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АIII. NEMZETKÖZI HUNGAROLÓGIAI 

SZIMPÓZIUM ELŐADÁSAI

ДОПОВІДІ ІІІ-го МІЖНАРОДНОГО 

СИМПОЗІУМУ З ГУНГАРОЛОГІЇ



МОВОЗНАВСТВО

NYELVTUDOMÁNY



BENEDEK GERGELY

(Miskolc)

SZEMANTIKAI TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK A MAGYAR ÉS A ROMÁN NYELV 
SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINAK TÖRTÉNETÉBEN

Az őshaza elhagyása után a szláv néptörzsek a Balti-tenger, az Urál hegység, valamint a 
Fekete- és az Adriai-tenger közötti hatalmas területen telepedtek le, ahol az évszázadok folyamán 
számos néppel kerültek érintkezésbe. A tartós szomszédság vagy együttélés következtében 
nagyszámú szláv jövevényszó került be a finn, észt, magyar és más finnugor nyelvekbe, valamint 
a román és az albán nyelvbe is. Az egy-egy nyelvben meghonosodott szláv elemeket a 
nyelvtudósok tüzetes vizsgálatnak vetették alá, s részlettanulmányok megírása után kutatásaikat 
monográfiákban és szótárakban összegezték. Ezek a művek általában csak egy-egy “átvevő” 
nyelvre szorítkoztak, s más nyelvek szláv eredetű szavaira csak alkalomszerűen utaltak. Ha 
azonban a szláv nyelveknek több nem szláv nyelvre gyakorolt és nagy földrajzi területre kiterjedő 
együttes hatását vizsgáljuk, olyan összefüggésekre derül fény, amelyek figyelemre méltó 
szalavisztikai és általános nyelvészeti következtetések levonását teszik lehetővé.

Magam több jelentéstani tanulmányomban a magyar és a román nyelv különböző szláv 
jövevényszavait állítottam párhuzamba, s az egész szláv-magyar-román nyelvterületre 
vonatkozó szótörténeti és nyelvföldrajzi adatok felhasználásával olyan általános 
törvényszerűségekre sikerült rátalálnom, amelyek nemcsak egyetlen részrendszerben, így a 
fonológiában, hanem más nyelvi szinten, így a szavak jelentésvilágában is érvényesek. Ezt 
éppen a magyar és a román nyelv szláv jövevényszavai történetének sokoldalú összehasonlítása 
tette lehetővé. Figyelmünk azért fordult éppen a szláv nyelvek szókincsének jelentéstörténete 
felé, mert a szláv összehasonlító lexikális szemantika jobbára még kiaknázatlan terület, s ebben 
a tekintetben a kutató számottevő eredményekre számíthat.

Ha a magyar és a román nyelv szláv eredetű közös jövevényszavait, mint például: korong -  
cring ‘fiatal erdő, berek’, paraszt -  prost ‘buta’, nyavalya -  nevoie ‘szükség’, kalapál -  a 
clipi ‘pislog’ stb. egybevetjük, a hangtani hasonlóság ellenére sok esetben meglepő jelentésbeli 
eltéréseket tapasztalunk, olyannyira, hogy úgy tűnhetik, a magyar és a román szó jelentése 
között látszólag semmi összefüggés sincs. A jelentésbeli eltéréseknek több oka lehet: 1. az 
adott két szó más-más szláv nyelvből és különböző jelentésben került be a magyarba, illetőleg 
a románba; 2. az átadó nyelvben a szónak több jelentése volt: meghatározott okokból a magyar 
az egyik, a román a másik jelentést vette át; 3. a szó utólagos jelentésváltozáson ment át az 
egyik vagy mindkét átvevő nyelvben.

