	könyvtárainak	Web2.0	szolgáltatásai

A vizsgált USA egyetemi könyvtárak táblázata

Sorsz. USA	Egyetemi	könyv-
tárak

Webcím

1. Arizona State Univers-
ity 

https://lib.asu.edu/

2. Binghamton University http://www.binghamton.edu/libraries/
3. California State Uni-

versity
(http://library.csumb.edu/

4. Central Washington 
University 

http://www.lib.cwu.edu/

5. Cleveland State Uni-
versity

(http://www.ulib.csuohio.edu/

6. Columbia University http://library.columbia.edu/
7. Georgetown University http://www.library.georgetown.edu/
8. Harvard University http://lib.harvard.edu/
9. Minnesota State Uni-

versity
http://lib.mnsu.edu/

10. New York University http://library.nyu.edu/
11. Ohio State University http://library.osu.edu/
12. Oklahoma State Uni-

versity
http://www.library.okstate.edu/

13. Oregon Health – Scien-
ce Univ.

http://www.ohsu.edu/xd/education/
library/

14. Pennsylvania State Uni-
versity 

http://www.libraries.psu.edu/psul/
home.html

15. Princeton University http://library.princeton.edu/
16. Seattle Pacific Univers-

ity
http://spu.edu/library)

17. Southern Utah Univers-
ity

http://www.li.suu.edu/

18. University of Arkansas http://www.uark.edu/
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19. University of Idaho http://www.lib.uidaho.edu/
20. University of Louisville http://louisville.edu/library/
21. University of Michigan http://www.lib.umich.edu/
22. University of Missouri http://missouri.edu/
23. University of New Eng-

land
http://www.une.edu/library/

24. University of New Me-
xico

http://elibrary.unm.edu/

25. University of North Ca-
rolina 

http://library.uncw.edu/

26. University of Oregon http://library.uoregon.edu/
27. University of pennsyl-

vania
http://www.library.upenn.edu/

28. University of South Ala-
bama

http://www.southalabama.edu/library.
html

29. University of Southern 
Indiana

http://www.usi.edu/

30. University of Tennessee  http://www.lib.utk.edu/
31. University of Virginia http://www.library.virginia.edu/
32. University of Wisconsin http://www.uwp.edu/departments/lib-

rary/
33. Univ. of California, Los 

Angeles
http://www.library.ucla.edu/

34. Univ. of California, San 
Diego

http://libraries.ucsd.edu/

35. Univ. of California, San 
Francisco

http://www.library.ucsf.edu/

36. Univ. of California, Sa-
nta Cruz

http://library.ucsc.edu/

37. Utah Valley University http://www.uvu.edu/library/
38. Western Washington 

University 
http://www.library.wwu.edu/

39. Yale University http://web.library.yale.edu/
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Az	USA	egyetemi	könyvtárainak	Web2.0	szolgáltatásai

Az alábbiakban táblázatba foglaltuk, hogy az egyes könyvtárak milyen típusú 
webkettes szolgáltatásokat biztosítanak – honlapukon – a hallgatóknak, az 
olvasóknak, a felhasználóknak. A sorok az egyetemi könyvtárakat jelentik, a 
fenti táblázatnak megfelelően arab számokkal jelölve. Az oszlopok a webket-
tes szolgáltatások típusait tartalmazzák

Az USA egyetemi könyvtárainak Web2.0 szolgáltatásai

Az alábbi diagram szemléletesen mutatja az USA egyetemi könyvtárak-
nál az egyes webkettes szolgáltatás-típusok gyakoriságát.
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Az USA egyetemi könyvtárak Web2.0 szolgáltatásainak
gyakorisági diagramja
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USA Egyetemi Könyvtárak Web2 szolgáltatásai

FaceBook
Twitter
YouTube
RSS
Pinterest
Instagram
Blog
Flickr
Foursquare
iTunesU
Google+
Mobile
Tumblr
WordpressTípus

Néhány	adatokkal	kapcsolatos	megjegyzés:

	Az USA minden egyetemi könyvtárának van webkettes szolgál-
tatása.

	A leggyakoribbak a FaceBook (100%) és a Twitter (97%).
	Az egyetemi könyvtárak minimális Web2.0 szolgáltatásainak 

száma: 2, a maximális: 9. 
	A különböző típusú Web2.0 szolgáltatások száma: 36. 
	A webkettes szolgáltatások teljes száma: 184.

Az	USA	egyetemi	könyvtárak	leggyakoribb	webkettes	szolgáltatásainak	
rövid	lényegi	ismertetése
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FaceBook A legnagyobb közösségi oldal.  A felhasználók létrehozhatnak 
egy személyes profilt, kapcsolódhatnak ismerőseikhez, 
csoportokhoz és rajongói oldalakhoz egyaránt, valamint 
üzeneteket válthatnak, és eseményeket szervezhetnek. Az 
üzenő falon keresztül híreket, információkat, weboldalakat és 
videókat is megoszthatnak egymással.

Twitter Ez egy mikroblog szolgáltatás, mely lehetővé teszi a felhasz-
nálóknak, hogy rövid bejegyzéseket vagy egymásnak szánt 
üzeneteket írjanak, 140 karakter hosszan.

YouTube A 2005 februárjában alapított YouTube (YT) egy videómeg-
osztó weblap, ahol a felhasználók videóklippeket tölthetnek 
fel, kereshetnek, nézhetnek meg és oszthatnak meg egymás-
sal. Megjegyzéseket fűzhetnek a videókhoz, lejátszási listákba 
menthetik azokat stb.

RSS Az RSS (Really Simple Syndication) webes együttműködésre 
szolgál, ami megkíméli a felhasználót, hogy ne kelljen folya-
matosan a forrás weboldalt látogatni az adott változások miatt, 
hanem ez a frissített cikkeket automatikusan megjeleníti. 

Pinterest Amerikai közösségi képmegosztó oldal, melyre regisztráció 
után, témák szerint lehet feltölteni képeket.

Instagram Egy közösségi hálózat, amely kifejezetten okostelefonra ké-
szült, és ezen keresztül, fényképeket, és videókat tud a felhasz-
náló megosztani. Ezeket szűrőkkel, feliratokkal és helymegha-
tározással lehet ellátni.

Blog Egy folyamatosan bejegyzésekkel bővülő weboldal. A blogok 
többsége nyilvános weblapként működik, a bejegyzések pedig 
fordított időrendi sorrendben vannak.

Flickr Ingyenes fényképmegosztó weboldal, web 2.0-s szolgáltatás, 
és online közösségi platform. Elsődleges célja a fotók gyors 
megosztása másokkal. Lehetőség van – kulcsszavak és cím-
kék segítségével – kategorizálásra, csoportosításra, rendezés-
re, több esetben képszerkesztésre is.
Sok blogíró használja fénykép tárhelyként.



171

Foursqua-
re

Egy fizikai bejelentkezésen alapuló ismertségi hálózat, ahol 
minden új helyszín pontot jelent az adott felhasználónak. Ér-
tékelni lehet, hogy pl. az adott könyvtárral milyen mértékben 
vagyunk megelégedve…
Webes, és mobil app-on keresztül érhető el.

iTunesU Az apple-nek a zene és videólejátszó programja.
Google+ A google ismertségi hálózata, melynek célja, hogy „az interne-

tes megosztást, a valósághoz tegye hasonlóvá”.
Mobile 
app

Mobile applikáció elérhető, androidra, és iphone-ra.

Tumblr Egy mikroblog írására alkalmas oldal, ahova fel tudjuk tölteni 
a videókat, szövegeket, fényképeket, hangfelvételeket osztha-
tunk meg, rövidebb blog formájában.

Wordpress Egy nyílt forráskódú tartalomkezelő, és blog rendszer. A fel-
használó egyszerre több WorldPress blogot is működtethet a 
szerverén, különböző könyvtárakba telepítve.

További statisztikai adatok, elemzések

Vizsgálatunk kiterjedt arra is, hogy az USA egyetemi honlapjai hány és mi-
lyen típusú webkettes szolgáltatást kínálnak a hallgatóknak, az érdeklődők-
nek. Az alábbi diagram ezeket az adatokat, valamint a könyvtári értékeket 
tartalmazza:
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USA egyetemek és egyetemi könyvtárak Web2.0 szolgáltatásainak diagramja
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Az USA egyetemeinek és egyetemi könyvtárainak Web2.0 szolgáltatásai 

Könyvtár
Egyetem

Észrevételek:

	A diagramon is érzékelhető, hogy van összefüggés az egyetemek és az 
egyetemi könyvtárak webkettes szolgáltatásai között, amit a két adatso-
ron végrehajtott korrelációs együttható értéke is mutat r=0,83, ami szoros 
kapcsolatnak felel meg.

	A Face Book és a Twitter esetében az értékek maximálisak és azonosak.
	A YouTube, az Instagram, a Linkedin, az iTunesU és a Google+ közösségi 

szolgáltatásokat nyújtó egyetemek száma többszöröse a könyvtárakénak.
	Az egyetemek Web2.0 szolgáltatásainak átlaga: 5,9 a könyvtárakénak: 

4,7.
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USA egyetemek és könyvtárak Web2.0 szolgáltatásainak átlag értékei
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Intézmény

USA Egyetemek és könyvtárak Web2 szolgáltatásainak átlaga

	Különösen feltűnő az eltérés - 8 szoros - a Linkedin esetében! Ennek oka 
egyrészt a könyvtárak speciálisabb funkcióira, másrészt ezen szolgáltatás 
üzleti tartalmi elemeire vezethetők vissza.

	Arányaiban még kevés – 8-10% - a könyvtári internetes szolgáltatások-
nak a mobil eszközökkel – Android, iPhone, BlackBerry - történő elérési 
lehetőségei.

	Kevésnek tűnik a blog 21%-os értéke, hiszen a jó könyvtári blog - klog, 
liblog – a könyvtárosi munka szempontjából több előnyös tulajdonsággal 
rendelkezik: 

o Napi szinten információk a könyvtárról. 
o A nem könyvtárlátogatók is kapcsolatba kerülhetnek a könyv-

tárral.
o Könnyen elérhető Internetes szolgáltatások: online katalógus, 

előjegyzés, hosszabbítás…)
o Szolgálhat online olvasói klubként, ahol a látogatók megoszthat-

ják egymással olvasmányélményeiket. 
o Közvetlen kommunikáció az olvasókkal: hozzászólhatnak, véle-

ményezhetnek, javaslatot tehetnek, szavazhatnak.
o Hasznos, összegző hírportál lehet információs szakemberek szá-

mára is.
o Tájékoztathat rendezvényekről, kulturális programokról.
o Segítségével az olvasó mélyebben megismerheti a könyvtárost.
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Néhány	további	tapasztalat

Az USA néhány Egyetemi könyvtáránál megtalálható „különleges” webket-
tes, internetes szolgáltatások: 

	Vállalkozóknak nyújtott szolgáltatás. 
	Saját egyetemi mobil website. 

Forrás: https://m.georgetown.edu/info/

	Saját egyetemi közösségi portál. 
	A könyvtár Honlapjáról az on-line források elérése. 
	A közösségi portálok különböző témákra, területi egységekre lebont-

va.
	Külön kutatási portál, a hallgatók, oktatók kutatásainak segítése, ösz-

tönzése. 
	Webáruház működtetése. 
	Megosztások a különböző website-ok között. 
	Nagyszámú – 295 - közösségi portál elérhetőségének a biztosítása. 
	Támogatási lehetőség. 
	Könyvtárak és múzeumok közös portál.
	Saját Web2.0-Könyvtár2 portál. 
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Két	meglepő	észrevétel:

1. Kapcsolattartáshoz nem alkalmazzák az internetes kommunikációs 
lehetőségeket. A jellemző elérhetőségi, kapcsolattartási formák az USA 
könyvtáraiban: telefon, mobil, email, chat, személyes találkozás.

Az USA könyvtáraiban jellemző elérhetőségi, kapcsolattartási formák 

(Forrás:http://uark.libguides.com/content.php?pid=377283&sid=3090128)

2. Nincs olyan USA egyetemi könyvtár, amelyik videokonferencia 
szolgáltatást nyújtana.

Webkettes	szolgáltatások	a	magyar	felsőoktatási	könyvtáraknál

Kutatásaink során 69 hazai felsőoktatási könyvtár vonatkozásában tanulmá-
nyoztuk az internetes szolgáltatásokat, az integrált könyvtári rendszereket, 
valamint a webkettes szolgáltatásaikat. 

Az alábbi diagram szemléletesen mutatja a magyar felsőoktatási könyv-
táraknál az egyes webkettes szolgáltatás-típusok gyakoriságát.
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A magyar felsőoktatási könyvtárak webkettes szolgáltatás-típusainak 
gyakorisági diagramja
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Néhány,	adatokkal	kapcsolatos	megjegyzés:

	A felsőoktatási könyvtárak 72%-ának van webkettes szolgálta-
tása.

	A leggyakoribbak a FaceBook (62%), valamint az RSS (46%).
	A felsőoktatási könyvtáraknál a webkettes szolgáltatások átlagos 

száma: 1,58.
	4 felsőoktatási intézmény, könyvtár egyáltalán nem rendelkezik 

webkettes szolgáltatással!
	15 felsőoktatási könyvtárnak van 4 „maximális” webkettes szol-

gáltatása. 

A	hazai	intézmények	videokonferencia	lehetőségei

Nagyszerű lehetőséget nyújt a könyvtárak számára is a videokonfe-
rencia szolgáltatás, melynek keretében lehetőség van több helyszínen video-
konferencia tartására. A Debreceni Egyetem  Kenézy Gyula Élettudományi 



177

Könyvtára is rendelkezik Videokonferencia lehetőséggel, ahol igen hasznos 
és eredményes – különböző tematikájú - konferenciákon van lehetőség részt 
venni. Például a legközelebbi videokonferencia két témája:

	MOKKA-ODR videokonferencia
	Neptun aktualitások

A Debreceni Egyetem videokonferencia időpont igénylési portálja

(Forrás:http://vidconf.unideb.hu/?page=res)

Ezt a – POLYCOM HDX rendszerű - NIIF videokonferencia szolgáltatást 
500 oktatási, kutatási tagintézmény ingyenesen használhatja. (http://www.
niif.hu/)

Videokonferencia pillanatkép

(Forrás: https://vvc.niif.hu/node/111)
Lehetőség van több helyszínes videokonferencia - virtuális tárgyaló használatára.
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Az	USA	-	Magyar	felsőoktatási	könyvtárak	webkettes
szolgáltatásai

Az alábbi táblázat segítségével összehasonlítjuk az USA egyetemi 
könyvtárainak és a hazai felsőoktatási könyvtárak webkettes szolgáltatásai-
val kapcsolatos főbb adatokat.

Az USA egyetemi könyvtárak és a hazai felsőoktatási könyvtárak
webkettes szolgáltatásai

Könyvtárak Web2.0 
szolg.

FaceBook RSS Blog Twitter YouTube Átlag

Magyar 72% 62% 46% 22% 32% 6% 34%
USA 100% 100% 38% 21% 97% 41% 59%

 A fenti adatok – és az alábbi diagram - is érzékelteti, hogy az USA 
egyetemi könyvtárai nagyobb mértékben használják ki a webkettes szolgál-
tatások alkalmazásaiból adódó előnyöket, lehetőségeket. Ez abból is kitű-
nik, míg az USA 39 egyetemi könyvtára 36 különböző webkettes, közösségi 
szolgáltatást használ, addig a magyar 69 felsőoktatási könyvtár 5 különböző 
Web2.0 szolgáltatást kínál a hallgatóknak, az érdeklődőknek.
Az USA egyetemi könyvtárak és a hazai felsőoktatási könyvtárak webkettes 

szolgáltatásainak diagramja 
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Észrevételek,	a	kutatási	adatokkal	kapcsolatos	további	eltérések,	
megjegyzések:

	Az USA minden egyetemének van webkettes szolgáltatása a magyar fel-
sőoktatási könyvtárak 72 % -nak.

	Az USA egyetemi könyvtárak Web2.0 szolgáltatásainak – egy egyetemre 
vetített - átlaga: 4,74 a magyar : 1,58. (Háromszorosa.)

	Többszörös különbség van a Twitter, és a YouTube esetében.
	Közel azonos értékek szerepelnek a Blog és az RSS esetében. 
	Arányaiban még kevés a könyvtári internetes szolgáltatásoknak a mobil 

eszközökkel – Android, iPhone, BlackBerry - történő elérési lehetőségei.
A fenti adatokat, eltéréseket elsősorban a webkettes szolgáltatások „vá-

lasztékának” és különböző tartalmi elemeinek tulajdonítjuk.

Összegzés,	javaslatok

Az USA egyetemei, egyetemi könyvtárai eredményesen, sokrétűen alkal-
mazzák a webkettes szolgáltatások előnyeit, amit a szolgáltatások különböző 
típusainak száma, azok gyakorisága is mutat. Kiemelendő, hogy mindegyik 
egyetemi könyvtár több webkettes szolgáltatással rendelkezik. Bíztató hogy 
több egyetem saját webkettes szolgáltatásokkal is rendelkezik, és egyéni öt-
letek, fejlesztések is jelentkeznek több egyetem internetes szolgáltatásainak 
kínálatában. Szerencsés lenne, ha sikerülne előre lépni az internetes kommu-
nikáció, és a videokonferencia szolgáltatás területén is.

Lényegesnek tartanánk – a nézettség, az érdeklődés, a könyvtárak 
fontosságának, szerepének további fokozása érdekében – a hazai felsőoktatá-
si, és az USA egyetemi könyvtárak vonatkozásában is, az internetes, webket-
tes, (Könyvtá2.0) szolgáltatások kínálatának további bővítését, a meglévők 
tartalmi elemeinek, intenzitásának, hatékonyságának növelését. Az eddigi 
kutatási eredményeink, a tapasztalatok alapján elsősorban az alábbi területe-
ken lehetne pozitív előrelépést, fejlesztést megvalósítani:
	Online kapcsolati lehetőségek biztosítása: Skype, távsegítség, meg-

osztott munkaterület, online közös munka. 
	Videokonferencia szolgáltatás: fejlesztéseknél, közös kutatási pro-

jekteknél, felméréseknél, online kérdőívek alkalmazásainál stb. 
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	Külön kutatási portál a hallgatók, az oktatók kutatásainak segítésére, 
ösztönzésére.

	A mobilalkalmazásokkal elérhető könyvtári területek, szolgáltatások 
körének növelése. (iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone)  

	A vállalkozói rétegnek nyújtott könyvtári szolgáltatások fokozása.  
	Saját egyetemi mobil website alkalmazása.
	Saját Közösségi Portál működtetése.
	A könyvtár Honlapjáról az online források elérése.
	A közösségi portálok különböző témákra, területi egységekre lebon-

tott célirányos használata.
	Elsősorban profilba vágó Webáruház működtetése. 
	Megosztások a különböző website-ok között. 
	Minél több közösségi portál elérhetőségének a biztosítása. 
	A Könyvtári Blogok hatékony működtetésének fokozása.
	A támogatási lehetőségek kiaknázása.
	Az RSS előnyeinek fokozottabb kihasználása.

Köszönetnyilvánítás

Jelen kutatás  az Európai Unió és Magyarország támogatásával 
a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001  azonosító  számú  „Nemzeti  Ki-
válóság  Program  – Hazai  hallgatói,  illetve  kutatói  személyi  támoga-
tást  biztosító  rendszer kidolgozása  és  működtetése  konvergencia  prog-
ram”  című  kiemelt  projekt keretei között valósult meg. 
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Absztrakt

A negyedik és a következő generációs mobil hálózati szabványok által 
megkövetelt szolgáltatásminőségi paraméterek szofisztikált megoldá-
sok kidolgozását teszik szükségessé. A cikk a kétrétegű LTE sajátos-
ságaira építő hívásátadási eljárást mutat be. A létrehozott eljárás egye-
disége abban rejlik, hogy hálózati térképet, a felhasználók pillanatnyi 
pozíciójának adatait is felhasználja a legmegfelelőbb cella kiválasztá-
sához. Ezen kívül figyelembe veszi a bázisállomások aktuális terhel-
tégét, valamint az aktuális jel-zaj viszony értékeket. Így biztosítható 
a felhasználók számára fontos magas áteresztőképesség és alacsony 
késleltetés.

Kulcsszavak: hívásátadás, LTE, small cell, szolgáltatásminőség, 
kétrétegű architektúra
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Bevezetés

A napjainkban elterjedt mobil kommunikációs hálózatok alap-
kövei a bázisállomások. Minden mobil eszköz (telefon, tablet, mo-
bilnettel rendelkező laptop stb.) közvetlenül ezekkel a hagyományos 
ún. makrocellás bázisállomásokkal kommunikál a rádiós csatornán, 
azaz ezeket használja a beszéd- ill. adatforgalmának lebonyolítására. 
A negyedik generációs LTE (Long Term Evolution) rendszerekben 
a makrocellában kiosztható erőforrás (fizikai erőforrás blokk- PRB) 
korlátozott (Dahlman és társai 2011), ugyanakkor az átviteli sebesség 
egyre fontosabb a felhasználóknak. A probléma úgy oldható meg, hogy 
a makrocellán belül kisebb lefedettségi területtel rendelkező cellákat 
telepítenek, például villanyoszlopokra. Egy másik elképzelés szerint 
tekintettel arra, hogy a felhasználói forgalom jelentős hányada belső 
térben (lakás, iroda stb.) történik, az előfizető a belső tér lefedésére 
kisebb cellákat üzemelhet be és az itt keletkezett beszéd- és adatforgal-
mat interneten, vezetékes technológiával (DSL, optikai kábelen) továb-
bítja a mobil szolgáltatóhoz, így tehermentesítve a makrocellát (3GPP 
36.300 2012). Ezeket a kis cellákat összefoglaló néven small celláknak 
nevezi a szakirodalom. A small cellák egyszerre limitált számú felhasz-
nálót tudnak kiszolgálni és kisebb adóteljesítménnyel üzemelnek, így 
az általuk kiszolgált terület is kisebb lesz. A small cellákkal kiegészí-
tett makrocellás hálózatot kétrétegű hálózatnak nevezzük, ahol az első 
réteget a makrocellák (hagyományos bázisállomások hálózata), míg a 
második réteget a small cellák alkotják. A kétrétegű rendszer architek-
túrája az 1. ábrán látható.

 A hívásátadási eljárást (handover) hagyományosan nagy cel-
lákhoz tervezték, mégpedig úgy, hogy leginkább csak a bázisállomás-
tól vett jel erősség alapján döntsön a hálózat a cellaváltásról. A hívá-
sátadás a felhasználó számára (ideális esetben) észrevehetetlen, arról 
csak a maghálózat bizonyos elemei és az új, illetve a régi kiszolgáló 
bázisállomás tud. A hívásátadási eljárás során keletkező jelzésforga-
lom késleltetést visz a rendszerbe, ami rontja a szolgáltatás minőségét, 
legrosszabb esetben akár a kapcsolat megszakadását is eredményez-
heti. A small cellák megjelenésével ez a hagyományos koncepció nem 
hatékony, tekintettel a cellaméretekre és ebből következően a megnö-
vekedett jelzésforgalomra. Jelen cikkben egy olyan hívásátadási eljá-
rást mutatunk be, ami (a felhasználók szempontjából) eredményesen 
képes működni kétrétegű hálózatban is.
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1. ábra – Kétrétegű hálózat rendszer architektúrája

Hálózati	térkép	alapú	hívásátadási	eljárás

Az algoritmusunk a vett jelszint mellett számos egyéb paraméter is-
meretét is megkívánja. A mobil szolgáltatónak ismerni kell a small cellák 
telepítési helyét (hálózati térkép) és terheltségét, továbbá ha a felhasználók 
helyzetét és haladási irányát (esetleg a sebességét) ismerjük, a hívásátadási 
algoritmus hatékonysága tovább növelhető, hiszen a hívásátadás predikálha-
tóvá válik. A szakirodalomban más szempontokat is figyelembe vevő eljárá-
sok is fellelhetőek, ilyen például  a policy (szabály) alapú (Bai és társai 2011) 
vagy az igényelt szolgáltatás minőségi szint alapú (Wu és társai 2011) hívá-
sátadás. Ezek a megoldások a felhasználói készülék (UE) sebességéből ill. az 
épp aktuálisan használt szolgáltatás alapján döntenek az átadásról. Ezeknél 
az eseteknél az algoritmus másképp dönt, ha egy videó hívás és egy adat 
letöltés zajlik éppen vagy, ha az előfizető túl gyorsan (például autóval) halad. 
A felhasználók helyzetének meghatározása történhet GPS (Mensing és tár-
sai 2010), ill. hálózati időmérésen alapuló technikákkal (3GPP 36.455 2012). 



186

A small cellák rendszeresen jelentik az aktuális terheltségüket (az erőforrá-
sok hány százaléka van kiosztva a felhasználóknak, illetve hány felhasználót 
szolgálnak ki), a koordinátáikat és az üzemmódjukat. Nyitott üzemmódban 
bármely, az adott cellánál nem regisztrált előfizetőt is fogadhatnak, míg zárt 
üzemmódban csak a regisztráltakat. Utóbbira azért van szükség, mert a bel-
ső térben telepített cella esetén a tulajdonos döntésén múlik, megosztja-e a 
celláját más, a közelben tartózkodó felhasználókkal, vagy csak az előre re-
gisztrált felhasználók (családtagok, munkatársak eszközei) csatlakozhatnak 
a cellához, hasonlóan a IEEE 802.11 WLAN hozzáférési pontok esetében. A 
távközlési szolgáltatók által köztéren elhelyezett small cellák minden esetben 
nyitottak. A hely- és terheltség információkat a small cell gateway tárolja 
(lásd 1. ábra). 

Az általunk megvalósított handover döntési algoritmus a 2. ábrán 
látható. Külön kezeljük azt az esetet, amikor a felhasználó a makrocellából 
a small cellába lép át, illetve az ellenkezőjét. A döntés meghozatalakor figye-
lembe vesszük a mobil becsült sebességét és ha az egy küszöb érték felett 
van, nem engedjük small cellába lépni (hiszen mire lezajlanának a jelzésüze-
netek, már túl is menne a cella lefedettségén). Egyébként egy sorrendezett 
listát állítunk össze a környező cellákból. A sorrendet befolyásolja az adott 
cella aktuális terheltsége és a jel-zaj viszony értéke. Ebből következik, hogy 
nem engedjük meg a hívásátadást, olyan esetben, amikor az adott small cella 
terheltsége magas, mert egy másik, alacsony terheltségű, de egyébként rosz-
szabb jel-zaj viszonnyal rendelkező cella magasabb szolgáltatásminőséget 
garantálhat. Ezáltal a javasolt algoritmus csökkenti a nagy terheltségű cellák 
kialakulását és egyenletesebben osztja szét a felhasználókat hálózatban, így 
maximalizálva a rendelkezésre álló rádiós erőforrás kihasználtságát.
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2. ábra – Handover döntési algoritmus folyamatábrája

Szimulációs	keretrendszer

Az LTE széleskörű vizsgálatainak megkönnyítése érdekében kifej-
lesztettünk egy szimulációs keretrendszert. A keretrendszer többek közt tar-
talmaz egy rendszer szintű LTE modellt, ide értve a bázisállomás funkciók 
modellezését, úgy mint a fizikai réteg modellezését (OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) műveletek, adaptív moduláció és kódo-
lás), ütemező algoritmusokat, MIMO (Multiple Input Multiple Output) mű-
veleteket és hívásátadási algoritmusokat. Továbbá tartalmaz különböző csa-
tornamodelleket a valós rádiós kommunikáció modellezésére, a felhasználók 
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mozgását modellező eljárásokat, valamint egy IP szintű csomag generátort. 
A keretrendszer különböző rendszerjellemző paramétereket számít ki a kime-
neteként. Ezek közül e cikk szempontjából a legfontosabbak a rendszer átla-
gos áteresztőképessége, valamint késleltetése, illetve a cellaváltások száma. 
A csatornamodellek közül a jelen esetben a SUI (Stanford University Interim) 
modellt használjuk, mely leginkább az OFDM terjedési tulajdonságaihoz iga-
zodó empirikus terjedési modell. Ezt egészítjük ki lognormál valószínűségi 
eloszlást követő árnyékolással. Erre azért van szükség, mert a mobil eszköz 
környezete állandóan változhat (pl. mozgó járművek miatt) így a vett jel erős-
sége sosem állandó (csak a távolságtól függő) érték.

A mozgási modellek közül az ún. gráf modellt használjuk a keret-
rendszer működtetése során. A gráf modell városi mozgás modellezésére 
alkalmas. A mobil terminálok egy gráf élein mozognak, mintha azok utcák 
lennének. Minden készülék a gráf valamelyik pontján kezdi meg a mozgását 
a szimuláció indításakor. Ezek után a mobilok véletlenszerűen választanak 
maguknak egy cél csomópontot a gráfban, ez lesz a globális cél. A szimulá-
ció előtt lefuttatunk egy Dijkstra algoritmust a gráfra, hogy meghatározzuk a 
legrövidebb utakat a csomópontok között. Így minden terminál tudja, melyik 
csomópont felé kell indulnia, hogy minél hamarabb elérjen a globális célba. 
Ez a legközelebbi csomópont lesz a lokális cél. Ha egy UE eléri a lokális célt, 
kiválasztja a következő csomópontot a globális cél felé vezető úton, és az 
lesz az új lokális célja. Ha elérte a globális célt, új globális célt jelöl meg ma-
gának. Minden cél választás során a mobilok adott tartományon egyenletes 
eloszlás szerint véletlenszerűen választanak sebességet. Ily módon a terminá-
lok kizárólag a gráf élein mozognak véletlenszerű sebességekkel.

A szimulációs keretrendszer által az IP-csomag szintű vizsgálódást 
a forgalomgenerátor teszi lehetővé. Feladata, hogy a felhasználók számára 
különböző típusú forgalmat állítson elő. A generátor valószínűségi alapon 
működik, tehát különböző valószínűségi eloszlások segítségével generál cso-
magokat, ezáltal a valóságot jól közelítő forgalom is szimulálható. Többféle 
típusú csomagot képes előállítani, mindegyiket külön valószínűségek szerint: 
web, e-mail, VoIP, VBR médiafolyam, hálózati játék adatcsomagjai és pe-
er-to-peer.
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Eredmények

A szimulációs keretrendszer segítségével megvizsgáltunk egy kétré-
tegű LTE hálózatot. Az 1. táblázat a fontosabb bemeneti paramétereket tar-
talmazza. Két, a QoS szempontjából érdekes kimeneti paramétert, az átlagos 
áteresztőképességet és átlagos hálózati késleltetést vizsgáltuk a programmal. 

Paraméterek Értékek
Kiosztható erőforrások blokkok száma 
(PRB)

100

Makro bázisállomások teljesítménye 20 W
Small cell bázisállomások teljesítménye 20 mW
Felhasználók száma 80 – 160
Ütemező algoritmus Round Robin
Felhasználók sebessége 1 – 20 m/s
Sebesség korlát 10 m/s
Antenna konfiguráció MIMO 2x2
Mobilitási modell Gráf
Szimulált idő 1800 sec

1. táblázat – Szimulációs paraméterek

A rendszer késleltetése az eredeti hívásátadási eljárással és az általunk java-
solt algoritmussal a felhasználók számának függvényében a 3. ábrán látható.

3. ábra – A vizsgált kétrétegű LTE hálózat átlagos késleltetése
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Az eredményekből világosan kiolvasható, hogy a felhasználók szá-
mának növekedésével a rendszer késleltetése is megnövekszik mindkét algo-
ritmus esetében, hiszen a felhasználók forgalma egyenes arányban áll a szá-
mukkal. Ugyanakkor az általunk javasolt algoritmussal alacsonyabb átlagos 
késleltetés érhető el a hálózatban. A késleltetés a szolgáltatásminőség szem-
pontjából kulcsfontosságú paraméter, különösen beszédforgalom (VoIP), vi-
deó hívás, illetve media stream esetén.

A rendszer átlagos (rendszerszintű) kapacitása a felhasználók függ-
vényében a 4. ábrán látható. A szimulációs eredmények azt mutatják, hogy az 
általunk javasolt algoritmus magasabb átlagos rendszerszintű áteresztőképes-
séget biztosít. Tehát azáltal, hogy figyelembe veszünk egyéb paramétereket 
a hívásátadás megtervezésénél, megnövelhetjük a rendszerben rendelkezésre 
álló rádiós kapacitások kihasználtságát.

4. ábra – A vizsgált kétrétegű LTE hálózat átlagos rendszerszintű 
áteresztőképessége

Összefoglalás

A cikkünkben bemutattunk egy kétrétegű hálózatra tervezett hívá-
sátadási eljárást, amivel alacsonyabb késleltetési idő és magasabb átviteli 
sebesség érthető el. Az általunk bemutatott algoritmus számos paramétert 
vesz figyelembe a hívásátadás során a vett jelszint erőssége mellett, ezért az 
alkalmazásával elkerülhetőek a felesleges hívásátadások, ezzel csökkentve 
a hálózat késleltetését. A hálózati térkép használatával a hívásátadás haté-
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konyabbá válik, ami a rendszer átviteli sebességében is megmutatkozik. A 
szimulációs keretrendszerből kinyert eredmények alátámasztják az algorit-
mus hatékonyságát, hiszen az általunk felvázolt hívásátadási eljárással kb. 10 
%-kal csökkenthető az átlagos késleltetés, továbbá 2─10 %-kal növelhető a 
rendszer áltagos átviteli sebessége.
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CAUSALITY IN VECTORS SPACE
LANGUAGE MODELS
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Abstract

Vector space language models (VSM) are tools for various human language 
understanding tasks in which decomposition of word meaning is also possi-
ble. We explore the geometric relation between a vector representing a cause 
like hurt and the vector representing the corresponding effect (ache). In a 
VSM called SENNA, we find that lines fitting to various causal pairs taken 
from WordNet run close to a common center point. This observation offers 
the interpretation that the meaning of an effect word is a combination of the 
meaning of its cause and a causal element independent of the actual pair. 

Keywords: human language understanding, lexical decomposition
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1 Introduction

Computational linguistics targets problems, where the computer has to under-
stand human texts, written or spoken. We say that the computer understood 
the text if the user has the impression of being understood. Understanding is 
needed for machine translation, automatic question answering, and intelligent 
web search among others. 
All these tasks require a so-called language model that, in the simplest case, 
computes the probability (naturalness) of a word sequence. Probabilities are 
estimated using (relative) frequencies. As there are infinitely many possible 
sentences but the model is trained on a finite sample, the main point is in 
generalization. A simple and effective approach to language modeling is the 
family of n-gram models that make the simplifying assumption that the prob-
ability of a word in a context depends only on preceding words of some fixed 
number (four in most applications). Thus the probability of the Hungarian 
word string minden madár társat választ (every bird is choosing a partner)7 is 
computed as a product of conditional probabilities:

P(^ minden madár társat választ $)=
P( minden | ^ )·P( madár | minden )·P( társat | madár )· 

·P( választ | társat )·P( $ | választ )

P( madár | minden ) denotes the probability of the word madár given 
that the preceding word was minden. ^ and $ denote the beginning and the 
end of the string respectively. While n-gram models are easy to under- stand 
and useful in application, they have the disadvantage of not capturing mor-
phological and semantic relations between words. 

2	Vector	space	language	models	

In recent years, vectors space language models have gained popular-
ity. These resources model each word with a vector in multidimensional real 
vector space (say 25 to 200 dimensional), see Figure 1. The motivation for 
this is that different dimensions of the models can capture different proper-
ties of word forms. Vector space language models are computed by machine 
learning instead of human work what makes interpretation of individual di-
mensions difficult. 

7  This sentence is from the song that gave the title of the Spring Wind Conference. 
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There are different ways to compute VSMs. It is possible to take a 
matrix in which rows correspond to words and columns correspond to con-
texts. Context means the words preceding and following the focus word to 
some fixed distance. Elements of the matrix are frequencies of the corre-
sponding word in the corresponding context, and model vectors are computed 
from the matrix by rank reduction. 

A more novel and very successful architecture is when word vectors 
are machine-learned in a neural net simultaneously with the parameters of 
the net. There is a third method as well: in Makrai et al. (2013) we computed 
a VSM from the graph representation of a computational lexical resource 
4lang. 

Figure 1 VSMs represent words by vectors (3-dimensional in the picture, and 500 to 
200 in reality. The output is computed from the concatenation of vectors for words 
in a window of length n (minden madár in the Hungarian example. In this picture, 
computation is illustrated by a neural net, an architecture that is very successfully 

applied today.

As the VSMs created from the 4lang concept lexicon were used in 
the present experiment, we characterize it briefly. 4lang is a lexicon for gen-
eral-purpose human language understanding. The resource contains a 1000-
word basic vocabulary in 50 languages, defined in a formal language. The ba-
sic vocabulary is appropriate for defining all the words in everyday language 
and can be extended for specific tasks. Word forms in 50 languages include 
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translations in four languages created by human labor (English, Hungarian, 
Polish and Latin), while others were collected automatically (Ács, 2014). The 
definitions are logical formulas that can be translated to graphs as well, see 
Figure 3. The definitions were created by human labor, taking typologically 
highly different languages into account. The resource is called a concept dic-
tionary because items are more abstract than those in dictionaries made either 
for human or for machine use: in lexical meaning, a monosemic approach is 
followed and part of speech differences are also factored out as attributed to 
syntax. 

Mikolov et al. (2013) shows that many semantic elements like ‘gen-
der’, which is the systematic difference between words pairs like (king, 
queen), (uncle, aunt), (Mrs., Mr.), etc. are mirrored in vector space languages 
models (see Figure 2).

Figure 2 The vector offset method (Mikolov et al., 2013) is based on the fact that 
vectors representing words with a systematic difference in meaning differ in approx-

imately the same vector, making lexical decomposition 
like v (king) + v (female) = v (queen) possible.

 
In the present work we take a semantic relation with rich literature in 

philosophy and application in knowledge representation, causality (see Fig-
ure 3). We are interested in the geometric function mapping a vector repre-
senting some cause (e.g. hurt) to the vector representing its effect (ache).
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Figure 3 The definition of discourage in the 4langconcept lexicon exemplifies the 
use of ‘cause’ in associative network representations of linguistics knowledge. The 

graph expresses that discourage means, that the agent (=AGT) causes the
participant that is called patient in linguistics (=PAT) to lack confidence.

 
3 Results 

In this section we describe resources, methods, and results. As the 
results are preliminary, we outline directions of further research as well. 

We took causal word pairs from a natural language processing re-
source containing lexical information of various kinds, WordNet (Miller, 
1995). The pairs are listed in Table 1. We took several VSMs: SENNA (Collo-
bert et al., 2011), Turian et al. (2010); Huang et al. (2012), HLBL (Mnih and 
Hinton, 2009), the English Polyglot (Al-Rfou’ et al., 2013), and 24 variants of 
the model created from 4lang. Casual pairs were projected to a 2-dimensional 
plane by principal component analysis, a machine learning technique often 
used for visualizing high-dimensional data. The visualization suggested that 
that there is a center in the vector space representing the words, that approxi-
mately fits the lines containing each causal pair, see Figure 4.

For testing the centrality property in the original, unreduced space, 
we took random word pairs of the same number as we have causal pairs. The 
point closest to all the lines fitting each pair was computed for both the real 
and the random sample of word pairs using a formula by Han and Bancroft 
(2010). Distances of the lines to the corresponding center was also computed. 
Centrality implies that the expected value of the distances if lower in the real 
case than in the random case. An unpaired t-test showed that this condition 
holds in the case of SENNA (p < 0.001).

Some of the models created from 4lang also show significant (p < 
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0.05) difference, but this statistical result has to be taken with caution, be-
cause of the phenomenon known as multiple testing (Domingos, 2012). 

Standard statistical tests assume that only one hypothe-
sis is being tested, but modern learners can easily test millions be-
fore they are done. As a result what looks significant may in fact 
not be. [. . . ] This problem can be combatted by correcting the sig-
nificance tests to take the number of hypotheses into account [...] 

Figure 4 A 2-d visualization of causal pairs in the VSMs suggest that lines 
connecting causal pairs run close to a common center point.

Multiplying the p values by 24, significance is lost, so we should 
motivate the choice of some specific model among all 4lang models on some 
independent grounds to make results significant. This remains a problem for 
further research. 
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give have
show see
encourage hope
feed eat
kill die
raise rise
⋮ ⋮

Table 1: Word causes and effects in WordNet. WordNet contains semantic relations 
like is-a (a chair is a furniture), instance-of (Mozart is an instance of ‘composer’), 

antonym (cold and hot), part-of (Monday is a part of ‘week’) as well.

4 Conclusion 

Looking for an insightful interpretation of causality in VSMs, we 
have found a center point c in the VSM SENNA with the property that the 
lines connecting the two members of causal word pairs run close to c. In al-
gebraic terms this means that 

v(effect) ≈ λv(cause) + (1 − λ)c     λ ∈ R, 
 
reflecting the linguistic intuition that the meaning of the effect is a combina-
tion of the meaning of the cause and a causal element. 

Further research should be made to discover more sophisticated con-
nections between cause and effect vectors that apply to more models, pos-
sibly all models obtained by one or more or the three mentioned methods 
(co-occurrence matrices, neural nets, and lexicon graphs). 
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Kivonat

Jelen dolgozatban az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet diszkrét változatát 
tekintjük valamely korlátos tartomány felett. Az inverz probléma a következő: 
a Dirichlet-peremfeltételt a Neumann-peremfeltételhez rendelő, ún. Dirichlet-
to-Neumann-leképezés ismeretében egyértelműen meghatározható-e az 
egyenletben szereplő potenciál.
A probléma diszkrét változatát napjainkban élénken kutatják. Mi a 
diszkretizálásra kockarácsot használunk, melynek korlátos részhalmazai 
véges súlyozott gráfoknak tekinthetők. A Dirichlet-to-Neumann-operátor 
alapvető tulajdonságainak tárgyalása után rátérünk az unicitás kérdésére. A 
kétdimenziós esetben megvizsgáljuk, hogy egy adott gráf esetén teljesülő 
unicitást milyen transzformációk őrzik meg.
Definiáljuk a konvex gráfok osztályát, és unicitási tételeket igazolunk konvex 
és arra visszavezethető gráfok esetén.

Kulcsszavak: diszkrét Schrödinger-egyenlet, D-to-N leképezés, unicitás, 
connection-determináns formula, diszkrét inverz probléma.
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Bevezetés,	folytonos	inverz	probléma

Legyen nΩ⊂ R  korlátos tartomány, ekkor az időfüggetlen 
Schrödinger-egyenlet a következő:

0u qu−∆ + = ,

ahol 1( )u H∈ Ω , ( )q L∞∈ Ω . Az alkalmazások szempontjából két fontos 
peremfeltételt különböztetünk meg:

- Dirichlet-perem: 
1
2 ( )u g H

∂Ω
= ∈ ∂Ω ,

- Neumann-perem: 
1
2 ( )u h H

ν
−

∂Ω

∂
= ∈ ∂Ω

∂
.

A fenti problémának bizonyos feltételek mellett egyértelműen létezik 
megoldása, enyhébb feltételek mellett egy ilyen tétel pl. az alábbi (bizonyítás 
(Isakov, 2006) könyvben található):

1. Tétel. Legyen Ω  határa 1C -beli, 2 ( )g L∈ ∂Ω  olyan, hogy létezik 
1

0 ( )u H D∈ , melyre 0u g
∂Ω
= . Legyen ( )q L∞∈ Ω , és tegyük fel, hogy 

0u qu−∆ + = -nak 0  nem sajátértéke. Ekkor minden 2 ( )f L∈ Ω -ra a

u qu f−∆ + = , u g
∂Ω
=

feladatnak egyértelműen létezik 1( )u H∈ Ω  gyenge megoldása.

A folytonos inverz feladat a következő: feltéve a fenti Dirichlet-
feladat egyértelmű megoldhatóságát, a

:q
uu
ν∂Ω

∂Ω

∂
Λ

∂


Dirichlet-to-Neumann-operátor ismeretében egyértelműen rekonstruálható-e 
q , vagyis ha 1q , 2q  két potenciál, akkor

1 2 1 2q q q qΛ = Λ ⇒ = ?