Sok szó már az ősszláv nyelvben több jelentéssel rendelkezett, ami hasonlóságon vagy 
érintkezésen alapuló névátvitelnek volt az eredménye. A mai szláv nyelvek közös eredetű 
szókincsének egy része nemcsak hangtanilag különbözik egymástól, hanem a jelentések 
tekintetében is igen tarka képet mutat. Az említett nyelvek ugyanis az évszázadok folyamán 
nem csak  hangtanilag, hanem  term észetesen szem antikailag  is nagym értékben 
differenciálódtak. Emiatt a Szláv Nyelvatlasz 3454 szavas kérdőívében 155 címszó éppen
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szemantikai jellegű ( Voprosnik obsceslavjanskogo lingvisticeskogo atlasa. Glavn. red. 
R.I. Avanesov, Moskva, 1965.).

Az alábbiakban a magyar z s /r-  románjir  (a magyaréhoz hasonló ejtéssel, de rövid i-vel), 
valamint a magyar donga -  román dungä jelentéstörténetét próbáljuk párhuzamosan nyomon 
követni, s az ebből adódó következtetéseket levonni.

A magy. zsír ‘sertésből, libából stb. kapott étkezési célra használatos kenhető zsiradék’ 
ÉKSz) és a román j ir  ‘bükkmakk (mint disznók eledele)’ (DEX) jelentése feltűnően eltér 
egymástól. A két szó végső soron az ősszláv хш ъ  ‘eledel, takarmány’ jelentésű szóra vezethető 
vissza, s ennek mai szláv megfelelői szemantikai szempontból a következőképpen 
csoportosíthatók:

1. ‘ bükk- és tölgymakk (főleg mint állati takarmány’: bőig. zir (Gerov. BTRj, szb. -  hv. 
zir (Rjecnik), szín. zir (Plet), cseh zir (SSJC), ukr. zir ‘bükkmakk’ (Hrincenko);

2. ‘állati eledel, disznók eledele’: a régi oroszbanzirb ‘takarmány, gazdagság’ (Sreznevskij), 
cseh zir (SSJC), le. zer (SJP), ukr. zir (Hrincenko);

3. ‘eledel, termés, termékenység, haszon, nyereség’ szín. zir (Plet);
4. ‘disznóhízlalás bükk- és tölgymakkal, állatok takarmányozása’: szb.-hv. (Jambr.), szín., 

cseh.; ‘állatok takarmányozása általában’ cseh, le. (idézett források);
5. ‘zsír, zsiradék mint a hizlalás eredménye’: szik., or. (Dal’, SRJa) és ukr.;
A szláv nyelvekben az adott szó általában több jelentéssel is használatos.
A régi magyar nyelvben a zsír ‘valaminek gyümölcse, terméke’ (TESz) jelentésben is 

felbukkan. De a romántól eltérően a magyar szónak nem volt kimutathatóan ‘bükkmakk’ 
jelentése. A magyar szó forrásaként egy olyan szláv nyelv jöhet- számításba, amelyben a 
megfelelő szónak ‘zsír’ jelentése (is) volt, például a szlovák, orosz vagy az ukrán, de a szó 
közelebbi forrása bizonytalan.