A feladatot az inverz konduktivitási probléma motiválja (Calderón, 
1980), melynek során a vezető anyag felszínén elvégzett potenciál- és 
árammérésekből szeretnénk következtetni az anyag belső vezetőképességére.
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A kérdésre folytonos potenciálok esetén az alábbi válasz adható:
2.	 Tétel	 (Sylvester	 és	 Uhlmann,	 1987). Ha 1 2, ( )q q C∈ Ω  és 

1 2q qΛ = Λ , akkor 1 2q q≡ .

Diszkrét	Schrödinger-egyenlet

Az alábbiakban a fenti probléma egy lehetséges diszkretizációját 
tárgyaljuk. Legyen dΩ⊂ R  ( 2d ≥ ) korlátos tartomány, melyet lefedünk 
egy h  oldalú  dh Z  ráccsal. Használjuk a következő jelölést: ha ,  dx y h∈ Z  
esetén x  és y  össze vannak kötve, akkor ~x y .

1.	Definíció. A rács pontjait a halmazokba soroljuk: belső pontok 
halmaza:

{  }dS x h= ∈ ∩ΩZ ,
határpontok halmaza:

{ | : ~ }dS z h x x y∂ = ∈ −Ω ∃ ∈ΩZ ,
 külső pontok halmaza: dh G−Z , ahol G S S= ∪∂ .

Egy példa látható az 1. ábrán kétdimenziós esetben, a belső pontokat 
• , a határpontokat ×  jelöli.

1. ábra.

A rács struktúrájából a következőket őrizzük meg: a belső pontok 
minden szomszédjukkal össze vannak kötve, a határpontok viszont csak 
belső ponttal. Ha ,x y G∈ , akkor vezessünk be élsúlyokat: ( , ) 0w x y > , ha 
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~x y , egyébként ( , ) 0w x y = . Az x G∈  csúcs súlya:

~
( ) : ( , ) ( , )w

y G y x
d x w x y w x y

∈

= =∑ ∑ .

2.	Definíció. Ha adott :q S → R  potenciálfüggvény, akkor a diszkrét 
Schrödinger-operátor egy :f G → R  függvényre a következőképpen hat:

( , )( )( ) ( ( ) ( )) ( ) ( )
( )y G w

w x yf qf x f x f y q x f x
d x∈

−∆ + = − +∑ .

Ha :q S → R , :g S∂ → R  tetszőleges adott vektorok, akkor a 
diszkrét Cauchy-feladat során olyan :f G → R  függvényt keresünk, melyre

( ) ( ) 0, ha

S

f x qf x x S
f g

∂

−∆ + = ∈
 =

teljesül. Az alábbi tétel a Cauchy-feladat egyértelmű megoldhatóságát 
garantálja bizonyos feltételek mellett.

1. Tétel. Ha a
( ) ( ) 0, ha

0
S

f x qf x x S
f

∂

−∆ + = ∈
 =

feladatnak csak 0f ≡  a megoldása (azaz 0λ =  nem sajátértéke a diszkrét 
operátornak), akkor bármely :g S∂ → R  esetén a Cauchy-feladatnak 
egyértelműen létezik megoldása.

Soroljuk fel G  elemeit úgy, hogy először S , majd S∂  elemeit 
tekintjük, | |:S n= , 0| |:S n∂ = . Legyen a gráf szomszédossági mátrixa

0 0( ) ( )
,[ ( , )]  n n n n

x y Gw x y + × +
∈= ∈W R .

A fenti felbontásnak megfelelően

01 2
1 2

2

,  ,  n nn n
T

×× 
= ∈ ∈ 
 

W W
W W R W R

W 0
,

hiszen S∂  pontjai nincsenek egymással összekötve. Hasonlóan, ha 
0 0( ) ( )diag[ ( )] n n n n

wd x + × += ∈D R , akkor

0 01
1 2

2

, , n nn n ×× 
= ∈ ∈ 
 

D 0
D D R D R

0 D
.

Legyen végül diag[ ( ) ( )] n n
wq x d x ×= ∈Q R . Ekkor a Schrödinger-egyenlet:
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0
1 1 2( ) ,  ,  nn− + = ∈ ∈D W Q f W g f R g R .

Az 1. tétel feltétele éppen azt jelenti, hogy az 1 1:= − +M D W Q  mátrix 
invertálható, ekkor az egyértelmű beterjesztés:

1
2

−=f M W g .

Diszkrét	Dirichlet-to-Neumann-operátor,	diszkrét	inverz	feladat

A továbbiakban feltesszük, hogy a Cauchy-feladat megoldása mindig 
egyértelműen létezik.

3.	 Definíció. Tegyük fel, hogy 0λ =  nem sajátérték a fenti 
problémában. Ekkor a diszkrét Dirichlet-to-Neumann-operátor legyen 

:
S

S

ff
ν∂

∂

∂
Λ

∂
 , ahol z S∈∂  esetén

( , )( ) ( ( ) ( ))
(

 
)y S w

f w z yz f z f y
d zν ∈

∂
= −

∂ ∑ .

A Dirichlet-to-Neumann-operátor előbbi definícióját többek között 
a folytonos esettel való analógia indokolja. A gráfon értelmezett függvények 
vektorterén is értelmezhető ugyanis skalárszorzás:

, : ( ) ( ) ( )G w
x G

f g f x g x d x
∈

〈 〉 = ∑ ,

és igazak a következők (Berenstein és Chung, 2005).
2.	Tétel	(diszkrét	szimmetrikus	Green-formula). Ha , :f g G → R  

függvények, akkor

(( ) ( ))( ) ( ) ( ) ( )w w
x S z S

f gf g f g x d x g f z d z
ν ν∈ ∈∂

∂ ∂ ∆ − ∆ = − ∂ ∂ 
∑ ∑ .

3. Tétel. 0 0: n nΛ →R R  szimmetrikus lineáris leképezés, vagyis ha 

1 2, :g g S∂ → R , akkor
1 2 1 2, ,S Sg g g g∂ ∂〈Λ 〉 = 〈 Λ 〉 .

A diszkrét inverz feladat a folytonoshoz hasonló: ha 1q , 2q  két 
potenciál S  pontjain és 

1 2q qΛ = Λ , akkor igaz-e, hogy 1 2q q= ? Ezzel 
kapcsolatban előbb általános eredményeket igazolunk, majd unicitási tételt 
bizonyítunk egy nevezetes gráfosztályra, melyet később definiálunk.

Legyen mostantól | |:S n= , 0| |:S n′∂ = . Definiáljuk a belső 
határpontok
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{ | , ~ }hS x S z S z x= ∈ ∃ ∈∂
halmazát, és legyen 1| |hS n′= . A Dirichlet-to-Neumann-operátor 
definíciójából következik, hogy

02 2 ( )T
n′= −W f D IË g ,

ahol n n
nI ×∈R  az egységmátrix. Az 1 1:i i= − +M D W Q , 1, 2i =  jelölés 

mellett a következő tétel igaz.
4. Tétel. A 1q , 2q  potenciáloknak megfelelő 1Λ , 2Λ  operátorokra 

pontosan akkor teljesül, hogy 1 2Λ = Λ , ha 1 1
2 1 2 2 2 2
T T− −=W M W W M W .

Mivel 2W  utolsó 1n n′−  sora csupa 0 , ezért ha 1
2W  a 2W  mátrix 

első 1n′  sorából álló 1 0n n′ ′× -s részmátrixa, akkor
1 1 1

2 2 2 11 2
T T i

i
− =W M W W A W ,

ahol 11
iA  a 1

i
−M  mátrix bal felső 1 1n n′ ′× -s részmátrixa ( 1, 2i = ). Az inverz 

feladat tehát:
1 1 1 1 2 1
2 11 2 2 11 2 1 2

T T= ⇒ =W A W W A W Q Q ?
Tegyük fel, hogy 1 0n n′ ′≤ . Ha 1

2W  teljes sorrangú, akkor az előbbiekből 
1 2
11 11=A A  következik, ez viszont általában nincs így. Ugyanakkor igaz a 

következő tétel:
5. Tétel. Ha 1 0n n′ ′≤ , akkor a határ- és belső határpontokat fel tudjuk 

sorolni úgy, hogy
1 11
2

12 22

T T
T

T T

 
=  
 

C 0
W

C C

alakú legyen, ahol 1 0
11

n n×∈C R , 1 0 0( )
21

n n n′× −∈C R , 1 1 0 0( ) ( )
22

n n n n′ ′− × −∈C R  (

0 01 n n′≤ ≤ , 1 11 n n′≤ ≤ ), továbbá 11C  teljes sorrangú mátrix.
Tekintsük az 1 1 1 1 1 1( ( )) ( ( ))n n n n n n′ ′+ − × + −  blokkmátrix felírását 

11
iA -nek:

11 12
11

12 22

, 1, 2
( )

i i
i

i T i i
 

= = 
 

A
A A
A A

.

Ekkor a mátrixszorzások blokkonkénti elvégzésével, 11C  teljes rangú volta 

miatt kapjuk, hogy
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1 1 1 1 2 1 1 2
2 11 2 2 11 2 11 11 11:T T= ⇒ = =W A W W A W A A A .

Legyen most 1N  azon belső határpontok halmaza, amelyek 
meghatározzák az 11A  mátrixot, 1 1| | :N n= . Legyen 2N  azon nem 1N
-beli belső pontok halmaza, melyek elérhetők 1N -beli pontból, 2 2| | :N n= . 
Végül legyen 0

1N  azon 1N -beli pontok halmaza, melyeknek nincs 2N -beli 
szomszédja, 0 0

1 1| | :N n= .
A fentiek alapján igazolható az alábbi tétel.
6. Tétel. Ha 1q , 2q  olyan potenciálok, melyekre 1 2Λ = Λ , akkor

- minden 0n′∈g R , S∂ -en adott vektor esetén az 1. tétel szerinti 1f , 2f  
beterjesztésekre 

1 1
1 2N N

=f f ,

- 11A  első 0
1n  oszlopának mindegyikében van legalább 1 nem nulla 

elem,

- 
0 0
1 1

1 2N N
=q q .

1.	 Következmény. Ha a minden belső pontja 1N -beli, akkor 
0

1 1N N= , és automatikusan teljesül az unicitás.

Kétdimenziós	eset

A következőkben térjünk rá a kétdimenziós eset tárgyalására. Ennek 
központi ötlete a lánc fogalma:

4.	Definíció. Nevezzük   hosszú láncnak az olyan S -beli pontokból álló

1 1 2 2 1Q PQ P Q PQ +  

utat, melyre 1iQ N∈ , 1, , 1i = … + , 2jP N∈ , 1, ,j = …  , minden benne 
szereplő pontot csak egyszer érint, továbbá 1Q -nek és Q -nek pontosan egy, 

jQ -nek pontosan két 2N -beli szomszédja van, ha 2 j≤ ≤  .
A fentiek szerint a két potenciál által megadott 1

i
−M  inverz mátrixok 

bal felső 1 1n n× -es részmátrixa megegyezik. Az unicitási tétel bizonyításának 
alapvető eszköze az alábbi eredmény.
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Fő	tétel. Ha a gráfban van   hosszú lánc, és 11A  0 0
1 11, , ( 1)n n+ … + +  

indexű oszlopvektorai lineárisan függetlenek, akkor az 1
i
−M  mátrixok bal 

felső 1 1( ) ( )n n+ × +  -es részmátrixai is megegyeznek.
Ha a fő tétel feltétele teljesül, az inverz mátrix nagyobb méretű bal 

felső részmátrixát ismerjük, mint amit eredetileg a Dirichlet-to-Neumann-
operátor ismerete adott. Ebben az esetben legyen 11A  az új ismert részmátrix, 
újradefiniáljuk 1N -et és 2N -t is: 1N  legyen azon pontok halmaza, amelyek 
indexelik az új 11A  sorait/oszlopait, 2N  legyen az 1N -beliekből elérhető, nem 

1N -beli belső pontok halmaza. Ezen halmazokból kiindulva, a fenti eljárást 
megismételve ismét azt kapjuk, hogy az inverz mátrixnak még nagyobb 
bal felső blokkja ismert, amennyiben a fő tétel feltételei az új helyzetben 
is érvényesek. Ezt az eljárást folytatjuk egészen addig, amíg a feltételek 
az újonnan kapott gráfokra igazak maradnak, ennek során a nem 1N -beli 
belső pontok száma csökken. Ha az eljárás minden lépése során igazak a fő 
tétel feltételei, és mindig találunk láncot az újonnan kapott gráfokban, akkor 
ily módon induktívan adódik, hogy az egész inverz mátrix ismert, amiből 
következik, hogy a potenciál egyértelműen meghatározott.

A lineáris függetlenségre vonatkozó technikai feltétel viszont 
korántsem magától értetődő. A következőkben megvizsgáljuk, hogy a gráfon 
végzett mely átalakítások őrzik meg az unicitást, majd definiáljuk a konvex 
gráfok osztályát, melyre teljesülni fog a feltétel.

Nemunicitási	gráfok	kiterjesztése

A következő tétel arra vonatkozik, hogy ha egy gráfra nem teljesül 
unicitási tétel, akkor néhány, a gráfon végzett átalakítás során az új gráf is 
ilyen tulajdonságú lesz. A 2. ábrán nem jelöltük a pontok közti éleket, a 
kötelezően megjelenők mellett a többi lehetséges él tetszőleges.

7. Tétel. Tegyük fel, hogy egy G  gráf rendelkezik a 2. ábra első 
sorában látható valamely részgráffal, és léteznek 1 2q q≠  potenciálok, 
melyekhez tartozó diszkrét Schrödinger-operátornak a 0  nem sajátértéke. 
Tegyük fel, hogy a potenciálokhoz rendre tartozó 1Λ , 2Λ  operátorokra 

1 2Λ = Λ  teljesül. Tekintsük a 2. ábra megfelelő átalakítását, ahol az új 
belső pont és a határpontok közti élek súlya legyen tetszőleges: az ily 
módon az eredetiből kapott gráf legyen G′ . Ekkor létezik 1 2q q′ ′≠ , hogy 
a G′ -n megadott megfelelő Schrödinger-operátoroknak a 0  továbbra sem 
sajátértéke, és 1 2′ ′Λ = Λ .
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2. ábra.

A 7. tétel alapján tehát igaz a következő: ha egy olyan G  gráfra nem 
teljesül az unicitás, mely a 2. ábra felső sorának valamely elemét tartalmazza 
részgráfként, akkor a belőle a fenti átalakítások (ismételt) végrehajtásával 
kapott G′  gráfra sem teljesülhet az unicitás. Ha viszont a kapott G′ -n 
igazolható az unicitás, akkor az eredeti G  gráfra is teljesül.

Unicitási	tétel	konvex	gráfokra

5.	 Definíció. Valamely dD ⊂ R  konvex tartomány dhZ  általi 
fedésével keletkezett G  gráfot konvexnek nevezzük. D  a gráf definiáló 
tartománya.

8. Tétel. Ha egy gráf konvex, akkor belső pontjainak konvex burka 
megegyezik a belső határpontok konvex burkával, továbbá ez a konvex burok 
jó definiáló tartomány.

9. Tétel. Legalább két belső pontú kétdimenziós konvex gráfra 
1 04n n+ ≤ , továbbá 1

2W  teljes rangú.
A 4. tétel utáni meggondolások szerint tehát konvex gráf esetén 

1 2
11 11=A A . Kétdimenziós konvex gráfokra igaz a következő tétel:

Unicitási	 tétel	 konvex	 gráfokra. Ha G S S= ∪∂  kétdimenziós 
konvex gráf, akkor 1 2Λ = Λ  esetén 1 2q q= .

A továbbiakban a bizonyítás fő módszereit ismertetjük. A konvex 
gráfok mindegyike visszavezethető a 7. tételben szereplő átalakítások 
segítségével a 3. ábrán látható gráfok valamelyikére, elég tehát ezekre 
igazolni unicitást.
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3. ábra.

A fő tétel alkalmazásához szükséges lineáris függetlenségi kritériumot 
az alábbi tétel szerint az iM  mátrixokban vizsgálhatjuk.

Jacobi-tétel	(Mirsky,	1955). Legyen M  egy D  n n× -es determináns 
k k× -as minorja, *M  a megfelelő minor a *D  adjungált determinánsban. 
Ekkor, ha M ′  az M  kofaktora D -ben, akkor * 1kM D M− ′= .

2.	 Következmény. Az iM  mátrixok tetszőleges iM  minorjai 
pontosan akkor nemnullák, ha 1

i
−M  mátrixokban a megfelelő komplementer 

elemekből álló minorok nemnullák.
A 2. következmény szerint a lineáris függetlenségi feltétel 

ellenőrzéséhez elég belátni, hogy az iM  mátrixok jobb alsó 
0

1 1( ) ( ( 1))n n n n− × − − + -es részmátrixában van 1 1( ) ( )n n n n− × − -es 
nemnulla minor. Ez konvex gráfok esetén az alábbiak segítségével végezhető el.
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A connection-determináns formula

A most következő tétel egy mátrix aldeterminánsai és egy, a mátrixhoz 
rendelhető gráfban található utak között teremt kapcsolatot.

6.	 Definíció. Legyen ( , )G V E=  irányított gráf, , ,S T I V⊂
, | | | |S T k= = , S  és T  diszjunktak I -től. Ekkor egy S -ből T -be I -n 
keresztül menő k -connection nem más, mint k  db diszjunkt, irányított út 
S  pontjaiból T  pontjaiba, melyek közbenső pontokként csak I  pontjait 
használják fel.

Az összes ilyen connection halmazára a ( , ; )S T IC  jelölést 
használjuk.

7.	Definíció. Adott ( , ; )C S T I∈C  connection esetén ( ) kC Sτ ∈  az 
a permutáció, melyre minden {1, , }j k∈ … -ra ( )jtτ  a connection-ben az js
-ből induló út végpontja.

Legyen CI∈ : azon I -beli pontok halmaza, melyeket a C  connection 
lefed, CI∉ : azon I -beli pontok halmaza, melyeket a C  connection nem fed 
le.

Legyen , {1, , }P Q n⊂ … , | | | |P Q= , és tekintsük az iM  mátrixok 
valamely ( ; )i P QM  részmátrixát (melynek sorait P , oszlopait Q  elemei 
indexelik). Vezessük be a következő halmazokat: :S P Q= − , :T Q P= −
, :I P Q= ∩ .

Átindexeléssel elérhető, hogy P S I= +  és Q T I= +  teljesüljön, 
ahol az indexhalmazok összegén az indexsorozatok egymás után írásával 
kapott indexsorozatot értjük. Legyen | | | |k S T= = , | |I= . Ekkor a 
következő tétel igaz.

Connection-determináns	 formula	 (Biesel	 és	Mannisto,	2009).	A 
fenti jelölések mellett

( , ; )
det ( ; ) ( 1) sgn( ( )) ( ) det ( , )k

i i C C
C S T I e C

P Q C w e I Iτ ∉ ∉
∈ ∈

= − ⋅∑ ∏M M
C

.

Amennyiben egy ( , ; )C S T I∈C  connection I  minden pontját 
használja, a tételbeli képletben

det ( , ) 1i C CI I∉ ∉ =M
teljesül. A tételből következik, hogy ha S -ből T -be I -n át egyetlen 
connection van, mely C  minden elemét használja, akkor det ( , ) 0i P Q ≠M
, függetlenül a potenciáltól.

A 3. ábrán látható gráfok iM  mátrixainak jobb alsó 
0

1 1( ) ( ( 1))n n n n− × − − + -es részmátrixában a megfelelő 1 1( ) ( )n n n n− × −
-es nemnulla minort ezek alapján a következőképpen kaphatjuk (feltehető, 
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hogy a 4. ábrán látható eset áll fenn, a többi eset ezzel analóg). A 4. ábrán 
kijelölt lánc esetén a ,P Q  indexhalmazokat az ábra bal oldalán látható 
ponthalmazok határozzák meg, melyekből a fentiek alapján kapjuk a 4. ábra 
jobb oldalán látható , ,S T I  indexhalmazokat.

       
4. ábra.

Ekkor S -ből T -be I -n át valóban egyetlen connection megy, mely 
az 5. ábrán látható.

5 ábra.

A fentiek szerint tehát alkalmazható a fő tétel. Az eljárás 
megismételhető, mivel a 3. ábrán látható gráfokra a fő tétel induktívan 
alkalmazható. Ebből következik, hogy a 3. ábrán látható gráfok mindegyikére 
teljesül az unicitás, így a fentiek szerint igaz a konvex gráfokra vonatkozó 
unicitási tétel.

Sőt, a tétel nem csak konvex gráfokra, hanem az azokból a 7. tétel 
átalakításaival kapható gráfok esetén is teljesül.
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Kitekintés

Unicitási tételt igazoltunk kétdimenziós diszkrét Schrödinger-
operátorra, konvex és arra visszavezethető gráfok esetén, tetszőleges 
potenciálra. A nemkonvex eset vizsgálatában a connection-determináns 
formula használata nehézkes, ez esetben a potenciálra korlátossági feltételeket 
követelünk meg, és emellett várhatóak a fenti eredmények megfelelői.
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Abstract

Media content is created in such a pace that without an efficient search 
system we could not find the relevant information. Our work focuses on a 
potential tourist, who tries to find more information about a famous places, 
only knowing the name of the place - besides finding the relevant content he/
she should receive a generic but diverse result. We used a combination of 
machine learning and data-mining algorithms, and evaluated our work using 
the F1 metric (harmonic mean of precision and recall). In the range of F1@10 
- F1@20, our approach gives a 9-11% improvement over the original result.

Keywords: information retrieval, video content analysis, image processing, 
data mining, machine learning
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Introduction

 The number of user-generated content has grown exponentially 
due to the recording and sharing methods becoming easier and cheaper for 
everyone. In recent years computer vision and data mining communities 
devoted significant attention to user submitted media analysis and retrieval, 
this field is usually referred to as content-based visual information retrieval 
(CBVIR).
 Our work focuses on a potential tourist, who tries to find more 
information about a famous place, only knowing the name of the place. The 
literature calls this type of attitude the surfer, who has a moderate goal, has 
a starting point but may want slightly different outcome in the same context. 
The goal besides finding the relevant items is to filter the duplicated or similar 
content. In this work we only focus on search results of YouTube.
 Our evaluation is based on diversity and relevancy. Using these 
two metrics the literature distinguish between two-step approaches (first: 
relevancy, second: diversity) and jointly optimizes these two variables 
(Deselaers, Gass, & Dreuw, 2009). The evaluation metrics for diversity and 
relevancy are usually calculated from crowd-sourced annotation. In our work 
the ground truth for the evaluation came from manual annotation of the shots.
 In the field of machine learning and content retrieval several 
measures are used to evaluate competitive algorithms. One of the 
most widely used are precision, recall and the F-measure. (David 
Powers, 2007). In the CBVIR field they are referred as relevance 
(mathematical precision, ), diversity (cluster recall, )  and  score 
(F-measure).  score is a weighted average of the precision and recall: 

where   is the number of relevant shots in the first  shots;  is the 
number of different shot groups that are represented in the first  shots and 

 is number of different shot groups.
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Related works

 A typical pipeline for Internet visual media processing consists of 
three steps: (i) content retrieval, (ii) data organization and indexing and (iii) 
data-driven applications. (Min Hu, Chen, Xu, & Ming Cheng, 2013) 
 In an average content retrieval step, the content is harvested from an 
external source. Flickr, Vimeo, Google image search and YouTube are the 
most common data sources amongst the web resources. 
 The raw data is usually too big to work on, various feature extraction 
methods are used to create smaller, more representative data. In the field 
of video content analysis the literature distinguishes between image based 
features and video based features. An image feature is defined to capture a 
certain visual property of an image, either globally for the entire image or 
locally for a small group of pixels. A wide variety of features are used in 
previous works, the most commons are color histograms (Deselaers, Gass, 
& Dreuw, 2009) (Radu Anca-Livia Julian Stöttinger, 2012) (van Leuken, 
Garcia, & Olivares, 2009), histogram of gradients (Radu Anca-Livia Julian 
Stöttinger, 2012) (Ludwig, Delgado, & Goncalves, 2009) and textural 
descriptors such as Tamure texture features. (Deselaers, Gass, & Dreuw, 
2009) (van Leuken, Garcia, & Olivares, 2009) Video based feature describes 
some sort of dynamic change between a set of frames, common methods 
include frame differences, motion predication vectors and optical flow. There 
are a few multimodal approaches, which also use audio features besides the 
visual features. 
 The classification and clustering of images is usually done using 
machine learning methods, such as support vector machines (SVM) or by 
hierarchical clustering. (CAI, 2004) In our case after the clustering and 
relevancy filtering a specific importance order have to be established, papers 
concentrating on these type of re-ranking are the closest to our work.
 Rudinac et al. (Rudinac & Hanjalic, 2011) developed a similar method 
where after the clustering they accomplished to find representative items 
for each cluster on geographically tagged images, but their solution heavily 
based on GPS locations. Wu and Worring (Wu & Worring, 2012) worked on 
YouTube video content in their research, they proposed a framework to detect 
visual-based genre-specific concepts in a more efficient and accurate way. 
They created genre-specific concept models, which are used to create genre 
clusters from the search results.
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Content retrieval

 The first step in media processing is the content retrieval, but 
unfortunately there was no annotated dataset for this kind of video search.
 We created a small utility, which used the YouTube API to retrieve 
search results for specific keywords, using only trivial limitations (like video 
length must be shorter than 5 minutes), then downloaded the first 25 result at 
a specific resolution.
 In this preprocessing phase every video was cut into multiple „shots” 
along the time domain. Every shot is intended to contain a coherent scene of 
the video, this gave us ability for fine-grained analysis of the video content. 
The dataset we worked on was cut into shots manually to ensure a quality 
input for the following phases. An average video is between 5-20 shots, each 
shot is between 1 second – several minutes.
 Though, cutting the video into shots can be automated, in our approach 
we manually labeled the shots for the ground truth data with relevancy to the 
search keywords and also put them into similarity groups – these become the 
clusters.

Feature	extraction

 After the raw dataset has received, each media content should be 
analyzed by various feature extraction methods. In our approach every shot is 
represented by a group of feature vectors.
 Most of the measures works on 3-channel color images. The 
calculated measures are based on the middle frame of the shot. We give a 
detailed description about the measures along with specifying the length of 
their resulting feature vectors.
 Color moments. For every channel the mean, the standard deviation 
and the third moment (skewness) of the pixels in the image are calculated 
resulting 3x3 parameters.
 Sobel edge mean and standard deviation. After applying the Sobel 
edge operator on the image the mean and the standard deviation of every 
channel are calculated forming a length of 3x2 vector.
 RGB color histogram. 3x16 parameters. The pixels of every channel 
are summarized in a 16 bin histogram. The values of the histogram is then 
divided by the number of the pixels presented in the image to form an image 
size independent measure.
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	 HSV	color	histogram. Similar to the RGB color histogram, but the 
summation and normalization is done after transforming the image into the 
HSV color space.
	 Pixels	 of	 skintone	 color. Number of pixels with skintone color 
divided by the number of pixels in the image.
	 Histogram	of	oriented	gradients. After converting the color image 
to a grayscale one the orientation of the gradient vector is determined for every 
pixel. These gradient orientations are summarized in a 16-bin histogram. The 
resulting 16-long feature vector is normalized by the size of the image.
 Sum of areas containing faces. A multiple-face detector is run on 
the image to determine the proportion of the size of the areas containing faces 
compared to the size of the image.
	 Pixel	 sum	 of	 difference	 of	 subsequent	 frames. The absolute 
difference of two subsequent frames is calculated. Then the values of the 
pixels of this difference image is summarized and divided by the size of the 
image. For all subsequent frames in the shot this normalized difference is 
summed up. To give a shot length independent measure the resulting values 
are divided by the length of the shot.
 Number of frames in the shot. This is simply the integer representing 
the number of frames in the shot.

Reordering

 After the ordered dataset has been cut into shots either manually or 
automatically a new refined ordering is determined.
 The idea behind our approach is to group the data into a predefined 
number of clusters. We suppose that the irrelevant shots are diverse and do 
not show tight similarity with each other. It means that the clusters consist of 
many irrelevant shots has larger diameter compared to the ones containing 
similar, relevant shots.
 As described above every shot is represented by a long feature vector. 
First, the components of these vectors are normalized to give comparable 
quantities for the different components.
 This prepared data is then clustered by the K-means algorithm. The 
mean element distance from the center is calculated for every cluster. The 
increasing values of the mean distances give an ordering between the clusters. 
The elements of the clusters with large diameter are temporarily ignored as 
they are treated irrelevant elements.
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 The ordering inside a cluster is inherited from the original shot 
ordering.
 The new ordering is determined by pulling the elements from the 
remaining clusters. First, one shot is pulled from the cluster with the smallest 
diameter, then one shot from the cluster with the second smallest diameter 
and so on. After pulling from the largest relevant cluster the next element 
pulled from the smallest cluster again in a round-robin way.
 If the ignored elements are true irrelevant shots then appending them 
to the end of the new ordering should not affect the relevance and diversity 
results gained with the beginning of the ordering.
 The clustering ensures the early diversity of the new, refined ordering 
while also trying to keep the relevant shots at the beginning.

Results

 The performance of the proposed reordering was tested on the 
collected dataset resulting from searches on YouTube for famous tourist 
locations.
 Figure 1-3. show the relevance (r) the diversity (d) and the  score 
for the “Acropolis of Athens” search result as a function of the shot number. 
The YouTube ordering (Original) is compared to the re-ranked ordering 
(Given).
 Table 1. shows the  scores for other datasets at shot 10, 20 and 
50. The higher values at lower shot numbers are important, because it means 
that the user gets relevant and diverse results early.
 The evaluation shows that our approach improves the original 
ordering by 9-11% at the lower shot numbers.
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Fig 1: Relevance

Fig 2: Diversity
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Fig 3: F1 score

Youtube baseline ordering proposed ordering

shot 10 20 50
max 
value 10 20 50

max 
value

AcropolisofAthens 0.244 0.327 0.557 0.836 0.327 0.489 0.676 0.849
BrandenburgGateinBerlin 0.414 0.447 0.701 0.704 0.348 0.377 0.453 0.581
ForbiddenCity 0.351 0.422 0.452 0.572 0.314 0.332 0.443 0.575
PlacedelaConcorde 0.402 0.527 0.640 0.644 0.563 0.665 0.615 0.688
SagradaFamilia 0.230 0.317 0.478 0.669 0.237 0.414 0.502 0.619
average 0.3282 0.4080 0.5656 0.685 0.3578 0.4554 0.5378 0.6624

Table 1: results

Future Work

 Several parts of the proposed approach can be modified and adjusted, 
like the clustering algorithm or the set of features representing a shot. A 
comparison of these variant methods is a topic we find interesting in the 
future.
The publication was supported by the TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-
0001 project. The project has been supported by the European Union, co-
financed by the European Social Fund.
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Abstract

UDC is one of the world’s foremost classification systems. Its popularity is 
due partially to its analitico-synthetic nature; in addition to hierarchical tables 
there exists a system of auxiliaries in order to create new concepts.
In spite of the above, library software cannot employ it perfectly, although 
modern programming methods make it possible to describe the inner structure 
of UDC concepts; this information can be utilized during the searching 
process.
The first step to this is to implement a software interpreter to analyze UDC 
numbers. The goal of this lecture is to present a program written for this 
purpose.

Keywords: Universal Decimal Classification, UDC, Classification Systems, 
Information Retrieval Languages, Information Retrieval
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Introduction

Universal Decimal Classification (UDC) is one of the largest and most widely 
used classification systems in the world. It has been published in different 
editions in no fewer than 39 languages and is used in at least 124 countries 
(Slavic 2008); there are currently over 140,000 collections which have been 
indexed using UDC in Europe alone (Slavic 2012).

This prevalence is partially due to its invention more than one 
hundred years ago and its having been under continuous review since then in 
order to ensure that it is constantly kept up to date (“UDC History”).

The other key to its popularity is its analytico-synthetic nature; 
it attempts to collect and organize all branches of human knowledge in a 
hierarchical structure and provides a set of auxiliaries which allow the user 
to create new concepts from those already in existence (“UDC Structure & 
Tables”).

Despite its advantages, information retrieval software systems 
haven’t reflected the significance of this data by using all the capabilities 
of UDC, although improvement in informatics and programming techniques 
make it possible to invent more effective UDC based retrieval methods; it 
would be even more necessary  because information retrieval has been spread  
more widely then ever before.

I will try to outline the base of a method mentioned above, and as a 
part of this, to implement a software interpreter to analyze UDC numbers.

Mechanization of Using UDC

UDC was most likely used in a mechanized retrieval system for the first 
time by E. G. Brisch (Bhattacharya 1969, 54-55). KWOC (Keywords out of 
Context) form indexes were used for UDC numbers by Klaus Schneider and 
Karl-Heinz Koch. They compiled an index of parts of complex concepts by 
moving them from out of context in order to retrieve documents with greater 
precision (Rigby 1974, 36).

Currently used information retrieval systems and OPACs usually use 
one of the following solutions: most of the systems store UDC notations in 
simple text fields and allow the user to use these as keywords during the 
searching process, while there are other systems, fewer in number, which use 
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KWOC style indexing method. Neither of these is able to take advantage of 
every faculty of UDC, mainly because of its analytico-synthetic nature.

Using UDC Numbers as Keywords

The hierarchy of the main tables can be handled easily using the first method 
in the case of simple UDC numbers if the possibility of using wildcards at the 
end of query string exists. For example, using ‘51*’ as a query will result in a 
list containing every descendant of mathematical subclass.

To retrieve compounds, substituting characters at the beginning or 
in the middle of the query string may be needed as well. For example, if 
we conduct a search on query ‘519.7*’ in the Hungarian National Union 
Catalogue (http://mokka.hu), the book indexed with the UDC number 
517.1/.3+519.2(075.8) will be omitted from the result list. To avoid losing 
data the searcher should   collect every possible citation order of parts of the 
number. Using wildcards is a useful tool in doing this; as it raises the level of 
recall, which causes the level of noise to be raised too. For example searching 
by using the notation for sociology together with wildcards (‘*316*’) will 
result in a list with number 621.316.31.027.4 at the top.  It is feasible to collect 
every possible auxiliary signs and operators in a complex query (like ‘316* 
or *+316* or *:316* or *)316* or *”316*’) but it will not solve the issue of 
intercalation, when the auxiliary is used as an infix (for example 3(439)17). 
This means that we should add an expression like ‘3(*)16 or 31(*)6 or 3”*”16 
or 31”*”6’ to the query string, which will raise noise to a higher level, because 
auxiliary ‘*’ characters can also substitute auxiliary signs. This is the case for 
a single main table number, adding more numbers or auxiliaries to the query 
string will result in the level of noise being increased further, together with 
the possibility of making mistakes.

Concept ‘517.1/.3’ points to the problem of handling extensions too. 
The result list of query ‘517.2’ should also contain this number, but it won’t. 
To solve this problem we should add each possible extension of numbers on 
the same hierarchical level as the required number is.
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Using	a	KWOC	index

KWOC indexes were invented for processing document titles. Its principle 
is that the keywords contained in a title are copied to an indexed field while 
another field contains the whole title; a user can use these keywords to retrieve 
contents.

In the case of UDC this means copying the parts of the numbers to an 
indexed field and joining the whole number or the identifier of the document 
to them.

This approach particularly supports post-coordinated information 
retrieval, when the searcher joins simple numbers with Boole-operands 
(‘and’, ‘or’ and ‘not’) to create queries.

Handling extensions in this way is also impossible and information 
regarding context can’t even be used during the searching process, while the 
system doesn’t store information about which parts join to each other with 
which operators and in which order.

A Feasible Alternative

A feasible alternative to the solutions mentioned above is a system which 
analyzes the numbers and compounds during the indexing process, expands 
their inner structure and recognizes not only the parts of the numbers, but 
information about how these join to each other too; finally, it will store the 
result of the analyzing process on a database.

The method mentioned immediately above makes it possible to use 
complex UDC numbers as queries; the system can conduct the same analyzes 
on them and compare its result with the stored information.

If the analyze is sophisticated enough, it can obtain all the knowledge 
about the number, which can constitute a satisfactory base for working more 
effective searching algorithms.

A system described above must have the following main components: 
- The interpreter program to analyze UDC numbers and produce their 

representations
- The database to store the representations 
- The searching software, which presents a result list after comparing 

the result of analyzing the query with the representations stored on 
the database.
The goal of this paper is to present the basic principles and a working 



227

implementation of a software interpreter capable of analyzing UDC numbers 
in order to demonstrate that it is possible to process them to a degree of detail 
necessary for the retrieval of information using the method described above. 

Examples

The following examples represent the outputs generated by the software 
during the processing of different UDC numbers. The goal is to demonstrate 
the hierarchical approach which renders it possible to describe and save the 
inner structure of UDC concepts. 

Each example was built by using the recent printed Hungarian UDC 
edition (“Egyetemes Tizedes Osztályozás” 2005). (The list of UDC editions 
in different languages is available to the public in the homepage of UDC 
Consortium (“UDC Editions”).)

The current version of the software mentioned above is available 
online for testing purpose on the following URL: http://interpreter-eto.
rhcloud.com.

It is important to note that the software doesn’t store UDC numbers 
or any part of the tables; the descriptions in the examples bellow, either in 
English or in Hungarian were added in order to demonstrate its principles and 
capabilities more effectively and clearly.
The number to be processed:
061.22(439):[621.39+004]
Description (in English): Scientific Association for Infocommunications 
(HTE)
Description (in Hungarian): Hírközlési és Informatikai Tudományos 
Egyesület (HTE)
The result of processing the number:
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061.22(439):[621.39+004]	
(UDC	version:	2005)

relation

main table number
number 1: 061.22 Scientific organizations / Tudományos egyesületek

 
common	auxiliary	of	place
auxiliary	table	number
number 1: 439 Hungary / Magyarország

subgrouping

addition

main table number
number 1: 621.39 Communication Engineering / Híradástechnika

main table number
number 1: 004 Computer science and technology / Számítástechnika

The number contains a relation which joins the main table number 
for Scientific organizations to a subgrouping. The subgrouping contains an 
addition between the main table numbers for Communication engineering 
and Informatics. The auxiliary of place for Hungary joins to the main table 
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number of Organizations because the described subject is specified by this.
The number to be processed:
796(439.165)81/.83-027.562	
Description (in English): Amateur wrestling and boxing in Hajdú-Bihar 
County, Hungary
Description (in Hungarian): Amatőr birkózás és boksz Hajdú-Bihar megyében
The result of processing the number:

796(439.165)81/.83-027.562
(UDC	version:	1999)

main table number
number 1: 796.81 Freestyle wrestling / Szabadfogású birkózás
number 2 (extension): 796.83 Boxing / Boksz

common	auxiliary	of	place
auxiliary	table	number
number 1: 439.165 Hajdú-Bihar County, Hungary / Hajdú-Bihar megye

common	auxiliary	of	properties
number 1: -027.562 Amateur / Amatőr

 
 

Auxiliaries of general characteristics were introduced in 1999, so the 
number cannot be interpreted if the given UDC version predates this (“Major 
changes to the UDC 1993-2013”).

In the processed number the auxiliary of place is infixed into the main 
table number for arranging purposes; the software must recognize both of 
them. In the output, the number 1 and number 2 signify the operands of the 
consecutive extension, the borders of the interval determined by them. The 
auxiliaries of place and property join to the main table number.
The number to be processed:
664.858.036.52(540.37):634.774
Description (in English): Canning pineapple jams in Arrunachal Pradesh state 
(India)
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Description (in Hungarian): Ananász lekvárok palackozása Arrunachal 
Pradesh államban (India)
The result of processing the number:

664.858.036.52(540.37):634.774
(UDC	version:	1999)
 
 Relation
  
  main table number
  number 1: 664.858 Jams. Marmalades / Dzsemek, lekvárok
  
  special	auxiliary	subdivision

  
number 1: .036.52 Food canning in general / Konzerv élelmiszerek 

általában
  
  common	auxiliary	of	place
  auxiliary	table	number
  number 1: 540.37 Arrunachal Pradesh state (India)
    
   
  
  main table number
  number 1: 634.774 Pineapple / Ananász
  
 

In this number there exists a special auxiliary number joining one of 
the main table numbers too. Arrunachal Pradesh state has had its own table 
number in the common auxiliaries of place since 1993, till then the indexers 
could use only direct alphabetical specification to describe it.

Conclusions

Following research conducted in the seventies, in the main the two solutions 
mentioned above have been spread in information retrieval systems to use 
UDC to retrieving contents, despite of their incompleteness. 
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However, the unique conceptual knowledge collected by UDC, the 
flexibility of its analitico-synthetic approach and its independence from 
any natural language are great advantages which cannot be found wholly 
and together in other systems. We only need the effective software to take 
advantage of these. My goal was to help to bring these systems into existence 
when I decided to publish the principles above and to implement the prototype 
of the software interpreter. 
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ABSZTRAKT

A mindennapi életünk részét képező számítógép, Internet nagymértékben 
változtatta meg a társadalmunkat. A munkahelyünkön, az otthonunkban, de a 
napi rutin feladatok alkalmával is nélkülözhetetlenné váltak. Az informatika, 
a hálózatok és az internet egyik új kutatási irányvonala, a „future internet” 
témakör, mely jelenleg az Európai Uniós kutatási irányvonalak kiemeltjei közé 
tartozik. Fontos kérdés mik azok az irányvonalak, melyek mentén haladva 
az egyébként egyre kisebb népszerűségnek örvendő könyvtárak sikeresen 
tudnák hasznukra fordítani az új technológiákat és kutatási eredményeket.

Kulcsszavak: könyvtár, future internet, web 2.0, informatika 



233

Bevezetés

Az informatika és az internet kialakulása előtt az emberek főként a könyvtárak 
segítségével jutottak információkhoz. Akkoriban mindenkinek természetes 
volt, hogy a könyvtárak csak adott napokon és adott intervallumban voltak 
nyitva a nyilvánosság számára. Ha az olvasó tudta, hogy melyik könyvet 
szeretné vagy az adott információt milyen típusú könyvben találja, akkor 
sem volt egyszerű dolga, mivel a könyvtárba minden esetben el kellett 
menni, annak ellenére, hogy nem volt biztos, hogy a könyvtár éppen 
akkor rendelkezésére tudja bocsátani a szükséges dokumentumot. Emellett 
konkrét információ hiányában csak a könyvtárosok felkészültségére lehetett 
támaszkodni a könyvtárban való keresés során. Az informatika és a web 
fejlődésének köszönhetően számos olyan eszköz látott napvilágot, melyek 
nagyban megkönnyíthetik a könyvtárak üzemeltetését, amellett, hogy az 
új szolgáltatások vonzóbbá is tehetik a könyvtárakat az olvasóközönség 
számára.
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A	Word	Wide	Web	kialakulása	és	fejlődése

A Word Wide Web 1991-es megjelenése indította el a mai napig tapasztalható 
információs forradalmat. Az előnye már induláskor is megmutatkozott, az 
adott – verbális és/vagy multimediális – információ bármikor elérhető volt, 
nem volt sem időhöz, vagy helyhez kötve. Természetesen a 90-es években 
a felhasználók többségének még nem volt otthon internet hozzáférése, így 
legtöbbször mégis alkalmazkodni kellett az internet szolgáltató helyeknek a 
nyitva tartásához. Ennek ellenére mégis könnyebb volt az információhoz való 
hozzáférés, mivel az internet szolgáltató helyek nyitva tartása rendszerint 
hosszabb volt, mint a könyvtáraknak. Az internet gyors elterjedésének 
(popularizációjának) és fejlődődésének köszönhetően azonban ez a probléma 
hamar megoldódott.