A román jir  ‘bükkmakk’ feltehetően óbolgár eredetű, lásd bőig. nyj. zir (Mihäilä, 76—77). 
Hangtani kritériumok alapján ugyanis megállapítható hogy a román nyelv legrégebbi szláv 
jövevényszavai óbolgár eredetűek (Rosetti, ILR, III, 108). A bolgárban viszont a megfelelő 
szó a többi délszláv nyelvhez hasonlóan nemcsak ‘bükkmakk’-ot, hanem ‘tölgymakk’-ot is 
jelent. Hogyan magyarázható, hogy a román a bolgár szónak csak a ‘bükkmakk’ jelentését 
őrizte meg? A magyarázat a következő lehet: a románban már volt egy latin eredetű szó 
ghindá (lat. glandam, 1. glans, -dis), amely többek között ‘tölgymakk’-ot is jelentett. A 
latin glans többjelentésü szó volt: ‘tölgy-, bükkmakk, vagy bármely más ehhez hasonló 
alakú termés, pl. gesztenye’ (Freund; Benoist-Goelzer). A szláv szókölcsönzés idején tehát 
a latin és szláv eredetű két szónak hasonló jelentéstartalma lehetett: ‘tölgymakk, bükkmakk’. 
A későbbiekben a felesleges, vagy éppen zavaró jelentésazonosság elkerülésére a románban 
kétirányú jelentésszűkülés ment végbe: aj i r  a ‘bükkmakk’, aghindá pedig csak a ‘tölgymakk’ 
jelentést őrizte meg. így épült be a román nyelv szókincsrendszerébe egymás mellett az ősi 
latin és a későbbi szláv elem. A két szó jelentéstörténetében egy olyan tendencia érvényesült, 
amelyet a prágai iskola hívei a fonológiában ható “maximális megkülönböztetés” elveként 
fogalmaztak meg (A.V. Groot, Phonologie und Phonetik als Funktionswisseschaften, TCLP, 
1931, 121 ). Ez a tendencia azonban mint láttuk, nemcsak a fonológiában, hanem a szókincs 
rendszerében is működik, ahol a szavak szemantikailag egymást befolyásoló összefüggésben 
állnak.

Az ősszlav'zirb ‘eledel, takarmány’ &xzi-ti ‘élni’ ige-r-ъ képzős származéka (Miki. EW; 
Vasmer), s a következő jelentésváltozásokon ment át; ‘eledel, takarmány’>’disznók eledele, bükk- 
és tölgymakk’> ‘makkoltatással történő hizlalás’> ‘ennek vagy általában a takarmányozásnak
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eredményeként képződő zsír, zsiradék” (Kniezsa). A felsorolt jelentések közül a szláv nyelvek 
általában többet is megőriztek.

A ‘bükk- és tölgymakk’ jelentés tehát másodlagos fejlemény. Az ősszláv xz/re> eredetileg 
már azért sem jelenthetett ‘bükk-’ vagy ‘tölgymakk’-ot, mivel erre a fogalomra az ősszlávnak 
volt már két külön szava:xzelodb ‘tölgymakk’, mely etimológiailag rokon a latin glans, -dis 
szóval és a xbukyAbukbv- ‘bükk’ szó származékai, mint a xbukbvica, xbukbva “bükkmakk”. 
Ebből is nyilvánvaló, hogy a szókészlet a szójelentéseknek olyan szigorú rendszere, amelyben 
a ‘maximális megkülönböztetés” elve miatt minden alkotóelemnek jól meghatározott 
szerepe van.

Egymástól teljesen eltérő jelentése van egy másik magyar és román jövevényszó-párnak: 
magy. donga ‘hordó, dézsa stb. oldalát alkotó (hajlított) deszkák közül valamelyik’ ÉKSz); 
rom. dungá ‘esik, sáv’, pl.: си/în dungi ‘csíkos’; ‘él’, pl. dungapantalonilor ‘nadrágéi’; szél’, 
pl. dunga $antului ‘a sánc széle’; ‘fok’, pl. dungá de cutit ‘késfok’ stb. (Kelemen, RMSz). A 
román szó jelentései tehát ‘valamilyen egyenes vagy ívelt alakú vonal, dolog’ fogalma körül 
csoportosulnak.

A donga és dungá végső soron egy ősszláv xdoga-та vezethető vissza, amely valamely 
szláv nyelv közvetítésével akkor került be a magyarba és a románba, amikor a szlávok még 
ejtették a nazális о magánhangzót. A szó fontosabb jelentései a mai szláv nyelvekben a 
következők: 1. ‘donga’; 2. ‘szivárvány’; 3. ‘ív alakú szabályos görbe vonal vagy tárgy’; 
4. ‘(7 alakú járomfa (lovaknál)’, pl.: bőig. dbga ‘ köralakú vagy görbe vonal része, donga, 
szivárvány’ (BTR); Szb.-hv. dúga ‘szivárvány’, dűga ‘donga’ (RJA); szín. dóga ‘donga, 
szivárvány’ (Plet); csehduha ‘görbe vonal, donga, szivárvány, szivárványhártya’ (Jungmann); 
szik. dúha szivárvány, donga’ (SSJ); le. nyj. dçga, doga stb. ‘donga’ (Malecki-Nitsch AJPP, 
m. 88), ‘szivárvány’ (Zarçba, AJS, III m. 305—6); or. dugá 'kör alakú vagy görbe vonal része, 
U alakú járomfa (lovaknál)’ (SSRLJa).