2004-ben találkozhattunk először a web 2.0 kifejezéssel (Wikipédia. 
Web 2.0). A web 1.0-ás technológiára (mely kifejezést a web 2.0 kifejezés 
megjelenése óta használjuk) a statikus weboldalak voltak a jellemzőek, az 
adott információhoz ugyan hozzájutottak a felhasználók, de azt nem tudták 
érdemben módosítani, nem volt lehetőségük – a kifejezetten így kialakított 
oldalakon kívül – hozzászólni. Jó példa erre a könyvtárak weboldalai, 
ahol rendszerint annyit tudhattunk meg, hogy egy adott dokumentum 
megtalálható-e a könyvtárban avagy sem. Ezzel szemben a web 2.0-ás 
weboldalak már dinamikusak és interaktívak. A felhasználók azonnal 
megoszthatnak egymással információkat, hozzászólhatnak azokhoz stb. Egy 
szemléletes példa a web 2.0 szolgáltatásaira a ma nagyon népszerű közösségi 
oldalak. Lényegük, hogy az emberek információkat osztanak meg, melyekre 
az ismerőseik reagálhatnak. Ezek az információk lehetnek egyszerű szövegek, 
képek, de akár videók is. A web 2.0-ban az egyre növekvő igények miatt 
fontos szerepet kapott a multimédiás tartalom, melyet jól szemléltet a kép - 
és videómegosztó oldalak száma. Ezzel egy időben terjedtek el a blogok és a 
fórumok is. Sajnos a web 2.0-ás technológiáknak ami az előnye, az egyben 
a hátránya is. A Wikipédiánál a felhasználók maguk is szerkeszthetik az 
oldalakat, és mivel nincs információ a témához való hozzáértés mértékéről, 
illetve a lektorálásról, ezért az információk nem minden esetben megbízhatóak. 
(Wikipédia) Azonban, ha a felhasználók figyelmesek és felkészültek, valamint 
alaposan utánanéznek az interterneten (pl. lektorált, megbízható forrásokban) 
az információknak, ugyanúgy megbízhatnak az információk hiteleségében, 
mintha könyvekből, folyóiratokból stb. jutottak volna hozzá ezekhez. Az 
idő előrehaladtával megjelentek a böngészőben futtatható alkalmazások. Ide 
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sorolhatók az online játékok, de a webáruházak is. A webes kereskedelem 
indukálta a Long Tail („hosszú farok”) néven ismert jelenség kialakulását 
(Anderson 2006). A hagyományos áruházakban azt a terméket árulják, amely 
a sláger. A fizikai tárolási kapacitás végessége miatt nem lehetett megoldani, 
hogy olyan árut is forgalmazzanak, amelyet havonta csak páran keresnek. 
Ezzel szemben a webáruházakban nem csak a sláger termékeket fogják 
forgalmazni, hanem azokat is, amelyeket csak havonta egy- két ember keres, 
mivel itt nem kell raktározni. Emiatt többször előfordul az, hogy a ritkán 
keresett termékek összességében több bevételt jelentenek a kereskedéseknek.

Még kialakulóban van, de mindenképp figyelmet érdemel a Word 
Wide Web vizsgálatánál a web 3.0-ás technológia. (Herendy, 2010) Ennek 
alapvető részét képezi a rohamosan fejlődő szemantikus web és a mobil 
technológia. Emiatt egy kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy ma már 
elvárás, hogy a keresők is felhasználják a mesterséges intelligenciát („üzleti 
intelligencia”), amellett, hogy mobil képes szolgáltatásokat nyújtanak. 
Ennek köszönhetően a kereső motorok a kulcsszavakat nem pusztán mint 
betűsorozatokat értelmezik, majd keresik meg őket az adatbázisban, 
hanem szemantikai jellegű összefüggéseket is keresnek köztük, melynek 
eredményeképp sokkal pontosabb találati listát állítanak elő. Az utóbbi időben 
megjelenő mobiltelefonok segítségével a beépített wifik és mobilinternetek 
révén ma már bárhol csatlakozhatunk az internetre. Ezzel a jelenséggel 
magyarázható az, hogy a legtöbb számítógépes alkalmazást és weboldalt 
ma már úgy készítik, hogy mobiltelefonnal is megtekinthetőek legyenek. A 
hagyományos könyvtárakban minden egyes könyvet elláttak tárgyszavakkal, 
osztályozási jelzetekkel stb. a könnyebb visszakereshetőség érdekében. Ez 
a web 3.0-ás technológiában is megtalálható. Itt (is) metaadatokat (’adat az 
adatról’) használnak. (Szeredi, 2005)

Könyvtárak	fejlesztése

Kutatási témám hallatán sokan megkérdezik, hogy egy könyvtárnak 
miért kell a webes technológiák irányába nyitni. Erre nagyon egyszerű a 
válasz. Azért, mert megváltoztak a felhasználók igényei. Ma, ha bárkinek 
információra van szüksége, először nem a könyvtárba fog elmenni, hanem 
az internetet használja. Abban az esetben, ha az interneten nem találta meg 
a neki megfelelő információt – vagy nem találja hitelesnek –, akkor fogja 
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meglátogatni a könyvtárakat. Ez azonban egyre kevesebbszer fordul elő, ami 
az alábbi példán is jól látszik. Az egyik kereskedelmi könyváruház megkereste 
különböző torrent oldalakon a 15 toplistás könyvét. Ezekből 12-t meg is 
talált. Ebből is jól látszik, hogy abból a 12 könyvből valószínűleg nagyon 
keveset fognak könyvtárakból kikölcsönözni. A másik ok, ami miatt csökken 
a nyomtatott könyvek használata az, hogy egyre több olyan vállalkozás is van, 
melynek fő célja – a digitális archiválás mellett – a dokumentumok digitális 
verziójának közzététele a világhálón. Ilyenek például a Google Books vagy az 
Európai Unió által létrehozott Europeana néven ismert digitális könyvtár. Az 
internet adta szinte korlátlan lehetőségek következményeként a felhasználók 
is egyre gyakrabban keresik a dokumentumok digitális verzióit. Emellett a 
felhasználók az információ hitelessége miatt sem aggódnak. Egy 2005-ös 
OCLC felmérés alapján „A válaszadók 69% szerint egy internetes keresőből 
származó információ legalább annyira megbízható, mint a könyvtárból 
származó.” (Mittől kettő?) 2005 óta ez a szám valószínűleg csak magasabb 
lett.

Ahhoz, hogy megfelelően alkalmazkodni tudjanak a könyvtárak 
az internet fejlődéséhez és a megváltozott felhasználói igényekhez, több 
irányelvet is be kell tartaniuk. Nagyon fontos, hogy a szolgáltatásokat bővíteni 
kell. Ma már nem csak a könyvek kölcsönzése vagy a tájékoztatás a legfőbb 
elvárás egy könyvtártól, sőt a legtöbb esetben ez a legkevesebb. Nagyon 
fontos, hogy az olvasókat bevonják a könyvtárosok az egyes szolgáltatások 
tervezésébe, fejlesztésébe. Az új könyvek vásárlásánál figyelembe kell venni 
például az olvasási szokásokat, a leggyakrabban keresett könyveket.

Beágyazható	szolgáltatások

Ma már egy könyvtár sem engedheti meg magának, hogy ne legyen egy 
weboldala és hozzá tartozó OPAC-ja. Számos olyan webes alkalmazás létezik 
ma már, hogy azokat bárki a saját weboldalára is beágyazhassa. Mindezt 
ingyenesen megteheti, ami a könyvtárak számára egy jó lehetőség, például az 
egyre csökkenő olvasói létszám visszaszorítására.

Úgy gondolom, az egyik legfontosabb szolgáltatás az ún. chat 
referens szolgáltatás. Ma már nem megoldható, hogy az olvasónak minden 
esetben ideje legyen arra, hogy bemenjen a könyvtárba és megkeresse a 
számára szükséges információkat. Pont ezért szükséges a könyvtáraknak ezt a 
szolgáltatást létrehozni a weboldalán. Még a legkisebb könyvtárakban is van 
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egy könyvtáros, aki nyitvatartási időben a kölcsönző pultnál ül, függtelenül 
attól, hogy van-e gépi kölcsönzés vagy nincs. Egy egyszerű skype vagy 
gtalk segítségével bármikor tud válaszolni a felmerülő kérdésekre. Nagyobb 
könyvtárakban az is lehetséges, hogy annyira nagy a kölcsönző részleg 
forgalma, hogy ez a tájékoztató könyvtáros egyik feladata lehetne.

Levelező listákat is nagyon fontos, hogy létrehozzanak a könyvtárak. 
Ezekre a hírlevelekre az olvasók önként iratkoznának fel. Itt lehetne értesíteni 
őket a könyvtárban zajló eseményekről (pl. író-olvasó találkozó, családi 
vetélkedők, költészet napja), de el lehetne az olvasóknak küldeni a legfrissebb 
könyvek listáját is.

A mai világban az emberek rohannak és a legkevésbé fontos 
információkat sokszor elfelejtik. Emiatt is nagyon fontos, hogy egy könyv 
kölcsönzési idejének lejárta előtt értesítést kapjon a felhasználó. Az értesítés 
alatt ma már mindenki az emailt érti, hiszen az nem kerül semmibe, és gyors 
is. Úgy gondolom, hogy ma már nem elég csak emailben értesítést küldeni, 
hiszen mindenki rengeteg kéretlen levelet kap, így az nagyon könnyen 
elvész. Ezzel szemben az sms még mindig személyes. Nincsenek még cégek, 
akik sms-ben szeretnék kínálni az árujukat. Ezzel szemben rengeteg olyan 
internetes oldalt találhatunk, melyről ingyenesen tudunk sms-t küldeni. Ezt is 
feltétlenül ki kell használniuk a könyvtáraknak, hiszen ezzel is növelhetik a 
felhasználók elégedettségét és így kevesebb olvasót fognak elveszíteni.

Mindenkivel előfordult már, hogy nem tudta egy könyv szerzőjét, 
illetve a címét se. Ekkor megpróbálta tárgyszavak segítségével megkeresni 
az adott könyvet és azt, hogy megtalálható-e a könyvtárban. Azonban sokszor 
előfordul, hogy a keresés sikertelen lesz. Ez nem meglepő, hiszen máshogy 
gondolkodik egy könyvtáros és másképpen egy olvasó. Lehetőséget kell 
adni az olvasóknak, hogy ha önállóan nem, vagy csak nagy nehézségek 
árán talált meg egy könyvet, akkor leírhassa, hogy ő milyen tárgyszó 
segítségével találta azt meg. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az adott 
könyv egyből megkapja az adott tárgyszót. Csak azt, hogy a könyvtáros 
látja, mi alapján keresnek az olvasók és ezután mérlegeli, hogy megfelel-e 
tárgyszónak az ajánlás. Erre megfelelő lenne egy Wikipédia oldalt vagy egy 
blogot létrehozni. Mindkét oldal emellett alkalmas arra is, hogy az olvasók 
megbeszéljék az egyes művekkel kapcsolatos élményüket, mely növelheti az 
olvasások számát.

Nagyon népszerűek ma az RSS hírcsatornák. A felhasználók 
feliratkoznak az egyes oldalak hírcsatornáira és mindig a legfrissebb híreket, 
információkat látják az oldalakról. Ez azért fontos, hogy a legfrissebb 
információkhoz ne csak úgy férjünk hozzá, hogy minden más információt is 
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végig kelljen olvasnunk.
A legnépszerűbb közösségi oldalakat is érdemes használnia egy 

könyvtárnak. Ma már alapvető elvárás, hogy egy könyvtárnak legyen 
Facebook oldala. Emellett a rendezvényeken lehet fényképeket és videókat is 
készíteni, amelyeket elérhetővé is tehetünk a könyvtár weboldalán. Az sem 
árt, ha a könyvtárról készítünk egy bemutatkozó videót, melyet elérhetővé 
teszünk a Youtube-on.

Az egyik legfontosabb szolgáltatás az elektronikus dokumentumok 
elérhetősége. Nagyon fontos, hogy minél több dokumentumot digitalizáljanak 
a könyvtárak és azokat elérhetővé tegyék az olvasóik számára. Ennek a 
legmegfelelőbb eszköze egy multimédiás OPAC lenne, ahol megtalálható 
digitálisan is a dokumentum, de akár egy róla szóló videó is. Természetesen 
ez elektronikus dokumentumok kölcsönzését is meg kell oldani, melyre a 
legalkalmasabb eszköz az e-book olvasó.

Fejlesztendő	területek

A digitális szellemi termékeknél az egyre gyakrabban felmerülő 
szerzői jogi kérdések látszanak a fő problémának. Például egy megfelelő, 
digitális kölcsönzésre alkalmas könyvtári szoftverrel könnyebben kezelhetőek 
lennének az elektronikus dokumentumok a szerzői jogok tiszteletben tartátása 
mellett. Egyrészt azért, mert átláthatóbb lenne, hogy ki mely dokumentumokat 
használta és mennyi ideig; másrészt lehetővé válna, hogy ezeket az 
elektronikus dokumentumokat csak olvasásra lehessen igénybe veni. Céljaim 
között szerepel olyan tanulmányok kidolgozása és minta alkalmazások 
létrehozása, melyek később egy olyen szoftver alapjaiul szolgálhatnak, mely 
megfelel a mai kor igényeinek, lépést tartva az új lehetőségekkel. Hiszen a 
jelenleg használatban lévő rendszerek elavultak, nem képesek kiszolgálni 
ezeket az igényeket. A szoftver tervezésénél fontos szempont lesz ezeknek a 
technikáknak a felhasználása mellett az is, hogy mobiltelefonon is elérhető 
legyen.
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AZ EREDMÉNYES NYELVTANULÁS 
MAI ESZKÖZEI

T.	Nagy	László
Debreceni Egyetem ITDI, Debrecen, Magyarország

ABSZTRAKT

A közösségi médiák által nyújtott lehetőségek, melyek esetünkben az úgy-
nevezett nyelvcsere közösségekben csúcsosodnak ki, számos esetben haté-
konyabb eszközök lehetnek az idegen nyelvelsajátítás folyamatában, mint a 
hagyományos - tehát nem közösségi - előre szerkesztett, és/vagy mesterséges 
intelligenciára építő rendszereknél.

Dolgozatomban a témának egy szűkebb, de igen érdekes szegmensét szeret-
ném megvizsgálni konkrétan, azt hogy a videó adatfolyamot tartalmazó mé-
dia összetevők, mely módon tehetik hatékonyabbá a nyelvtanulás folyamatát, 
különös figyelemmel a közösségi médiára. Valamint milyen alapvető össze-
függések átgondolásával lehet modellezni a hatékonyságnövelés kínálkozó 
lehetőségeit olyan környezetben, amikor a közösségi tartalmak nyújtotta elő-
nyök és hátrányok megítélése még korántsem tekinthető egyértelműnek.

Kulcsszavak: nyelvtanulás, nyelvcsere közösség, multimédia, online videó, 
közösségi hálózat 
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Bevezető

Az elmúlt évtizedben a számítógéppel támogatott oktatóprogramok területén 
gyökeres változás ment végbe. Míg az évezred elején az optikai adathordo-
zókon megjelenő, multimédiás, legtöbbször offline kiadványok domináltak, 
a további fejlődést a mesterséges intelligencia mind nagyobb térnyerésében 
vizionáltuk. A multimédia mára természetessé vált, a mesterséges intelligen-
cia dominanciája helyett a közösségi humán intelligencia megjelenése, majd 
igen agresszív elterjedése, diverzifikációja valósult meg. 

Napjainkban már nem kérdés, hogy a számítógéppel segített tanu-
lás az eredményesség egyik alapja. Kutatásomban a témának egy jelentős és 
igen izgalmas részterületét, a multimédiának és a közösségi tartalmaknak a 
nyelvtanulás folyamatában megjelenő és felhasználható entitásait vizsgálom. 
Ha a nyelvtanulási folyamatban alkalmazható stratégiáknak, kommunikációs 
formáknak, multimédiás összetevőknek és tartalmaknak az online manifesz-
tációit vizsgáljuk, könnyen észrevehetjük, hogy az elérhető tudástartalmak 
- mintegy evolúciós formát öltve - komplex virtuális tudáshálózattá formá-
lódnak. Ez a tartalom vagy tudásmátrix, a témák közötti számos kapcsolódási 
pont, az evolúciós visszakövethetőség rétegződései miatt különösen, olyan 
elképzelhetetlenül sokféle egyénre szabható nyelvtanulási lehetőséget és mó-
dot kínál, mely eddig elképzelhetetlen volt. Ezt a sokrétűséget még tovább 
árnyalják a szemantikus web olyan „próbálkozásai” melyek az okos keresők-
ben, vagy a mesterséges intelligencia szövegértelmezési és fordítási kísérle-
teiben váltak elérhetővé.

Hipotézis

Hipotézisem szerint a videó adatfolyamot - mozgóképet és hangot- tartal-
mazó idegen nyelvű műsor, (vagy tananyag) nyelvtanulásba való bevonása, 
felhasználása az ismeretelsajátítás és tudásmegőrzés folyamatában igen ha-
tékony eszköz. Sok esetben egyenesen hatékonyabb lehet, mint az írásos, az 
állókép vagy hanganyag által közvetített információ, kiemelve az online élő 
videókapcsolat virtuális valósága által biztosított interaktív jelenlétet. 

Ezen gondolamenet kapcsán az alábbi kérdésekre is keresem a válaszokat:
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- Milyen mozgóképet tartalmazó lehetőségek érhetők el a közösségi 
médiában?

- Milyen esetekben célszerű a videót, mint médiát felhasználni a 
nyelvtanulásban?

- Kinek célszerű a közösségi médiák használata?
- Melyek a közösségi nyelvtanulás előnyei és hátrányai?
- Melyek a közösségi média, a videó adatfolyam és az interaktivitás 

hatékonyságot növelő tényezői?
- Mi az új a multimédiás közösségi nyelvtanulásban?

A	videó	média

A videó fogalma egyértelmű és a médiatudományokban nem jártas ember 
számára is alapszinten könnyen definiálható entitás. Mégis úgy gondolom 
néhány szempontból fontos beszélni róla. Számunkra a digitális videó, mint 
médiaforma a különösen fontos. A videó, állóképek gyors egymásutánban 
történő levetítésével teszi lehetővé a mozgókép hatás elérését. A videó lehet 
önálló kép adatfolyam, de számunkra a hanggal társított összetett forma az 
érdekesebb. A hangnak a képpel szinkronban kell lennie, ellenkező esetben 
a látottak megértése erősen sérül, vagy nehézzé válik. A hang lehet egy vagy 
többcsatornás, valamint lehetséges egy videó adatfolyamhoz több (sokcsa-
tornás) hangsávot is csatolni. A képi sáv tartalmazhat szín információt is, ez 
esetben színes videóról beszélünk. A felbontás tekintetében jelenleg, a HD 
(High Definition) már elvárás. A nagy felbontás a képminőség javulásán túl, 
az egyidejűleg megjeleníthető információ mennyiségét növeli. Technikailag 
megoldott a valós térélmény videóban való leképzése is, ez esetben három-
dimenziós (3D) videóról beszélünk. A digitális videó fájl tartalmazhat még 
olyan úgynevezett metaadatokat, melyek a tartalomhoz kapcsolódó független 
leíró adatok. Az online videó lehetővé teszi a szinkron vagy az időben eltolt 
aszinkron kommunikációt, amennyiben mindkét oldal technikailag felszerelt 
a megfelelő videó felvevő és lejátszó eszközökkel. A videó média lehet inter-
aktív környezet attól függetlenül, hogy online vagy offline érhető el.
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A	Web	2.0-es	lehetőségek	használatának	előnyei	
és hátrányai a nyelvtanulásban

A web 2.0 szerveződéséből adódóan a közösségi online tartalmak nem minden 
esetben teljesen megbízhatóak, és ez természetesen a nyelvtanulás vonatko-
zásában is igaz. A webkettes tartalmakat nem (csak) szakterületi specialisták 
készítik, hanem zömmel olyan jó szándékú emberek, akiknek fontos, hogy 
a tudásukat, ismereteiket, képességeiket megosszák másokkal. Ezért a tar-
talmak felhasználásánál ajánlott egyfajta „egészséges” bizalmatlanság, vagy 
éppen óvatosság. De ezt a veszélyt nem szabad eltúloznunk; a közösség tagjai 
között folyó intenzív kommunikáció ugyanis egyszersmind a garanciája is 
annak, hogy a téves vagy hibás tartalmak előbb-utóbb felszínre kerüljenek, 
ami értelemszerűen maga után vonja javításukat is. És nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a természetes nyelvek, és különösen a nyelvhasználat kérdésében 
az anyanyelvi felhasználók többsége nyugodtan „szakértőnek” tekinthető.

A webkettő másik alapvető sajátossága az, hogy a különböző 
tartalmak sosem jutnak el egy véglegesnek tekinthető állapotba. Ezáltal az 
állandó „béta állapot” természetessé válik. (Szakadát 2007) Ez a viselke-
désmód azonban ismét legalább annyira jelent előnyt, mint amennyire hát-
rányt. Egy rendszeres webkettes felhasználó ugyanis képes az újdonságok 
követésére, hiszen mintegy együtt él a környezetével, a közösség tagjaival 
és ezáltal képessé válik, például a modern információs technológia esetében 
gombamód szaporodó, új nyelvi elemek – szakkifejezések, rövidítések, gon-
dolkodási paradigmák stb. – befogadására. 

Az előnyös tulajdonságok felsorolásakor meg kell említeni, hogy a 
webes tartalmak - a mai mobil internetes világban különösen – bárhol és bár-
mikor elérhetőek, hiszen az elérés egyre inkább eszköz és platformfügget-
len. Szintén lényeges szempont az, hogy a közösségi hálózatokban mindenki 
egyenrangú, és a hálózatokban rejlő erő képes új korcsoportokat is elérni, 
példaként a 60 év feletti populációt jegyezném meg. (ComScore 2011) Szá-
munkra említést érdemel, hogy ezen oldalak gyakran és sokoldalúan alkal-
mazzák a multimédia adta széles lehetőségeket. Külön kiemelném az egyik 
legfontosabb élményt, a „jelenlét kommunikációt” biztosító, valós idejű 
(szinkron) videókapcsolat opcióját.
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A	videó,	mint	kommunikációs	forma

A következő néhány fejezetben olyan nyelvtanulásban (bizonyos esetekben 
oktatásban) felhasználható közösségi videókat tartalmazó média megjele-
néseket tekintem át, amelyek weben keresztül online elérhetőek. A nyelvi 
kommunikáció szempontjából azonban ezeket a megnyilvánulásokat két fő 
csoportra szükséges bontani. Ez a két rendező elv, az időt áthidaló „többide-
jű” – aszinkron - (például rögzített műsor) és az úgynevezett egyidejű (élő 
műsor, szintén aszinkron) mely kétirányú megvalósítás (szinkron) esetén le-
het akár „jelenlét kommunikáció” is. (Szakadát 2007)

Ez a csoportosítási forma kézenfekvőnek tűnik, azonban ha a haté-
konyság szempontjából vizsgáljuk, a helyzet rögtön nem egyértelmű. Me-
lyik kommunikációs forma a hatékonyabb, ha a nyelveltanulásban való fel-
használás a célunk? Természetesen erre nem lehet egyszerű választ adni. 
Egy kommunikáció bizonyos szempontból lehet attól hatékony, hogy az 
információt minél több emberhez juttatjuk el térben vagy időben. Ezt el-
érhetjük a minél szélesebb körű (platformfüggetlen) megosztással, műsor-
szórással. Más szempontból attól eredményes, hogy lehetőséget ad a szinkron 
kommunikációra ezzel az interaktivitás és az azonnali visszacsatolás 
lehetőségét megteremtve. Gondoljunk itt az azonnali nyelvtani, szemantikai, 
kiejtési stb. korrekció esélyének fontosságára. 

A már előzőekben említett úgynevezett nyelvcsere közösségek egyik 
legfontosabb újítása, hogy lehetővé teszik a tanulóknak anyanyelvi (natív) 
személyekkel való online szinkron kommunikációt. (Harrison Thomas 
2009) Mely a valóságban vagy virtuális osztálytermekben (mintegy speciális 
videókonferencia) vagy tanár-diák kétoldalú videókapcsolatban testesül 
meg. Jelen esetben nem a technika újdonsága a kiemelendő, hiszen a 
videótelefon(szerű) megoldások már régebben ismertek és használatosak, 
hanem a közösségben rejlő hatalmas lingvisztikai potenciál jelen időben és 
térben való elérhetőségének megteremtése bárkinek, pontosabban bármelyik 
felhasználónak.
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Videómegosztó	oldalak

Számos web 2.0-es (közösségi) megnyilvánuláson keresztül van lehetőség 
arra, hogy videó anyagokat érhessünk el a nyelvtanuláshoz kapcsolódóan.                
A beregisztrált közösség tagjai, feltölthetik alkotásaikat, vagy a megosztani 
kívánt médiát. A feltöltött tartalmakat lehet véleményezni, (tetszik/nem tet-
szik) kommentelni, valamint láthatjuk annak népszerűségét is, a megnyitások 
számában kijelezve.

Természetesen alapvetően nem oktatási célzattal jöttek létre ezek az oldalak, 
de mint a többi webes lehetőségnél, a felhasználók előbb utóbb itt is megta-
lálták a tanulásban hasznos alkalmazhatóságot azáltal, hogy hosszabb rövi-
debb oktatófilmek, magyarázatok, instrukciók tölthetők fel és oszthatók meg. 
Az egyszerű keresési lehetőségek révén, hamar rábukkanhatunk a számunkra 
hasznos tartalmakra.  (T. Nagy 2013) Nagyszámú hasznos videót találhatunk, 
ha a nyelvtanulással kapcsolatos témakörökben keresünk.

Videó	blogok

A hagyományos blog multimédiás formája. Ahol a témaindító tartalom nem 
írott, hanem videó adatfolyam formájában publikált. Egy olyan interneten 
elérhető webes megnyilvánulás, ami periódikusan újabb bejegyzésekkel bő-
vül. A blogok célja a nyilvánosság megteremtése, ezért a legtöbbjük bárki 
számára nyílt hozzáférésű. Jellemzően a bejegyzések időrendi sorrendben 
olvashatóak úgy, hogy lefelé haladva a régebbi tartalmakat böngészhetjük. 
Tartalmukat tekintve a blog lehet személyes, vagy tematikus. A személyes 
forma leginkább egy naplóhoz hasonlítható, ahol a tulajdonos megosztja gon-
dolatait a közösséggel. A tematikus blogok egy témával vagy témacsoporttal 
foglalkoznak, s abban publikálnak. Általában személyes(ebb) hangvételűek 
mint a szakmai publikációk, írói járatosak a témában, ahol saját véleménye-
iket, tapasztalataikat, vagy akár kutatásaikat oszthatják meg. (Blog szócikk 
Wikipédia) A bejegyzésekre lehetőség van reagálni, így a véleménycsere 
megoldott. 

Egy idegen nyelv elsajátításának folyamatában, szinte minden fázis-
ban, érdekes információkat nyerhetünk a témára szakosodott blogok és bejegy-
zéseik megtekintésével. A videó blog tematikailag átmenet a videómegosztóra 
feltöltött tartalmak és a hagyományos blogok között, hiszen a nagy videómeg-
osztó oldalakon is lehetőség van a tartalomhoz való kommenteléshez.
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Videó	tananyagtár

Nyelvoktatással kapcsolatos videó tananyagtárakat leginkább nyelvcsere 
közösségek oldalain belül, vagy közösségi e-learning weboldalakon találha-
tunk. Ezek az oldalak a gyűjtésen kívül tematizálják és kereshetővé teszik a 
tartalmakat.

Podcast, Vodcast

A podcasting egy olyan technológia, amely lehetővé teszi fájlok közzétételét 
az interneten, úgy hogy az úgynevezett hírcsatornákra a felhasználók 
feliratkozhatnak. A tartalomközlés epizódszerűen történik, lehet hang, 
videó, vagy egyéb fájl. Az erre alkalmas kliens szoftver ellenőrzi és 
letölti a friss tartalmakat, melyek így akár később offline is lejátszhatóak. 
A podcasting kifejezés az Ipod és a broadcast szavak összeolvadásából 
keletkezett, de a technológia nem követeli meg az Ipod eszköz használatát, 
tehát platformfüggetlen. A vodcast tipikusan a videó podcast elnevezése. 
Számunkra természetesen a nyelvtanulással kapcsolatos csatornák különösen 
fontosak. (Chartrand 2012)

Élő	videókapcsolat,	virtuális	osztályterem

Ahogy már az előzőekben is említettem, az élő videókapcsolat nyelvtanulásra 
specializálva, a nyelvcsere közösségek talán legfontosabb újítása. Azon kí-
vül, hogy a „részt venni egy beszélgetésben” lehetőség, a Dale féle tudás pi-
ramisában a tudásmegőrzés szempontjából igen magas értéket képvisel, mint 
aktív cselekvés, lehetővé teszi a jelenlét szimulációját a mozgókép segítsé-
gével, ami viszont egy még értékesebb szintet jelent, ha az előbbi analógiát 
folytatjuk. (Dale 1969)  Tehát az élő nyelvi kontaktus összes előnyein túl, 
lehetővé válik a gesztusok, a mimika, vagy a kiejtés vizuális megfigyelése is, 
hiszen sok esetben a szájról olvasás nagymértékben megkönnyíti a hallottak 
helyes értelmezését és gyorsabb feldolgozását. Természetesen a helyes kiej-
tés mellett az egyes tájakra vagy országokra jellemző akcentus is megfigyel-
hető és gyakorolható. Az a lehetőség, hogy akár egyetlen gyakorlásra szánt 
este alkalmával, a világ különböző szegleteiben élő, a tanulni kívánt nyel-
ven natív beszélő emberekkel társaloghassunk, - akik szintén motiváltak a 
nyelvtanulásban - és nyelvcsere partner esetén mindezt ingyen tegyük, ezelőtt 
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nem létezett. Ugyanezek az előnyök még sokoldalúbban kihasználhatóak, ha 
nyelvtanár(okkal) tanulunk, vagy csatlakozunk egy virtuális osztályterembe. 
Az irányított szakmai oktatás azonban legtöbbször már nem ingyenes.

Egyéb	lehetőségek

Fontosnak tartok megemlíteni két multimédián alapuló lehetőséget is, ame-
lyek nem feltétlenül közösségi tartalmak, de a tanultak gyakorlására vagy 
elmélyítésére hasznos opciók lehetnek. 

Nagyon erős a motivációs hatás az internetes közösségi játékokban a 
közös nyelv megértésére, hiszen a sikeresség egyik záloga a hatékony kom-
munikáció. Másik érdekes lehetőség az online, sugárzott (vagy akár offline) 
elérhető műsorokban a szövegértés gyakorlásának opciója. Ugyanis ezekben 
a modern digitális médiákban már sok esetben elérhető a többnyelvű hang-
sáv, (akár eredeti nyelven) valamint a felírat(ok) egyidejű megjelenítése. Ez-
által ki-ki a saját szintjének megfelelően felirattal, vagy anélkül tekintheti 
meg a kívánt műsort.

Összegzés

Dolgozatomban a digitális videóra mint média összetevőre támaszkodó, 
nyelvtanulással kapcsolatos, főleg közösségi oldalakon elérhető tartalmakra 
fókuszáltam. Röviden áttekintettem a közösségi oldalak pozitívumait és ne-
gatívumait, valamint azokat az interneten elérhető megnyilvánulásokat, ame-
lyek a nyelvtanulás küzdelmes folyamatában igen hasznosnak és jól felhasz-
nálhatónak bizonyulnak. A dolgozat keretei részletes és mindenre kiterjedő 
elemzést nem tesznek lehetővé a témában, ezért csak az ismertebb, elterjed-
tebb, könnyebben elérhető lehetőségek bemutatására szorítkoztam.

A számítógép, az internet, a közösségi hálózatok humán intelligen-
ciája, a sokoldalú multimédia lehetőségeit felhasználva, a modern technoló-
giákra támaszkodva, időben és térben korlátlanul elérhetővé tették bárkinek, 
hogy a nyelvtanulás folyamatában bármikor hathatós segítséget nyújtsanak a 
tanulónak. Ahogy a bevezetőben írtam, az előnyök és hátrányok megítélése 
még nem nevezhető kiforrottnak, ennek ellenére úgy gondolom ezeknek a 
lehetőségeknek a használata nagy haszonnal járó, hathatós támogatást nyújtó, 
tanulást segítő formák mindenkinek. Azt, hogy mennyire tudjuk (vagy akar-
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juk) beiktatni saját stratégiánkba és magunkra formálni adottságaikat, szinte 
csak rajtunk múlik.
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Abstract

Nowadays the number of areas where decision support tools are applied is 
growing. These tools usually solve optimization models in order to provide 
an optimal solution for the decision makers. If the model is linear then it is 
a linear programming (LP) problem. Solving large scale LP problems is not 
a trivial task. It needs sophisticated implementation of complex algorithms. 
Such an optimization system has a large number of run time parameters pro-
viding control and numerical values. We have done a parameter sweep to 
monitor performance with different settings of essential parameters, which 
lead us to valuable conclusions.
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Introduction

Linear programming is one of the oldest fields of operations research. Such 
problems have been investigated since the early 50’s (Dantzig 1951). There 
are two different approaches that can be used to solve large-scale real-life 
linear programming problems: simplex based methods and interior point 
methods. Our investigation focuses on the simplex method, which is widely 
used as a computational engine behind many optimization algorithms like 
mixed-integer linear programming, stochastic programming, quadratic pro-
gramming or nonlinear programming. All these areas have a wide range of 
algorithms that need an optimal solution for a very large number of related 
linear programming problems, so the efficiency of the linear programming 
engine has a crucial effect. Since the simplex method can exploit the connec-
tions between slightly modified problems, it is the most appropriate choice in 
most cases (Maros 2003). 

 The good performance of simplex based linear programming solvers 
must satisfy a lot of requirements (Maros 2003, Koberstein 2005). The most 
crucial is that the software must give a correct answer for any problem. This 
is not a trivial task because the solver performs arithmetic operations with 
double precision floating point numbers  and this may lead to serious nume-
rical errors during the computations. Handling these problems needs approp-
riate implementation techniques. The second requirement is to operate as fast 
as possible. This is a very tough task since the problems can have heteroge-
neous properties. In order to provide the solution for large-scale problems in 
reasonable time many fine-tuned algorithms must be used to exploit specific 
features of the problems. It is generally true that more complex implementa-
tions can give better performance.

 Our research group is developing its own simplex based LP sol-
ver called Pannon Optimizer. The project aims to compete with available 
open-source softwares and support us in the development of new LP tech-
niques. In terms of efficiency the role of parameterization of the solution sy-
stems is well-known, but no recent study is available on the parameterization 
of the simplex algorithm. To examine this, we propose an architecture for 
studying the effect of different choices of parameters. We have conducted a 
relevant study using distributed computing infrastructures and performed a 
computational investigation on the tolerances controlling the numerical sta-
bility of our solver.
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The	basics	of	the	simplex	method

The LP problem can be formulated in many equivalent ways (Maros 2003). 
We use the following computational form: 
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where c  is the vector of the objective coefficients, x is the vector of the deci-
sion variables, A  is the coefficient matrix, b  is the right hand side vector and 
the types of the variables are the following:

Feasibility Type Name

j j jl x u= = 0 Fixed

j j jl x u≤ ≤ 1 Bounded

j jl x≤ < ∞ 2 Plus

jx−∞ < < ∞ 3 Free

j jux−∞ < ≤ 4 Minus

Table 1 Types of variables

 We use this formulation in the future in order to exploit special struc-
tures of the problems. An instance of vector  gives a solution if it satisfies the 
equality constraints. It is called a feasible solution if the type constraints of 
the variables are also satisfied, and it is called optimal if its objective value is 
minimal over the set of feasible solutions. Conditions for optimality can be 
derived.

 The simplex method relies on linear algebraic operations. It is an iter-
ative procedure going through a series of bases of the linear equation system, 
each defining a set of basic variables and a solution vector called basic solu-
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tion. There are many different rules that can be applied on a basic solution 
to define the next basis. The choice of rule affects the efficiency of the algo-
rithm, but it is generally true that there are two main variants called the primal 
and the dual algorithm. The primal algorithm goes to satisfy the feasibility 
conditions first and then the optimality conditions, while keeping feasibility. 
On the other hand, the dual algorithm takes the optimality conditions first and 
keeps them, while going for the feasibility. If a basic solution satisfies both 
the feasibility and the optimality conditions the problem is solved.

The	Pannon	Optimizer

The number of commercially available or high quality open-source LP solver 
implementations is around a dozen. Each has its pros and cons, but there is no 
available simplex solver on the market that can be used to easily implement 
new methods or to investigate the efficiency of the implementation tech-
niques applied. Our research team started its own development project called 
Pannon Optimizer in 2010. The main goals of our project are to provide an 
easily maintainable modular LP system that can be used for research oriented 
purposes and to compete with available solvers in algorithmic richness and 
performance too.
 Our program has two main modules: a linear algebraic kernel and a 
simplex module. The kernel provides sparse and dense data structures in or-
der to exploit sparsity, which is the key property of large-scale problems. The 
simplex module supports the state-of-the art features of the simplex literature. 
It includes both the primal and the dual simplex algorithms. Each module is 
designed using recent object-oriented programming techniques; the imple-
mentation is done using the C++11 standard. 
 The run parameters of Pannon Optimizer are located in two parame-
ter files, one for each module. The linear algebraic parameter set consists of 
a sparsity ratio controlling the usage of sparse data structures and an absolute 
and a relative tolerance, which are used to stabilize the additive vector opera-
tions through the computations. A sum is defined as:
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 Using this formula during the simplex method is advantageous be-
cause the numerical errors of floating point arithmetic are usually greatly 
reduced. The role of the absolute tolerance is to handle the rounding and 
truncation errors, while the relative tolerance handles cancellation. The pa-
rameterization of this operation plays a key role in the stability of the compu-
tation.
 The parameter file of the simplex module takes care of the algorit-
hmic control, the input and the output methods, the feasibility and optimality 
tolerances and other simplex specific parameters. All parameter values have 
default parameters based on best practices. However, the big question is how 
to exploit the parameterization in the most efficient way. Some recent pub-
lications consider these questions for other optimization problems, but none 
of them  deals with the tuning of the simplex method (Baz, Hunsaker and 
Prokopyev 2011).

Parameter	sweep	architecture

Parameter testing is a computationally very demanding task. It can be inter-
preted as a hyper-heuristic, since the goal of finding a good parameterization 
is nothing but optimizing the performance of the examined system. Parame-
terization can be done using a scripting framework on a single computer, but 
if the search space has a lot of points then parallelization methods must be 
applied.
 A distributed computing infrastructure (DCI) is a good choice to per-
form a parameter study. Such an infrastructure can be a cloud, a grid or a 
supercomputer. A typical architecture of a parameter sweep is that a generator 
job generates the different input files to be tested and they are submitted to a 
DCI supplier. On the DCI the instances are run with the provided parameters 
and after they are finished the results are collected and passed back to the 
user. A typical architecture for this is shown in Figure 1.
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Figure 1 Typical parameter sweep architecture

 One possibility to carry out the parameter study is using a volunteer 
computing grid. BOINC is one of the biggest grid projects in the world. It 
provides a powerful support to various research projects. One of the BOINC 
projects is the EDGeS@home project, which is operated by the Laboratory of 
Parallel and Distributed Systems of MTA SZTAKI (Budapest) research insti-
tute. As a result of cooperation, we gained access to the grid using the General 
BOINC Application Client (GBAC) application (Marosi, Kovács and Kacsuk 
2013). It provides a general framework to safely execute almost any kind of 
tasks in a virtualized environment. Using this framework we developed a 
system to carry out a parameter sweep of the Pannon Optimizer, see Figure 2.

Figure 2 Architecture of parameter sweep
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 The workflow of the parameter testing can be described briefly as 
follows. After a revision of the development cycle is tagged it is committed 
to a version control server. This code is used to create a runnable application 
on a virtual machine for the GBAC platform on a virtual machine. This will 
deploy the executable version of the application on a web server, which will 
run on the volunteer hosts. A parameter generator application must generate 
and deploy the parameter files on this server too, so every input file will be on 
the server to carry out the parameter study. 
 The MetaJob submission system enables the users to submit a batch 
of jobs easily (Visegrádi, Kovács and Kacsuk 2014). This system needs a 
MetaJob file which is generated by the parameter generator application, too. 
Using this, the jobs go to the BOINC server which will schedule the tasks for 
the volunteer hosts. After the executions on the clients are done the results 
come back in a compressed file, which can be converted to an excel table for 
evaluation of the results.

Computational	study

Linear programming problems can have various properties. The netlib col-
lection serves as a good base for checking the performance of solvers. They 
are representatives of real-life problems from the literature. In order to in-
vestigate the efficiency of a parameterization we defined a metric that uses 
the numbers of numerical problems throughout the solution. The measure 
includes the number of phase-1 fallbacks, the inversion problems of the basis 
representation, the numerically triggered reinversions and the bad iterations 
with proper weighting. This gives a measure that we use to describe stability.

We have performed tests on the values of the absolute and relative tolerances 
mentioned in the previous sections. The tests were performed on a represen-
tative subset of the netlib problems containing 37 problems. The ranges of the 
tolerances were 18 10 17 810 10 ;10 10a lb es re e− − − −≤ ≤ ≤ ≤ . 

The error measures for the problems ‘25FV47’ and ‘Greenbea’ are shown in 
the diagrams of Figure 3.
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Figure 3 The measures of numerical stability in terms of the tolerance parameters

It is clearly shown that the solution algorithm is stable within the parameter 
ranges 18 12 14 910 10 ;10 10a lb es re e− − − −≤ ≤ ≤ ≤ , since almost no numerical 
troubles occurred during the solution process using these parameter ranges. 
Other problems show a similar pattern for stability, thus these values can be 
used as a recommendation for operations of the linear algebraic kernel.

Summary

In this work an architectural design of a parameter sweep of a linear program-
ming solver is presented. The proposed method gave a reliable environment 
to test and evaluate a large number of parameter sets for the simplex method. 
The numerical accuracy of the simplex algorithm is controlled by toleran-
ces. The effects of different settings are studied in this paper. Using the grid 
computing power a large number of possible parameterizations are run on 
multiple test problems. The results clearly show the importance of the para-
meterization and give recommended ranges of the investigated parameters. In 
the future the scope of the study will be extended to include more parameters 
and provide adaptive parameterization.
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KUTATÁS-FEJLESZTÉSI 
ÉS INNOVÁCIÓS INFORMÁCIÓS 

RENDSZER FEJLESZTÉSE

Varga Attila K.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
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Automatizálási és Infokommunikációs  
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Absztrakt

A Miskolci Egyetem az európai és a hazai stratégiai célokkal összhangban 
kívánja erősíteni K+F+I aktivitását. Az Egyetem kutatási fókusztémáival 
kapcsolatban nemzetközi szintű partnerkapcsolatok kialakítására törekszik, 
célja a korábbi kapcsolati tőke frissítése, megújítása, és új ipari kapcsolatok 
kialakítása. A Miskolci Egyetemen folytatott K+F+I tevékenységek 
versenyképességének fenntartása és erősítése kiemelt prioritással kezelendő, 
mely célok eléréséhez egy átfogó információs rendszer fejlesztésével kívánok 
hozzájárulni.

Kulcsszavak: oktatás, kutatás-fejlesztés, innovációs, információs rendszer, 
online webes felület
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1. Bevezetés

A Miskolci Egyetemen 2010-ben igény merült fel a szakképzési szerződések 
elektronikus archiválására, főként a támogatási összegek beérkezése, 
felhasználása, folyamatos nyomon követése céljából. Ezen szerződések 
speciális jellegére és felhasználhatóságára való tekintettel a meglévő 
nyilvántartó rendszerek nem biztosítottak megfelelő rugalmasságot ezen 
cél kiszolgálására. Erre való tekintettel, kézenfekvőnek tűnt egy teljesen 
új, erre a célra alkalmas, egyedi testre szabott rendszer kifejlesztése, 
melyben megfelelő jogkörrel rendelkező személyek adott szervezeti egység 
szintjén (tanszék/intézet/kar/egyetem) a hatáskörbe tartozó szerződésekre, 
azokban szereplő adatokba betekinthettek be, lekérdezéseket végezhettek, 
kimutatásokat készíthettek, valamint egy gombkattintással tehettek eleget az 
éves jelentés elékészítése kapcsán. 
Tekintettel arra, hogy ezen szerződések bizalmas információkat tartalmaztak, 
így az adatbiztonság fokozása, a rendszer támadhatósági faktorának 
redukálása céljából egyetemi intraneten elérhető, online felület kialakítása 
tűnt célszerűnek. A felhasználói visszajelzések, az adatszolgáltatási 
kötelezettségeknek való gyors, megbízható és határidőn belüli megfelelés 
alapján a rendszer jól vizsgázott, a célját teljes mértékig betöltötte, mellyel 
egy addig tátongó nagy űrt sikerült megszűntetni a szakképzési szerződések 
gyors és hatékony nyilvántartása, archiválása vonatkozásában.