Feltételezhető, hogy az ősszláv xdoga eredeti jelentése ‘(valamilyen) ív alakú tárgy’ lehetett, 
s a ‘szivárvány’ és ‘donga’ jelentés későbbi fejlemény. Az ‘í alakú tárgy’ ‘szivárvány’ 
jelentésfejlődésre más nyelvekben is találunk példát. így a latin arcus ‘ív, íj’ és ‘szivárvány’ 
(Machek, 133, SP). A német Bogen ‘ív, görbület-ből a Regen ‘eső’ hozzáadásával keletkezett 
a Regen-Bogen ‘szivárvány’. A magyar donga forrásaként olyan szláv nyelv jöhet számításba, 
amelyben a ‘donga’ jelentés szintén előfordul, így a bolgár, szerbhorvát, szlovén, cseh vagy 
szlovák. A régebbi magyar dunga változat (TESz.) bolgár eredettel is magyarázható. Az említett 
szláv nyelvekben azonban a megfelelő szónak nemcsak ‘donga’, hanem ‘szivárvány’ jelentése 
is van. Ez a jelentés feltehetően azért nem honosodott meg nyelvünkben, mivel a donga csak 
mint a kádármesterség műszava került be a magyarba olyan, ugyanebbe a szócsoportba tartozó 
más szavakkal együtt, mint a kád, csöbör, dézsa, abroncs, akó.

A román dungá ‘csík, sáv, ...’ forrásaként a bőig. dbga 'ív, görbület, donga, szivárvány’ 
többjelentésü szó jöhet számításba. Ha fígylembe vesszük, hogy a magyarhoz hasonlóan a román 
nyelv is átvett kádánnesterségbeli szavakat a szláv nyelvekből, mint pl. cadá ‘kád’, ciubár, 
‘csöbör’, felvetődik a kérdés, hogy' a román miért nem tartotta meg a bolgár szó ‘donga’ jelentését 
is. Erre a valószínű magyarázatot ismét a román nyelv latin eredetében találjuk meg, van ugyanis 
a románban egy latin eredetű ’donga’ jelentésű szó: doagá. Emiatt a román nyelvnek nem volt 
szüksége rá, hogy a bolgár szónak a ‘donga’ jelentését is átvegye. A román doagá a latin doga 
folytatása, amelynek azonban eredetileg ‘mérőedény’ volt a jelentése. A ‘mérőedény’ > ‘donga’ 
jelentésváltozás jelentésszükülés eredménye lehet, amely már a latinban végbemehetett (Meyer- 
Lübke). A románban a doagá tehát elvesztette az eredeti latin ‘mérőedény’ jelentést. A 
‘mérőedény’ fogalmának a megjelölésére azonban a későbbiekben szükség volt egy szóra, amelyet



a román nyelvjárások különböző román vagy idegen eredetű szavakkal fejeznek ki, mint pl.: 
banitá ‘véka, mierfá ‘véka, mérce’, vadra ‘körülbelül 10 literes mérőedény’, [irtai ‘fertály’, 
acou 'akó, másurá ‘mérőedény’, pl. о mäsurä de orz ‘egy mérő árpa’, litrá ‘litervéka’, feldera 
‘véka’, vicâ ‘ua.’ stb. (ALR, I, (1604), nyomtatásban meg nem jelent adat).