1. ábra - A Miskolci Egyetem Szakképzési Nyilvántartó Rendszere [1]
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Ezen rendszer sikerén felbuzdulva, valamint a napjainkban egyre fokozódó 
pályázati tevékenység összehangolása céljából gondoltam úgy, hogy érdemes 
lenne egy belső, projektekre kihegyezett, kutatási-fejlesztési és innovációs 
nyilvántartó rendszert kifejleszteni, melynek célja a megfelelő kvalitásokkal, 
szakmai tapasztalattal, „know-how”-val rendelkező kollégák és a pályázatok 
által lefedett kutatási témák, szakterületek gyors, hatékony összerendelése, 
egyfajta elektronikus, kinek melyik projektben lehet kompetenciája jellegű 
transzfer szerepet betöltve ezzel. 
Ezen tanulmányom célja, hogy informatikai, fejlesztői oldalról megközelítve 
bemutassam a jelenleg még fejlesztés alatt álló rendszer milyen kényelmi, 
felhasználóbarát funkciókat képes nyújtani, és mennyire tudja azt a célt 
szolgálni, amit megcéloztam vele, azaz hatékonyabbá tudja-e tenni a projekt 
lehetőségek és kapcsolódó információk megfelelő személyekhez időben 
történő eljuttatását, elősegítve ezzel egy-egy kutatási téma kapcsán ad-hoc 
módon szerveződött, öntevékeny, pályázni akaró kollégák egymásra találását.

2.	Fejlesztőkörnyezet,	rendszerfejlesztés

A rendszer implementálását illetően elsődleges cél volt, hogy online módon 
bárhonnan elérhető legyen, épp ezért a webes fejlesztés volt a legkézenfekvőbb 
megoldás, mely biztosítja a 24 órás ’bárhonnan és bármikor’ jellegű elérést. 
A nyilvántartó rendszer fejlesztése PHP alapon történt MySQL támogatással, 
mely révén az adatok adatbázistáblákban kerülnek letárolásra a Miskolci 
Egyetem központi szerverén (a működés elvét az 2. ábra mutatja be).  A  
működéséhez szükséges infrastruktúrát tehát egy egyetemi kiszolgáló 
szerver biztosítja az alábbiak szerit:

- PHP modul: a szerver oldali PHP alapú programkódok futtatásához, 
- MySQL modul: centralizált adattárolás, szűrési, kereséséi funkciók 

megvalósítása.
A PHP (Hypertext Preprocessor) egy olyan nyílt forráskódú számítógépes 
szkriptnyelv, mely szerver oldalon az operációs rendszerek bármelyikén 
képes futni, a legtöbb kiszolgálóprogrammal együttműködve. Legfőbb 
felhasználási területe a dinamikus weboldalak készítése.  [2]
A MySQL egy nagyon elterjedt adatbázis kezelő rendszer, amely 
egyszerűségéről és hatékonyságáról híres. Az egyszerűsége többek közt 
annak is köszönhető – ahogyan azt a neve is jelzi –, hogy SQL parancsokon 
alapszik. Az SQL (Structured Query Language) szabványosított nyelvezete 
segítségével a különböző típusú adatbázisokat azonos módon kezelhetjük. [3]
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2. ábra - A rendszer működési eleve

Az információs rendszer főbb funkció, jellemzői:
- pályázatok, K+F munkák online módon történő ajánlása, tárolása 

központi adatbázisban,
- regisztrált felhasználóknak online módon, autentikáció révén 

elérhető, nagyobb funkcionalitást biztosító rendszer,
- pályázatok menedzselésébe, megvalósításába bevonható, adott 

szakterületen jártassággal rendelkező kollégák nyilvántartása, 
- akadémiai és ipari kapcsolati tőke nyilvántartása,
- adatmanipulációs funkciók

o adattörlés,
o tárolt adatok exportálása (EXCEL, PDF, vágólap),
o tárolt adatok adott kritérium(ok) szerinti szűrése, keresése,
o szűrt adatok exportálása (EXCEL, PDF, vágólap),
o aggregált adatgenerálás alapadatokból,
o kimutatások készítése,

- járulékos funkciók:
o userek, jogkörök menedzselése,
o felhasználói jelszó változtatási lehetőség,

- felhasználói műveletek naplózása.

A különböző funkciók saját PHP függvények révén valósulnak meg. A 
felhasználók menedzselését teljes egészében a rendszergazda végzi, mely 
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magában foglalja az alábbi műveleteket:
- felhasználói account létrehozása,
- felhasználó letiltása,
- felhasználói account megszüntetése,
- felhasználói jogkör allokálása,
- felhasználói jogkör módosítása.

3. ábra - Felhasználók menedzselése

A rendszer működéshez szükséges infrastruktúrát egy egyetemi kiszolgáló 
szerver biztosítja:

- PHP	modul: a szerver oldali PHP alapú programkódok futtatásához,
- MySQL modul: centralizált adattárolás, szűrési, kereséséi funkciók 

megvalósításához.

 

4. ábra – Adatrögzítés, keresés, szűrés és exportálás
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Az adatok adatbázisban való nyilvántartásához egyértelműen definiálni 
kellett, hogy melyek azok az információk, amelyeket le kell tárolni az 
általános keresési és összetettebb szűrési funkciók biztosításához. Az adatok 
megfelelően kialakított adatbázis táblákban kerülnek letárolásra.
Az adatmezőkkel kapcsolatban az alábbi járulékos paramétereket is meg  
kellett adni:

- adatmező típusa: szám, szöveg, logikai, dátum, stb.
- adatmező hossz: hány karakternyi hossz szükséges a tároláshoz,
- adatmezőhöz kötődő integritási feltétel: belső szabályrendszer, a 

letárolt adatok helyessége (lehet-e például üresen hagyni az adott 
adatmezőt a rögzítés során, elsődleges kulcsról van-e szó, stb.).

A táblázat szerkezete, sémája tehát a táblázathoz tartozó mezőkkel írható le. 
Azaz, ha megadjuk, hogy milyen mezőkből épül fel a táblázat, akkor ezzel 
egyértelműen megadjuk a táblázat szerkezetét is, tehát két táblázat szerkezete 
különbözik egymástól, ha található olyan mező, mely az egyikben benne van, 
a másikban nincs.

5. ábra – Adattároláshoz használt adatbázis táblák 

A mezők megadása a mező névének és a mező adattípusának a kijelölésével 
történik. Mivel a szerkezetek megadása nem azonosít egyértelműen egy 
táblázatot, hiszen több táblázat is létezhet ugyanazzal a szerkezettel, 
másrészről a szerkezet leírása igen hosszadalmas, ezért minden táblázat kap 
egy egyedi azonosító nevet az adatbázison belül. Ezzel a névvel egyértelműen 
lehet azonosítani a táblázatokat a műveletek során. A táblázat névének tehát 
az adatbázison belül, a mezőnévnek pedig a táblázaton belül kell egyedinek 
lennie.
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3.	A	rendszer	használata,	működése,	funkciói

A Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Rendszer egy publikus és egy védett 
modulból épül fel [4]. A publikus felületen gyakorlatilag bárki ajánlhat témát, 
projektet, K+F+I lehetőséget, mely a megadott szakterületnek megfelelő 
besorolással kerül be a rendszerbe. A projektek és egyéb forrásteremtő munkák 
rögzítését a rendszerbe bejelentkező, adminisztratív jogkörrel rendelkező 
személy kötegelt módon is végezheti, azaz megfelelő adatstruktúrával 
rendelkező Excel, vagy CSV adatállomány révén egyszerre több rekord is 
importálható a rendszerbe. 
Ezzel a kettős megközelítéssel gyakorlatilag adott a lehetőség, hogy akár 
egy külsős személy, cég, szervezet is ajánljon kutatási, fejlesztési munkát 
az egyetem számára, akár csak egy linket adjon meg felhívás jelleggel, 
ugyanakkor valamennyi aktuális pályázat gyorsan és egyszerűen rögzíthető 
egy belső adatbázisiba, mely ezt követően célzott módon juthat el a kompetens, 
adott témában érdekelt személyekhez, kutatócsoportokhoz. 
A témák kiajánlása, egyetemen belüli disztribúciója történhet manuálisan 
adminisztratív jogkörrel rendelkező személyek révén, valamint az adott 
szakterület kapcsán érintett kollégák részére való automatikus továbbítás 
révén. 

3.1.	Bejelentkezés

A bejelentkező felületen meg kell adni a felhasználói account-hoz tartozó 
felhasználónevet és jelszót, melyet követően az adott felhasználóhoz tartozó 
jogkörnek megfelelően kerülnek az adatok betöltésre. 
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6. ábra – Bejelentkező felület

3.2.	Feladatválasztó	fülek

7. ábra – Feladatválasztó fülek

A különböző funkciók egy-egy fül alatt találhatók, melyek közül az éppen 
aktuálisan kiválasztott fül betűszíne narancssárga színnel segíti a tájékozódást. 
A kívánt fülre kattintva az alatta lévő funkciók vehetők igénybe.

3.3. Adatok menedzselése

A megfelelő struktúra szint kiválasztását követően nyílik lehetőség az adatok 
menedzselésére (jogkörnek megfelelően):

o adatfelvitel,
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o adatmódosítás,
o adattörlés.

8. ábra – Adattábla, adatműveletek

3.4. Keresés az aktuális adattáblában

A nagyító ikon mellett lévő adatbeviteli mezőbe – az adattábla elején és végén 
is megtalálható – beírt szöveg, szövegrész az aktuálisan kiválasztott adattábla 
valamennyi adatsorában keresést hajt végre, melynek eredményeként a 
keresési kritériumnak megfelelő adatsorok kerülnek megjelenítésre a találatok 
számának feltűntetésével.

9. ábra – Keresés az adattáblában

Az adattábla fejléce alatt található adatbeviteli mezőkbe beírt szöveg, 
szövegrész alapján az adott oszlopban lévő adatokon végezhetünk keresést. A 
rendszer lehetőséget ad többszörös szűrésre is az egyes adatbeviteli mezőkbe 
beírt keresési kulcsszavak együttes megadásával. A numerikus adatok esetén 
értéktartomány megadására is lehetőség van.
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10. ábra – Mező alapú szűrés

3.5.	Adatok	exportálása

11. ábra – Adatexportálási lehetőségek

A teljes adattábla, illetve a szűrt adatok exportálása PDF vagy Excel 
formátumban lehetségesek, illetve vágólapra is kimásolhatók az adatok, 
melyek ezt követően például egy tetszőleges szövegszerkesztőbe is 
beilleszthetők. Ugyanakkor megfelelő adatstruktúrájú EXCEL, vagy CSV 
fájlban lévő adatsorok egy gombnyomással importálhatók az adatbázisba
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3.6.	Adattörlés,	-módosítás

12. ábra – Adatrekordok törlése

Az első oszlopban lévő piros X ikonra kattintva, az adott soron lévő 
adatok törölhetők – ez jogosultság függő funkció –, mely egy megerősítés 
jóváhagyását követően hajtódik végre.

13. ábra – Adatrekordok módosítás
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A módosítás oszlopban lévő ikonra kattintva az adott sorhoz tartozó adatokon 
végezhető módosítás megfelelő felhasználói jogosultság esetén.

3.7.	Adatkijelölés,	adatrendezés

14. ábra – Adatsor, -oszlop kijelölése

Az egérmutatót adott cella felé helyezve, a hozzá tarozó sor és oszlop sötétebb 
színnel kerül kijelölésre az adatok nyomon követésének megkönnyítéséhez.
 

15. ábra – Adatsorok rendezése

Az adatoszlopok fejlécében a le-, illetve felfelé mutató nyíl ikonok az 
adatsorok rendezésének lehetőségére utalnak. Az adott oszlop fejlécére 
kattintva az adatok rendezésre kerülnek az oszlopban szereplő adatok alapján. 
Egyszeri kattintást követően ABC sorrendbe való rendezés valósul meg, majd 
újbóli kattintás hatására után fordított ABC sorrendben kerülnek az adatsorok 
megjelenítésre.  Többszörös rendezéshez a CTRL billentyűt lenyomása mellett 
kell az adott oszlop fejlécekre kattintani. A szűrési, kereséséi kritériumok 
megadását követően is van lehetőség rendezés elvégzésére.

4.	Összegzés,	továbbfejlesztési	tervek

A felhasználóbarát felület fontossága a fejlesztés során kiemelt prioritást 
kapott, mivel a külalak és a user-ek elvárásainak összekapcsolása egy 
kényelmes, egyszerű en kezelhető rendszert eredményezett, megkönnyítve 
ezáltal a felhasználók munkáját, illetve csökkentve az adatbeviteli és 
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adatkezelési hibalehetőséget. A fejlesztést indukáló célok maradéktalanul 
teljesültek a felület kifejlesztésével, mely mind a K+F+I ötleteket ajánló, mind 
pedig az adminisztratív teendőket végzők számára egy könnyen kezelhető, 
hatékonyan működő rendszert biztosít. A továbbiakban a felhasználói 
igényeknek megfelelő módosítások, további kényelmi funkciók, valamint a 
még gyorsabb és hatékonyabb működésre irányuló fejlesztésekre kívánom a 
hangsúlyt helyezni.
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MÁTRIX VARIANCIÁK 
FELBONTHATÓSÁGÁNAK	EGY	

KARAKTERIZÁCIÓJA

Virosztek Dániel
BME Matematika Intézet, Budapest, Magyarország

Absztrakt

Néhány nemrégiben megjelent cikk elégséges feltételeket fogalmazott meg 
mátrix varianciák felbonthatóságára (Petz és Tóth 2012, Léka és Petz 2013). 
Ezen dolgozatok lényeges eredménye, hogy ha egy vagy két mérhető meny-
nyiségünk (obszervábilisunk) van, akkor a variancia mindig felbontható. 
Ebben a dolgozatban karakterizáljuk obszervábilisok azon véges halmazait, 
melyekre a variancia felbontható.

Kulcsszavak: nemkommutatív valószínűség, mátrix, variancia, konkavitás, 
felbonthatóság
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Bevezetés

A nemkommutatív (vagy másképpen: kvantum) valószínűségelméletnek – 
épp úgy, mint a klasszikus valószínűségelméletnek – egyik központi fogalma 
a variancia. A kvantum-információelméletben a fizikai állapotokat sűrűségi 
mátrixok reprezentálják (Bhatia 2007, Hiai és Petz 2014). Egy ( )nD∈M C  
mátrixot akkor nevezünk sűrűségi mátrixnak, ha 0D ≥  és Tr 1D = . Egy 

( )nA∈M C  obszervábilis, azaz önadjungált operátor varianciája a D  
sűrűséggel leírható állapotban a 2 2Var ( ) Tr (Tr )D A DA DA= −  képlettel 
adott. Ez a nemkommutatív variancia egy természetes kiterjesztése a klasszi-
kus valószínűségszámítás varianciafogalmának (Feller 1950) és széles körben 
alkalmazható (Bhatia 2007, Petz és Tóth 2012, Léka és Petz 2013, Hiai és Petz 
2014).Könnyű megmutatni, hogy Var ( ) Var ( ) ( ),D DA I Aλ λ+ = ∈R  
és a varianciafüggvény konkavitása is közismert: Var ( ) Var ( ),

iD i D
i

A Aλ≥∑
 

ahol i i
i

D Dλ=∑
, 

0iλ ≥  és 1i
i
λ =∑ . Petz Dénes és Tóth Géza belátták, 

hogy minden
 
A  önadjungált operátor és D  sűrűségi mátrix esetén léteznek 

olyan kP  egyrangú projekciók, melyekre k k
k

D Pλ=∑
 
valamely 1k

k
λ =∑

 
számokkal, és

 
Var ( ) Var ( )

kD k P
k

A Aλ=∑
 
(Petz és Tóth 2012).

 
Más szavak-

kal, az egy obszevábilis definiálta variancia felbontható.
Varianciája azonban nemcsak egy obszervábilisnak lehet, ha-
nem tetszőleges véges számosságú opererátorrendszer ese-
tén tudjuk értelmezni: ha 1 2, , , rA A A…  önadjungált mátrixok, ak-
kor a varianciájuk a D  állapotban a következő r r× -es mátrix: 
[ ]1 ,
Var ( , , ) Tr (Tr )(Tr ) (1 , ).D r i j i ji j

A A DA A DA DA i j r… = − ≤ ≤
 

Te-
gyük fel, hogy 1 20 ,λ λ≤  és 1 2 1λ λ+ = . Egyszerű számolás mutatja, hogy 

1 1 2 2 1 21 1 1 2 1 1 2[Var ( , , ) Var ( , , ) Var ( , , )] ,D D r D r D r ij i jA A A A A A a aλ λ λ λ λ λ+ … − … − … =
 

ahol 1 2Tr( ) , 1 .i ia D D A i r= − ≤ ≤  Ebből következik, hogy 

1 1 2 2 1 21 1 1 2 1Var ( , , ) Var ( , , ) Var ( , , ).D D r D r D rA A A A A Aλ λ λ λ+ … ≥ … + …  
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Így a több önadjungált mátrixszal definiált 1Var ( , , )D rD A A…  
varianciafüggvényről is látható, hogy konkáv: 

1 1Var ( , , ) Var ( , , ) ha ,
iD r i D r i i

i i
A A A A D Dλ λ… ≥ … =∑ ∑

 
ahol 0iλ ≥

és
 

1i
i
λ =∑

.Léka Zoltán és Petz Dénes bizonyították (Léka és Petz 2013), hogy ha két
 obszervábilis (ko)varianciáját tekintjük, akkor is teljesülhet egyenlőséggel a 

konkavitás-egyenlőtlenség: minden
 

D  sűrűség előáll egyrangú projekciók 
konvex kombinációjaként úgy, hogy a variancia nem csökken: ,k k

k
D p P=∑

 
és

 
1 2 1 2Var ( , ) Var ( , ).

kD k P
k

A A p A A=∑
 
Ebben a dolgozatban a korábbi elég-

séges feltételeket általánosítva szükséges és elégséges feltételt adunk a vari-
ancia felbonthatóságára.

Egy	alapvető	lemma

Lemma.

Ha 1, , mD D…  sűrűségi mátrixok, 1, , rA A…  önadjungált operátorok és 

1

m

k k
k

D Dλ
=

=∑
 
valamely 10 , , ,mλ λ< …  

1
1

m

k
k
λ

=

=∑
 
számokkal, akkor 

 
1 1

1
Var ( , , ) Var ( , , ) (1)

k

m

D r k D r
k

A A A Aλ
=

… = …∑
pontosan akkor, ha 

Tr Tr (1 , 1 ). (2)k j jD A DA k m j r= ≤ ≤ ≤ ≤

Bizonyítás.
A variancia additív konstansra érzéketlen, azaz 

1 1 1Var ( , , ) Var ( , , )D r D r rA A A I A Iλ λ… = − … −  valameny-
nyi valós 1, , rλ λ…  szám esetén. Legyen Tr .j jDAλ =  Ez-
zel a választással Tr ( ) 0j jD A Iλ− =  teljesül minden j-re. Így 

1 1 1[Var ( , , )] [Var ( , , )] Tr ( )( ).D r ij D r r ij i i j jA A A I A I D A I A Iλ λ λ λ… = − … − = − −
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A variancia konkavitása miatt 1 1
1

Var ( , , ) Var ( , , )
k

m

D r k D r
k

A A A Aλ
=

… − …∑  

pozitív szemidefinit mátrix, így pontosan akkor zérus (azaz pontosan akkor 
igaz (1)), ha minden diagonális eleme zérus, vagyis ha

( )22 2

1
Tr ( ) Tr ( ) Tr ( ) 0 (3)

m

j j k k j j k k j j
k

D A I D A I D A Iλ λ λ λ λ
=

 
− − − − − = 

 
∑

teljesül minden j -re. Könnyű látni, hogy (3) pontosan akkor igaz, ha 
Tr ( ) 0k j jD A Iλ− =  minden k -ra és j -re, ez pedig ekvivalens (2)-vel.
A következő fejezetben ezt a lemmát használjuk arra, hogy karakterizáljuk 
önadjungált mátrixok azon halmazait, melyekre a mátrix varianciák felbon-
tása lehetséges.

A	fő	tétel

Vezessük be a következő jelöléseket: 
*( ) : { ( ) : },sa

n nA A A= ∈ =M C M C
 

( ) : { ( ) : 0},n nC C+ = ∈ ≥M C M C   ( ) : { ( ) : 0, Tr 1}.n
nD D D= ∈ ≥ =C M CS

Tetszőleges n⊂ CK  altér esetén jelöljük QK -val a K -ra vetítő or-
togonális projekciót. Minden ( )nA∈M C mátrixra :A Q AQ=K K K

 
és ( ) : ( ) ,nQ Q= M CK KB K  ( ) : ( ) ,sa sa

nQ Q= M CK KB K  
( ) : ( ) ,nQ Q+ += M CK KB K ( ) : { ( ) : Tr 1}.X B X+= ∈ =S K K  

Definíció.
Legyen 1{ , , }rA A…  ( )nM C -beli önadjungált operátorok egy halmaza.

1{ , , }rA A… -t variancia-felbonthatónak nevezzük, ha minden ( )nD∈ CS
sűrűségi mátrixhoz léteznek 1, , mP P…  egyrangú projekciók, melyekre 

1

m

k k
k

D Pλ
=

=∑  valamely 0 , 1k k
k

λ λ≤ =∑
 
számokkal, és
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1 1
1

Var ( , , ) Var ( , , ).
k

m

D r k P r
k

A A A Aλ
=

… = …∑
 Tétel. 1{ , , } ( )r nA A… ⊂ M C  pontosan akkor variancia-felbontható, 

ha  { }( ) ( )2
1dim span , , , dim (4)rI A A… <K K K K  

minden  n⊂ CK  altérre, melyre dim 1>K teljesül.
Érdemes megjegyezni, hogy ebből a tételből azonnal következik, hogy 
önadjungált mátrixok minden legfeljebb két elemű halmaza variancia-
felbontható. Bizonyítás.	 A lemma alapján 1{ , , } ( )r nA A… ⊂ M C  
pontosan akkor variancia-felbontható, ha minden ( )nD∈ CS  sű-
rűségi mátrixhoz léteznek 1, , mP P… egyrangú projekciók, melyekre 

1conv({ , , })mD P P∈ …  – itt conv( )H a H  halmaz konvex burkát jelöli – 
és Tr Tr (1 , 1 ).k jP A DA k m j r= ≤ ≤ ≤ ≤
Megmutatjuk, hogy a (4) feltétel elégséges. Elég belátni, hogy min-
den ( )nD∈ CS  legalább kétrangú sűrűségi mátrixhoz léteznek 

1, , ( )n
mE E… ∈ CS  sűrűségek, melyekre 

1conv({ , , }) (5)mD E E∈ … és

 Tr Tr (1 , 1 ) (6)k j jE A DA k m j r= ≤ ≤ ≤ ≤
és rank( ) rank( ) (7)kE D< teljesül.
Legyen D  tetszőleges eleme a ( )nCS halmaznak, melyre rank( ) 1D >  tel-
jesül, és : range( ).D=K  Ekkor ( )saB K egy ( )2dim( )K -dimenziós valós 
Hilbert-tér, ahol a skaláris szorzást az , TrX Y XY< >=  formula adja.Vezes-
sük be az 1( , , )rA A= …A  jelölést. Legyen 

, : { ( ) : , 1, , , minden j-re}.sa
D j jX X I X A D A= ∈ < >= < >=< >A
KL B K

Nyilván 
, { ( ) : , 1, , , minden j-re}.sa

D j jX X I X A D A= ∈ < >= < >=< >A
K K K KL B K

A { }( ) ( )2
1dim span , , , dimrI A A… <K K K K  feltétel miatt ,D A

KL  ( )saB K
-nak egy pozitív dimenziós affin altere.
Jól ismert, hogy ( )S K  egy korlátos konvex halmaz (például 2|| || 1P ≤ , ha 
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( ),P∈S K  ahol 2|| ||⋅  a Hilbert-Schmidt normát jelöli). Ezért , ( )D ∩A
KL S K  

egy korlátos, konvex halmaz, és , ,( ) conv( ( )),D D∩ ⊂ ∩∂A A
K KL S K L S K  ahol 

( )∂S K  az ( )S K  relatív határát jelöli. Definíció szerint , ( ),DD∈ ∩A
KL S K  

és ezért 1

m

k k
k

D Eλ
=

=∑  valamely 1 ,{ } ( )m
k k DE = ⊂ ∩∂A

KL S K  mátrixokkal és

 0 , 1k kλ λ≤ =∑  számokkal.
Éppen ezt akartuk igazolni, hiszen ( )kE ∈∂S K  miatt 
rank( ) dim( ) rank( ),kE D< =K  azaz (7) teljesül, és ,k DE ∈ A

KL  mi-
att (6) is igaz. Vegyük észre, hogy D  maximális rangú ( )S K -ban, így 
(relatív) belső pontja ( )S K -nak.Másrészt ,D A

KL  része ( )S K  affin bur-
kának, és dimenziója pozitív. Tehát a , ( )D ∩A

KL S K metszet nem csak 
egyetlen pontból áll.Most igazoljuk a (4) feltétel szükségességét. Te-
gyük fel, hogy { }( ) ( )2

1dim span , , , dimrI A A… =K K K K  valamely lega-
lább kétdimenziós

 
n⊂ CK  altérre. Legyen ( ), rank( ) 1.D D∈ >S K  A 

{ }( ) ( )2
1dim span , , , dimrI A A… =K K K K

 
feltétel miatt ,D A

KL  egy 0 -dimen-
ziós affin altere ( )saB K -nak, vagyis , { }.D D=A

KL  Ígyhát a lemma miatt D  
csak varianciacsökkentő módon bontható fel.
A következő példa arról szól, hogy akármilyen nagy n  esetén létezik há-
romelemű, nem variancia-felbontható halmaz. 

Példa.
Minden 2n ≥  egész számra tudunk mutatni 1 2 3, , ( )nA A A ∈M C  önadjungált 
mátrixokat és ( )nD∈ CS  sűrűségi mátrixot, melyek az alábbi tulajdonsággal 
bírnak: ha 1, , mP P…  egyrangú projekciók, melyekre 

1

m

k k
k

D Pλ
=

=∑
 
valamely

 
10 , , ,mλ λ< …  

1
1

m

k
k
λ

=

=∑
 
számokkal, akkor

 
1 2 3 1 2 3

1
Var ( , , ) Var ( , , ). (8)

k

m

D k P
k

A A A A A Aλ
=

≠ ∑ Használjuk fel a
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1 2 3

0 1 0 1 0
, ,

1 0 0 0 1
i

i
σ σ σ

−     
= = =     −     

Pauli-mátrixokat, amelyekkel az 1 2 3, ,A A A  blokkmátrixokat a következő-
képpen definiálhatjuk:

 
1 2 3

1 2 3

0 0 0
: , : , : ,

0 0 0 0 0 0
A A A

σ σ σ     
= = =     
     

és 
1 1: Diag , ,0, ,0 .
2 2

D  = … 
 

A lemma alapján 1 2 3 1 3
1

Var ( , , ) Var ( , , )
k

m

D k P
k

A A A A A Aλ
=

=∑
 
pontosan akkor

igaz, ha Tr 0k jP A =  teljesül minden k -ra és j -re, de ebből az következne, 
hogy 0kP =K

 a range( )D=K altérrel, így viszont D  nem lehet a kP -k kon-
vex kombinációja. Tehát (8) teljesül. Az előző példa állítása jóval könnyeb-
ben igazolható, ha használjuk a tételünket. Csupán azt kell észrevenni, hogy 

{ }( ) ( )2
1 2 3dim span , , , dim ,I A A A =K K K K K  ha range( ).D=K
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SZÖVEGADATBÁZIS ÉS 
INTERAKTÍV	KEZELŐ	FELÜLET	

KIALAKÍTÁSA TERMÉSZETES 
NYELVŰ	SZÖVEGEK	NYELVÉSZETI	

SZEMPONTÚ KUTATÁSÁNAK 
TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL

Csont István
Doktorandusz, Informatika PhD, Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Kutatásom keretében egy olyan szövegadatbázis megvalósítása és informatikai 
hátterének (kezelő felületének) a kidolgozása a cél, amely lehetőséget ad 
a természetes nyelvű (verbális) és multimediális szövegek rendszerezett 
és multidiszciplináris – mind a nyelvészet mind az informatika vonatkozó 
eredményeit hasznosító – kutatására, valamint arra, hogy a vizsgálatba 
különböző típusú és nyelvű (főként magyar és angol) szövegeket vonjunk 
be. Célunk egy olyan hipertext (ill. hipermédia) alapú szövegadatbázis 
létrehozása, amely tartalmát és szerveződését tekintve ideális lehetőséget 
kínál a további szövegvizsgálatok számára. A szövegadatbázis megvalósítása 
magában foglalja az adatbázis megtervezését, a természetes nyelvű szövegek 
tárolását és többszempontú visszakereshetőségének lehetővé tételét, 
az adatbázis elérésének biztosítását az interneten keresztül, valamint a 
visszakeresett szövegek különböző felületeken történő megjelenítését.

Kulcsszavak: informatika, nyelvészet, adatbázis, katalógus, korpusz
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1. Bevezetés

A kutatásom során kitűzött célt egy olyan hosszú távú könyvtár-
informatikai projekt keretében kívánom megvalósítani, amely az ókori 
Alexandriai Könyvtár anyagának három dimenziós felületen történő 
megjelenítését tűzte ki célul.8 Az adatbázis struktúrájának, valamint 
az adatbázisban tárolandó verbális és multimediális szövegek körének 
ismeretében megterveztem, majd létrehoztam az adatbázis lekérdező 
felületének első verzióját (ld. 1. ábra). Az alapvető informatikai háttér 
létrehozása után a legfontosabb cél egy természetes nyelvű (verbális) és 
multimediális szövegekből álló korpusz összeállítása, a szövegek ellátása 
a visszakeresést lehetővé tevő metaadatokkal, valamint a szövegeknek az 
adatbázisba történő feltöltése. Jelen tanulmányomban főként a korpusz 
kialakításának szempontjait ismertetem részletesen.

1. ábra. Az adatbázis kezelőfelülete

2.	A	korpusz	felépítése

A szövegvizsgálatok szempontjából rendkívül fontos a különböző 
szövegtípusok összegyűjtése – így egy változatos, sokszínű korpusz 
alakítható ki. Ez azért is fontos, mert minél összetettebb a korpuszunk, annál 

8  ld. Boda et al. 2013.
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szélesebb körben tudunk vizsgálódni (például a szövegek egyes szemantikai, 
szintaktikai, ill. nyelvi, stilisztikai, szövegtani stb. sajátosságait illetően). A 
következő összeállításban kiemelek néhány olyan jellemző szövegszegmenst, 
ill. szövegtípust, amelyeket terveink szerint tartalmazni fog a korpusz. A 
szövegtípusok egyes jellemzőinek leírásakor, ill. felvillantásakor – mivel 
az egyes szövegtípusok részletes leírása önmagában is külön tanulmányok 
megírását igényelte volna – elsősorban a Wikipédia megfelelő szócikkeire 
támaszkodtam, amelyek mint önálló szövegtípusok terveink szerint szintén a 
korpusz részét fogják képezni (ld. 2.10.).

2.1.	Az	ókori	Alexandriai	Könyvtár	állománya

Az Alexandriai Könyvtár az ókor legnagyobb könyvtára volt, 
amelynek kulturális hatása máig érzékelhető. A könyvtárat I. Ptolemaiosz 
alapította Egyiptomban, két fő célt tűzve ki célul maga elé: a templomokban 
szétszórtan fellelhető tekercsek összegyűjtését, valamint egy olyan „szentély” 
megteremtését a görög tudósoknak, ahol hivatásuknak élhetnek – kutathatnak 
és taníthatnak. A könyvtár főként görög nyelvű műveket tartalmazott 
(eredetiben vagy fordításban). A könyvtár első könyvtárosa Démétriosz 
volt, azonban a könyvtár bibliográfiáját és osztályozási rendszerét kialakító 
Kallimakhosz volt az, aki a könyvtár leghíresebb könyvtárosa lett – méltón. 
Az ő nevéhez fűződik a Pinakes elnevezésű, 120 kötetes katalógus, mely több 
ezer tekercset foglalt magában. A katalógus a művekhez tartozó bibliográfiai 
leírás mellett a szerzők életrajzi adatait és a művek hosszát is tartalmazta. 
Az általa készített bibliográfia különböző osztályok szerint rendszerezte a 
műveket, melyek a következőek voltak: történelem, jog, orvoslás, filozófia, 
lírikus költészet, tragédiák, imák és vegyes írások.9 Mivel a könyvtárban a 
művek elrendezése Kallimakhosz témafelosztását követte, ezért célszerű 
a Kallimakhosz által adott kategóriákat is felvenni a szövegekhez tartozó 
metaadatokként – az egyes szerzők nevének és a művek címének feltüntetése 
mellett.

2.2. Blogok

Egy blog bejegyzése (valamint a bejegyzésekre adott hozzászólások) 
mint szövegtípus meglehetősen újszerűnek tekinthető. Mind a 
nyelvhasználatot, mind a szerzőket tekintve alighanem bátran kijelenthetjük, 
9  http://hu.wikipedia.org/wiki/Alexandriai_k%C3%B6nyvt%C3%A1r
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hogy az egyik legérdekesebb szövegfajta. Blog esetén olyan weboldalról 
beszélünk, ahol anonim vagy megnevezett szerzők különféle bejegyzései 
vagy hozzászólásai – rövid, egy adott témára, ill. kérdésre fókuszáló szövegei 
– megjelennek. Többségük szabadon elérhető bárki számára, azonban van 
védett tartalmú blog is. Témáját tekintve többfajta blogról beszélhetünk; 
vannak pl. személyes naplók, hír blogok és természetesen tematikus blogok, 
melyek egy-egy területtel foglalkoznak (pl. irodalom, történelem, stb.).10 
Mivel látható, hogy a blogon belül is több altípusról beszélhetünk, fontos 
feladat ezek tipizálása vagy kategorizálása. Metaadatnak a blog témáját 
feltétlenül meg kell adni, valamint a szerző nevét. Mivel beszélhetünk tények 
közléséről, a szerző saját véleménynyilvánításáról, a hozzászóló reflexiójáról 
vagy hozzászólásáról stb., a szöveg jellegét is érdemes kategorizálni.

2.3.	 A	 Facebook	 közösségi	 portálon	 elérhető	 zárt	 csoportok	
szöveges	tartalmai

A Facebook tartalma, újszerűsége és rendkívüli népszerűsége miatt 
része kell, hogy legyen a korpusztervezetnek. Valójában itt is egy online 
elérhető szövegtípusról beszélhetünk, amelyet többen hoznak létre, ill. 
szerkesztenek. Ezért nem lehetséges egy adott szerző megnevezése, mivel 
a csoport tagjai közösen állítják elő a megvitatni kívánt kérdésekből álló 
posztokat, és szintén a tagok adják a válaszokat, melyek sok esetben vitába 
torkollanak. Tehát nem a szerző személye a legfontosabb – már csak a 
kutatáshoz szükséges hozzájárulási engedélyek miatt sem. Sokkal fontosabb 
egy-egy csoport témája és a közösség hovatartozása; utóbbiak lehetnek egy 
felsőoktatási intézmény csoporttársi közössége vagy egy adott témakör 
önjelölt hozzáértőinek a tömörülése. A zárt csoportok esetében az egyik 
érdekességet maga a csoporton belüli informális jelleg és őszinteség adja, hisz 
amit ott beszélnek, azt nem látja senki, csak aki tagja a csoportnak. A szöveg 
ezért nagy valószínűséggel sokkal érzelemdúsabb (sokszor kifejezetten heves 
hangvétellel társulva), mint a legtöbb nyilvánosan elérhető szövegtípus.

2.4.	SMS;	Twitter	bejegyzések

Az sms, azaz a short message service tulajdonképpen a rövid 
üzenetváltási szolgáltatást jelenti, ám a magyar köztudatban – rosszul 
berögződve – magát a rövid, meghatározott karakterszámú üzenetet 

10  http://hu.wikipedia.org/wiki/Blog
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jelenti.11 Ennek modern és népszerű változatai a Twitter közösségi hálózaton 
közzétett bejegyzések. A twitter bejegyzés az üzenetváltás modern (divatos) 
formája, és ami talán ennél is fontosabb, elérhető az interneten – szemben a 
telefonon történő sms-váltással, amelynek a szövege értelemszerűen nehezen 
megszerezhető. A korpusz sokszínűségét erősíti egy olyan közösségi csatornán 
felelhető szövegtípus felvétele, ami a modern közösségi kommunikáció 
egyik szimbóluma. A twitter bejegyzés jellegzetessége, hogy egy felhasználó 
– szerző – időrendi sorrendben posztolhat üzeneteket 140 karakter 
hosszúságban, hasonlóan egy sms üzenethez (a korlátozott terjedelmű posztok 
pedig egy mikroblogot hoznak létre). Azonban az sms szöveggel ellentétben a 
szöveg nem csak a tulajdonos készülékén lesz megtalálható, hanem a twitter 
oldalán is, az előbb említett időrendi sorrendben. Ez azért fontos a korpusz 
szempontjából, hisz egy olyan szöveget kapunk, ami egy adott személy által 
íródott, ám a szöveg terjedelmi korlátai miatt a szemantikai, illetve szintaktikai 
struktúrája teljesen eltér egy lényegében karakterkorlát nélküli szövegtől (pl. 
blogbejegyzés, vers, mese stb.).12 A twitter bejegyzések (vagy tweetek) több 
nyelven is hozzáférhető szövegeket jelentenek, ami a korpusz szempontjából 
szintén pozitívum.13 Metaadatok tekintetében érdemes megadni a szerző 
nevét, a bejegyzés témáját, valamint a bejegyzésekből alkotott komplex 
szövegre vonatkozó egyéb adatokat – például a rövid bejegyzések számát, 
melyek felépítik magát a szöveget.

2.5.	Mesék;	mitológiai	történetek

A mese epikai műfaj. Történetileg az írás kialakulása előtti időkre 
nyúlik vissza, amikor a történetek még szájról-szájra terjedtek és folytonosan 
változtak, alakultak. Az egyes mesék magukon viselték a vallások és/vagy 
a néphiedelem különféle formáit, és azt sem mondhatjuk, hogy elsősorban 
gyermekek számára készültek. Beszélhetünk népmesékről, amelyek 
ténylegesen szájról-szájra terjedtek, és beszélhetünk műmesékről is, 
melyeknek ismert az írója.14 Az idők folyamán kialakult a mesék (témák, 
mesehősök stb.) osztályozási rendszere is. 

Mind a mesék, mind a mítoszok történeteket mondanak el, azonban 
eltérő módon. „A mítoszok és a mesék örök kérdésekre adnak választ: 
Milyen is valójában a világ? Hogyan éljek benne én? Hogyan találhatom 
meg igazi énemet? A mítoszok válasza határozott és egyértelmű, a meséké 
11  http://hu.wikipedia.org/wiki/SMS
12  http://hu.wikipedia.org/wiki/Twitter
13  https://twitter.com/
14  http://hu.wikipedia.org/wiki/Mese
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sugallatszerű; a mesékben benne lehetnek a válaszok, de soha nincsenek 
kimondva.” (Bettelheim 1988: 63)15

A korpusz magját alkotó ókori szövegekkel való (pl. tartalmi jellegű) 
kapcsolatok megléte mellett elsősorban olyan történetek kiválasztása a 
cél, amelyek nyelvészeti szempontból megfelelő vizsgálatok alapjául 
szolgálhatnak – egyebek közt fontos kritérium lehet a mesék szókincse. 
Például a cenzúrázatlan, Grimm testvérek által gyűjtött, felélesztett mesék 
elérhetőek magyar és angol nyelven is az interneten.1617 Szókincsüket és 
témájukat tekintve megfelelőeknek tűnnek a vizsgálatokhoz, egyebek közt 
azért, mert nem feltétlenül „korhatár nélküli” meséket írtak – elsősorban itt 
az erőszakos, véres tartalmat emelném ki. Úgy gondolták ugyanis, hogy a 
gyermeki tökéletesség el tudja választani egymástól a mesét és a valóságot 
– ami a kor felfogásának is megfelelt.18 Különösen érdekes lehet a mesék, 
ill. mitológiai történetek tartalmának „evolúciója”, megjelenésük napjaink 
irodalmában, filmművészetében stb. Metaadatok tekintetében célszerű 
megadni a történetek főbb jellemzőit feltáró adatokat, természeten többrétűen 
– például főhős, cselekmény, habitus stb.

2.6. Versek

A vers mint szövegtípus rendkívül gazdag és változatos kategória; 
különbséget tehetünk kötött, ill. szabad vers között; megkülönböztethetünk 
epikus, lírikus vagy drámai költeményt; beszélhetünk első személyben 
elmesélt vagy kifejezett érzelmi „kivetülésről”, párbeszéd nélküli, ill. 
párbeszédes cselekményszálakról stb.19 A költői nyelv az egyik legérdekesebb 
terület, ennek egyik jellemzője a stilisztikai / retorikai alakzatok (pl. 
metaforák, hasonlatok stb.) használata. A vers zeneisége szintén alapvető 
(pl. rímek, alliteráció, hangsúlyos és időmértékes verselés stb.). Érdekesek 
lehetnek az új próbálkozások (pl. slam poetry). Az alkalmazott metaadatok 
kiválasztásakor – a már fentebb említett tulajdonságok miatt is – a szerző, 
(kor)stílus, műnem stb. mellett összetettebb kiválasztási szempontokat kell 
érvényesítenünk, aminek kidolgozása külön feladat.

15  Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest: 
Gondolat K. 1988.
16  http://www.grimmstories.com/en/grimm_fairy-tales/titles
17  http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/kulfoldi/grimm/html/
18  http://en.wikipedia.org/wiki/Brothers_Grimm
19  http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lt%C3%A9szet
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2.7.	Szónoki	beszéd

A szónoki beszéd és annak alfajai szintén színes részét alkothatják a 
korpusznak. Kialakulásuk kora azonos időre tehető az Alexandriai Könyvtár 
alapításával,20 működésével, hisz az első ismert definiálást és típusokra 
bontást Arisztotelész21 állította fel. Figyelembe vette a szónok, a beszéd és 
a hallgatóság hármasát így az általa felállított típusok a következőek voltak: 
törvényszéki beszéd (amely jogi területén használatos); tanácskozó beszéd 
(amely tanácskozásokon használatos); szemléltető beszéd (amely ünnepi 
alkalmakon használatos). Ez a tipológia az idők elteltével változott, így a mai 
értelemben vett típusok a következőek: politikai; törvényszéki; prédikáció és 
ünnepi beszéd.22 Azonban a műfaj lényegében, feladatában nem változott: a 
szónok célja a hallgatóság megnyerése és egy sajátos nézőpont mellé állítása. 
A megnyerés céljából használt különféle retorikai eszközök (pl. idegen szavak, 
tartalmi „félrevezetések”, egymásba ágyazott, már-már érthetetlenségig 
bonyolított mondatok stb.) kiváló alapot adnak a vizsgálatoknak. A jelenkori, 
illetve ókori példák elérhetőek például a Magyar Elektronikus Könyvtár 
adatbázisából.23 A metaadatokat tekintve meg kell adni a szerzőre, illetve 
eseményre vonatkozó adatokat, a szónoki beszéd típusát, illetve tartalmi 
habitusát (negatív, pozitív) stb.

2.8.	Biográfiák

Más néven életrajzok; egy személy életét, történetét írják le. Ha maga 
a személy írja, akkor önéletrajzról beszélünk; az életrajz lehet irodalmi mű 
is, vagy megjelenhet rövidebb, vázlatos formában is. Mivel a szerzők adatait 
ismertetni fogjuk a korpusz részeként, ezért érdemes lehet a nagyobb volumenű, 
elbeszélő típusú biográfiákra koncentrálni a korpusz összeállításakor. Mivel 
az önéletrajzok fontos szerepet töltenek be a történelemben, ezért egy-egy 
személy önéletrajzi szövege, mind fogalmazásban, mind tartalomban jól 
beleillik a tervezett korpuszba. Az életrajzok alapján vizsgálhatjuk a személy 
életében elkövetett tettek, cselekedetek befolyását az alkotói tevékenységre – 
amely különösen igaz lehet a szépirodalmi alkotásokra. Egy egyszerű példáért 
nem is kell a történelemben messzire mennünk. Mikszáth Kálmán maga 
úgy állította: „Elbeszélni nem a regényíróktól, hanem a magyar paraszttól 
20  http://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria
21  http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
22  http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3noki_besz%C3%A9d
23  http://mek.oszk.hu/00400/00460/
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tanultam”24 – legfőbb témája a parasztság, valamint a dzsentrik ábrázolása 
volt, és kisnemesi származása sem állt távol ezektől a társadalmi rétegektől. 
Életrajzából kiderül tehát, hogy élete mennyiben befolyásolta alkotását.25

2.9.	Lexikon	és/vagy	enciklopédia	szócikkek

A lexikon vagy enciklopédia szócikkek az emberi tudás egy 
meghatározott szeletét adják közre verbális és nonverbális (pl. képi) módon. 
Fontos megjegyezni, hogy a szócikkek megjelenítése egy bizonyos rendszer 
alapján történik, mint például hierarchikus formában vagy betűrendben. 
Az utóbbi ismérv az, ami megkülönbözteti a lexikont az enciklopédiától, 
természetesen a specifikusságon kívül. Ugyanis az enciklopédia rendszerint 
teljességre törekszik, míg a lexikon egy bizonyos tudományt vagy annak egy 
területét próbálja lefedni.2627 A szócikkek alapvető tulajdonsága, hogy sajátos, 
az illető tudományra jellemző terminológiát használnak. Ezt a szövegtípust 
célszerű ellátni – egyebek között – a lexikon vagy enciklopédia típusára, 
nevére, és a szócikk tartalmi ismérveire (valamint a szócikkek lehetséges 
kapcsolataira) vonatkozó metaadatokkal.

2.10.	Wikipédia	szócikkek

Mivel elsődleges irányvonal, hogy a korpusz a jelenkornak megfelelő, 
digitálisan elérhető szövegtípusokat is tartalmazza, ezért az online és egyben 
szabad enciklopédia szövegei, szócikkei is része kell, hogy legyen. A korpusz 
szempontjából nagy előny, hogy több nyelven is elérhető – számunkra 
főként az angol, illetve a magyar verzió érdekes. A Wikipédia egy szabadon 
fejleszthető, online elérhető enciklopédia, mely lényegében válogatás nélkül 
gyűjti a különböző (tudomány)területekkel kapcsolatos információkat. 
Elsődleges célja az emberiség tudásanyagának összegyűjtése és közreadása. 
Mivel szabadon szerkeszthető bárki számára, ezért sokszor az a támadás éri, 
hogy nem hiteles információkat tartalmaz, azaz kétségbe vonható a benne 
szereplő állítások (vagy ezek egy részének) igazságtartalma. Ám a Wikipédia 

24  http://www.citatum.hu/konyv/T%F3t_atyafiak?r=6
25  http://hu.wikipedia.org/wiki/Miksz%C3%A1th_K%C3%A1lm%C3%A1n
26  http://hu.wikipedia.org/wiki/Enciklop%C3%A9dia
27  http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia
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jelmondata – „A Wikipédia holnap mindig jobb, mint tegnap volt.”28 – 
értelmében napról napra szerkesztik, bővítik és javítják az egyes szócikkeket. 
A magyar nyelven elérhető felület hozzávetőleg 250.000 db szócikket 
tartalmaz, míg angol nyelven több, mint 4.000.000 db szócikk érhető el.29 
A szócikkek számának és a szerkesztés módjának köszönhetően a szövegek 
számos esetben kapcsolódnak egymáshoz, mely különböző szemantikai 
vizsgálatok alapját képezheti. Mivel a szerkesztő személye nem ismert, ezért 
ezt a szövegtípust főként tartalmi ismérvei alapján látjuk el metaadatokkal 
(bár érdekes lehet a szövegek tartalmi módosulása is az időben).

3. Kezdeti eredmények

A korábban említett projekt, amelynek keretén belül a jelenlegi 
kutatást folytatom, az ókori Alexandriai Könyvtár anyagának három 
dimenziós felületen történő megjelenítését tűzi ki célul. A projekt egy olyan 
adatbázis építésével és hozzáférhetővé tételével foglalkozik, amelynek 
központi részét, „magját” – az ókori Alexandriai Könyvtár Kallimakhosz-
féle hierarchikus osztályozási rendszerét alapul véve – az i.e. 3. század görög 
költészetének és drámairodalmának néhány jeles és ismert műve (vagy 
ezek kiválasztott részletei), továbbá a művek alkotóinak életrajza képezi. 
Kutatásom szempontjából alapvető, hogy az adatbázis a fenti szövegeken kívül 
olyan további szövegeket is tartalmaz – jellemzően különböző szövegtípusok 
formájában –, amelyek valamilyen szempontból kapcsolódnak a kiválasztott 
ókori művekhez, ill. szerzőkhöz. A visszakereshetőség érdekében az egyes 
szövegekhez metaadatok tartoznak, a megfelelő metaadatok (és a metaadatok 
rendszerének) kidolgozása is kutatásom tárgyát képezi.

Ehhez az adatbázishoz jelenleg többféle megjelenítési forma érhető 
el. Egyrészt rendelkezésre áll egy interaktív, internetes lekérdező felület (ld. 
korábban, az 1. ábrán) és a keresési eredmények webes megjelenítése; másrészt 
a VirCA rendszerben30 lehetőségünk nyílik az adatokat a három dimenziós 
(virtuális) térben is megjeleníteni (ld. 2. ábra). A két megjelenítési mód 
között szoros kapcsolat áll fenn: a „hagyományos”, webes ábrázolási módban 
hasonló az adatok elrendezése, mint a virtuális térben. Így tulajdonképpen 
egy jól kereshető és rendkívül látványos térbeli, „térkép-alapú” hipertext 
rendszerről, ill. ennek két dimenziós projekciójáról beszélhetünk.

28  http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%B3lunk
29  https://www.wikipedia.org/
30  VirCA: 3D Virtual Collaboration Arena. http://virca.hu/ (2014-07-04)
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2. ábra. Adatok megjelenítése a 3D virtuális térben

A hagyományos, illetve a három dimenziós megjelenítési módok 
lehetővé teszik, hogy a két ábrázolási formát különböző szempontok szerint 
összehasonlítsuk. Ezen felül a párhuzamosan létező hagyományos és három 
dimenziós ábrázolási módok kiemelik a másik adta többletlehetőségeket is. 
Mindez további fejlesztéseket vonhat maga után.
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Absztrakt

Habár a (tradicionális) westernfilmek egy jól körülhatárolható, jellegzetes 
térben és idősíkban (1800-as évek, Nyugat-Amerika) játszódnak, s 
modern mítoszként hősi tettekről regélnek, valójából a mindenkori jelenre 
vonatkoznak. Azonban vannak olyan vadnyugati filmek, mint A halál 
csöndje (1968) vagy a Vad banda (1969), melyek kifejezetten politikai-
kritikai célzattal készültek, és egy konkrét történelmi eseményt, jelenséget, 
struktúrát (hidegháborús állapotok, polgárjogi mozgalmak problémái, 1968 
történései stb.) modelleznek. Azaz: parabolaként működnek. E tanulmány a 
westernek azon csoportját vizsgálja műfajelméleti szempontból, melyek filmi 
parabolaként (indirekt politikai kritikaként) értelmezhetők.

Kulcsszavak: western, parabola, műfaji revízió, hatvanas-hetvenes évek, 
ideológiakritika.
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Bevezető

Érdekes látni, hogy az ötvenes évektől egyre gyakrabban készülnek olyan 
westernek, melyek kifejezetten aktuálpolitikai témákkal foglalkoznak. 
A Délidő (High Noon, 1952) az ötvenes évek Hollywoodot is érintő 
kommunistaüldözését kommentálja (Peter Lev 2003, 57-58), míg az 
Ördögszoros (Devil’s Doorway, 1950) indirekt módon az indiánok 
elnyomásának bemutatásán keresztül a korszakban még mindig diszkriminált 
fekete amerikaiak érdekében szólal fel (Barry Langford 2005, 73). Ugyanígy 
a hatvanas-hetvenes évek indiánwesternjei sem annyira az őslakos 
amerikaiak ügyét képviselték, mint inkább 1968 újbaloldali és háborúellenes 
eszméit hirdették (például: Kis Nagy ember [Little Big Man, 1970]). Számos 
olasz western neomarxista szellemben kritizálja a nyugati vadkapitalizmus 
elnyomó struktúráit az amerikai tőkés és (mexikói) paraszt konfliktusának 
bemutatásán keresztül (A halál csöndje [Il grande silenzio, 1968], Egy 
kincskereső Mexikóban [Vamos matar, compañeros, 1970]). De a mexikói 
Alejandro Jodorowsky is csak ürügyként használja a műfaj bizonyos elemeit 
(magányos lovas, jellegzetes prériszerű táj, ritualizált párbajok) A vakond 
(El Topo, 1971) című pszichedelikus filmjében, hogy értelmezze 1968-1969 
forró hónapjainak eseményeit. Mindemellett meg kell említeni még négy 
úgynevezett magyar „eastern”-t, melyek a Kádár-rendszer alattomos terrorját 
mutatják be (Kardos Ferenc: Hajdúk [1974], Szomjas György: Talpuk alatt 
fütyül a szél [1976], Rosszemberek [1979], Rózsa János: A trombitás [1979]).

Pedig a western alapvetően konformista műfaj. Tipikus amerikai 
zsáner, mely az Egyesült Államok heterogén népét kívánja egy nemzetté 
kovácsolni azáltal, hogy filmről filmre felidézi az állam megszületésének, 
illetve a kontinens meghódításának emberpróbáló, heroikus folyamatát. 
Azaz a western az amerikai identitást, illetve az önazonossággal és a 
társadalmi-politikai rendszerrel kapcsolatos ideológiákat reprezentálja (I. 
C. Jarvie 1978). Persze készültek, készülnek társadalomkritikus vadnyugati 
filmek, mint a Hatosfogat (Stagecoach, 1939) vagy A mesterlövész (The 
Shootist, 1976), de ezek nem politikai töltetű alkotások, általános, elvontabb 
jelenségeket taglalnak, mint az univerzális intolerancia vagy a generációs 
konfliktusok. Ám konzervatívak, ideológiailag konformok, nem bírálják, 
hanem megerősítik a mindenkori Establishmentet. Ezzel szemben a Különös 
eset (The Ox-Bow Incident, 1943), a Johnny Guitar (1954), a La resa dei 
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conti (’A nagy leszámolás’, 1966), a Kék katona (Soldier Blue, 1970) vagy a 
Walker (1987) mind rendszerellenes filmek, melyek egy konkrét (morálisan 
negatív) eseményt vagy (rosszul működő) társadalmi-politikai struktúrát 
modelleznek. Sőt, forradalmi tettre buzdítanak. Másképp fogalmazva: 
példázatként, parabolaként működnek.

A szakirodalom filmparabolákról általában a hatvanas-hetvenes évek 
művészfilmjei kapcsán beszél (Gelencsér Gábor 2002, Kovács András Bálint 
2008), azonban mint a fenti példák sejtetik, a western műfaja, illetve közege 
is alkalmas parabolikus beszédmódra. Ezek az ideológiakritikus westernek 
pedig új, a műfaj tradicionális formájáéval ellentétes világképet alkotnak, 
és felforgatják a zsáner klisékészletét. Vagyis az Establishment-ellenes 
üzenet megfogalmazásával a nyugati kapitalista (illetve visszamenőlegesen 
kijelenthető, hogy a szocialista blokkban a puhadiktatúra nagyon hasonló) 
ideológiáját képviselő műfaj alaptéziseit támadják meg. Vagyis a parabolikus 
vadnyugati filmek revizionista, alternatív westernfilmek.

A továbbiakban tehát a western parabolikus természetét, illetve 
ennek műfaji-ideológiai következményeit vizsgálom főként amerikai és 
olasz példákon keresztül, melyeket nagyrészt az 1950-1980 közti korszakból 
választottam.

Filmparabolák

Mint már említettem, a filmművészetben leggyakrabban a hatvanas-
hetvenes évekbeli kelet-európai alkotások bizonyos csoportját nevezik 
parabolikus modellalkotó filmeknek, minthogy a társadalmi-politikai közeg 
(puhadiktatúra, cenzúra) miatt nem volt lehetséges a fennálló hatalmi rend 
nyílt kritizálása. Jan Němec Az ünnepségről és a vendégekről (O slavnosti 
a hostech, 1966) vagy Jancsó Miklós Fényes szelek (1968) című filmjei 
egyaránt az egyént korlátozó, atyáskodó, de ha kell, erőszakos eszközökhöz 
nyúló elnyomó hatalom struktúráit mutatják be működés közben.

Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában viszonylag demokratikus 
viszonyok uralkodtak, a parabolikus stilizáció bizonyos alkotók műveiben 
vissza-visszatér. Csak míg Keleten kifejezetten az embertelen és 
működésképtelen szocializmus, addig Nyugaton az egyént hasonlóképp 
elnyomó, átlagoló, gúzsba kötő, de más természetű fogyasztói társadalmi 
rendszer, illetve az 1968-1969 körüli események voltak a filmek témái (Pier 
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Paolo Pasolini: Teoréma [1968], Marco Ferreri: A nagy zabálás [La grande 
bouffe, 1973]).

Legyen bár szó keleti vagy nyugati művészfilmes parabolákról, 
motívumaikban hasonlítanak. A parabolák valamilyen zárt rendszert mutatnak 
be, melynek nincs kapcsolata a reális külvilággal. Így az ide tartozó művek 
szükségképpen stilizálnak, s csupán a valóságban működő struktúrákat 
jelenítik meg hitelesen. Mesterséges, analóg konstrukciókat hoznak létre 
mint Jancsó Szegénylegényekjében (1965) a sánc, vagy A nagy zabálásban a 
kastély és a lakoma, hogy rámutassanak az adott közeg társadalmi-politikai 
problémáira. Minthogy a parabolák nagyrészt absztraktak, így a történelmi 
témájú művek sem az autentikusságra törekszenek, ezért a filmpéldázatok 
gyakran anakronisztikusak (sáncok a valóságban nem léteztek). S minthogy e 
műveknél az absztrakt modellszerűség jellemző, úgy sok esetben a szereplők 
sem valódi hús-vér emberek, hanem karaktertípusok, jelszerűek, mint A 
nagy zabálásban (a szereplők egy-egy értelmiségi foglalkozás képviselői). 
Mindez pedig azért van így, hogy a parabolikus filmek egyfelől megőrizzék 
indirektségüket, másfelől pedig rávezessék nézőjüket a másodlagos jelentés, 
vagyis az ideológiakritika megértésére. (Gelencsér 2002)

Western,	parabola,	revízió

Will Wright szerint az Egyesült Államok szabadpiaci rendszeréből a vállalati 
kapitalizmusba történő átmenete tetten érhető a westernfilmek visszatérő 
cselekménystruktúrájának változásában (Wright 1975). Vagyis az Idegen 
a vadnyugatont (Shane, 1953), a Délidőt vagy a Vad bandát (The Wild 
Bunch, 1969) sorba állítva e westernfilmek a gazdasági fejlődés stációinak 
felelnek meg (Shane ~ szabadpiac, Vad banda ~ profi, projektközpontú 
vállalatirányítás).

Alexandra Keller a vadnyugati filmek történelemképét elemzi, 
s megállapítja, hogy a western bár a történelmi múltat képezi le, tele van 
anakronizmusokkal, minthogy a tényeket átértelmezi, s a jelen problémáira 
vonatkozó mitikus struktúrába szervezi (Keller 2005).

Wright mellett például Király Jenő írja le a western különböző, 
visszatérő típusfiguráit (Király 2010). A hős, a gazember, csatlósai, a vadak 
és a jámborok mind-mind bizonyos morális funkciókat, illetve civilizációs 
szerepeket töltenek be. A hős például technológiailag fejletlen, de a civilizáció 
szolgálatába áll, mert morális felsőbbrendűsége miatt belátja a haladás 
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szükségességét. Vele szemben a gazember azonban a technológiai fejlettségét 
immorális cselekedetekre képes (farmrombolás a vasútépítésért).

Richard Slotkin (Slotkin 1998) és David A. Cook (Cook 2000) pedig 
kifejezetten politikai eseményekkel (mint például a vietnami háború) kötik 
össze a hatvanas-hetvenes évek westernjeit. Cook úgynevezett „Vietnam 
westernek”-ről beszél, melyek az 1800-as évek indiánháborúit, mészárlásait 
(Sand Creek, Washita-folyó, Little Bighorn) állítják párhuzamba a távol-
keleti intervencióval (Kék katona, Kis Nagy ember, Chato földje [Chato’s 
Land, 1972]). Slotkin pedig azt állítja, hogy a Vietnam-katasztrófa, illetve a 
Watergate-botrány miatt kialakult társadalmi-politikai káoszban a hiteltelenné 
váló amerikai ideológia a westerneket úgynevezett „ellenmítosz-teremtésre” 
késztette. Azaz a kortárs események leképzésével egy alternatív műfajformát 
hoztak létre az olyan filmek, mint A missouri fejvadász (Missouri Breaks, 
1976) vagy a Buffalo Bill és az indiánok (Buffalo Bill and the Indians, 1976).

Parabola Western

Háttér
Történelem, mítoszok, 

folklór
1800-as évek amerikai 

történelme

Történelemkezelés Fikció és tények között
Mítosz és történelmi film 

között

Hitelesség Anakronizmusok Tényferdítések

Világábrázolás
Zárt világok, rendszerek, 

modellek
Gyakori helyszín: 

kisváros zárt közege

Téma
Indirekt kommentár 
konkrét társadalmi-

politikai problémákhoz
Jelenre vonatkozik

Karakterek Típusfigurák, jelképek

Típusfigurák: hős, 
gazember, csatlósok, 
vadak, társadalom, 

jámborok

Absztrakció
Modellalkotás: 

felismerhető struktúrák 
fiktív rekonstrukciója

Olasz westernek: 
stilizálás, ritualizált 

pisztolypárbajok

Táblázat 1.: A parabola és a western összehasonlítása
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Végül, de nem utolsó sorban pedig fontos kiemelni, hogy a 
westernek, de kiváltképp az olasz westernek az ellenpólusok közti 
konfliktus(oka)t stilizált, ritualizált párbajban oldják fel. A zsoldosban (Il 
mercenario, 1968) például egy hatalmas arénában dől el paraszt és tőkés 
háborúja, s harangkongásra dördülnek el a Winchesterek. Ilyen, vagy ehhez 
hasonló heroikus küzdelmek a valódi Vadnyugaton nem zajlottak, a riválisok 
leggyakrabban aljas módszerekkel likvidálták egymást. (Berkes 1986)

Mint az a fent vázolt fejtegetésből, illetve az összehasonlító 
táblázatból (Táblázat 1.) kiderül, a western történelmi-mitikus közege, 
műfajjellege (visszatérő karakter- és történetsémák) és rítusai miatt kiválóan 
alkalmas parabolikus modellalkotásra. Ám a zsáner e potenciálját nem 
minden film használja ki. A tradicionális westernek, mint a már említett 
Hatosfogat, a Dodge City (1939) vagy a Fegyvertársak (Open Range, 
2003) nem parabolaként működnek, nem gyakorolnak ideológiakritikát, 
s nem indirekt politizáló filmek. Ám mint azt Richard Slotkin vagy David 
A. Cook is megjegyzik, a Vietnam-allegóriaként működő westernfilmek 
revizionista, alternatív vadnyugati filmek, melyek ellenmítoszt teremtenek, 
azaz revideálják a tradicionális westernek műfaji kliséit és világképét.

Tehát z 1950-1980 közti időintervallumban készült vadnyugati 
filmek jelentős hányada a hidegháború vagy 1968 eseményei következtében 
kialakult társadalmi-politikai, ideológiai és identitáskrízist az 1800-as 
évekbeli amerikai határvidéken rekonstruálva kommentálta. De miért váltak 
ezek műfajilag is szubverzívvé? Egyfelől azért, mert a western az Egyesült 
Államok nemzetképe szempontjából a legfontosabb, „par excellence” amerikai 
műfaj (André Bazin 1979). Így, ha a zsáner alapját képző nemzetteremtő 
ideológia (az amerikaiak kivételessége, legyőzhetetlensége, a polgárait védő 
jóléti állam képe stb.) megrendül, a tradicionális western is hiteltelenné válik, 
a műfaj csak alternatív formában alkalmas politikai kritikára.

Továbbá „a politikai filmeknek egyfelől akkor van értelmük, ha a 
valóság pontos elemzését adják, másfelől pedig akkor, ha ez az elemzés a 
nézők lehető legnagyobb köréhez jut el” (Franco Solinas, az italowesternek 
marxista forgatókönyvírója, 1967). Habár az Egyesült Államok és 
szövetségesei demokratikus berendezkedésűek voltak, Hollywoodban és más 
filmgyártásban is létezett (ön)cenzúra, illetve a tömegfilmes jellegből fakadóan 
vannak kimondott-kimondatlan korlátozások, ha politikai kritikáról van szó. 
Vagyis a szórakoztatóiparban nem megengedett a nyílt politizálás, minthogy 
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a gyártó stúdiók érdeke, hogy minél szélesebb közönségréteget csalogassanak 
a mozikba. Ezért válik szükségessé a virágnyelven közölt ideológiakritika, 
melyre mitikus jellegéből fakadóan a western a legalkalmasabb. 

Tehát az 1950-1980 közti válságos és mozgalmas korszakban a 
társadalmi-politikai krízisekben érintett, főként fiatal, baloldali érzületű 
alkotók revideálták a western műfaját, hogy példázat formájában, a jellegzetes 
szórakoztató zsáneren keresztül, a tömegfilm keretein belül fejtsék ki 
rendszerkritikus véleményüket.

Lássunk is pár példát ennek megvilágítására!
A Johnny Guitar az ötvenes évek egyik lázadó rendezőjének, 

Nicholas Ray filmje, mely már alapszituációjában is felülírja a tradicionális 
western kliséit, minthogy főhőse egy független, szalonvezető nő. Vienna 
a hagyományos westernhősökkel ellentétben nem megmentőfigura, nem 
bebocsátást szeretne a civilizációba, hanem el akar szakadni a bigot és 
konzervatív városlakóktól. Azonban a klasszikus vadnyugati filmekkel 
ellentétben itt a veszélyes és erős társadalom nem engedi érvényesülni Vienna 
vállalkozását. E szituáció egyértelműen az ötvenes évekbeli hollywoodi 
kommunistaüldözést idézi fel. Vienna mint független nő haladó, alternatív, 
a konformista társadalom szempontjából veszélyes ideológiát képvisel, 
akárcsak a baloldali érzületű alkotók, mint Edward Dymtryk, Elia Kazaan 
vagy Carl Foreman. Így a főhősnőt meglincselő városlakók ügyködése a 
HUAC (Amerika-ellenes Tevékenységeket Vizsgáló Bizottság) működését 
modellezi.

Sam Peckinpah a western mint ellenmítosz egyik legjellegzetesebb 
rendezője. Művei (Délutáni puskalövések [Ride the High Country, 1962], Vad 
banda, Pat Garrett és Billy, a kölyök [Pat Garrett and Billy the Kid, 1973]) 
amellett, hogy elsiratják a Vadnyugat hőskorát, újraértelmezik a vadnyugati 
filmek kliséit. Így a Dundee őrnagy (Major Dundee, 1965), mely a „Vietnam 
westernek” sorát gyarapítja. E revizionista westernben Peckinpah John 
Ford lovassági filmjeit (például Apacserőd [Fort Apache, 1948]) revideálja, 
minthogy a címszereplő, látszólag heroikus északi tábornok csúfos (morális 
értelemben vett) vereséget szenved, mikor Mexikóba indul egy apacsgerilla 
felelősségre vonása végett. E szituáció az Egyesült Államok vietnami 
intervencióját idézi fel, s kísérteties módon előrevetíti a film készítése után tíz 
évvel később bekövetkező csúfos vereséget. Akár a valóságban a vietkongok, 
úgy a filmben az apacsok kerekednek felül a mindenkori amerikai hadsereget 
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és hataloméhes, imperialista vezetőit szimbolizáló Dundee őrnagyon.
Habár az olasz westernrendezők közül Sergio Leone a legnépszerűbb, 

legismertebb, ugyanakkor az ő művei politikai értelemben a legburkoltabbak. 
Jóllehet, ennek ellenére Dollár-trilógiájában egyértelműen kimutathatók 
a politikai áthallások. E spekulációt alátámasztja Leone egy nyilatkozata, 
miszerint gyerekkorában sokáig idealizálta az amerikai katonákat a 
westernfilmek alapján, ám a második világháború során jó néhánnyal 
találkozva alapvetően változott meg a véleménye róluk. Így bevallása szerint 
műveit ebben a szellemben készítette, direkt szembe ment a tradicionális 
westernek idealizált világképével (Berkes 1986). Legkiforrottabb revizionista 
westernje, az amerikai polgárháborút háborúellenes kommentárhoz 
felhasználó A jó, a rossz és a csúf (Il buono, il brutto, il cattivo., 1966), mely 
egyben a leginkább parabolikus is. Már címében is három karaktertípust 
vázol fel, melyek a klasszikus western jellemző figurái (hős, gazember, 
csatlósa). Ennek ellenére itt, mint a revizionista westernekben oly sokszor, 
relativizálja ezeket a típusokat, azaz megmutatja, hogy mind a címszereplők, 
mind a cselekményvilágban megjelenő Észak és Dél lefordíthatók egymásra. 
Bármelyik karakter, bármelyik oldal képes a kegyetlenségre, mint azt az 
egyik legmarkánsabb jelenet mutatja, mikor a „Jó” álruhában nézi végig, 
amint a kegyetlen unionisták kékzubbonyos „Rossz”-a félholtra veri a 
„Csúf”-ot, miközben déli foglyokat énekeltet egy másik tiszt. Ezzel Leone a 
hidegháborús helyzetet és ennek abszurditását modellezi. Miként Észak és Dél 
játszmái egyaránt kegyetlenek és állatiasak, úgy a Nyugati blokk és a Keleti 
blokk sem különbözik túlzottan a hatvanas-hetvenes években, minthogy 
míg a Szovjetunióban imperialistákat, addig az Egyesült Államokban 
kommunistákat üldöznek ugyanazokkal a módszerekkel.

Alex Cox műve, a Walker egy kései westernparabola, mely ugyan 
már csak tág értelemben nevezhető vadnyugati filmnek, de közege (1850-es 
évek, Mexikó, illetve Nicaragua) és cselekménystruktúrája (a hős „belovagol” 
egy, még amerikanizálatlan földre és „rendet tesz”) miatt a műfaj tagjai közé 
sorolható. Revizionista és parabolikus természete kétségbevonhatatlan. 
Revizionista, mivel Walker, a főhős, akivel a nézőnek azonosulnia kell, 
igazi gazember. Egy álszent politikus, hódító, aki demokráciáról szónokol, 
miközben Nicaragua teljhatalmú urává kiáltja ki magát. Így a civilizációs 
szándék elnyomó imperializmussá alakul át. A „Nyugat”, a „határvidék” 
(ezesetben a közép-amerikai ország) meghódítása itt nem dicsőség, hanem 
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terror és bűn. Továbbá Alex Cox direkt anakronizmusokkal tűzdeli tele a 
cselekményt: Walker emberei 1980-as évekbeli lapokat olvasnak, modernkori 
fegyverek és rohamosztagosok tűnnek fel, s a film végén még egy jellegzetesen 
amerikai mentőhelikopter is megjelenik. Ezzel pedig Cox nyíltan beismeri, 
hogy műve nem a XIX. századi latin-amerikai konfliktusról, hanem egy 
közelmúltbeli eseményről és az Egyesült Államok külpolitikájának bírálatáról 
szól (1984-ben ugyanis az amerikaiak ismét beavatkoztak Nicaraguában). Így 
a Walker az egyik legdirektebb parabolikus, revizionista western, minthogy 
nyíltan párhuzamba állítja az amerikaiak vadnyugati és jelenkori agresszív 
hozzáállását, és elítéli a reagani éra erőltetett, álságos patriotizmusát, mely 
mögött (világ)uralmi tervek húzódnak meg.

A	western	mint	cselekvő	film:	konklúzió

Hosszan sorolhatnánk a példákat, mint az ellenkultúra bukását és a Vadnyugat 
eltűnését sirató Cable Hogue balladája (The Ballad of Cable Hogue, 1971) 
vagy az amerikai polgárháborút szintén a vietnami katasztrófa modelljeként 
használó A törvényenkívüli Josey Wales (The Outlaw Josey Wales, 1976). 
Csak érintettük a magyar easternöket, melyek kreatívan adaptálják az 
amerikai zsánert betyárkörnyezetbe, s a műfaj kliséinek revideálásával 
beszélnek virágnyelven a Kádár-korszak áporodottságáról. Nem vizsgáltuk 
meg az olyan furcsa képződményeket, mint a szatirikus westernparódiák 
(Támogasd a seriffed! [Support Your Local Sheriff, 1969], Fényes nyergek 
[Blazing Saddles, 1974]), melyek Miloš Forman vagy Bacsó Péter műveihez 
hasonlóan humoros formában modellezik az amerikai fogyasztói társadalmi 
rendszer elnyomóstruktúráit. De a radikálisan forradalompárti, harcos olasz 
westernek is önálló tanulmányt érdemelnének (El Chuncho, quien sabe? 
[’Egy golyó a tábornoknak’, 1966], Egy maréknyi dinamit [Giu la testa, 
1971]).

Ám az az eddig leírtakból is világossá válhatott, hogy a western 
mint történelmi-mitologikus témájú műfaj ugyanúgy alkalmas parabolikus 
beszédmódra, mint Pasolini filmjei esetében a görög/távol-keleti/keresztény 
mitológia vagy Jancsónál a magyar történelem. Ez az ártatlannak tűnő, látszólag 
csak az amerikaiak önámítását vagy puszta szórakoztatást szolgáló műfaj 
igen is komoly ideológiai elemzéseknek adhat teret. Sőt, mint azt a hatvanas 
évekbeli magyar analitikus művészfilmekre használták, a westernfilmek 
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cselekvő filmekként működhetnek: felhívhatják a figyelmet az adott 
politikai rendszer hibáira, s mozgalmakhoz csatlakozva közvetett politikai 
tettként is értelmezhetők (mint az 1968-69-es olasz munkástüntetéseket és 
diáklázadásokat modelláló Egy kincskereső Mexikóban vagy a polgárjogi 
mozgalmak és az ellenkultúra mellett kiálló pro-indiánfilmek, mint a Törött 
nyíl [Broken Arrow, 1950] vagy a Buffalo Bill és az indiánok).

A műfaj ereje pedig abban rejlik, hogy a zsáner tradicionális 
formája pont a hivatalos ideológia, a mindenkori társadalmi-politikai 
rendszer kiszolgálója, eszméinek és identitásképének legfőbb közvetítője. 
Az  egyes alkotók a zsáner keretei közt szerettek volna kommentárt fűzni 
korukhoz, ám ennek véghezviteléhez el kellett határolódniuk annak mitikus/
fals tradicionális formájától. Így a western sémáinak revideálásával, azaz a 
műfaj részleges (ellenmítosz-teremtés) vagy teljes demitizálásával, avagy 
történelmi jellegének felerősítésével kritizálták korukat. 

Így a revizionista western parabolikus természetének vizsgálatával 
választ kaphatunk arra kérdésre, hogy miért készültek 1950 előtt vagy 1980 
után is revizionista westernek (Különös eset, Nincs bocsánat [Unforgiven, 
1992]). Sőt, arra a kérdésre is, hogy miért alkalmazzák más műfajban 
is a revizionista zsánerstratégiát. E kérdések megválaszolása azonban 
már egy másik, nagyobb volumenű kutatás feladata. Mindenesetre, ha 
revizionista/alternatív műfajfilmekkel találkozunk, érdemes összevetni 
cselekménystruktúrájukat aktuálpolitikai történésekkel, és feltenni a kérdést, 
hogy vajon minden rendben van-e világunkban, ha ideológiakritikát kell 
gyakorolni.
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LÁZÁR NAPI SZOKÁSOK A MACEDÓN 
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Bólya	Anna	Mária
Magyar Táncművészeti Főiskola, 

Budapest, Magyarország

Lázár	nap	a	macedón	hagyományban

A Lázár szombat vagy Lázár nap, amelyet a római katolikus ünnepekhez 
kapcsolódó magyar hagyományból nem ismerünk, a balkáni és ezen belül 
a macedón hagyományban elterjedt ünnep. A Jézus által feltámasztott Lázár 
ünnepe mozgó ünnep, Virágvasárnap előtti szombathoz kapcsolódik. A Lázár 
nap egész szokásköre a családnak és tagjainak szentelt. A lázár leányok vagy 
lázárkák minden családhoz elmennek és minden családtagnak megfelelő éne-
ket énekelnek, a kicsi gyermekeket pedig megdobálgatják. Mindennek a célja 
a család egészségének, termékenységének, bőségének, boldogságának és a 
gyermek növekedésének az elősegítése. A szokáskör régi, a kereszténység 
felvétele (VI. század) előtti gyökerekkel rendelkezik. A szerencse és a bőség 
elősegítésének mágikus cselekményei, illetve azok nyomai ma is fellelhetőek 
a szokásokban.
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A Lázár napi szokásokban az ének és a mozgás vagy tánc nem csupán 
jelen van, hanem a mágikus tevékenység főszereplője. A macedón énekes 
hagyomány régi stílusú rituális énekeinek sajátos csoportját képezik a család 
egyes tagjainak énekelt és róluk szóló énekek, melyek a Lázár nap énekeit ké-
pezik. Megemlítendő érdekes jelenség, hogy ez az énekcsoport a keresztény 
jelentésű ünnepek között „vándorolhat”, egyes vidékeken ezen énekcsoport a 
vízkereszti hagyományhoz kapcsolódik.

A másik főszereplő a mozgás vagy az énekkel együtt járt tánc, vagyis 
oro (lánctánc). A macedón tánchagyomány legnagyobb részben lánctáncokra 
épül. A Lázár nap szokásainak táncos mozgásformái szemantikailag a mági-
kus cél eléréséhez kapcsolódnak.

A Lázár napi szokáskör Radovis régiójában a legélőbb. A 90-es évek-
ben ennél sokkal elterjedtebb volt, pl. az Ohrid felé vezető úton mindig kinn 
álltak a lázárkák az úton és az autósokat is megállították énekükkel. Azóta a 
hagyomány jelenléte szinte évente változik, főként csökken, bár most ez a 
folyamat lassulni látszik. A Radovis vonzáskörzetében található Inyevo falu 
ma konstans, sőt erősödő Lázár napi hagyománnyal rendelkezik.

Az előadás anyaga a macedón, szerb, bolgár és magyar irodalmak mellett, 
Radovis régiójában végzett terepmunkán alapszik.

Lazar day in the Macedonian heritage

Lazarus Saturday or Lazar Day, a feast which is not familiar within the Hun-
garian Roman Catholic heritage, is a prevalent feast in the Balkans, within 
the Macedonian tradition. The feast of Lazar – named for a man who was 
resurrected by Jesus – is a feast with a changing date, connected to the Sa-
turday before Palm Sunday. All of the customs are meant for the family. The 
Lazar girls or ’Lazarkas’ visit every household and sing appropriate songs to 
each member of the family; if there is an infant in the family, they gently toss 
the child in the air. The purpose of these customs is promote health, fertility, 
abundance, happiness, and children’s growth. The customs have their roots in 
rituals that were practiced in pre-Christiam times, before Christianity was ac-
cepted by the Slavonic tribes of the Balkans in the 6th century. These magical 
practices, or rather the traces of them,  are still present today.
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The singing and dancing is not only present during the customs of Lazar 
day, but they have the leading role in the magical activities. The songs that 
are sung to the members of the family make up a special group in the Ma-
cedonian old style singing heritage. Here we have to mention an interesting 
phenomena, the „migration” of this kind of song between Christian feasts; for 
example,  in other regions these  appear as songs of  the Twelfthday festival.

Movement and dance, or oro (chain dance), also has a leading role. The oro is 
the base of the Macedonian dance heritage. The dance forms and movements 
of Lazar Day are semantically connected to the reaching of the magical aim.

The customs of  Lazar Day live on mainly in the region of the city of Rado-
vish. In the 1990s it was more prevalent; for example, on the road to Ohrid,  
the Lazarkas would stop the cars and sing to the passengers. These days, the 
practice of the Lazar Day customs is changing year by year, mainly decrea-
sing in frequency. But this process of decline seems to be slowing down. In 
the village Injevo (in Radovish region) the presence of these custom conti-
nues; moreover their practice is increasing and becoming more robust.

The material of my presentation is based on the findings of Macedonian, Ser-
bian, Bulgarian and Hungarian researchers and on my field work in the region 
surrounding the town of Radovish.

A Lázár szombat, amelyet a római katolikus ünnepekhez kapcsolódó magyar 
hagyományból nem ismerünk, a balkáni és ezen belül a macedón hagyomány-
ban elterjedt ünnep. A Jézus által feltámasztott Lázár ünnepe mozgó ünnep, 
Virágvasárnap előtti szombathoz kapcsolódik. A Lázár nap egész szokáskö-
re a családnak és tagjainak szentelt. A lázár leányok vagy lázárkák minden 
családhoz elmennek és minden családtagnak megfelelő éneket énekelnek, a 
kicsi gyermekeket pedig megdobálgatják. Mindennek a célja a család egész-
ségének, termékenységének, bőségének, boldogságának és a gyermek nö-
vekedésének az elősegítése. A szokáskör a kereszténység előtti gyökerekkel 
rendelkezik. A szerencse és a bőség elősegítésének mágikus cselekményei ma 
is fellelhetőek a szokásokban. 
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Macedón	folklór,	Lázár	nap,	Húsvét,	tánchagyomány,	rituális	
éneklés 

A 2014-es Tavaszi Szél konferencia időpontja adta a macedón folklórból ki-
választott téma időszerűségét. A legtöbb pravoszláv vallású országban, így a 
Macedón Köztársaságban is a konferencia hétvégéje után három héttel követ-
kezett a Lázár nap ünnepe. A Lázár szombat, a Húsvét előtti Virágvasárnapot 
megelőző szombatra esik, tehát mozgó ünnep. A macedón hagyományban a 
télből a nyárba való  átmenet első legfontosabb ünnepe.

A Lázár-szombat ünneplésének időpontja területenként eltérő lehet, bizonyos 
falvakban a Lázár-szombat helyett Virágvasárnapon, más vidéken akár mind-
két napon ünneplik. 1

Ez az ünnep a magyar római katolikus hagyományban nem ismert. Annál 
elterjedtebb viszont a balkáni szláv, a görög, az albán és más szláv népek 
körében. 2

A Lázár nap ünnepe a család egészségének, jólétének és termékenységének 
szentelt. Az ünnep szertartásának véghezvivői a Lázár leányok vagy lázár-
kák, akik a település	minden	házát	meglátogatják,	védelmet,	bőséget	és	
termékenységet	hozó	rítusukkal.	A Lázár leányok 12 éves vagy annál fiata-
labb leányok voltak 3, mára ez a férjez menés előtti életkorig kitolódott. 

A lázárkák tevékenységének központjában a macedón rituális ének-
lés egy sajátos dalcsoportja áll, ez pedig a család egyes tagjainak szóló, nekik 
szentelt énekek.

E csoport a macedón hagyományban rendkívül jelentős. Dalai a családtagok-
ról, külön nekik szólnak, a gyermeknek, a házigazdának, a háziasszonynak, 
a házasulandó korba lépett leánynak, legénynek stb. 4 Rodna Velicskovszka 
és Kiril Penusliszki szerint 5 ezen énekcsoport nem jellemző más délszláv ha-
gyományra, elenyésző kivételektől eltekintve a macedón terep sajátossága. 6

 Maga a rituális éneklés – amely a macedón énekes hagyomány legna-
gyobb részét képezte a XX. századig, s jelentős részét képezi ma is – nagyon 
1  Китевски 1996: 234.
2  Kiss 1988: 81.
3  Величковска 2008: 32.
4  Величковска 2008: 30-31.
5  Величковска 2008: 31.
6  Пенушлиски 1968: 11.
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régi gyökerekkel rendelkezik. A macedón rituális énekek származását Kiril 
Penusliszki a déli szlávok rituális költészetével köti össze, és hangsúlyozza, 
hogy annak kapcsolata van a régi szlávok világképével, még a szláv egység-
ben élés idejéből. 7

A keresztény ünnepek nemcsak az énekeket tekintve őrizték meg má-
gikus tartalmaikat évszázadokon át a macedón hagyományban. Bartha Elek 
azt írja a néphitről, hogy „...az uralkodó vallás mellett, azzal több ponton 
összekapcsolódva, de attól többé-kevésbé mindig elkülönülve működött, fej-
tette ki hatását…”. (Bartha Elek, 1998, old.: 471.). A macedón terepen ez 
olyannyira igaz, hogy a szláv törzsek keresztény hitre való áttérésének kez-
detétől, amely egyes kutatók szerint már a VII. század végén megkezdődött, 
8 a macedón területeken gyakorlatilag „két vallás” élt a nép körében. XIX. 
századi szerzők megjegyzik, hogy a macedónoknak két hitük van: pogány 
és keresztény. 9 Ez a jelenség végül azt eredményezte, hogy ma, a keresztény 
ünnepekhez kapcsolódóan igen archaikus énekek és szokások lelhetőek fel a 
terepen. 

A Lázár szombati tevékenység az udvarok kiseprésével kezdődik, 
ahogy azt több ének is megénekli. 10 Lázár-nap reggelén, valamelyik lázárka 
otthonában való gyülekezéskor éneklik ezt az éneket:

Еј Лазаре, Лазаре, 
море младо војниче! 
Чија са вија дворуве, 

с бел босиљук митени, 
с црвен стратор ринани? 11

Ej Lázárom, Lázárom
ej te ifjú katonám!

Kinek szépül a porta,
bazsalikom seprűvel,
amarántos lapáttal? 12

7  Пенушлиски 1968: 8.
8  Ристески 2009: 116. és Византијски извори за историју народа Југославије: 
268.
9  Ристески 2009: 136.
10  Китевски 1996:233-235, Величковска 2008: 146-147, 149.
11  Китевски 1996: 232-235.
12  Китевски 1996: 232-235.
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A lázárkák csoportjai, melyek leggyakrabban kétszer három leányból 
állnak, már néhány héttel az ünnep előtt elkezdenek készülődni, gyakorolják 
az énekeket és a mozgást, táncot. A lányoknak a csoportban meghatározott 
rendjük és szerepük van. A szerepek közül minden vidéken kiemelt az első, 
vagyis táncvezető és az utolsó leány. Ünnepi viseletbe öltöznek, melyet cso-
korral díszítenek, egyes vidékeken madártollakkal is. 13 

Lázárkák Luke faluból (Kelet-Macedónia) 2000 14

2013-as Radovis régió Inyevo falubeli (Kelet-Macedónia) terepmunkámon a 
leányok hagyományos ünnepi viseletben voltak, a régióra jellemző, úgyneve-
zett nap-köténnyel, melynek elnevezése a kötény alján látható nap szimbó-
lumra utal. 15

13  Малинов 2006: 152.
14  Величковска 2008: 251.
15  Петрушева 1996:144-145.
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Lázárkák, Inyevo falu (Kelet-Macedónia) 2013 16

16  Fotó: Bólya Anna Mária
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Nap kötény (Сонце прегач) 17

A Lázárkák a család minden tagjának énekelnek, életkortól és családi 
helyzettől függően, kezdvén a legidősebbekkel. 18 Énekelnek a gyermekek-
nek, az unokáknak, a gazdagságért stb. A fiúgyermekeknek azt éneklik, hogy 
monostorban fog tanulni, mint például ebben az énekben: 

17  A kép forrása: http://pletmk.blogspot.hu/2007/07/1.html 2013.10.10.
18  Китевски 1996: 234.
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На учење во Битола,
да научи бела книга,

бела книга, црно писмо.

Да је пишет на мајка му,
на мајка му, на татка му,
да си бара малој моме,

малој моме спроти него. 19

Van anyjának kedves fia,
elküldé őt tanulásra, íí!

Tanulásra Bitolába,
megtanulni fehér könyvet,
fehér könyvet, fekete szót.

Hogy megírja jóanyjának,
jóanyjának és atyjának,

hogy keresne kicsi lánykát
kicsi lánykát maga mellé. 20

А leányoknak azt éneklik, hogy cár fiához fognak hozzámenni, a le-
génynek, hogy leányt fog kapni, megházasodik és szép élete lesz. A nagy leány-
nak hangsúlyozzák a dolgosságát, és más jó tulajdonságait, énekelnek a család 
minden tagjának és a családtagok házastársainak is.

Különösen gazdag érzelmekkel énekelnek a fiatal házas asszonynak, akinek 
még nincs gyermeke. A kisgyermekes anyáknak, s a gyermeknek is énekelnek, 
a Naphoz hasonlítván a gyermeket. Ezután a lázárkák ajándékot kapnak. 21

 А család egyes tagjainak szentelt énekek kapcsán érdekes jelenség fi-
gyelhető meg. Az énekcsoport jellegzetes a Vízkereszt ünnepköréhez kapcso-
19  АИФ (Архив на Институт за фолклор „Марко Цепенков” – A Marko Cepenkov 
Folklór Intézet 
 Archívuma) м.л. 1121, с. Иванчишта, Кичевско, forrás: Величковска 2008: 135.
20  Fordította: Bólya Anna Mária
21  Китевски 1996: 232-235.
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lódó Szent János ünnepén is, amely a Szent János komasághoz kapcsolódóan 
szintén a családnak szentelt. Ennek kötött dátuma január 20. A Vízkereszt 
és Lázár nap elterjedtségét tekintve a macedón folklórtérkép falvaira jellem-
ző, hogy vagy a Vízkereszti ünnepkör kiterjedt, a Szent János komasággal 
együtt, vagy pedig a Lázár nap ünneplése. A kettő együtt szinte soha nem 
rendelkezik egy faluban jelentős ünnepléssel.

Említett énekcsoportunk egyes dalai egyes régiókban mint lázár 
napi más régiókban mint vízkereszti ének tűnik fel hasonló dallammal és 
szöveggel. 22 Ezek az énekek tehát régiótól függően téli vagy tavaszi keresz-
tény ünnepekhez is kapcsolódhattak mágikus tartalmaikkal. 23

Ennek legjobb példája az alábbi, legénynek szóló ének: 

Мушко дете бразду бразди, Лазáре,
бразду бразди воду мами.
Нешто му гу премрежује,

идé дома та казује:
Море татко, стари татко,
бразду бразду, воду маму.
Нешто ми гу премрежује.
Дал је риба ил је мрежа?
Ни је риба ни је мрежа,
тики си је девојчéнце.

Море сине мили сине,
иди тамо па га чекај,

па га фати десна рука... 24

Fiú gyermek barázdát húz, Lazare
barázdát húz, vizet fakaszt.

De valami felkavarta,
hazamenvén ezt mondotta:

22  Боља 2013: 162-167.
23  Bólya 2013: 12.
24  АИФ (Архив на Институт за фолклор „Марко Цепенков” – A Marko Cepenkov 
Folklór Intézet Archívuma) м.л. 3523, с. Длабочица, Кумановско, forrás: Величковска 
2008: 154.
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Apám, apám, öreg apám,
barázdából vizet kaptam.
De valami megkavarta.

Talán hal –é vagy tán háló?
Se nem hal az se nem háló,
hanem bizony kisleányka.

Fiam, fiam, édes fiam,
menjél oda és várjad meg,

jobb kezét aztán megfogjad. 25

A Lázár napon az ének mellett a mozgás vagy tánc is a mágikus te-
vékenység része. Egyes vidékeken az éneklés és tánc együtt van jelen, mint 
például az Inyevo falutól északra eső Luke faluban. Ez az 1999-es Rodna 
Velicskovszka által készített felvételen is látható:

 https://picasaweb.google.com/117267167094357262045/LazarkiLuke?auth-
key=Gv1sRgCMim_4mB7rCf4gE#5894626431214599458

Máshol az éneklést csupán a lányok előre hátra mozgása kíséri, 
tánclépések nem. 

Az igen gyakori lánctáncforma mellett, amely a macedón terepen 
igen elterjedt, a lázárkák táncaiban megjelenik a kifejezett félkör, vagy pél-
dául az északkelet-macedóniai Kumanovo régiójában látott verzió, ahol két 
táncos cserél helyet, táncol el egymás mellett, elliptikus vonalon. Ez az el-
liptikus mozgás a tojás formának a remineszcenciája. 26 A tojás több népnél, 
így a szlávoknál is az élet forrásaként van számontartva. 27 Más vidékeken 
feltűnik a fronttánc, amikor az egyik csoport a másikkal szemben, ellentétes 
mozgással táncol, erőteljes ugrásokkal, dobbantásokkal. E mozdulatokat 
egyfajta imitatív mágiaként is lehet értelmezni, ami elősegíti az elvetett mag 
növekedését, vagy mint kérést, hogy az ősök segítsék a termékenységet, 
jólétet az elkövetkező időszakban. 28

25  Bólya 2013: 12.
26  Vasić 2007: 187.
27  Лафазановски 2000: 33-35.
28  Vasić 2007: 188.
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 Szintén a Lázár leányok „mozgásos tevékenységéhez” kapcsolódik 
háznál levő kicsi gyermekek megemelgetése, megringatása, amely a gyermek 
nagyra növését célozza meg.

Lázárkák, Inyevo falu (Kelet-Macedónia) 2013 29

A lázárkákat mindenütt örömmel fogadták és fogadják ma is. Csak 
azokba a házakba nem mennek, amelyekben nemrég meghalt valaki. 

A Lázár szombat ünnepe, a kalendárium legnagyobb keresztény ün-
nepeinek hagyomány közül vizsgált közül a legszervesebben tartalmazza 
az éneket és az orót. Magának a védelmi funkciónak és a jókívánságoknak 
hordozója az ének és a mozgás vagy tánc, így ezek a Lázár nap szertartásaiban 
főszereplővé válnak. Az emberek és minden élő védelmének biztosítása 
nemcsak a mágikus szövegekkel történik, hanem a családtagoknak szentelt 
énekekkel, az ehhez társuló mozgással, a kisgyermek megringatásával, és 
tánccal. Az egész szertartásnak szigorúan meghatározott rendje van, a sze-
repek kiosztása „eljátszása” meghatározott, az éneklés és tánc rendje előre 
eltervezett. Mindhárom elem - a szó, az ének és a tánc – mágikus cselekedet, 
amely hatását együtt éri el.

29  Fotó: Bólya Anna Mária
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A Macedón Köztársaság Lázár napot ünneplő falvaiban, a 1990-es 
években még igen elterjedt volt a Lázár leányok (lázárkák) házról házra já-
rása vagy az utak mellé, az útkereszteződésekhez való kiállása, ahol megállí-
tották az autókat és jókívánságokat énekeltek. Ohrid mellett még 2003-ban is 
divat volt az úton az autósoknak való lázározás. Kelet- Macedóniában, főként 
Radovis régiójában mai napig is létezik egyes falvakban a Lázár-nap szokása. 
A leányok – különösen az egyébként Olaszországban politológia szakos adat-
közlőm – nagyon szeretnek lázározni.  

Az inyevói lázár leányok énekét hallgatva és szokásaikat nézve úgy 
tűnt, hogy a szokás semmiféle kommercializálódáson nem ment át. Jó lenne 
a lázárkákat még minél több évig látni házról házra járni, és hallani a család-
tagoknak szóló énekeiket. 
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A	NYUGATI	TÍPUSÚ	SZÍNHÁZ	
TÖRÖKORSZÁGI MEGJELENÉSE

Erdélyi	Melinda	Mónika
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Nyelvtudományi Doktori Iskola, 
Budapest, Magyarország

Absztrakt

Az európai értelemben vett színház30 Törökországban csupán a 19. században 
jelentkezett. Tanulmányozása során számos kérdés felmerül. Mi az oka annak, 
hogy ilyen későn jelent meg? Mi idézte elő megjelenését? Fontos leszögezni, 
hogy a török népeknél is létezett színjátszás, csupán nem ugyanolyan, mint 
ami Nyugat-Európára volt jellemző. A kulturális és polgári intézmények, 
így a színház is, szimbolikus eszközökként értelmezhetők, amelyek az őket 
létrehozó nemzet általános értékeit juttatják kifejezésre. Kulturális intézmény, 
melynek célja a nemzeti nyelv terjesztése és fenntartása. Ez a törökök esetében 
is releváns, hiszen a Köztársaság a nyelvújítást, a török nyelv megtisztítását a 
egyik alapvető feladatának tekintette.

Kulcsszavak: identitás, színház, nemzet, kultúra, közösség
30  görög alapokra építkező, meghatározott helyen, szövegre támaszkodó, színészek 
által előadott intézmény. Az európai színjátszás történetét az ókori görög színházra vezetik 
vissza, ahogy a színházépület és a hagyományos színházi műfajok létrejöttét is. Ezt nyugati 
színház néven is említik, mivel az egyetemesen elfogadott nézet szerint az európai civilizációt 
nyugati civilizációnak nevezzük (Huntington 1998).
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Tanulmány

Görömbei András egyik cikkében Arnold Gehlent idézve így 
fogalmaz: „Az ember természettől fogva kultúrlény. Csupán biológiai 
lényként életképtelen volna, életképessé az teszi, hogy önmaga és a 
természet közé iktatja a kultúrát. A kultúra az ember fizikai létezésének is 
feltétele. Ahhoz, hogy élni tudjon, a kultúra szimbolikus értelemvilágára van 
szüksége, mely lakhatóvá teszi számára a világot.” (Görömbei 2006, 16) 
A kultúra nem képzelhető el közösség nélkül. A színház egyik jelentősége 
abban áll, hogy sajátos módon jeleníti meg a kultúra, illetve a közösség eme 
szimbolikus értelemvilágát. Schöpflin György a közösségi identitás számára 
nélkülözhetetlen szimbólumokat a következőképp határozza meg: „A 
közösségek kollektív identitásukat szimbólumokkal jelölik ki. A szimbólumok 
mindenütt ott vannak… összpontosítják a jelentéseket, és anélkül teszik 
ezt, hogy feloldanák a kollektív felfogásban létező ellentmondásokat. Egy 
közösség különböző tagjai azon szimbólumok és szimbolikus jelentések 
elfogadásával, mely szocializációjuk kereteit adják, egyúttal egy szimbólum-
közösség tagjaivá is válnak.” (Schöpflin 2004, 64) Minden művészet tehát, 
így a színház is, szimbólumokat jelenít meg, azokat teremtő módon használja 
fel, ezáltal fontos szerepet játszik a kollektív identitás fenntartásában.

Nem könnyű meghatározni, hogy az európai színház miért olyan 
későn jelentkezett Törökországban. Mindenképp figyelembe kell venni, hogy 
a törökök kulturálisan az iszlámhoz tartoznak. Székely György a Korán egyik 
versére hivatkozva írja, hogy az iszlám világképe útjában állt a teatralitás 
kifejlődésének. A Korán 59. szúrájában olvasható: „Ő Allah, a teremtő, 
az alkotó, és a megformázó.” A későbbi Korán-magyarázatokban úgy 
értelmezték, hogy az imitáció, az arc elváltoztatása, más személy alakjának 
utánzása Allah szerepkörének felvétele, amely a teremtői akarat ellen 
elkövetett bűn (Székely 1986, 381). Nem szabad azonban figyelmen kívül 
hagyni, hogy a közép-ázsiai nomád népek között létezett rituális gyökerekkel 
rendelkező színjátszás, ami letelepedésük után a helyi kultúrákkal keveredve 
megőrződött kollektív identitásukban. Mindazonáltal a vándorló életmód 
nem tette lehetővé számukra az európai értelemben vett színház létrejöttét, az 
iszlám 10. századi felvétele csak további akadályt jelentett, és majd ezer évet 
kellett várni, míg végül útjára indulhatott.
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Felmerül a kérdés, hogy vajon mik vezettek a nyugati színház 
törökországi megjelenéséhez, és miért akkor jött létre, amikor? Niall 
Ferguson fejtette ki, hogy a Krisztus utáni második évezred második felének 
legfontosabb történelmi jelensége a nyugati civilizáció felemelkedése volt, 
azonban annak okait, hogy a 15. századtól kezdődően a nyugat-európai 
kultúráknak hogyan sikerült a fejlettebb keleti birodalmakkal szembeni 
felülkerekedés, nehéz megnevezni.

„A XV. század vége felé… Nyugat-Európa államocskái…olyan civilizációt 
építettek fel, amely nemcsak meghódította a nagy keleti birodalmakat, és 
uralma alá hajtotta Afrikát, Amerikát és Ausztrálázsiát, hanem a világon 
mindenütt rábírta az embereket a nyugati életmód átvételére – és ez a térítés 
sokkal inkább szavak, semmint fegyverek segítségével történt… Egyetlen 
korábbi civilizáció sem volt képes olyan dominanciára, mint amilyet a 
Nyugat épített ki a világ többi része felett.” (Ferguson 2011, 37) Ferguson 
kiemeli, hogy a 20. század második felében egyértelművé vált, hogy a keleti 
társadalmakban megfigyelhető társadalmi különbségek egyetlen megoldása 
a nyugati intézmény- és működési rendszer egy részét megvalósító japán 
példa (nem teljes) átvétele, melynek eredményeként a nyugati civilizáció 
világszerte a berendezkedés alapjául szolgáló mércévé vált (Ferguson 
2011, 39). A Gramsci által is megnevezett nyugati hegemónia az Oszmán 
Birodalomban már a 19. században kezdetét vette a tanzimátnak31 nevezett 
reformkorral, amely célul tűzte ki a birodalom modernizálását, akaratlanul is 
a Nyugatot például véve. A Nyugat kulturális hegemóniájára Said is felhívta a 
figyelmet: „a történelemben először fordul elő, hogy az európai művészeteket 
nemcsak az európaiak, hanem a kínaiak, egyiptomiak, indonézek, trinidadiak 
és brazilok is becsülik és csodálják, tanulmányozzák és interpretálják. Az 
európai kultúra közönsége roppant módon kiszélesedett.” (Said 2004) Ez a 
kulturális fölény mind a művészetek (színház), mind pedig a mindennapok 
tekintetében megfigyelhető. „Az egyetemek világszerte nyugati normákat 
követnek, és ugyanez mondható el az orvostudomány rendszeréről is… Egyre 
többen és többen táplálkoznak a nyugati étrend szerint, viselnek nyugati 
ruhákat és laknak nyugati típusú otthonokban. Még a jellemzően nyugati 
31  Törökországban a Gülhane Hatt-ı Şerif kihirdetésével 1839-ben megkezdett 
polgári reformprogram, melynek során I. Abdul-Medzsid szultán a birodalom alattvalóinak 
valláskülönbség nélkül polgári egyenjogúságot biztosított, és törvényben igyekezett elejét 
venni bárminemű korrupciónak. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi: Tanzimat – 
Teveccüh Ankara: TDV, 2011. 40. c. (16, 588 s.)
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munkavégzés is… kezd egyre általánosabb érvényűvé válni.”(Ferguson 2011, 
40) Az Oszmán Birodalom, ahogy gyengülni kezdett, az egyetlen kiutat a 
nyugati sikerekben látta, és minden módon igyekezett annak példáját követni. 
Ziyal Osman Karal történész így ír a birodalom Nyugat fele fordulásáról:„A 
18. századtól fogva, akárhányszor az európai nemzetek győztek, az Oszmán 
Birodalomban feltűnt egy reformmozgalom. A 19. század első felében, Európa 
nyomásával és befolyásával, ahogy a Birodalom elkezdett összeomlani, úgy lett 
egyre szembetűnőbb a nyugatosodás felgyorsulása is. Ahogy Európa próbálta 
az oszmánokat Ázsiába (vissza)szorítani, úgy az oszmánok egyre gyorsabban 
próbáltak nyugatosodni, hogy Európában maradhassanak.”(Karal 1956) Az 
európai típusú színház feltűnése is nagyjából egy időre tehető a reformkor 
kezdetével.

Végül egy további tényező is közrejátszott Törökországban az 
európai színház létrejöttéhez. A birodalom megszűnésével szükségessé vált 
egy nemzeti identitás megteremtése, amely szerepet korábban a birodalmi 
tudat töltött be. A 18-19.században, amikor Európában a nemzeti identitás 
egyértelművé kezdett válni, a mai Törökország lakosságának elődei az 
Oszmán Birodalom keretén belül éltek, számos más etnikummal, illetve vallási 
felekezettel együtt. A Birodalom uralkodó etnikumát a törökök képezték, 
ugyanakkor a „törökség” mibenléte nem volt kellőképpen meghatározva. 
Mint minden soknemzetiségű birodalomban, alapvetően itt is birodalmi tudat 
uralkodott. A huszadik század elején, ahogy az oszmán értelmiség kezdett 
rádöbbeni, hogy történelmük nem az oszmánokkal kezdődött, tudatukban 
egyre inkább teret nyert a török azonosságtudat. Célul tűzték ki, hogy felkeltik 
a török nemzeti tudatot, és felkutatják a régi nagy török kultúrák történetét. 
A Birodalom szétesésével megszületett a török nacionalizmus, és a török 
törvényekben egyesült a török haza és nemzet fogalma, így Törökországban 
megjelent a korábban csak Európában jelentkező nemzetfogalom (Fodor 
2008).

A nemzeti közösség összetartozásának leglényegesebb faktora a 
nemzeti önismeret és öntudat. A török népek megismerése pedig azért vált 
szükségessé, mert „a történelmi tudat mítoszokat, ideológiákat, eszméket kínál 
régi történetek, saját történetük elmondásával” (Heller 1997). A nemzeteket 
többek között identitásuk, eredetük, múltjuk és jövőjük mítoszai kapcsolják 
össze, hiszen a mítosz a kollektív létezés egyik alapvető feltétele. A mítoszok 
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kijelölik az identitás határait és összekötik az embereket a nemzeten belül. A 
mítoszok segítenek a változások elfogadásában, azzal, hogy igazolják azokat. 
Ugyanis a változást úgy értelmezik, mint ami a múltban gyökerezik, és 
mitikus történetekkel igazolható (Schöpflin 2004, 62). Törökország esetében 
a birodalom bukása hozott változást, amelyet a török népek eredetének 
mítoszával próbálták igazolni. Abban az esetben, ha alátámasztják, hogy a 
török nép nem azonos az oszmánokkal, hanem története sokkal messzebbre 
nyúlik vissza, akkor az is magától értetődő, hogy a birodalom bukása nem 
egyenlő a török nép bukásával.

Mivel a birodalom számtalan módon összekapcsolódik a kultúrával, 
így előbbi megszűnésével, ahogy a birodalmi tudat is semmissé lesz, nem 
csak a kollektív tudat, hanem a kultúra is veszélybe kerül. Miután a kollektív 
és kulturális identitás kölcsönösen feltételezik egymást, így a művészetek, 
tehát a színház is fontos szerepet játszott a nemzeti identitás megalkotásában. 

Az európai típusú színház röviddel megjelenése után, a török nemzeti 
identitás megteremtésének eszköze lett, azonban a nyugatosodás, illetve a 
nyugati hegemónia paradox helyzetet alakított ki. Ugyanis a törökök az 
egyre inkább terjedő európai dominancia fényében próbálták saját tudatukat 
megtalálni. Ez végül a Nyugat utánzásának elutasításában és a hagyományok 
felé való fordulásban mutatkozott meg. 

A kollektív identitás, tehát társadalmi hovatartozás tudatának alapja 
a közös tudás és emlékekben való osztozás (Gyáni 2008). Pierre Nora szerint 
azért beszélünk annyit az emlékezetről, mert már nincs. A múlttól való 
elszakadás és a fájó emlékezet érzése keveredik egymással, és a folyamatosság 
érzése (múlt és jelen között), mivel az emlékezetnek már nincs valódi közege, 
helyekbe költözik át. A nemzeti fejlődés története hozta létre legerősebb közös 
hagyományunkat, emlékezetközösségünket (Nora 1984). A közösségnek az 
emlékezéshez közvetítőkre van szüksége, ezek intézmények, konkrét helyek, 
épületek. A színház is egy ilyen közvetítő eszköz. A törökök esetében az éltető 
közeg, amely megszűnt létezni, a birodalom, így a birodalmi tudat ugyancsak 
értelmét vesztette. Imre Zoltán Loren Krugert idézve írja, hogy egy hiányzó 
vagy tökéletlen nemzeti identitás létrehozása a nemzet színpadra állításában, 
egy nép színházbeli reprezentációjában és a rá való reflektálásában is testet 
ölt. Kruger szerint a nemzeti színház elképzelése egy birodalom kiépítésekor, 
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vagy megszűnésekor jelentkezik (Imre 2004). Ugyanez a jelenség Törökország 
esetében is megfigyelhető. Imre Zoltán a nemzetet, mint virtuális közösséget 
nevezi meg, melyben az egymástól fizikailag elválasztott embereket közös 
gyakorlatok kötik össze – szimbólumok, mítoszok, illetve rituálék. A 
közösség életben tartásához ezt a köteléket különféle módokon szükséges 
prezentálni. A színházat, mint az emlékezet helyét, közvetítőt, nem csupán 
az emlékezésre használják, hanem az identitás létrehozására, fenntartására és 
továbbvitelére egyaránt. A színház tehát olyan tér, ahol a kollektív identitás 
bemutatható, illetve a múlt jelenné formálható és összekapcsolható a jövővel 
(Imre 2004). Az adott országok a nemzeti színház funkcióját abban látták, 
hogy általa bizonyítsák, és fenntartsák a nemzet képzetét, a nemzeti identitást, 
a nemzeti kultúra eszméjét és a nemzetállam virtuális prezentálását. Eszerint 
azokban az európai országokban, amelyekben megjelent a nemzeti színház, 
a nemzet és a nemzetállam létrehozásával és/vagy újraértelmezésével áll 
összefüggésben (Imre 2004). Azt, hogy ez mennyire releváns a török színház 
létrehozására is, mind a korai, mind a napjainkban megjelenő szakirodalmak 
alátámasztják, melyek nem győzik hangsúlyozni a török színházat, mint a 
társadalom alapkövét. A következőkben kiemelt események is a török színház 
identitásban betöltött szerepét mutatják.

1879-ben betiltották az örmény nyelvű előadásokat, és a hazaszeretetről 
szóló művek kerültek előtérbe. Az istibdat32 végével a színházak a nép 
szabadságvágyának, a régi rendszer irányába érzett haragjának és egy új 
rendszerbe vetett hitének helyszínévé váltak. Tendenciává vált a régi idők 
pozitívumainak színpadra állítása. Ez összekapcsolható a mitológiateremtés 
szándékával, amelynek során a megszűnőben lévő birodalmi identitás 
helyére a nemzeti azonosságtudat lép. Ehhez a múlt felmutatása szükséges, 
hogy igazolni tudják a jelent, és ezáltal a változást is könnyebben átvészeljék. 
A nemzeti színház a nemzeti identitás megteremtésének helyszíne lett, 
ahol azokat az értékeket és eszméket állíthatták színpadra, amelyeket az új 
helyzettől és a jövőtől elvártak. Ugyanakkor egy valós török nemzeti színház 
a birodalmi keretek között nem valósulhatott meg. A köztársaság korszaka 
volt az, amelyben a nemzeti identitás végül kiteljesedett.

32  Abdul-Aziz szultánsága alatt kezdődő, II. Abdul-Hamid uralkodása alatt tovább 
folytatódó abszolutista rendszer
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A cél egy olyan nemzeti színház létrehozása volt, mely igyekszik a nép 
kulturális szintjét emelni. A köztársaság korának legnagyobb hozzájárulása 
az állami színházak megalapítása, tehát a színház intézményesítése volt. A 
színház multifunkcionális intézmény, társadalmi funkciókat is ellát, bemutatja 
a jó polgár tulajdonságait, illetve felkészíti a nézőt arra a szerepre, amelyet el 
kell játszania a megreformált, modernizált társadalomban úgy, hogy közben 
megtartja – a törökök esetében pedig kialakítja - nemzeti karakterét. (Imre, 
2011)
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SZABÓ JÓZSEF NAGYVÁRADI 
SZÍNHÁZA

Ernei Júlia
Debreceni Egyetem, 

Magyarország

Absztrakt

Az 1970-es évek elején a romániai magyar színházi élet válsága 
tetőpontjára hágott. Érdekes paradoxon, hogy a Nagyváradi Állami Színház 
magyar társulata történelmében épp a szocializmus legsötétebb korszakának 
hajnalán érte el legnagyobb sikereit. Ez a virágkor mindenekelőtt 
Szabó József rendező nevéhez kötődik, aki nagyváradi évei alatt haladó 
színházszemléletével kiragadta néhány évad erejéig a hangsúlyosan operett 
és vígjáték profilú társulatot a középszerűségből, olyan előadásokat állítva 
színre, mint  A bosszúálló kapus (1971), Csongor és Tünde (1971),  Az ifjú W. 
újabb szenvedései (1973), Az ember tragédiája (1974), Anyám könnyű álmot 
ígér (1975), és Ősvigasztalás (1982).

Kulcsszavak: kritikai diskurzus, Nagyváradi Állami Színház magyar 
társulata, Szabó József, Csongor és Tünde, költői színház.
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Az 1970-es évek elején a romániai magyar színházi élet válsága 
tetőpontjára hágott. A korabeli sajtó színházi diskurzusa a hat erdélyi magyar 
színház általános művészeti teljesítményét nívón alulinak minősítette, és már-
már dühödten követelte a színjátszás megújulását. (Lásd többek között: K. 
Jakab 1970, 10–11. Domokos 1970, 10. Kovács 1970, 11. M. Implon 1970, 
6. Gergely 1970, 15. Metz 1978, 17. Gergely 1971, 10. Lőrinczi 1971, 10. 
Völgyesi 1971, 10. Nagy 1971, 10. Halász 1972, 10–11. Gergely 1972, 10. 
Marosi 1972, 10. Kacsir 1972. aug., 10–11. Halász 1973, 11.)

 Amíg ebben a korszakban a színházak világszerte új színpadi 
formákkal kísérletezve és új formanyelveket keresve új stílusirányzatokat 
teremtettek, addig a romániai magyar színjátszás nem volt képes elszakadni 
az immár elavult, működésképtelen és létjogosultságát vesztett szószínházi 
tradícióktól. A megújulás igénye a szakma és a publikum részéről egyaránt 
megfogalmazódott, nagy reform azonban mégsem valósulhatott meg, 
mivel a hagyományos színházi paradigma egyik sarkalatos alapkövét, az 
irodalomközpontúságot meg akarták tartani. 

Az adott körülmények között ez egyáltalán nem meglepő, hiszen 
épp erre a korszakra tehető Erdélyben a magyar színház szerepének 
megváltozása. Az asszimilációs politika eredményeként a  megmaradásért 
való harc a színház szerepének átalakulásához, valamint a színházi értékrend 
megváltozásához vezetett. Az értékorientáció elsősorban a kisebbségi kultúra 
megóvása felé irányult a sajátos színházesztétikai kritériumok kárára. A 
kisebbségi színjátszás meghatározó és elsődleges követelménye immár 
az anyanyelv ápolása és megőrzése. A magyar kultúra és magyar nyelv 
utáni egyre növekvő szomj növelte a művészek hivatástudatát, akik immár 
missziót hajtottak végre, a szó szakrális értelmében. ,,[T]alán soha verset 
úgy nem áhítottak, versért úgy nem lelkesedtek, mint az utóbbi években. Volt 
úgy, hogy egy egyéni szavalóest vidéken nagyobb sikert hozott, mint bent a 
színház székhelyén az éppen akkor játszott színdarab.” (Szőcs, 1971, 10) – 
olvasható a korabeli sajtóban.

A színház az esztétikai kritériumok háttérbe szorulásával 
eltávolodott művészeti intézmény jellegétől. (Bodó 2011, 8) Akadtak a 
megrekedést felismerő, kísérletezőbb kedvű rendezők, akik próbálkoztak a 
szövegközpontúság fundamentumára épített hagyományok levetkőzésével, de 
igyekezetük nem hozott gyökeres reformot, csak egy-egy kiemelkedő előadás 
erejéig sikerült kitörniük a tradicionális formákból. Sikeres, újdonsággal 
bíró előadásokként jegyzi a színháztörténet többek között Kovács Ferenc 
szatmárnémeti Nézz vissza haraggal (1965), Taub János temesvári A gondnok 
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(1969) és Ivanov (1973), Bereczky Péter kolozsvári Strip-tease (1968), Vlad 
Mugur kolozsvári Három nővér (1970), Harag György marosvásárhelyi 
Özönvíz előtt (1971) és Az ember tragédiája (1974), kolozsvári Sütő-
trilógiája (Egy lócsiszár virágvasárnapja, 1975, Csillag a máglyán, 1976, 
Káin és Ábel, 1978), Seprődi Kiss Attila sepsiszentgyörgyi Emigránsok 
(1985), Tompa Gábor sepsiszentgyörgyi Woyzeck (1980), marosvásárhelyi 
Mese az állatkertről (1982), kolozsvári Tangó (1985), Hamlet (1987) és A 
buszmegálló (1989) rendezéseit.

Érdekes paradoxon, hogy a Nagyváradi Állami Színház magyar 
társulata történelmében épp a szocializmus legsötétebb korszakának hajnalán 
érte el legnagyobb sikereit. A hetvenes évek elején olyan fontos előadások 
születtek, amelyek nem csak az emlékezetbe, hanem a romániai magyar 
színháztörténetbe is beírták magukat. (Kántor–Kötő 1994, 90–96) Ez a 
virágkor mindenekelőtt Szabó József rendező nevéhez kötődik, aki nagyváradi 
évei alatt haladó színházszemléletével kiragadta néhány évad erejéig a 
hangsúlyosan operett és vígjáték profilú társulatot a középszerűségből és a 
könnyed műfajok tiszavirág életű sikereinek bűvköréből, olyan előadásokat 
állítva színre, mint  A bosszúálló kapus (1971), Csongor és Tünde (1971),  Az 
ifjú W. újabb szenvedései (1973), Az ember tragédiája (1974), Anyám könnyű 
álmot ígér (1975), és Ősvigasztalás (1982).

Szabó rendezői ars poeticájának alapja az egy nyelvvel rendelkező 
társulat, melynek kialakítására folyamatosan törekedett. A fennmaradt interjúk 
alapján kiderül, hogy az ő értelmezése szerinti ideális együttest, amely már 
nem csak társulat, hosszú távon nem sikerült létrehoznia, azonban néhány 
előadásában beteljesedni látszottak együttesteremtő törekvései. (Halász 1977, 
16) Az összeforrott társulat szellemi termékének ,,a szeretet légkörében fogant 
korszerű előadás”-t (Budai 2013) tekintette. ,,Én nem szórakoztató színházi 
estékre, búfelejtő játékokra invitáltam az embereket. Nem tapsra vágytam, 
inkább a lélek csendjére. Az önmagunkra eszmélés ritka pillanatára, amikor 
a nézők taps-reflexe is megbénul egy szívdobbanásnyi időre.”(Budai 2013)

Produkcióival az erdélyi színészcentrikus színházban új rendező–
színész egyensúlyt teremtett. ,,[A] rendező munkája más és több, mint 
a játékmesteré. Ha csak valamivel több, akkor illik rá a klasszikus 
megfogalmazás, hogy a rendező a darabot játssza, miközben a színész a 
szerepet. De a rendező szerepe ma már ennél is több: a rendezőnek, akárcsak 
az írónak,világképe kell, hogy legyen, felfogása és erkölcsi álláspontja a 
világ, a történelem, a társadalom jelenségeit illetően. [...] az eredetiség a 
rendező látásmódjából következik, abból, hogy mit tart fontosnak a világ 
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dolgai közül, s azt hogyan tudja az előadásban hangsúlyossá tenni. Szerintem 
a rendezés így válik stílusossá:  a tartalmától lesz alkotássá, a nézőtéren pedig 
élménnyé. Idővel esetleg legendává. (Halász 1981, 229)

Miközben Erdélyben az illusztratív szószínház volt az uralkodó 
írányzat, Szabó a brechti epikus színházzal, az abszurd színházzal és a 
költői színházzal kísérletezett, egy sajátos stílust valósítva meg, amelyet 
a színháztörténészek olykor Ódzsa33-színháznak titulálnak. (Csáky 2010) 
,,Rendezéseimben általában a zeneiséggel és a matematikai pontossággal 
párosult költői tartalom hangsúlyozására törekszem. A végső cél számomra 
mégsem egy-egy darab színpadi lehetőségeinek minél leleményesebb 
kiaknázása. [...] Válogatott eszközökkel olyan őszinte érzelmi és értelmi 
hatásokkal igyekszem dolgozni, melynek kisugárzása színésztől nézőig és 
nézőtől színészig terjed. Ezzel a – nevezzük így – módszerrel azt szeretném 
elérni, hogy miután a nagyszínpadon legördült a függöny, a nézők tudatában 
még tovább folytatódjék a játék.” – vallja a rendező egy interjújában. 
(Szekernyés 1977, 16)
 Szabó József a hagyományhoz híven a drámai szövegből indul 
ki, ezzel egyidőben azonban nagy hangsúlyt fektet az előadás nonverbális 
komponenseire, a  mozgásra, a színpadi játékra, játékosságra. Rendezéseiben 
erőteljesen megmutatkozik egy újfajta gondolati igényesség és új kifejezési 
formák keresése. A különböző színházi formákat egy gondolatiság mentén 
ötvözi, amely nem csak a történetről szól, hanem magáról a színházról, a 
játszásról, a játék öröméről. A korban modernnek, már-már merésznek 
számító látomásos színpadi megfogalmazásai egy másfajta színház felé 
mutatva új hangot hoztak az erdélyi magyar színjátszásba.

Előadásai látványvilágának egyik fő jellegzetessége az egyszerűségre 
épülő stilizáltság. Térhasználatában gyakran megjelenik az ugyancsak 
újszerűnek számító funkcionális, szinte üres tér, letisztult, minimalizált 
díszlettel. Ez a térkoncepció távol esik a polgári színház illúzióteremtő 
szándékától, a konkrét helyszín színházi utánzása helyett az előadás színház 
voltára hívja fel a figyelmet. A tér így nem az eljátszott történet, hanem maga 
a játék tere.

A hetvenes és nyolcvanas évekbeli előadások rekonstruálása 
meglehetősen nehéz feladat: sajnos nem mindegyikről maradt fenn felvétel, 
másrészt a korabeli kritika a színház szövegközpontúságához híven az irodalmi 
alapanyagra fókuszál. Általában a kritikák terjedelmének fele a bemutatott 

33   Az Ódzsa Szabó József keresztnevéből eredő, közismert beceneve.
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művet boncolgatja, a további része pedig megoszlik a színészi teljesítmények 
és a rendezés között. Ez utóbbi gyakran nem a rendezésbeli megoldásokat 
veszi figyelembe, mind inkább a rendező szöveghez való viszonyulását. Nem 
ritkák azonban az olyan írások sem, amelyekben magáról a színrevitelről 
szinte egyáltalán nem esik szó. Ez is azt mutatja, hogy bár egyes alkotók 
igyekeznek a rendezői színház felé fordulni, a színikritika azonban még nem 
tudja levetkőzni a szöveg- és színészorientáltságot.

A Csongor és Tünde fennmaradt félórányi felvételén tetten érhető 
mindaz az alkotói szándék és újítási törekvés, ami Szabó József rendezői 
pályájának erre a szakaszára jellemző.

Szabó az előadásban a történet illusztrálása helyett színházi reflexiók 
sorával újragondolta a történetet és a figurákat. Koncepciója a már fentiekben 
említett színházi játék(osság) felmutatása a különböző színházi formák és 
tradíciók harmonikus összegyúrásával. Így köszönnek vissza az előadásban a 
shakespeare-i színház, a rituálészínház, az árnyjáték és a cirkusz elemei, egy 
komplex színházi nyelvben szervesülve. ,,A nagyváradi Csongor és Tünde 
legemlékezetesebb művészi eredménye [...] a játékos költői képzelet színpadi 
érvényesítése. Szabó József, aki régebbi rendezéseiben a mértéktartó, kulturált 
játékvezetéssel vívott ki rangot magának színházi életünkben, majd az elmúlt 
évad egyik legnagyobb szakmai sikerének számító Páskándi-bemutatón új 
oldalról mutatkozott be az elsők között vállalva a merészebb formabontás 
társadalmilag kielemzett színpadi érvényesítését, most a színházaink 
gyakorlatából olyannyira hiányzó, felszabadult játékosságot valósította meg 
ezen a Vörösmarty-bemutatón.” (Kántor, 1972, 11)

Szabó ebben az előadásban sem teremti meg a díszlettel a történések 
színpadi térkörnyezetét, azaz nem biztosítja a cselekmény realisztikus 
helyszíneit és azok változásait. A történetet a részletek gazdagságát 
nélkülöző, hangsúlyosan teátrális miliőbe helyezi. A felvételen jól kivehető 
a központi szimmetriatengelyre épített letisztult színpadkép a maga 
minimalizált díszleteivel: az aranyalmát termő stilizált fa (kétdimenziós, 
akárcsak a bábszínházi díszletek, ezáltal is a mesejelleget hangsúlyozva) 
megháromszorozódik, mintegy követve a drámában fellelhető mágikus 
hármas motívumát (hármasút, három vándor, három ördög, három 
varázseszköz). A fák közül az egyik (a tündér által ültetett) kiemelkedő 
helyen, a tér középpontjában egy kör alakú dobogón áll. A díszlet többi eleme 
e köré koncentrálódik: bal és jobb oldalán két emelkedő félköríves dobogó 
fut, a színpad szélei felett pedig a Napot és a Holdat megtestesítő két kőhatású 
korong függ. 
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Csongor és Tünde, valamint Balga és Ilma a hagyományosabb 
színházi formák alakjaiként bukkanak fel, a könyvillusztrációkból jól ismert 
mesei figurák tipikus jelmezeiben. A főhősök a tradicionális mesejáték 
hagyományait követik, míg szolgáik a népszínművekből ismert szereplőkként 
jelennek meg, ehhez igazodnak gesztusaikban és játékstílusukban is.

Mirígy karakterét a rituálészínház ihlette. A rendező a Mirígy által 
képviselt negatív oldalt az ősi kultúrák sötét erőire, az ősi Gonoszra vezeti 
vissza. Megjelenítési formájában a természeti népek archaikus képzeteihez 
nyúl vissza, ahol a sötét erők még a maguk eredeti létállapotukban, ha úgy 
tetszik, ,,tisztaságukban”, nem pedig a fejlettebb civilizációk formáiba 
öltöztetve vannak  jelen. Mirígy ezekkel a sötét őserőkkel azonosítva 
sámánnak maszkírozva jelenik meg, a föld mélyéhez közelítő görnyedt 
testtartással, mozdulatai rituális táncra emlékeztetnek. A kútjelenetet követően 
az ördögökkel egyfajta törzsi táncot jár.
 Az ördögök mozgása és festett arca egyértelműen a cirkusz világát 
idézi. A bohócokhoz hasonlóan játékosak, naivak, esendőek, átverhetőek, 
és varázseszközöket birtokolnak, amelyeken folyamatosan marakodnak. 
Jeleneteiket számtalan bohócjátékkal fűszerezik (lásd például a kordéhúzást 
vagy a Balgának öltözött ördögfi gesztusait és játékait). A cirkuszi utalással 
a történet mese voltát, a mese csodáját emeli ki, amely napjainkban a cirkusz 
világában manifesztálódik. 

A kútjelenetben a kút kávája kör alakban függőlegesen kifeszített 
vászonként kerül színre, Mirígy varázslatait pedig erre vetülő árnyjátékként 
hívják elő. Ilyen módon a fehér vászon képileg egy varázsgömböt idéz. A 
rendező nem csak a gondolatnak talál egy formát, hanem a forma önmagában 
is hordozza a gondolatot, jelen esetben a kép és a valóság viszonyát: a színen 
levő szereplők számára a Mirígy által gerjesztett képnek teljes valóságértéke 
van, a néző számára a színpadi kép épp a valóságtól való eltávolodást, a 
teatralitást hordozza.

A Szabó Vörösmarty-rendezésének megítélésében megoszlanak a 
korabeli kritikák. Amíg a fentiekben idézett Kántor Lajos a produkció számos 
pozitívumát ecseteli, Szőcs István viszont nem képes leküzdeni az előadás 
újdonságát és az ebből adódó idegenségét. Számon kéri többek között 
a szövegrövidítéseket,  a szöveg-, valamint a szerzői utasításokhoz való 
hűséget, felrója ,,a Csongor és Tünde előadások »díszletművészeti« nagy 
tetőzésének” hiányát, melyet takarékosságként és a dráma jelentőségének 
semmibevételeként aposztrofál. (Szőcs 1971, 11) Paradox módon a kritikus 
értetlenkedése voltaképpen jelzi az előadás újszerűségét.
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Szabó József Csongor és Tündéje az irodalmi költészetet színpadi 
költészetté, költői színházzá transzponálja. A rendező lírai megoldásai 
elemelik a színpadi történéseket a valóságtól.

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 
4.2.4./2-11-2-2012-0001 azonosító számú ,,Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 

kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt 
keretei között valósult meg.
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Absztrakt

Az antik görög drámák, azon belül is elsősorban Szophoklész és 
Euripidész fennmaradt tragédiáinak elemzése során a nőalakok tekintetében 
egy olyan szempontrendszert állítottam fel, amely alapján valamennyi hősnőt 
áldozathozatali mód szerint tipologizálni lehet, három típusra bontva. Ami 
ezekben a típusokban közös, minden nőalakra jellemző, az a különleges 
intelligencia, ész és tudatosság, amellyel tettüket visszavonhatatlanná 
tudták tenni. Előadásomban arra keresem a választ, hogy Arisztophanész 
komédiájában Lüszisztraté mennyiben tartható tragikus hősnőnek, milyen 
közös tulajdonságaik vannak és miben tér el tőlük. A tragédiák esetében a 
tragikum mibenlétét a magány megjelenésében látom. Egy valódi hősnői 
tulajdonságokkal rendelkező személy, mint Lüszisztraté mennyiben illik a 
komédia színpadára?

Kulcsszavak: antik dráma, tragédia, komédia, magány, Arisztophanész
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Bevezetés

Kutatási területem fő irányvonala az antik görög dráma nőalakjainak 
tipológiai vizsgálata. Szophoklész és Euripidész fennmaradt tragédiáinak 
elemzése során egy olyan szempontrendszert állítottam fel, amely alapján 
a tragikus hősnőket áldozathozatali mód szerint tipologizálni lehet. Három 
alapvető hősnőtípust különböztettem meg: az önmagát másokért feláldozó, 
az önmagát önmaga céljaiért feláldozó és a bárki mást önmaga céljaiért 
feláldozó nőalak. Ezen típusokat legkarakteresebben Iphigeneia, Antigoné, 
valamint Helené képviseli.

Iphigeneia az, aki miután kiábrándult apja és az egész görög sereg 
által képviselt hérószi értékekből, önként áldozta fel magát Auliszban, hogy a 
sereg tovább hajózhasson Trójába. Antigoné szintén önmagát áldozta fel, de 
ő a maga elé kitűzött célokért, amelyek Kreón királyként való megbuktatása 
és önmaga hérószi rangra emelése voltak. Helené pedig az antik irodalom 
legnagyobb pusztítója, a trójai háború főbűnöse, aki férjével Meneláosszal 
az egyetlen épségben hazatért család voltak a háború után. Érdekesség, 
hogy Euripidész a Helené című drámájában azzal az alapgondolattal indít, 
hogy ha az asszonyt mentesíti a rárakódott főbűntől és ártatlan nőként állítja 
elénk, akinek semmi köze a trójai háborúhoz – mert Parisz valójában csak 
egy ködképet szöktetett meg, őt pedig Egyiptomban rejtették el az istenek 
– akkor meg tud-e maradni tisztának. A válasz természetesen nem, hiszen 
Egyiptomban is minden emberi köteléket porrá zúzva egy családi romot 
hagyva maga mögött tér haza.

A	tragikum	problematikusabb	megjelenési	formáiról	

Az említett nőalakok, nőtípusok jelleme e rövid felvázolásból is látszik, hogy 
nagyon különböző. Mégis közös bennük, hogy pontosan tudták kit, milyen 
cél érdekében áldoznak fel és tetteik megítélése milyen lesz a későbbiekben. 
Ha a tragédiájuk, a tragikum mibenlétét keressük akkor először is meg kell 
válaszolni azt a kérdést, hogy mit értünk tragikum alatt. A tragikumértelmezés 
terén máig nincs konszenzus a klasszikafilológusok között. Két évvel ezelőtt 
Pécsett volt a témában egy kerekasztal beszélgetés Ritoók Zsigmond és Karsai 
György elnökletével, ahol ismét terítékre kerültek a problematikusabb, ún. 
jó végű drámák, mint a Helené és az Iphigeneia, ahol végül nem hal meg 



333

senki: Helené szépen hazahajózik, Iphigeneián pedig megkönyörül Artemisz 
istennő. Akkor miért soroljuk a tragédiák közé? Mert a tragédia színpadán 
adták elő, vagy, mert tragikus értékvesztésnek lehetünk a tanúi? És valóban 
van értékvesztés minden tragédiában? Antigoné tragikumát senki nem vitatja, 
de ott valójában nem történt inkább értékmegőrzés?

 Kutatásaim alapján a tragikum mibenlétét minden tragédiára 
jellemzően a magány, illetve az elmagányosodás megjelenésében látom, 
hiszen ennek a jelenléte jellemző azokra a bizonyos jó végű drámákra is, 
amelyeknek tudatos, következetes alkalmazása Euripidész nevéhez köthető, 
s amely tragédiastruktúra utat nyitott az új komédiának, de már megjelenik 
Arisztophanész ó komédiájában is. Míg Aiszkhülosz, vagy Szophoklész 
tragédiáiban a halál állt a középpontban, addig a tragikus triász harmadik 
tagjánál, Euripidésznél már a továbbélés. Az értékvesztés és a bukás már 
végbement. A kérdés, hogy milyen eszközöket keres ennek érzékeltetésére, 
hiszen a tragikum már nem merül ki a hős halálával, annál még mélyebb és 
megrázóbb tragikumábrázolással kísérletezett.

 Először Szophoklész Philoktétészében (Kr.e. 409) 
találkozunk a halál, mint tragikumépítő eszköz kiiktatásával, de Euripidésznél 
válik mindez tudatossá. Sokan úgy gondolják, hogy az életben tartással 
magát a tragédiát áldozta fel, pedig csak arról van szó, hogy a tragikum 
jelentése változott meg, lett mélyebb, sokrétűbb. Gottfried Hermann a Helené 
kiadásának bevezetőjében írta: „nem igazán jó tragédia ez, mivel nincs 
szomorú befejezés, ráadásul ebből a befejezésből mind a tragikus hatás, mind 
az erény bemutatása hiányzik, éppen ezért pedig sem súlyos félelmet, sem 
mély részvétet nem vált ki.”(Leipzig, 1837.) Ezzel a jellemzéssel, mondhatni 
komédiának definiálta a művet. A jó, vagy boldog befejezés azonban csak 
látszólagos, hiszen a magára maradt Thoasz király, vagy testvére a jósnő 
Theonoé számára nincsen jövő. Helené elvette mindenüket: értéküket, 
jelenüket, testvéri köteléküket pedig megbontotta, de közben mindez úgy 
történik a színpadon, hogy hol külön-külön, hol együtt, nevetségessé válnak. 
A végeredmény lesz viszont visszafordíthatatlanul tragikus.
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Egy	hősnő	a	komédia	színpadán

De mi történik a hősnőkkel a komédia színpadán, mitől mások, ha 
egyáltalán változnak? Egy valódi hősnő lehet-e komikus, vagy mitől kerülhet 
a komédia színpadára? A férfiak a tragédia színpadán is sokszor képezik gúny 
és nevetség tárgyát egy-egy jelenet erejéig, ami a nőalakoknál nem jellemző. A 
Helené című dráma híres jelenete, amikor a férj szökési tervvel áll elő nem csak 
a férfi nevetségessé tételére példa, hanem arra a finom női leleményességre is, 
hogy úgy semmisíti meg a nagy hérószt, hogy ő mindeközben észre sem veszi. 
A hajótöröttként partra vetődött Meneláosz ugyanis először négyesfogatú 
hintóval tervezi a menekülést, amire az asszony világít rá, hogy az a tengeren 
egy kicsit bajos lenne, de ló sincs. Aztán a következőkben kétélű kardjával 
tervezi megölni az egyiptomi királyt, az egy szál rongyban partra sodródott 
hős. A találékonyság, merészség, talpraesettség, harcra készség, amelyek az 
eposzokban még hősi jellemvonások voltak, a tragédiában már jellemzően 
hősnői vonások lesznek. Lüszisztraté Arisztophanész komédiájában olyan 
tulajdonságokkal rendelkezik, mint a tragikus hősnők: olyan ész és intelligencia 
lakozik benne is, amellyel szinte észrevétlenül, egy egész állam felett át tudja 
venni a hatalmat hasonlóan Szophoklész és Euripidész hősnőihez. De akkor 
mitől tragédia az egyik és mitől komédia a másik? Az egyik leglényegesebb 
különbséget abban látom, hogy a tragédiában az áldozatot hozó, vagy áldozatot 
követelő nők tette visszavonhatatlan, végérvényesen megmásítja a környezetük 
jövőjét és erről a visszavonhatatlanságról ők maguk gondoskodnak, ha kell, 
meghalnak érte. Az általuk megszerzett hatalommal, elkövetett tettel tehát 
hosszútávon befolyásolják környezetük további életét. Lüszisztraté esetében 
ez azonban nem mondható el. Habár ő is hatalomra és óriási befolyásra tesz 
szert azáltal, hogy minden nőtársát megesketi, hogy férjeiktől megtagadják 
magukat amíg azok békét nem kötnek, mégis áldozatkövetelése, uralma nem 
mutat túl a kitűzött cél megszerzésén. Nem változtatja meg környezetének 
életét, hiszen bár a békekötésnek és az azt követő – szigorúan házastársak 
közötti – orgiának tanúi lehetünk, sejthető, hogy a férfiak másnap ismét 
lándzsát ragadva, újra harcolni mennek a nők pedig ismét vágyakozni fognak 
férjeik után, tehát minden visszaáll az eredeti kerékvágásba.

 Falus Róbert így jellemzi Lüszisztratét: „szilárd alkatú, 
remekül szervező, áldozathozatalra és meghozatására egyaránt képes, saját 
érzelmeivel és vágyaival is dacoló asszony.”(Falus 1980, 262.) Lüszisztraté 
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azonban nem csak asszonytársait, hanem elemzőit is gyakran megtévesztette, 
ugyanis bár áldozatot valóban követelt asszonytársaitól, de arra nincs egyetlen 
egy utalás sem, hogy neki is lett volna férje vagy, hogy ő is szenvedne a 
férfiak hiányától. Akkor mi hajtotta? Mi volt a valós célja? Nagyon kemény 
kritikával illeti a férfitársadalmat politikájuk miatt és a nőket is jellemük 
miatt. Szinte észrevétlenül, de mindkét nem felett átveszi a hatalmat, politikai 
programbeszédet mond a véneknek, szembeszáll velük és kritizálja őket. Bár 
rövid időre, de olyan dolgok felett nyert így irányítást, amelynek azonban 
részese nem lehetett. Ez látszólag paradoxon, pedig részletesen megvizsgálva 
a művet egyértelművé válik. Női mivolta miatt befogadták és elfogadták 
vezetőjüknek az asszonyok, hiszen olyan dolgot ígért nekik, amire a legjobban 
vágytak. Továbbá beleszólhatott a férfiak világába: befolyásolta egy háború 
végkimenetelét. 

 Lüszisztraté tragédiája az, hogy mindeközben kívülálló, 
tettének hosszú távú következménye nem lesz. Politikai nézeteit, programját, 
ami a következőkből állt: a szenny eltávolítása a városból, az összeesküvők 
kiűzése, az Athénban megtelepedett baráti érzületű lakók felvétele a 
polgárok közé, a polgárjog kiterjesztése, valamint a megcsappant polgárság 
gyarapítása. Habár el tudja mondani a vének Tanácsosának, változást nem 
ér el, de meghallgatják, ami más körülmények között elképzelhetetlen lett 
volna. A békét ugyan megkötik, de az nem meggyőződésből fakadt, hanem a 
férfiak nők utáni vágyából, hiszen már bármire hajlandók lettek volna, hogy 
visszakapják asszonyaikat. Végül összepárosítja a házastársakat és hazaküldi 
őket. De mi történik Lüszisztratéval? A cselekmény kezdetén egyedül áll a 
színpadon és vár, hiszen nehezen akarnak jönni a gyűlésre az asszonyok, 
mindnek fontosabb dolga van otthon. A végén pedig megint egyedül van, 
hiszen a már egymásra talált házastársak hazamennek.

Ahhoz, hogy megértsük Arisztophanész komédiájának tragikus 
oldalát, meg kell nézni a tragédiákban szereplő nőalakok elmagányosodásának 
kiváltó okait.
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Magányos	hősnők	a	tragédia	színpadán

Az előbb említett drámapéldáknál maradva Antigoné elmagányosodása 
abban a jelenetben érhető tetten, amikor Kreón halálos ítélete után egyedül 
a barlang felé tartva gyászmonológjában megsiratja soha meg nem élt női 
mivoltát, hiszen nem lehetett sem feleség, sem anya. A mű legőszintébb 
pontján megénekli minden fájdalmát, amikor tette már visszavonhatatlan. A 
nép tudjuk mellette áll, cselekedetével apjához méltó hősi rangra emelkedett. 
Kreónt pedig királyként megbuktatta, hiszen első kiadott parancsát, miszerint 
temetni nem szabad, nemcsak visszavonta egy nap leforgása alatt, de ő maga 
rohant a cselédekkel temetni, illetve Antigonét kiszabadítani a sziklasírból.

Az Iphigeneia dráma esetében egy egészen másfajta elmagányosodást 
látunk, - Antigoné és Iphigeneia is az őt körülvevő értékrend ellen lázadt, 
csak míg Antigoné halálával megőrizte az általa képviselt eszmét, addig 
Iphigeneia önfeláldozása inkább menekülés volt annak a hérószi világnak az 
eszmerendszeréből, ahol egy ártatlan fiatal lány életénél fontosabb a háború, 
a bűnös asszony megmentése. Cselekedete nem jellemrajzi képtelenség, 
mint írja Falus (Falus, 1980, 241.), hanem annak a felismerése, hogy ebben a 
világban nincs helye, menekülni akar.

A Helené című drámában több szálon érhető tetten az elmagányosodás, 
hiszen ott van Meneláosz, akinek azzal a tudattal kell hazahajóznia, hogy 
a tíz éven át tartó trójai háború értelmetlen volt, hiszen egy ködképért 
harcoltak, vagy Theoklümenosz egyiptomi király, akinek szerelmével és 
bizalmával élt vissza Helené. Az egyik legtragikusabb nőalak, akit egyes 
elemzők „felesleges” szereplőnek tartanak, Theonoé, aki vesztére barátként 
tekintett a végzet asszonyára és segített neki a szökésben úgy, hogy közben 
magát áldozta fel. Pontosabban elárulta jósnői hivatását, hiszen tagadott és 
onnantól kezdve megszűnt jósnőként létezni, valamint elárulta urát, a királyt, 
aki testvére is volt egyben így számára is csak a visszafordíthatatlan magány 
jutott osztályrészül.

Lüszisztraté tragikuma

Lüszisztraté magánya és tragédiája a tragikus hősnőkével szemben 
abban rejlik, hogy tettét nem tudta visszafordíthatatlanná, maradandóvá 
tenni, a megszerzett hatalom és irányítás, amely egy közösség élére állította 
csak addig szólt, ameddig a házastársakat külön tudta tartani egymástól. Célja 
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– a békekötés – elérése sem az ő politikai nézeteinek elfogadásából, vagy 
annak győzelméből született, hanem a férfiak a családi egység megtartása, 
asszonyaik visszaszerzése érdekében való törekvéséből.

De mi vár rá utána? Hogy az elkerülhetetlen magány mennyire 
tragikus, már elemzési kérdés. Tekintve azonban, hogy a komédia színpadán 
vagyunk, Lüszisztraté magányos harcával szemben állt „az asszonysztrájk 
komikuma, az epizódok nyers humora, a tehetetlen férfiak kifigurázása, 
az önmegtartóztatás keserveinek megjelenítése, a tájszólásban beszélő 
mellékalakok hatásos jellemzése” (Falus, 1980, 262.).
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FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK 
MEGELŐZÉSE	A	ZENÉBEN	

ZENEI MUNKAKÉPESSÉG-GONDOZÁS
–	KOVÁCS-MÓDSZER	–

Kovács	Zalán	László
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

A zenész életmód sajátosságai átlagon felüli leterhelést jelentenek a 
fizikum és az idegrendszer számára. A zenét tanuló diákok és hallgatók kö-
rében már a huszadik század közepén nagy problémát jelentettek a gyakorlás 
okozta kéz- és gerincbántalmak, a pszichés feszültségek és a túlterhelő élet-
mód nehézségei.

Kovács Géza a volt Magyar Testnevelési Főiskola Tudományos Ku-
tatóintézetének munkatársa Kodály Zoltán hívására, 1959-től kezdett el a 
Zeneakadémia hallgatóival foglalkozni. Egyedi edzésmódszert alakított ki 
az idegrendszeri problémák, fizikai gyengeségek és leromlások orvoslására, 
amelynek később a Kovács-módszer nevet adták tanítványai. A természet-
tudományos ismereteket magába foglaló tanulmányok, valamint az egyénre 
szabható fizikális és mentális edzésprogramok hosszútávon minden – problé-
mákkal küzdő és egészséges – zenész számára egyaránt nélkülözhetetlenek.

Kulcsszavak: Kovács-módszer, foglalkozási ártalmak, munkaképesség gon-
dozás, természettudományos ismeretek, fizikális és mentális edzésprogram
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Bevezetés

A zenész életmód rendszertelensége és fizikálisan egyoldalú leter-
heltsége számos ártalmat hordoz magában, amelyek ellensúlyozására feltét-
lenül figyelni kell. Az egészséges életvitelhez tudatos és folyamatos gondozás 
szükséges, amelyhez kiváló alapot nyújt a Kovács-módszer mentális és fizi-
kális tanulmányi és tréningprogramja.

Foglalkozási ártalmak kialakulása

A koncertek egyszeri és megismételhetetlen események. Azt tartják 
jó zenésznek, aki az előadásokon hibátlan technikával és mély érzelmekkel 
tudja előadni, átadni a zeneszerző által megírt dallamokat, amire természete-
sen sokan képesek, hiszen a magyar zenei képzés erre készíti fel a növendé-
keket, tanulókat, hallgatókat. A művészek számára a zene minden szépsége 
mellett munka is, aminek a béréből él meg a zenész. Ezért nem csak akkor 
koncertezik valaki, amikor kedve és ereje van hozzá, hanem folyamatosan 
követik egymást az előadások. A zenésznek is munkahelye van, ahol sokszor 
napról napra kell tökéletes produkciót alkotnia. Ebben a munkában, amelyben 
a hiba nem megengedett, rendkívüli állóképesség és pszichés erő szükséges. 
Ezek ellen dolgozik a folyamatosan változó napirend a próbák és előadások 
kiszámíthatatlan időbeosztásával a rengeteg egészségtelen ülés, a stresszes 
életmód és sok más tényező.

Zenei felmérések

Minél magasabb szintről beszélünk, annál inkább érezhetővé válik, 
hogy számos zenetanár szinte csak a hangszeres gyakorlást tartja fontosnak 
a tanulók életében és a fizikai teherbírással nem foglalkozik. A szakmai kor-
látozásokon túl sok pedagógus a sporttól is eltiltja a növendékeit a sérülések 
elkerülése végett – miközben tény, hogy az edzetlen szervezet és izomzat 
sokkal sérülékenyebb.

A Kovács-Módszer Egyesület tanárai 2006/2007-es tanévben elvé-
geztek egy felmérést zeneművészeti közép- és felsőoktatásban 15-25 év kö-
zötti tanulóknál (1.táblázat). 
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A	felmérés	résztvevői
Intézmények száma Személyek száma

Felsőoktatás 8 intézmény 529 fő
Szakközépiskolák 12 intézmény 907 fő
Összesen 20 intézmény 1456 fő

1. táblázat. A felmérés résztvevői.
Parlando 2007/4 21. oldal

A felmérés első kérdése a gyakorlási szokásokra irányult (2. táblázat).  

A	hangszeres	gyakorlás	maximális	
napi	mennyisége

Felsőoktatás	és	szakközépiskolások	
együtt

válaszok száma arány
Fél óra 27 2%
1-2 óra 221 15%
3-4 óra 590 41%
5-6 óra 466 32%
7-8 óra 101 7%
9-10 óra 4 0,20%

2. táblázat. A hangszeres gyakorlás maximális napi összmennyisége. 
Parlando 2007/4 23. oldal

A zenét tanulók 73%-a 3-6 órát is képes szünet nélkül eltölteni 
gyakorlással. A hosszú és fárasztó munkavégzés nagy energiaszükségletet 
támaszt. Az energiaellátásnak egyik alapját a táplálkozás adja. A felmérés 
szerint a napi feladatok előtt és közben lévő táplálkozások szokásai összessé-
gében nem jók. A zenész növendékek több mint fele nem reggelizik rendsze-
resen, 1/3-a pedig nem mindig ebédel (3. táblázat). 
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Étkezés

Közép	és	felsőoktatás	
együtt

válaszok szá-
ma

arány

Rendszeresen reggelizik 698 48%
Nem reggelizik 228 16%
Nem mindig reggelizik 528 38%
Rendszeresen ebédel 895 61%
Nem ebédel 47 3%
Nem mindig ebédel 480 33%

3. táblázat. Az étkezés rendszeressége. 
Parlando 2007/4 27. oldal

A mozgásellátás felmérésének eredménye egészen megdöbbentő. A 
zenét tanuló növendékek közel negyede nem csak a sportokat mellőzi, de 
még csak nem is sétál. Pár méternyi szükségszerű mozgást leszámítva egész 
nap ül, áll, vagy fekszik (4. táblázat).

Mozgás
Közép	és	felsőoktatás	együtt
válaszok száma arány

Semmi 334 23%
Séta 591 41%
Úszás 284 20%
Futás 193 13%
Zenei munkaképesség-gondo-
zás

94 6%

Otthoni torna, testépítés 122 8%
Futball 62 4%
Kosárlabda, röplabda, kézilabda 20 1%
Aerobik, egyéb fitnessz 30 2%
Kerékpározás 95 7%
Tánc, néptánc, balett 38 3%

4. táblázat. A növendékek mozgásellátása.
Parlando 2007/4 27. oldal
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A túlzásba vitt gyakorlási idő és a helytelen életvitel eredménye ki-
mutatható a pihenés minőségének leromlásában (5. táblázat). A szervezet 
nem tud lenyugodni a pihenésre szánt idő alatt, mert a kimerítő  munkavég-
zéstől izgalmi állapotba került idegrendszer nem kapja meg – többek között 
– a feszültség feldolgozásához szükséges tápanyagokat és a fizikális energia 
levezetést.

Pihenés
Felsőoktatás	és	szakközépiskolák	együtt

válaszok száma arány
Este könnyen elalszik 757 52%
Nehezen alszik el 437 30%
Néha felébred éjjel 433 30%
Néha túl korán ébred 118 8%
Reggel pihenten ébred 241 17%
Fáradtan ébred 1088 75%

5. táblázat. A nyugalmi pihenés minőségének jelzései.
Parlando: 2007/4 26. oldal

Az esti kialvatlanság napközben is fáradtsághoz vezet (6. táblázat). A 
tanulók mindössze 19%-a tartja a munkáját nem fárasztónak, a többiek tartós 
fáradtságról és kimerültségről panaszkodnak.

A	munkabírás	szubjektív	
jelzései

Felsőoktatás	és	szakközépisko-
lák együtt

válaszok 
száma

arány

Nem tartja fárasztónak a 
munkáját

274 19%

Gyakran fáradtnak érzi 
magát

809 56%

Állandóan fáradtnak érzi 
magát

218 15%
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Munka közben nehezen 
koncentrál

221 16%

Nem tud sokáig ülni 200 14%
Nem tud sokáig állni 139 10%
Kevés a levegője 48 3%

6. táblázat. A munkabírás néhány szubjektív jelzése.
Parlando: 2007/4 28. oldal

A sok gyakorlás, a rendszertelen táplálkozás, a mozgáshiány, az 
elégtelen alvás és az ebből adódó kimerültség a puszta statisztikai adatoknál 
sokkal többet jelentenek. A zenét tanuló növendékek több mint felének volt 
foglalkozási panasza 25 éves kora előtt (7. táblázat). A folyamatosan romló 
tendenciát mutatja, hogy a felsőoktatásban tanulók 11%-ának, míg a szakkö-
zépiskolások 26%-ának van a felmérés ideje alatt is panasza, illetve 14 éves 
korukig is kétszer annyi növendéknek volt már fizikális problémája a zenélés 
miatt.

A zenei foglalkozási ártalmak 
gyakorisága

Felsőoktatás Szakközépiskolák

Már volt foglalkozási panasza 327 fő 60% 490 fő 54%
Jelenleg is van foglalkozási pa-
nasza

58 fő 11% 238 fő 26%

Már zeneiskolában is volt foglal-
kozási panasza

37 fő 6% 109 fő 12%

7. táblázat. A zenei foglalkozási ártalmak gyakorisága.
Parlando: 2007/4 21. oldal

A	Kovács-módszer

A Kovács-módszer speciálisan a zenészek számára kialakított fizikális edzés-
rendszer, életmódprogram és természettudományos ismeretanyag. Az egész 
testre kiterjedő mozgásprogram kezeket, lábakat, gerincet, nyakat és légző 
izmokat érintő gyakorlatai rövidített formában beilleszthetőek mozgáspihe-
nőként a gyakorlási periódusok közé. A gyakorlatsorok átmozgatják a testet, 
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erősítik az izmokat és felfrissítik a vérkeringést, javítják a légzést, jótékonyan 
hatnak a belső szervek működésére, megnyugtatják az idegrendszert. A prog-
ram egyben fokozott óvatossággal ügyel arra, hogy az izomzat ne mereved-
jen le, illetve a zenéléshez szükséges testrészek, elsősorban a kéz ne legyen 
túlerőltetve. 

A Kovács-módszer a légzés gyakorlását – a legtöbb más edzésprogrammal el-
lentétben – szervesen beleépíti a feladatsoraiba. A tudatos légzéstréningekkel 
készíti fel a zenészeket az előadások izgalmi állapotára. A koncertek legne-
hezebb részeinél gyakori jelenség, hogy a zenész a feszült koncentrálásban 
rossz légzéstechnikát használ, vagy teljesen visszatartja a levegővételt. Ezt a 
jelenséget kiküszöbölni igyekszik a Kovács-módszer, a fizikális gyakorlatok 
közbe épített légzésprogramjával, ami azon a törvényszerűségen alapul, hogy 
ha a nehezebb gyakorlatok alatt lehet tudatosan figyelni a légzésre, akkor a 
szervezet más terhelés esetén is emlékezni fog a levegővétel fontosságára, 
ami a koncentrációhoz és a fizikális munkához elengedhetetlen, így a szabá-
lyos légzés automatikus mechanizmussá válik. 

A zenészek életmódjának legfontosabb alappillérei az elegendő pi-
henés, a helyes táplálkozás és megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás. 
A Kovács-módszer minden zenésznek, tehát az egészségeseknek is szól. A 
legtudatosabb tanítás és gyakorlás ellenére is – ennek hiányában pedig kü-
lönösen – előfordulhatnak zenélés miatti sérülések. Ezekben az esetekben az 
egészségzónán belüli segítségadáshoz, illetve a megelőzéshez olyan termé-
szettudományi alapismereteket nyújt a Kovács-módszer, amelyek a zenélés-
hez fontos izmok szerkezetét és működését és érzékenységét megismertetik a 
zenész növendékekkel és felnőttekkel. 

Naponkénti	frissítő	gyakorlatok	hangszereseknek

Az alábbiakban egy rövid mozgásprogram vázlata következik. A Ko-
vács-módszer edzéstervének legfontosabb szabályai: az egyéni teherbíráshoz 
igazodó mozgásadagolás, továbbá a testrészek átmozgatásának megfelelő 
sorrendje, azaz a terhelés váltogatása nehezebb erősítő és könnyebb pihentető 
gyakorlatokkal, végül a jóleső terhelés, semmit sem erőltetve.

A testrészek átmozgatásának szokásos sorrendje a következő:
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1.) Könnyű karmozgások

2.) Könnyű lábmozgások 

3.) Könnyű törzsmozgások

4.) Nehezebb összetett mozgások 

5. Nyugtató mozgások 

6.) Légző-gyakorlatok

Ez a rövid program felhasználható 5-10 perces reggeli tornához, vagy tevé-
keny pihenésül a munka közben jelentkező elfáradás enyhítésére. Az utóbbi 
megoldást szendvics-szerkezetnek nevezzük, melyben a mozgáspihenő és a 
munka váltakozva kerül sorra. Mozgáspihenő alkalmával mindössze 2-3 per-
ces torna elegendő a szervezet felfrissítéséhez, ha ezt elég gyakran végezzük, 
nem megvárva a mély elfáradást.

Íme, néhány példa a fenti mozgásminta elvégzéséhez.   

         Karmozgásnak választhatunk karkörzéseket, vagy malomkörzéseket 
előre és hátra, vállból kiindulva, minden irányba messzire nyúlva. Ezeket 
kiegészíthetjük labdagyakorlatokkal, például pattogtatással, feldobásokkal, 
gurítással egyik karról a másikra stb.

            Lábmozgásoknak alkalmasak a láblengetések előre hátra, valamint a 
láblendítések oldalra. Továbbá a bicikliző mozgás, vagy az úszásból ismert 
kallózások, valamint a könnyű tánclépések. 

            A törzsmozgásoknál fontos a gerinc hajlítása minden irányba, tehát 
előre, oldalt és hátra, valamint a törzsfordítás. Kedves és hasznos játék a lég-
gömb feldobása, majd visszaütés a kézbe csípővel, háttal vagy hassal. Ez a 
finom mozdulatsor a megfelelő erőadagolást és az időzítést is fejleszti, amely 
érzékek fejlesztése a zenélésre is jó hatással van.

            A nehezebb, összetett mozgások között jöhetnek sorra azok a gyakor-
latok, amelyek fokozottan serkentik a keringést és légzést. Ide sorolhatók a 
guggoló, ugró és (helyben-) futó mozgásokon túl az ugrókötelezés különböző 
formái, amely gyakorlatok az egyenletességük révén a ritmusérzék fejleszté-
sére is jó hatással vannak. Ezenkívül választhatunk a haserősítő, háterősítő 
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gyakorlatokból vagy a felsőtestet, kart és kezet erősítő támaszmozgásokból. 
(Például mellső, oldalsó, hátsó fekvőtámaszok.)

            A nyugtató mozgások a levezetést szolgálják. Ezek között legfon-
tosabbak a nyakmozgások a hangszerjátékban gyakori izommerevség meg-
előzésére. A fő nyakmozgások: bólintás előre és hátra, fejingatás jobbra-bal-
ra, arcfordítás jobbra-balra és fejkörzés jobbra-balra.  A nyakmozgásoknál 
fontos az óvatosság, hogy az izmok megrándulását elkerüljük. De mindig 
mozgáshatárig mozdítjuk el a fejet.  Az arcfordítás irányát a szem is követi a 
szemmozgató izmok edzése érdekében. Nyugtató mozgásként hasznosak az 
egyensúlygyakorlatok, például a különféle mérlegállások, melyek közvetve a 
hallás pihentetését is szolgálják. Végül levezetésként használhatunk könnyű 
léggömbös kézmozgásokat melyek egyben a hangszeres finommozgásokra is 
kedvezően hatnak.  

            A légző-gyakorlatok legfontosabb eleme a mélylégzés, amely a tüdő 
teljes térfogatát kihasználja. Ezt kezdetben mindenképpen hanyatt fekve kell 
elvégezni. A mélylégzés kilégzéssel kezdődik a has behúzásával, majd a bor-
dák leengedésével. Utána várakozás nélkül következik a belégzés előbb a has 
kidomborításával, majd a bordák megemelésével. Ezt egymás után csupán 
kétszer ismételjük, egyrészt a túlzott széndioxidvesztés elkerülése végett, 
másrészt a tüdő finom rostszerkezetének kímélése érdekében. A mélylégzést 
a torna alkalmain kívül naponta többször is ismételhetjük, de reggel ébredés-
kor és az esti lefekvés előtt mindenképpen érdemes elvégezni. 

Összegzés

A Kovács-módszer az egészséges és problémákkal küzdő zenészek 
számára egyaránt kialakított életmódprogram és természettudományos isme-
retanyag. Ennek az alapszintű elsajátítása fiatal kortól kezdve minden mu-
zsikus számára elengedhetetlen a foglalkozási ártalmak korai megelőzése 
érdekében. Nyilvánvaló tény, hogy mindenkinek a fizikuma más. Nem lehet 
tudni, hogy kinél, milyen probléma és mikor alakulhat ki. A felmérésekből 
egyértelműen kiderül, hogy a zenész utánpótlás kondicionális állapota rend-
kívül rossz, és évről évre folyamatosan romló tendenciát mutat. De van kiút, 
a Kovács-módszer, aminek az ismeretanyagát már zeneiskolás kortól kezdve 
el kellene sajátítani mindenkinek.
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Dolgozatomban a műfaj-intonáció jelentőségét és a zenei jelentés lehetőségét 
vizsgálom a Mozart Varázsfuvolájának I. felvonásában található ún. Sprecher-
jelenet példáján keresztül. A szóban forgó jelenet a műben kulcspozíciót foglal 
el, hiszen ekkor feszül először (és utoljára) közvetlenül egymásnak a két 
szembenálló princípium, Sarastro és az Éj királynője világának érvrendszere 
Tamino és a Sarastro birodalmának kapuját őrző „Öreg pap” párbeszédében. 
A nagyszámú korábbi elemzés a jelenet rendkívül sok aspektusát tárta fel, 
ám még így is maradtak felderítetlen területek. Dolgozatomban a recitativo 
accompagnato toposz-értékű alkalmazását mutatom be Mozartnál, és 
a zenei toposz-elméletből kiindulva kísérlek meg általánosabb érvényű 
következtetéseket levonni a zenei jelentés problémakörében.

Kulcsszavak: zeneszemiotika, zenei jelentés, toposz-elmélet, Varázsfuvola, 
műfaj-intonáció
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Bevezetés	–	Tamino	a	válaszúton

Wolfgang Amadeus Mozart 1791-ben Bécsben bemutatott daljátéka, 
az Emanuel Schikaneder szövegére írt Varázsfuvola minden bizonnyal egyike 
az operairodalom legismertebb s egyben legtöbbet elemzett darabjainak. Ezen 
belül is különleges helyet foglal el az I. felvonásban található ún. Sprecher-
jelenet, mely a Sarastro birodalmának kapujához érkező, a még csak képen 
látott Pamina iránti szenvedélytől fűtött, ifjú Tamino és a szentély kapujában 
őrt álló pap között lezajló beszélgetést jeleníti meg.34 A szóban forgó jelenet 
annál is inkább fontos a Varázsfuvola cselekménye szempontjából, mivel 
ez szolgál a mű voltaképpeni drámai fordulópontjaként – sőt ez az egyetlen 
drámai jelenet a műben, ahol valóban két világ ütközik (Fodor 2002, 405). A 
jelenet fordulópont jellege különösen kidomborodik, ha figyelembe vesszük, 
hogy egymásnak homlokegyenest ellentétes interpretációkban is képes 
megőrizni kiemelt jelentőségét: a tradicionális értelmezés szerint Tamino 
szeme itt nyílik fel, s az ifjú itt kerül ki az Éj királynője megtévesztő ármánya 
alól, a posztmodern által elterjesztett ellentétes interpretációkban viszont 
itt kezdődik meg a folyamat, melynek végén Taminot végleg beszippantja 
Sarastro gonosz, képmutató világa.

Az egyik legfrissebb, nagy hírnevet szerzett Varázsfuvola-
interpretáció, Kenneth Branagh 2006-os filmje (The Magic Flute) viszont 
nem foglal ilyen egyértelműen állást a két „oldal” között, hanem alapvetően 
ambivalens színezetet ad a történetnek. A cselekményt az angol rendezőtől 
megszokott módon az I. világháború idejére helyezi, s a librettón is 
eszközöl bizonyos változtatásokat (az ismert komikus és író, Stephen Fry 
által jegyzett angol szöveg nem minden esetben pontos fordítása a német 
eredetinek). A történet ily módon teljesen átértelmeződik, sokkal inkább a 
háború értelmetlenségéről szól, mint a fény és sötétség, vagy a patriarchalitás 
és matriarchalitás harcáról. Ennek megfelelően természetesen a filmbeli 
Sprecher-jelenet is egészen egyedi módon kerül képernyőre, az egyetlen 
változatlan elem, Mozart csodálatos muzsikája. De mégis hogyan lehetséges 
ez? Miért és miképpen teszi lehetővé a zenei textus egymásnak homlokegyenest 
ellentmondó értelmezések megvalósítását? Ennek megválaszolásához a zenei 
jelentés ősi problémájáról kell elgondolkoznunk.

34  A német Sprecher szó szerint beszélőt jelent, meggyőző magyar fordításával máig 
nem találkoztam. ND
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Zenei	jelentés	–	hogyan	és	miként?

Miből származik tehát a zenei jelentés? Jelen esetben természetesen 
egyrészt a szövegből – de mint fentebb is jeleztem ezen Branagh és Fry például 
módosítottak. A színre- (filmre)vitel vizuális elemei pedig értelemszerűen 
mindig eltérnek az aktuális rendezői koncepciónak megfelelően. A zene viszont 
állandó marad, s látszólag passzívan tűri a különböző értelmezések uralmát. 
Ujfalussy József a Sprecher-jelenetről írt tanulmányában viszont a „zenei 
valóságábrázolás” módjáró beszél (Ujfalussy 1986, 69). A magyar zeneesztéta 
és zenetudós szerint a zene valóságábrázolásának alapja az „ikonikus 
modellálás” – szerinte „a mű által hordozott információ nem választható el 
a jel-modellként értelmezhető műalkotás struktúrájától és modellálásának 
nyelvétől.” (Uo. 87). A műalkotás tehát „mimetikus valóságképként” 
fogható fel (Uo. 88), a Mű egésze „egy világot megjelenítő külön világként” 
jelenik meg (Uo).35 Bár ez a megfogalmazás általánosságban nagyon vonzó, 
helyenként nagyon nyugtalanító problémákat is felvet. Ujfalussy Peirce 
jeltipológiájára hivatkozva ikonicitásról beszél, az amerikai filozófus-
szemiotikus szerint az ikon olyan jel, mely a tárgyhoz való hasonlósága révén 
működik jelként (Peirce 2005, 29), ez azonban műalkotások esetében nem 
teljesen problémamentes. Erős érvek szólnak ugyanis amellett, hogy a zenei 
(művészeti) kódok alapvetően egymást jelentik, s csak bizonyos szemiotikai 
relációk révén kapcsolódik össze az olvasás a tapasztalattal, mely által 
lehetővé válik, hogy az egyes médiumok értelmet nyerjenek (Monelle 2000, 
19). Vagyis a zenei jelentés, akárcsak a nyelvi, minden bizonnyal alapvetően 
arbitrális, s konvenciók működésén alapul (vö. Saussure 1997, 93).

A Monelle által emlegetett szemiotikai relációk kétségkívül 
konvencionális eredetűek, vagyis minden zenei jelentésben inherensen 
szimbolikus elemek is szerepet játszanak.36 Ujfalussy megfogalmazásából 
tehát nem egyértelmű, hogy az általunk érzékelt valóság és a nyelvileg, vagy 
művészileg megvalósuló modell közti „transzformációs szabályok” – még ha 
ezeket interszubjektívnek is tételezzük – kulturálisan erősen determináltak, 
így ikonikus jellegük percepcióját is konvencionális elemek határozzák meg, 

35  Ujfalussy Jurij Lotmanra hivatkozik, a szovjet tudós a műalkotásokat szintén 
modellnek tekinti, melyekben a jeleknek „ikonikus, ábrázoló jellegük van” (Lotman 1973, 36)
36  Monelle Umberto Eco ratio facilis fogalmára hivatkozva a zenére is igaznak 
tekinti, hogy az ikonok és indexek interpretációja is alapvetően szimbolikus elemeken nyugszik 
(Monelle 2000, 14, ill. 16-17)
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s a modellek éppen ezért is képesek elvileg végtelen mennyiségű különböző 
jelentést generálni.37 De vajon mégis milyen zenei elemek hordozzák ezeket 
a jelentéseket? 

Zenei	jelentés	–	toposzok

Ujfalussy cikkében az intonáció fogalmát említi a zenei jelentés 
legfőbb hordozójaként. Az ún. intonáció-elmélet a Kelet-Európai (szovjet, 
magyar, csehszlovák, ill. keletnémet) zenetudomány és zeneesztétika egyik 
központi kategóriája volt (legfontosabb képviselői Aszafjev, Ujfalussy, 
Jiránek, Karbusicky). A nyugati zenetudomány, illetve zeneszemiotika 
Leonard Ratner 1980-as korszakalkotó jelentőségű könyve (Classic Music: 
Expression, Form and Stlye) nyomán ehhez nagyon hasonló értelemben kezdte 
használni a toposz (topic) terminust, mely az elmúlt évtizedekben hatalmas 
karriert futott be, Ratneren kívül elsősorban Monelle, Agawu, Sisman, Floros, 
Hatten, Allanbrook és Grabócz Márta írásainak köszönhetően.

A toposzok Ratner klasszikussá vált megfogalmazásában „olyan 
asszociációk köre, melyek lehetővé teszik a zene megértését” (Ratner 1980, 9). 
Ennek szemiotika újragondolásával Monelle arra a következtetésre jut, hogy 
a toposzok voltaképpen nem mások, mint egyedi jelölők összekapcsolódásai 
a szignifikációval, ahol általában mindkettő komplex asszociációkkal 
rendelkezik (Monelle 2006, 7). Még pontosabban fogalmazva Monelle szerint 
minden zenei jelentés társadalmilag és kulturálisan meghatározott („tiszta” 
zenei jelentés éppúgy nem létezik, ahogy „tiszta” nyelvi sem) – a toposzok 
jelentése tehát mindig kontextuális és dinamikus, vagyis a zenei toposzok 
olyan paradigmák, melyek mindig egy adott kulturális relációban jelentenek 
valamit (Monelle 2006, 9).38 De milyen módon kapcsolódik jelentés ezekhez 
a toposzokhoz? 

Monelle határozottan az ellen érvel, hogy a toposzokat 
referenciálisaknak tekintsük, szerinte a zenei toposzokban a szimbólum és 
a referencia mindig indirekt módon kapcsolódik össze (Monelle 2006, 20), 

37  Monelle alapvetően a művészi zene szövegszerűségével magyarázza ezt a jelentésbeli 
gazdagságot (Monelle 2006, 25). vö. Lotmannak a művészi szöveg információgazdagságáról 
vallott nézeteivel (Lotman 1973, 39) Szerinte a művészi szövegek különböző befogadók 
számára különböző információval szolgálnak.
38  A zenei toposz tehát mindig történetileg és kulturálisan ágyazza be a zenét – 
kiegészítve ezzel az „absztrakt” dekulturalizáló olvasatokat (Monelle 2006, 27).
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a jelentés pedig sosem absztrakt, vagy általános érvényű, hanem mindig 
az adott rendszeren belül keresendő (Uo. 22).39 Monelle a referenciális 
szemléletet radikálisan elutasítva leszögezi, hogy a szemiotikai státusznak 
a dolgok reális állásához gyakorta vajmi kevés köze van, a kulturális 
diskurzusok mindig kódok működésén alapulnak (Uo). Természetesen a zenei 
toposzok is kulturális kódoknak tekinthetők40 – tehát sem a referencialitás 
sem az extenzionalitás nem játszik meghatározó szerepet a szemantikai 
érték kialakításában (Uo. 21). De akkor egyáltalán miért tekinthetjük őket 
jeleknek? Hiszen a jel definíciójában már az antikvitástól meghatározó 
elem a helyettesítés momentuma, vagyis jelként működik minden olyan 
jelenség, ami jelentéssel teli módon képes valami tőle különböző tartalmat 
helyettesíteni (vö. Monelle 2006, 22).41 Mit jelentenek tehát a zenei toposzok? 
Minek a jelei? Hiszen Monelle például kategorikusan tagadta, hogy a zenei 
toposzok közvetlenül kapcsolódnának a külvilághoz. Viszont végső soron 
mégiscsak kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy a szemantika valamilyen 
módon összekapcsolódik az egzisztenciális tapasztalattal, vagyis az általunk 
érzékelt és felfogott „világgal”. Monelle ismét Umberto Ecot hívja segítségül, 
amikor az olasz tudós által bevezetett kulturális egység (entitás) fogalmára 
támaszkodik42 – mely egységek viszont ez esetben sokkal inkább jelöltek 
mintsem jelölők (Uo. 23-24). A jelölő kétségkívül maga a konkrét zenei 
figura, amely azonban önmagában még nem tekinthető toposznak. A probléma 
Monelle szerint is csak úgy oldható fel, ha Saussure bináris (jelölő-jelölt) 
modelljéről Peirce háromelemű jelfogalmára váltunk. Ebben az esetben a 
zenei figura lesz a representamen, a kulturális egység fogható fel jeltárgyként 
(object), a toposz pedig szükségszerűen a kettőt összekapcsoló interpretáns 
(interpretant) szerepét tölti be (Uo. 24).43 Vagy másként fogalmazva a zenei 
39  Ezen a helyen Monelle Lotman szemioszféra fogalmára hivatkozik (vö. Lotman 
2005)
40  Ratner többek közt a zenében megjelenő „érzések és szenvedélyek kódjairól” beszél 
(Ratner 1980, 3)
41  ld. Szent Ágoston (2001, 81) és Peirce (2005, 24) jeldefinícióit.
42  A kulturális egységek olyan elemek, melyekből a kultúra felépül, hasonlóan ahhoz, 
ahogyan a nyelv szavakból áll össze. (ld. Monelle 2006, 26).
Monelle szerint a zenei toposz mindig egy kulturális egységet jelöl, valamilyen intenzionális 
komponensen keresztül (Monelle 2006, 29 vö. Monelle 2000, 15).
43  Itt fontos megjegyezni, hogy Peirce felfogása szerint ez a három elem együttesen 
alkotja a jel fogalmát – tehát az interpretáns nem egy adott interpretáló szubjektumra 
vonatkozik, hanem a jel azon aspektusát jelenti, ami lehetővé teszi, hogy a representamen az 
interpretáló elméjében összekapcsolódjék a jeltárggyal (ld. Peirce 28)
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toposz nem jelölő, vagy jelölt, hanem „jelölők konstellációja ugyanazon 
jelölt körül” (Uo.). A toposzok dekódolása a felismerés aktusán nyugszik, ez 
viszont Monelle szerint magába a stílusba van kódolva, tehát az angol tudós 
szerint alapvetően nem interpretáló elméjétől függ (Uo. 23).

Toposz	és	Műfaj	–	a	recitativo accompagnato	szerepéről	a	
Sprecher-jelenetben

A zenei toposzok természetesen többféle típusba sorolhatók aszerint, 
hogy milyen zenei figurák kapcsolódnak hozzájuk. Leonard Ratner fent 
említett elmélete összesen 3 fő kategóriába osztotta a klasszikus zene 
toposzkészletét: tánc és metrum allúziók, stílusok, illetve szó- és szövegfestő 
effektusok (Ratner 1980, 3-27). A jelen tanulmányban kiemelt szerephez 
jutó Sprecher-jelenetben véleményem szerint az egyik legfontosabb jelentés-
hordozó, toposz-értékű elem egy stilisztikai asszociáció, nevezetesen a 
recitativo accompagnato alkalmazása. A Sprecher-jelenet, vagy legalábbis 
Tamino és a Sprecher párbeszéde, szigorúan véve teljes hosszában recitativo 
accompagnato. Tágabb értelemben véve is, a teljes – Ujfalussy által elemzett – 
jelenetben kizárólag a Tamino Sarastro birodalmába való belépését megelőző, 
az ifjút a kapuig kísérő három fiú tercettjét, valamint a jelenet végén Tamino 
zaklatott kérdéseire előbb kitérő, majd pozitív választ adó kórus megszólalását 
leszámítva a teljes számot az accompagnato alkalmazása uralja. A recitativo 
accompagnato a vokális zenében a barokk óta használt kompozíciós technika, 
mely azonban, noha az operákban és oratóriumokban szinte kivétel nélkül 
előkerül, ismételten egyfajta speciális effektusként, kiemelő megoldásként 
jelenik meg – ily módon pedig különleges asszociációk kapcsolódnak hozzá.44 
Az accompagnato a 18. század zenéjének számos tradíciójához tartozó 
operákban vagy oratóriumokban (a barokktól az ún. gáláns-stíluson keresztül 
a bécsi klasszikáig) bizonyos meghatározott cselekményes szituációkban 

44  Feltétlenül szükséges megjegyezni, hogy ez elsősorban az olasz zenére igaz, 
valamint azokra a tradíciókra, amiknek a recitativo-használatára az itáliai stílus kisebb vagy 
nagyobb hatással volt. A különösen a század első felében igen markáns francia stílus például 
nem tette magáévá az olasz recitativo secco vs. accompagnato distinkciót, teljesen másféle 
alapon osztva fel a színpadi énekes megszólalás különböző módjait. A Rameau és kortársai által 
használt récitatif accompagné nem teljesen felel meg a hasonló nevű olasz technikának, így a 
francia zenéből gyakorlatilag hiányzik az itt tárgyalthoz hasonló recitativo accompagnato.
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kerül elő, ily módon relatíve jól körülhatárolható asszociációs-mezőkkel bír.45

Az accompagnatohoz tehát gyakran kapcsolódnak a következő 
asszociációk: kiemelt ünnepélyesség (a Sprecher szólamára gyakorlatilag 
végig ez a tónus jellemző, de Tamino megszólalásaiban is előkerül), a hős 
feldúlt, zavart vagy egzaltált lelkiállapota (Tamino általában ezt képviseli, 
például amikor hangot ad Sarastroval szembeni, akkor jogosnak vélt 
gyűlöletének, vagy egyre kétségbeesettebben tudakozódik Pamina sorsa 
felől), illetve valamilyen különös természetfeletti jelenséggel vagy eseménnyel 
való találkozás (voltaképpen az egész jelenetet átfogja, hiszen Tamino itt 
lép a beavatottsághoz vezető útra, beszélgetése a Sprecherrel az Ujfalussy 
interpretációjában a jelképes halált is magában foglaló rituális folyamat 
első állomása, ld. Ujfalussy 1986, 11). Természetesen ezek a jelentésmezők 
normális esetben nem egyszerre vannak jelen egy adott jelentben, a Sprecher-
jelenet tehát kora zenei-dramaturgiai stílusát tekintve kivételesen összetett 
egységnek számít, mivel egy adott stilisztikai elemhez számos, történetileg 
különböző előzményekkel bíró asszociációt kapcsol, s ezeket a komplex 
asszociációkat egy a 18. század zenés színpadán ritkán tapasztalható 
hosszúságú és drámai intenzitású párbeszédes jelenetté integrálja.

A	zenei	jelentés	és	az	interpretáció	határai?

A Sprecher-jelenetnek tehát pusztán a zenei stilisztikai jellemzői is 
(a strukturális felépítésről, aminek például Ujfalussy is kiemelt figyelmet 
szentel, nem is beszélve) rendkívül szerteágazó jelentéstartalmakat képesek 
megjeleníteni. Ha ehhez még hozzávesszük a szöveg és a vizuális elemek 
potenciálisan jelentésmódosító szerepét, akkor azt találjuk, hogy ez az 
egyetlen jelenet – és részben rajta keresztül az egész daljáték, szinte hihetetlen 
mennyiségű egymástól radikálisan különböző jelentés közvetítésére képes. 
Amennyiben kitartunk Monelle állítása mellett, miszerint a jelentés mindig 
egy adott rendszeren belül születik meg, ez kizárólag úgy lehetséges, hogy 
az egymással szöges ellentétben álló értelmezések által a „rendszer” maga 
módosul újra meg újra. A zenei jelentésről szóló diskurzusban Eduard 
Hanslick óta erősen tartja magát az az elképzelés, ami szerint a zene jelentése 
45  Természetesen ez nem igaz valamennyi 18. századi operára, a legmarkánsabb 
kivételt Christoph Willibald Gluck olasz reformoperái jelentik, melyekben az accompagnato 
alkalmazása leginkább az éneklésnek a természetes beszédhez való közelítését igyekszik 
előmozdítani.
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valami inherensen zenei tartalom (Hanslick 2007, 54). Másrészt viszont 
igen erős érvek szólnak amellett is, hogy az emberi tudat elsődlegesen 
nyelvileg modellálja a világot – vagyis minden jelentés elsősorban nyelvi/
verbális jellegű (Barthes 1976, 10 ill. Lotman 1973, 17). Végső soron a zene 
valamennyi elemzője nyelvet használ a zenei jelentés körülírására, ily módon 
legjobb esetben is egymásra kölcsönösen nem lefordítható rendszerek közötti 
interszemiotikai fordítást kísérelve meg.

Másrészt viszont éppen az interpretáció vágya az, ami folyton arra 
sarkall minket, hogy a potenciális jelentésekből aktuálisakat nyerjünk (Cook 
2001, 186). A Varázsfuvola esetében pedig a befogadás kontextusában 
gyakorlatilag kikerülhetetlenül jelen van több másik médium (nyelvi, 
vizuális) is a zene mellett, így ebben az esetben a jelentés semmiképpen sem 
tekinthető „tisztán zeneinek”. 

Branagh filmjében például az ifjú Tamino katonai uniformisban 
érkezik Sarastro birodalmának kapujához, mely itt voltaképpen egy erőd, 
homlokzatán a Horatius ódájából vett híres idézet: Dulce et decorum est 
pro Patria mori. Branagh egészen különleges megoldást alkalmazva magát 
Sarastrot lépteti fel a Sprecher szerepében, igaz ezt mind a néző, mind 
Tamino csak később tudja majd meg. A film szakít azzal a konvencióval is, 
hogy a pap és az ifjú kettesben vívják szócsatájukat – Branagh a jelenetet 
egy hadikórházba helyezi, ahol Sarastro sebesülteket lát el, s ugyanezen 
sebesültekből áll össze a kórus, mely az eredeti színpadi utasítások szerint a 
színfalak mögött rejtve található, s amely a jelenet végén elárulja Taminonak, 
hogy sosem látott szerelme, Pamina még életben van. A filmben tehát Branagh 
és Fry a szöveg és a vizuális elemek révén radikálisan újra-kontextualizálják 
a jelenetet, ám Mozart zenéjét gyakorlatilag érintetlenül hagyják. A jelenet 
dramaturgiai szerepe megváltozik, ám jelentősége cseppet sem csökken. A 
Sprecher-jelenet Branagh filmjében is a döntő ráismerés első pillanataként 
jelenik meg – Tamino mintha itt sejtené meg először a különböző ideológiák 
és princípiumok közti élethalálharc értelmetlenségét. 

A zene és az általa hordozott, avagy hozzá kapcsolódó jelentés 
kérdését tehát talán soha nem szűnő viták övezik, ám jelen esetben egy dolog 
nem lehet kérdéses – noha Mozart és Schikaneder mesterműve már több mint 
220 éve sarkallja újabb és újabb értelmezésekre a muzsikusokat, rendezőket, 
zenetudósokat, filozófusokat és az „egyszerű” hallgatókat egyaránt, aligha 
kételkedhetünk benne, hogy ez még nagyon sokáig így is fog maradni.
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A	SKARLÁT	BETŰ	MŰVÉSZ	FILMEN	
ÉS KOMMERSZ VÁLTOZATBAN

Pfuscher Emese
Gyermekház, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

A művész filmben az irodalmi adaptáció egy mintapéldányával állunk szem-
be: nagyon jól érezhető a filmben a művészi technika, bizonyos jegyek, ame-
lyek a rendezőre jellemzőek és ennél a filmnél is megtalálhatók. 

A film lassú tempója és képei azt idézik fel, hogy itt egy átgondolt koncepci-
óról van szó, hogy minden képpel célja van a rendezőnek. 

A filmben sok minden nincs kimondva, de a mély lelki történések egyértel-
műen elhangzanak

A filmben a színek is sokat mondanak

A film egyértelmű utalásokat tesz a Bibliára is: 

Joffe rendezte filmben  a nő sokkal egyértelműbben kimondja, hogy miért 
nem szeretné, hogy bevallja a bűnösségét a nőt illetően. 

Itt a történet kezdete is adott: egy olyan helyre kerül a nő, ahol a férje nincs 
vele, de várja őt haza. 
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A férfi saját „bűnössége” akkor válik nyilvánvalóvá számára, amikor a nő 
férje előkerül. 

Kulcsszavak: művész filmes adaptáció, színek szimbolikája, a nő méltósága 
és büszkesége, morális szabadság és természetes szabadság

A	skarlát	betű	művészfilmes	változatban

Az irodalmi adaptáció egy mintapéldányával állunk szembe: nagyon 
jól érezhető a filmben a művészi technika, bizonyos jegyek, amelyek a 
rendezőre általában jellemzőek és ennél a filmnél is megtalálhatók. Ez 
így van az 1973-as Wim Wenders rendezte filmnél is, amikor a rendező 
egy olyan filmet rendezett, amely nagyon egyedi látásmódról tanúsko-
dik. Teszi ezt akkor, amikor „a dilettantizmussal szemben előtérbe kerül 
a profizmus, a nemzeti filmműhelyekkel szemben a nemzetközi mono-
pólium internacionalizmusát sugárzó amerikai film…Az európai filmes 
műhelyek felbomlottak, és… a kommersz előretörése” zajlott le.46 

Az új-hollywoodi filmeknek 2 csoportja létezetett ekkor: vagy álom-
szerűek voltak (Asszony férj nélkül, Hazatérés) vagy a magas mű-
vészeti szinten nem hazudtak. (Coppola: Apokalipszis most). „Az 
új-hollywoodi filmek egy csoportja a liberalizmus fölé növő állami 
szervezeteket és magán-monopóliumokat leplezi le.”47

Vannak visszatérő, állandó motívumai filmjeinek. Ilyen a gyermek, aki még 
alakul, de fontos, mert személyisége ekkor jön létre. Példaképének is tekinti 
őket. A skarlát betűben is a gyermek az, aki visszatükrözi anyja természetét, 
és szégyenét is magán hordja. Ezt mutatja oly gyakran viselt skarlát vörös 
ruhácskája. A gyermek és apa kapcsolat is fontos. Az apa, vagyis itt a pap 
mindig szemmel tartja gyerekét és óvja a hazugságoktól, még akkor is, ha 
a gyerek maga nem is tudja, ki az apja. A gyermek maga a szimbólum már 
ebben a műben, a fájdalom és öröm forrása egyszerre. A szégyenre figyel-
mezteti anyját minduntalan (32-33. perc)

 Másik nagy témája az utazás: a „Titokzatos út? Mindig hazafelé 
vezet.”(Novalis)Bizonyos értelemben romantikusak regényei, amiket filmre 
vitt. Állandó keresésben van nála az ember. Ez abból a szempontból fontos 
46  Báron: A film és a hetvenes évek=Képkorszak, Budapest, Korona 236.p.
47  idem 238.p.
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a Skarlát betűben, hogy a szabadságot mennyire képes megjeleníteni. 
Kétféle szabadságról beszél a film közepén a pap: az egyik a természetes 
szabadság, amit még a vadállatok is magukénak mondanak. A másik a morális 
szabadság, amely az erkölcsi törvények alapja. A nőnek szabadsága van azt 
szeretni, akihez a szíve húzza. De ez a szabadság addig terjed, ahol a másik 
szabadsága kezdődik, mert ha a férje él, már nem tehet meg mindent. Az 
orvos, a titkos férj a nőt is tanítja az erkölcsi kérdésekre a Bibliában. De nem 
veszi figyelembe, hogy a nőnek lehetnek tipikus női problémái is. De a nő 
figyeljen oda mindenki egészségi gondjaira, ha a férje mondja neki. Még ha a 
férfi nem vállalja fel nyilvánosan a nőt. A pap is beteg lesz, szinte egyszerre, 
hogy a nővel is jelentkeznek problémák, hogy felgyújtja magát. De a pap in-
kább Istenre bízná magát. A gyerek eközben szabadon járkálhat és meglesheti 
a felnőtteket, de még nem képes megérteni mindent. Nem tehet olyat, ami 
másnak kárára van. Nem szabad a morális szabadságnak ellenszegülni, mert 
ez az alapja az isteni és emberi szerződésnek. (49,30-51,30 perc) De a kor-
mányzó halála után a pap is be kell, hogy lássa, hogy maga alá akarja a nép 
hajtani, és már nincs ereje küzdeni. Még az orvos is megtudja titkát, hogy a 
szégyen betűt ő is viseli a mellén. Ekkor meg halnia, mert nem tud együttmű-
ködni a közösséggel. „A mozi más művészeteknél közelebb áll a halálhoz…
Cocteau-tól vette át.”48

Jellemző Wendersre, hogy addig tartózkodik egy színhelyen, amíg minden 
meg nem történik ott, ami „ott megtörténhetett”.49 Jelen esetben Észak-Ame-
rikáról van szó, ahol hollandok, franciák és angolok laknak együtt, ahol még 
az indiánokkal együtt élték életüket az emberek. A filmmel azt üzeni a rende-
ző, hogy nem szabad lenézni az indiánokat, csak azért mert pogányok. Kö-
zel vannak a természethez és sajátos gondolkodásrendszerük van nekik is. A 
rendező utal arra, hogy a vadonban élők sokszor emberségesebbek, mint a 
városlakók. (24, 36-25,10 perc a filmben)

Vannak városok számára, amelyekkel türelmet tanúsít, máshol viszont má-
sokkal szemben meg türelmetlenek az emberek.50 Ezért is használja a road 
movie műfaját, és utaztatja hőseit, hogy megtalálják azt a közeget, ahol meg-
becsülhetik magukat. Így volt ez a Párizs, Texas, a Berlin felett az ég, Fel-
jegyzések ruhákról és városokról, Tokyo-ga, Liszaboni történet, Alice a vá-
rosokra c. filmjeiben is. Mindezzel nem a városokat akarta bemutatni, hanem 
48  Wenders, 309.p.
49   Wenders, 309.p.
50   Wenders, 307.p.
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azt szerette volna elérni, hogy nemcsak „közvetlen rálátása legyen maguk-
ra a dolgokra, a személyekre, a mögöttük lévő városra, a tárgyakra, hanem 
mindennek funkciója van… a történet mintegy egyetlen átfogó igazság … a 
történet előre meghatározza a bizalmi viszonyt.” (A világ végéig, Távol és 
mégis közel, Túl a felhőkön) 51 Fontos, hogy itt elkülönítsük a büszkeséget a 
méltóságtól, ami minden embernek tulajdona.

A film lassú tempója és képei azt idézik fel, hogy itt egy átgondolt koncepci-
óról van szó, hogy minden képpel célja van a rendezőnek. A nő a kislánnyal 
együtt jelenik meg már a film végén, ahonnan  mintegy a múltba tekint vissza 
a film, ha a könyv alapján nézzük.  Ha azonban a filmet tekintjük, mintha a 
nő további történetét néznénk, miután történt vele valami, aminek bélyegét 
hordja és a gyerek a jelét mutatja. Az előéletéről csak a film végéről derül ki 
sok minden. Ekkor jelenik meg a férje, akiről nem tehet neki szemrehányást 
a történtekért. Ez azt is jelenti, hogy nem ő a gyerek apja, de azt is, hogy a 
szóbeszédre is gondolhatunk, ami a nő körül terjedt kétes viszonyáról.

Ez arról vall, hogy valójában Wenders igazi hivatásnak az írást tartotta in-
kább, ahol mintegy oknyomozást folytathat. 15 éves korában olvasta a Hawt-
horne regényt eredetiben angolul52 és olyan színészekkel látta a darabot, akik 
nemcsak Németországban, de Olaszországban is híresek (Senta Berger) vagy 
éppen üldözöttek voltak (Lou Castel), és az indiánt egy spanyol torreádor 
alakította, „akinek lábát egy bika megsebezte”53 Vagyis nagyon megragadta 
a képzeletét a téma, és már akkor elkezdett róla gondolkodni. És még akkor 
sem hagyta abba, amikor látszólag sikertelennek bizonyult vállalkozása. 

Fel kellett, hogy ismerje ugyanis, hogy a „film egyszerre ipari és művészi 
tevékenység is … a művészet a néphez szól, az ipar pedig ebből akar hasznot 
húzni.”54 Fel kell, hogy ismerje a művész, hogy milyen társadalmi viszonyok 
uralkodnak, és azokra válaszolnia kell, mintegy párbeszédet folytatva velük. 
De sajnos erre a keretek nem mindig elegendőek, ezért sok minden rejtve 
marad a filmben.

Vagyis a balladai homály, mint művészfilmes eszköz itt is megjelent. De ez 
nem jelenti azt, hogy a néző nincsen jelen a műben, vagy, hogy a rendező 
mikrokozmosza lenne csupán, hanem  „A kamera mintegy magával viszi a 
51  Wenders, 308.p.
52  Wenders, 266.p.
53  Wenders, 267.p.
54  Wenders, 161.p.
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szememet. Be a kép kellős közepébe. A film teréből látom a dolgokat. Körül-
vesznek a szereplők, és belebonyolódom a cselekménybe, amelyet minden 
oldalról látok.”55 

A filmben sok minden nincs kimondva, de a mély lelki történések egyértel-
műen elhangzanak: miért   tette, amit tett a pap? És miért ölték meg őt? Csak 
sejthetjük, hogy mi volt az egyház szándéka, hogy megmentse a nő életét és a 
pap életét pedig elvegye, holott addig éppen a férje gyógyította a sokszor rej-
télyes elájuló papot. Erre használja fel a közelképeket, amelyek mikroszkó-
pikus közelséget tudnak teremteni és a beállítás különös perspektíváit, ame-
lyekkel a „rendező szubjektív mondanivalója” megjelenhet.(Balázs, 167.p.)

A férfi nem tehet róla, hogy az indiánok foglyul ejtették, míg a nő sem egyér-
telműen hibás a történtekben. Ekkor derül ki az, hogy a házasságuk elején a nő 
nagyon fiatal volt a férfihez képest és nem volt szerelmes belé. Az események 
mintegy megtörténnek a szereplőkkel, nem tudják azt irányítani. Erre jók az 
asszociációs montázsok a filmben: amikor a kislány vörös ruhába öltöztetik, 
és a gyerekek csúfolják, a szülők bűnére utalva. (Skarlátvörös a ruhád csupa 
lyuk vagy boszorkány…) Vagy, amikor egy versikét mond mindig a kislány: 
„A nyuszi tűri, hogy levágják, a vak tűri, hogy vezessék…Az anya tűri, hogy 
szidalmazzák, a víz tűri, hogy felforralják,  A pap tűri, hogy meghalasszák.”

Vagy a nő Jónás próféta sorait idéző sorai a Bibliából. Amikor nem tudja, 
hogy hogyan jött ki Jónás a hal gyomrából egyedül. Ezzel is a bizonytalansá-
gokra, ok-okozati viszonyok határozatlanságára utalva a filmben.

A Bibliából máskor idéznek: leginkább a nő szerepére vonatkozóan: Az asz-
szony feladatára utalva (Kor 14, 34). Ne uralkodjék a férfi felett, hanem le-
gyen teljesen csöndben (2 Tim) Mert feladata nem a tanítás. (1 Tim 2, 12) 
Egyedül a kormányzó mutatkozik irgalmas bírónak, amikor megvédi a lányt, 
hogy Zsoltárokat énekelhet a nő a templomban, mert a tanítás csak az Írás 
értelmezésére vonatkozik. Ha jó az asszony, kétszer annyi lesz férjének nap-
jainak száma. (Sir 26) Ezért engedné vissza a városba is a nőt gyerekével, a 
tengerparti kis viskójából.

Vagyis nincsenek egyértelműen fehér vagy fekete igazságok a filmes valósá-
got tekintve. 

Viszont a filmben a színek is sokat mondanak: a skarlát betű vörössége a bűnt, 

55  Balázs Béla: Az alkotó kamera=Képkorszak 167.p.
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de a szenvedélyt is jelezheti. De mindenképpen a hazugságra utal, amely már 
a szülőknél is megjelent, amikor titkolni próbálták szerelmüket, és házastár-
sként tekintettek egymásra, holott a nőnek férje volt. És ezt a gyerek tudta, 
amikor anyjára hagyta az apa- kimondás felelősségét. Ezért nem fogadta el, 
hogy a Mennyei Atyának a gyermeke ő. Érezte és tudta a meglesett két férfi 
párbeszédéből is, hogy a valami titok lappang az események mögött. A ha-
zugságot, mint motívumot Wenders más filmjében a vörös szín jelezte. (A 
vadnyugati férfi Némája) A kislány barna és sárga ruhája viszont visszafogott 
melegséget sugallt örökre, amikor az anyjával volt kettesben s ő lila színű 
ruhát viselt, ekkor mintegy komplementereként jelenik meg a gyerek zöl-
des-sárgás ruhában. Fakadt ez abból is, hogy bizonyos értelemben festőnek 
tartotta magát Wenders.

A film, hogy egyértelmű utalásokat tesz a Bibliára is: Jézus, Sirák fiára és 
egyéb könyvekre utalva a rendező ügyben való érintettségét, hogy Sirák fiát 
említi, egyértelműen katolikus érzékenységűnek mutatja, hiszen ez a könyv a 
protestánsok számára nem számit kanonizált könyvnek.

A	kommersz	film

Joffe rendezte film nagyszerű szereplőket talált a Hester szerepére és 
Artúréra, akiket a Ghostból és A misszió c. filmből ismerhettünk meg. 
És most sem tagadják meg töretlen hitüket és jellemüket, amiket pá-
rosítva tudnak elképzelni. A nő itt ugyanis sokkal egyértelműbben ki-
mondja, hogy miért nem szeretné, hogy a férfi őt helyezze előtérbe, és 
bevallja a bűnösségét a nőt illetően. Nem akarja, hogy a férfi megfossza 
őt attól, hogy megvédhesse saját magát. Ezzel elősegítve önbecsülését.

Itt a történet kezdete is adott: egy olyan helyre kerül a nő, ahol már má-
sok korábban élnek, de a férje nincs vele, de várja őt haza. A pap csak 
később kerül a nő fizikai közelségébe, először egyértelműen az akarat 
és az ész uralkodik, és kerüli a nőt tudatosan és a nő számára kimond-
va. Még az indiánok közé is elmegy, hogy ne legyen a nő közelében. A 
sors fintora, hogy a férjét is az indiánok ejtik fogságba, de róla azt hi-
szik, hogy meg is ölték. Csak később derül ki, hogy valójában annyira 
labilisnak tartották a férfit, hogy még az indiánok maguk is féltek tőle, 
amikor állatbőrbe bújt. A pap szeretőjét viszont nem tudják visszatarta-
ni attól, hogy hidat verjen a fehérek és indiánok közé.
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Sok minden ok-okozati viszony is egyértelmű ebben a filmben. A férfi 
saját „bűnössége” akkor válik nyilvánvalóvá számára, amikor a nő fér-
je előkerül, mikor már a kapcsolatuk gyümölcse ugyan megszületett, 
és már éppen nem akarja tovább titkolni a férfi a bűnrészességét. Addig 
ugyanis a nő tántorította el ettől a szándékától.

Fontos különbség az is a másik változattól, hogy a szerető itt nem 
egyértelműen pap volt csupán, hanem katona is, aki védelmet alakít ki. 
Ezért ő nem is lehet gyáva, hanem csak arra várt, hogy a nő engedélyt 
adjon a szólásra. Ebben a változatban fontosnak érezte, hogy maga is 
érezte, hogy követnie kell a nőt egy másik városba a prédikációja után, 
és ezt meg is teszi. Annak ellenére, hogy tudja, hogy tökéletes világ 
nincsen.

Hivatkozások

Wim Wenders Budapest: Osiris, 1999
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AUDIO DESCRIPTION

Zalán János
Színház,-és Filmművészeti Egyetem, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

„A film olyan művészet, mint az irodalom, amelynek elsődleges anyaga a 
nyelv…mint minden nyelvezetet, a filmet is meg kell tanulni.”(Bazin  2002, 
10) Az Audio Description olyan előadásmód, mely a tanulható filmnyelv 
értelmezését és verbális közvetítését jelenti, tehát tanítható és tanulható. 
Kutatásom arra keresi a választ, hogy a 2014. január 1-vel bevezetésre kerülő 
„Audio Description”56 (AD) milyen technikai, művészi, etikai, és esztétikai 
kérdéseket vet fel az alkotói, a közvetítői és a befogadói oldalon. Milyen 
alapvető fizikai, technikai törvényszerűségeket kell figyelembe vennie az AD 
alkotóknak, hogy az audiovizuális tartalmak képi és hangi világa ne csak a 
percepció szintjén, de a művészi tudatosság eredményeképpen a legteljesebb 
esztétikai, kulturális és művészi élményt nyújtsák gyengénlátó, vagy vak 
honfitársaink számára.

Kulcsszavak: Audio Description; kép-hang; vak; gyengénlátó; BBC;
56  Audio Description, vagy Video Description nem más, mit egy plusz narrátor-sáv a 
vakok, vagy gyengén látók megsegítésére.  
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Bevezetés

 Az Európai Unió AVMS57 direktíváit figyelembe véve az OFCOM58 2014. 
január elsejével megkezdte az előírt új szolgáltatások bevezetését. Az 
előírásoknak megfelelően a tagok által sugárzott programok bizonyos 
százalékát (évente növekvő kvóta szerint) a digitális sugárzásnak 
köszönhetően, új szolgáltatásokkal kell bővíteni  Ebbe a kategóriába tartozik 
a HOH, vagy más néven Hard of Hearing, (kifejezetten nagyot hallók, vagy 
süketek számára készülő film-felirat), a Signing (azaz a siketnémák számára 
készülő jelnyelvi tolmácsolás a filmek, programok alatt), illetve az AD, 
azaz az Audio Description, mely a vakok, vagy gyengénlátók számára teszi 
„elérhetővé” az audiovizuális tartalmak műsorfolyamait. 

A televíziókészülékekhez illeszthető SET-TOP-BOX távirányítójának 
segítségével kiválasztható, hogy melyik plusz szolgáltatást kívánják 
fogyatékos embertársaink elérni. Az Audio Description során pontosan 
meghatározott szabályok szerint kell verbálisan ábrázolni, hogy a képernyő 
mely részén éppen mi látható és mi történik. Ez a plusz narráció a film 
dialógusainak a szünetében szólalhat meg, és teljesen elkülönülten jelenik 
meg a film diegézisétől. A plusz narrációs sáv elkészítését, mely a komplex 
filmnyelv ismeretét feltételezi, jelentősen determinálja a kulturális környezet 
és a magyar nyelv. 

Kép-hang	kapcsolat

Míg a némafilmet, mint vizuális médiumot érzékeljük, addig a hangosfilm 
esetében az érzékelés ötven százaléka a mozgóképet kiegészítő audio élményre 
épül (LoBrutto 1994, 11). Az esztétikai élményen túl ezek a tartalmak jelentést 
is hordoznak. Ahhoz, hogy a nyelvi jelentést megértsük, a képi világ „nyelvi 
eszközei” mellett, ismernünk kell a hang nyelvi eszközeit is. Lohr Ferenc59 
munkásságának megismerésével, elemző-módszerének elsajátításával 
fejleszthető a művészi kritika szemléletmódja, ezáltal nemcsak a hogyan, 
de a milyen eszközök által éri el a filmalkotó a kívánt hatást kérdéskörre is 
választ kaphatunk. „A kritikus felmérheti a hangzás színvonalát, mérlegelheti 
57  European Union Audiovisual Media Services Directives 
58  Office of Communications ( Média Felügyeleti szervezet az Egyesült 
Királyságban)
59  Lohr Ferenc(1904-1994) hangmérnök, a filmhangosítás nemzetközi hírű szakértője
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a stílusirányzatokat, új oldalról figyelheti a film kifejezőkészségét, helyre 
tudja tenni a hatások okozatait és a film egész hangvételét.”(Lohr 1968, 210) 

A hangosfilm megjelenésével először mono, sztereo, majd a 
különböző térhatású hangzást biztosító technikai eszközök fejlődésével 
képessé váltunk a hangforrás távolságát, irányát és mozgását is érzékeltetni. 
A képi dimenzióból való kilépést a hang csak tökéletesítette. Komplex 
audiovizuális médiumaink érzékelése, észlelése, valamint a kontextus 
denotatív és konnotatív tartalmának feldolgozása a vizuális és az auditív 
élményre egyaránt épül. Ezt az együttes „üzenethalmazt” kell fogyatékos 
embertársaink számára oly módon közvetítenünk, hogy egyszerre tudják 
befogadni a számukra nem látható vizuális tartalmat, miközben – egyedi 
eseteket is figyelembe véve - a hozzá kapcsolódó auditív élményt is 
interpretáljuk számukra. Ezt a folyamatot hívjuk Audio Description-nek.  
Kérdés, hogy a hangi ábrázolással szorosan összefüggő vizuális élmény, 
hogyan és milyen módon közvetíthető a gyengénlátók számára. Hírműsorok, 
dokumentumfilmek esetében látszólag egyszerűbbnek tűnik a feladat. Mi a 
helyzet a nem fikciós játékfilmek esetében? Milyen prioritásokat kell szem 
előtt tartania az AD fordítónak, dramaturgnak, rendezőnek, hangmesternek? 
Vajon kell-e, lehet-e értelmeznünk bizonyos kép-hang sorokat, vagy kizárólag 
a befogadóra bízni az üzenet dekódolását? Mennyire szabad befolyásolnunk a 
befogadói oldalt az üzenet megértésében? Vannak-e olyan művészi eszközök, 
amiket már ismerünk, melyek önmagukban is integrálhatók ebbe az új 
formába, vagy egészen újakat kell alkalmaznunk? Különösen nagy felelősség 
hárul tehát mind a tartalom-előállítóra, mind a befogadói oldalra a magyar 
kultúra-specifikus AD modell kialakítását illetően. 

AD	célcsoport	meghatározás

 A látásukban korlátozott emberek a fogyatékosság mértékét illetően 
különböző csoportokba sorolhatók. A látássérülés fokát a látásélesség 
viszonyszámával (vízus) fejezzük ki.  A látásukban korlátozott emberek 
csoportjába tartoznak a tapintó-halló életmódot folytató vakok60, aliglátók61, 

60  Fényt nem érzékelnek, nincs látásteljesítmény http://www.katasztrofavedelem.hu/
letoltes/palyazat/3sz_melleklet.pdf 
61  Az ép látás maximum 10%-ával rendelkeznek. Az fizikálisan látnak, ez a 
látás segítséget nyújt számukra a mozgásban, tájékozódásban, de nem elegendő ahhoz, 
hogy a síkírás-olvasást elsajátítsák. (látásteljesítményük 1% és 9% közötti. http://www.
katasztrofavedelem.hu/letoltes/palyazat/3sz_melleklet.pdf  2014.03.04  16:16
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és a látó-halló életmódot folytató gyengénlátók62. Az aliglátók további 
csoportokra bonthatók a látássérülés fokától függően fényérzékelőkre63, 
nagytárgylátókra64, ujjolvasókra65, és betegségben szenvedőkre66. 

Audio	Description

1970-ben kezdődtek az első Audio Description kísérletek az Egyesült 
Államokban (Bowker 2006, 234) és a sikert követően több kontinensen is 
bevezetésre került a szolgáltatás. Európában Belgiumban, Németországban, 
Portugáliában, Spanyolországban és Nagy Britanniában rendelkezünk 
tradíciónak még nem mondható, de néhány éves tapasztalattal. Az említett 
országok azért is érdekesek, mert van, ahol feliratozzák (Belgium, Portugália), 
van, ahol szinkronizálják, vagy hangalámondást alkalmazva lokalizálják 
az idegen nyelvű audiovizuális tartalmakat (Németország, Spanyolország). 
Az Audio Description olyan szolgáltatás, amely nemcsak az idegen nyelvű 
filmek esetében jelent nagy kihívást, hanem a magyar klasszikus, vagy kortárs 
filmalkotások közvetítésénél is. 

Az amerikai modell mintájára megalkotott és sok hasonlóságot mutató 
európai modellek közül a magyar kialakításához útmutatóul szolgáló igazodási 
pont a BBC-nél bevezetett gyakorlat és szabályozás lehet.  Az előírásoknak 
megfelelően a BBC minden csatornájának digitális sugárzásra történő 
átállásának dátumától számítva, az elkövetkezendő 10 év alatt, a sugárzott 
programok Audio Description-nel ellátott egyéb szolgáltatásainak aránya el 
kell hogy érje a teljes sugárzott anyag 20%-át, a lehető legszélesebb program 
portfóliót véve célkitűzésül. A szabályozás ezt az előírást folyamatosan 
62  Akiknek a jobban látó szemén a szemüveggel javított látása a teljes látásnak
10-33%-a (V=0,1-0.33), azaz látásélessége 67-90%-os.
63  Nincs mérhető vízus, vagyis látásélesség, ám a tájékozódásban feltudják használni 
látásukat http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/palyazat/3sz_melleklet.pdf 
64  Látásteljesítményük 4% alatti, különleges optikai segédeszközökkel képesek 
a síkírás olvasására, de a többségük általában a pontírást – olvasást sajátítja el. Látásukat 
a mindennapi életben jól felhasználhatják http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
palyazat/3sz_melleklet.pdf 
65  Látásteljesítményük 1-4% közötti, amely elegendő a síkírás optikai és/vagy 
elektronikus eszközökkel történő olvasásához, de az oktatásban más érzékszerveikre is kell 
támaszkodni http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/palyazat/3sz_melleklet.pdf 
66  Akiknek a szemüveggel korrigált látásélessége a jobban látó szemen több 1%-nál, 
de látóterük mindkét oldalon körkörösen 20 foknál szűkebb, szembetegségük súlyos fokú. 
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/palyazat/3sz_melleklet.pdf 
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kiterjeszti a BBC más média platformon történő szolgáltatásaira is, nemcsak 
a hagyományos televíziós sugárzás területére. Ebbe a kategóriába tartozik 
például a „creative archive” néven ismert adatbázisában található tartalmak 
internetről történő letöltése is. Amennyiben a BBC, mint tartalom előállító, 
szolgáltató, vagy jogtulajdonos bármelyik programját DVD-n is szeretné 
megjelentetni, ugyanúgy biztosítania kell - a vakok vagy gyengénlátók 
számára - a megjelentetésre szánt tartalmak Audio Description-nel kiegészített 
szolgáltatását. Ha a BBC más tartalomszolgáltatónak értékesíti televíziós, 
vagy egyéb programjait, akkor azok Audio Description-vel ellátott változata 
mellett a programokhoz kapcsolódó „scripteket”67 is a vevő rendelkezésére 
kell bocsátania (The Review of the BBC’s Royal Charter 2005-6, 528-530)

Miközben az RNIB68 egy segélyvonal felállítását javasolja, 
melyen a betelefonáló segítséget kérő gyengénlátók nem egy automatától, 
hanem egy valós személytől kérhetnek útmutatást, segítséget az általuk 
feltett kérdéskörben, egyben javasolja, hogy az operátor tegyen említést a 
betelefonáló körzetében elérhető, rendszerint kábelszolgáltatónál igényelhető 
Audio Description szolgáltatás áráról és elérhetőségéről is, segítve ezzel az 
igénybe vett szolgáltatások számának növekedését, az Audio Description 
médiában történő elterjedését. Ez a javaslat 2005-ben igen hatékonynak 
bizonyult, tekintettel arra, hogy az Audio Descripion, mint szolgáltatás a 
média piaci körülményeket figyelembe véve költség vonzattal is jár. Az ár 
az igényelt szolgáltatások számának növekedésével - hasonlóan a felirat 
terén kialakult piaci verseny sajátosságait is figyelembe véve - jelentősen 
csökkenhetne a jövőben. 

A vakokat tömörítő szövetség (RNIB) 1991-ben lefolytatott kutatási 
adataiból pontosan kirajzolódik, hogy a vakok és gyengénlátók a mindennapi 
élethez szükséges információ jelentős részét a médiából szerzik, azokat is 
elsősorban a televízióból. A 2003-ban megismételt és kibővített kutatásban 
résztvevők 75%-a megerősítette, hogy igénylik az Audio description-t, mint 
kiegészítő szolgáltatást. Ez az adat egy másik forrásból is megerősítést nyert, 
mégpedig egy 16-64 és 65-75 éveseket magába foglaló kontrolcsoporton 
elvégzett kutatás eredménye által is, akik kifejezetten értékelték, hogy a 
szolgáltatás egyáltalán létezik és elérhető (Analogue Switch-off 2006,53-55). 

67  Script - forgatókönyv
68  Royal National Institute of the Blind (Vakok Országos Szövetségének megfelelő 
szervezet Nagy Britanniában)
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A Brit modell mintájára Magyarországon is hasonló szempontok 
szerint kellene az előírásokat megfogalmazni, a műsorszolgáltatókat, 
valamint a tartalomszolgáltatókat az előírások betartására kötelezni. A BBC 
gyakorlatot figyelembe véve hazánkban is bevezetésre kerülő, először igen 
költséges szolgáltatás a piaci szereplők számának és az egyéb piaci mozgások 
következtében idővel jelentősen csökkennének.

Az Audio Description felhasználási területei a következők, színházi 
előadások (ebbe a kategóriába tartozik az előadó-művészet valamennyi 
ága, beleértve a táncot és az operát is), média, konferenciák előadásai, és 
kiállítások. Mind a négy különböző terület önálló műfajnak tekintendő, ezért 
az általános szabályokon kívül javasolt az egyes területek specifikumainak a 
figyelembe vétele, kidolgozása. Magyarországon csak a kiállítások területén 
vannak kézzelfogható tapasztalataink, melyek standardizálásához vezettek és 
elfogadottá váltak a nagyközönség számára is. A többi területen ez idáig csak 
próbálkozások szintjén folyt kísérletezés, de a terület-specifikus koncepciók 
kialakítása és javaslattétel szintű kidolgozásai még váratnak magukra.  
Kutatásom csak a média területére koncentrál, ahol a képzés és a szolgáltatás 
bevezetéséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása az első számú prioritás. 

A Színház,- és Filmművészeti Egyetemen 2014-től indul AD képzés, 
AUDIO-narrátor modellprogram néven, két féléves képzés keretében, 
valamennyi, az előbb felsorolt területen jelentkező igényt kielégítő 
szakembergárda kinevelését célzandó. Bár a képzés gyakorlatorientált, 
mégsem hagyható figyelmen kívül az elméleti ismeretek elsajátítatásának 
fontossága, a létező amerikai és európai AD modellek megismertetése sem. 

AD	folyamat	szereplői	és	a	fontosabb	irányelvei

Joel Snyder69 szerint a Audio Description folyamatában egyértelmű, rövid, 
tömör, de a képzelőerőt segítő imaginatív szavak, kifejezések  használata 
javasolt. Különbséget tesz az Audio Describer és a hangját kölcsönző 
személy között. Az első személy az, aki megírja az AD scriptet, a második 
pedig a hangi adottságait kiaknázva „alámondja” a filmet. Előfordulhatnak 
olyan esetek, amikor ezt a két funkciót egy személy tölti be. Mindkét esetben 
a személyeknek és a személyiségüknek a háttérbehúzódását javasolja a 

69  Joel Snyder, Ph.D. President, Audio Description Associates, LLC
Director, Audio Description Project, American Council of the Blind
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szerző. A folyamat további szereplője még a konzultáns (consultant) is, aki 
rendszerint ugyanúgy látássérült. Az ő feladata ellenőrizni, hogy az elkészült 
AD-ben elhangzó szöveg megfelel-e a követelményeknek, nincs-e benn olyan 
zavaró elem, amely gátolja akár az üzenetdekódolást, akár az információ, a 
tartalom teljes befogadását, és megértését. 

Az alapvető konvencionális irányelv a következő: W.Y.S.I.W.Y.S. – 
“WHAT YOU SEE IS WHAT YOU SAY”( American Council of the Blind’s 
Audio Description Project 2010). Amit látsz, azt mondd! De vajon mit látsz 
a képen (képernyőn)? Juhász (2010, 185-190) kutatási eredményeit publikáló 
cikke a Seeing Questions műalkotás-elemző kérdőívének első két kérdése 
alapján a „MIT LÁTSZ? és MÉG MIT LÁTSZ?” óvodások körében végzett 
felmérésének eredményeit elemzi. A cikk hasonló szituációról számol be, 
mint ami az AD esetében merül fel, ahol egy közvetítő, a narrátor segítségével 
mondjuk el, MI LÁTHATÓ A KÉPERNYŐN! Juhász kísérletében 6-7 évesek 
próbáltak a saját szavaikkal körülírni egy Chagall képet. A befogadói attitűd 
és nyitottság már ebben a korban is mérhető akár rajzról, akár festményről, 
akár fotográfiáról legyen szó. A szerző szerint a művek szemlélése, az olvasás 
és a beszélgetés magukról a művekről, tágabb értelemben a művészetről, 
segítenek annak megértésében. A 6-7 éves korban kialakítható képességek, 
attitűdök középiskolában, majd a felsőoktatás keretei között történő tovább 
fejlesztése lehet a kulcs a jövő szakembereinek nevelésében. Hogy mit 
látunk a képen, és hogy a látottakat hogyan tudjuk továbbadni gyengénlátó 
honfitársaink számára sokkal összetettebb feladat, mint az az első látásra 
tűnik. A siker kulcsa az oktatásban rejlik és a mindennapos művészeti nevelés70 
témakörébe tartozik. 

A Joel Snyder által javasolt módszer nem minden audiovizuális 
tartalom esetében alkalmazható módosítások nélkül. Agnieszka Szarkowska 
kutatásai ennél is messzebbre mutatnak. Ebben a szerző eltérő megközelítést 
javasol a művészfilmek esetére. Szarkowska Pedro Almodovar Volver (2006) 
című filmjét hozza példának, ahol a szituáció, a karakterek, a beállítások 
„leírásához” a szerző egyedi ábrázolási intencióinak megjelenítéséhez 
Almodovar saját „scriptjét” javasolja kiindulópontnak. Ez ellent mond a 
konvencióknak. Az általános Audio Description szabályokat figyelembe véve 
ugyanis tilos érzelmekre utaló kifejezéseket használni a narráció alatt, hiszen 
ezzel befolyásolnánk a nézőt és így nem a saját elképzelésére támaszkodva 

70  Nat: Mindennapos művészeti nevelés 
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jelenítjük meg a helyszínt, a karakter, vagy az eseményeket, hanem az 
Audio Describer személyisége, érzései kerülnek előtérbe a közvetítés 
folyamata alatt. Almodovar Raimunda férjének, Paco képernyőn történő 
első megjelenéstét a következőképpen írja le: „unshaved”(borotválatlan), 
„sprawled on the sofa” (elterpeszkedik a szófán) „he is watching a fooftball 
game on TV while sipping on a beer” (nézi a meccset a tévében, miközben 
sört kortyolgat) – idézi a szerző. Ezzel ellentétben a konvencionális Audio 
Description a következőképpen írná le az eseményt: Paco „lying on the sofa, 
drinking some beer”(Paco fekszik a szófán, és sört iszik) Az egyik esetében 
negatív konnotáció is kapcsolódik a leíráshoz, míg a másik távolság tartó, 
és érzelemmentes. Szarkowska minisztériumi (Lengyelország) támogatásból 
végzett kutatásának végső konklúziója, hogy a lengyel gyengénlátók sokkal 
jobban szerették az expresszívebb, az Almodovar féle leírásra támaszkodó 
Audio Description-t , mint a klasszikusnak számító konvencionális 
távolságtartót (Szarkowska 2013).

Konklúzió 

Magyarországon nem rendelkezünk elegendő kutatási adattal, hogy a saját, 
kultúra-specifikus modellünk standardjait kialakítsuk, ezért tesztelnünk 
kellene előbb mind az amerikai, mind az európai modelleket, beleértve 
a lengyelt is, ugyanis az Audio Description magyar médiapiacon történő 
bevezetése és alkalmazása hazánkban is időszerű. Széleskörű kutatásra volna 
szükség, melybe a gyengénlátókat is be kell vonni azért, hogy ennek a magyar 
nyelvhez kapcsolódó, a társadalom sokszor hátrányos helyzetű tagjai számára 
jelenleg elérhetetlen professzionális, magas művészi színvonalon kivitelezett 
szolgáltatást sikeresen bevezethessük.   
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