A magyar-román zsír -  j ir  és donga -  dunga szópárok történetén keresztül jól 
megfigyelhető, hogy a nyelvhasználat igyekszik az egyes szavakat szemantikailag élesen 
elkülöníteni egymástól annak érdekében, hogy a nyelvi közlés minél félreérthetetlenebb legyen. 
Ennek érdekében a kezdetben azonos jelentéstartalmü szinonimákat utólag eltérő jelentésekkel 
‘ruházza fel”. így működik a szemantikában a “maximális megkülönböztetés” elve.

Rövidítve idézett szakirodalom

ALR I

Bcnoist-Goclzcr
BTR

Dal’

DEX

ÉrtKSz

Freund
Gcrov
Hrinccnko
Jambr.

Jungmann 
Kelemen, RMSz 
Kniczsa 
Machck
Malccki-Nitsch AJPP 
Mcycr-Lübkc

Mihäilä

Milk. EW 
Plet.
Rjccnik 
Rosetti, ILR 
SJP 
SP

Srczncvskij

SRJa

SSJ
SSJC

-  Állasul lingvistic román, publicat de Muzcul limbii románc din Cluj', sub 
conduccrca lui S. Puçcariu. Partca 1, de Sever Pop, vol. I, Cluj, 1938, vol. II, 
Sibiu-Lcipzig, 1942.

-  E. Benoist, H. Goclzcr, Nouveau dictionnaire latin f i  ançais, Paris, 1906.
-  Bblgarski tblkoven recnik. L. Andrcjcin, L. Gcorgicv, St. Ilccv, N. Rostov, Iv. 

Lckov, St. Stojkov, Cv. Todorov, Sofia, 1963.
-  V. Dal’, Tolkovyj slovar' zivogo velikorusskogo jazyka, izd. 2. t. I-IV, 

Moskva, 1955.
-  Academia Rcpublicii Socialiste Románia, Dictionand explicativ al limbii romane: 

Bucurcçti, 1975.
-  Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Juhász J., Szőke J., О. Nagy G., Kovalovszky M.,

Budapest, 1972.
-  W. Freund, Wörterbuch der Lateinischen Sprache. 1-1V, 1834-1840.
-  N. Gcrov, Recnic na bblgarskijazyk. I-V, Plovdiv, 1895-1904.
-B .D . Hrinöcnko,Slovar’ukrajinçkojimovy, I-IV, Kiev, 1907-1909.
-  A. Jambrcssich, Lexicon latimim interpretatione illyrica, germanica ei hungarica 

locuples, Zagrabiac, 1742 (Kniczsa által idézett munka).
- J .  Jungmann, Slovnik cesko-némecky. I-V, Praha, 1835-1839.
-  Román-magyar szótár. Föszcrk. Kelemen В., 1—II, Kolozsvár, 1964.
-  Kniczsa István, A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I/l, 2, Budapest, 1955.
-  V. Machck, Etymologicky slovnik jazyka ceského. 2. vyd., Praha, 1968.
-  M. Malecki. K. Nitsch, Allas jçzykowypolskiego Podkarpacia, Krakow, 1934.
-  W. Mcycr-Lübkc, Romanisches etymologisches Wörterbuch, 3. Ausgabe, 

Heidelberg, 1935.
-  G. Miháliá, Imprumuturi vechi sud-slave in limba rontaná. Studiu lexico-se- 

mantic. Bucurcçti, 1960.
-  F. Miklosich, Erymologisces Wörterbuch der slaviscen Sprachen, Wien, 1866. 
-M . Plctcrsnik, Slovensko-nemskislovar. I—II, Ljubljana, 1849-1895.
-  Rjecnik hrvatskoga Hi srpskoga jezika. I-XIX, Zagreb, 1S80-1967.
-  Rosetti, M .Jsloria limbii románé. \\\,Limbileslave méridionale. Bucurcçti, 1940.
-  Slownikjçzykapolskiego. Pod. red. M. Szymczaka, I—II I, Warszawa, 1978-1981.
-  Slownikprasiowianski. Pod. red. Fr. Stawskicgo, i-, Wrocta\v-Warszawa-Krarôw- 

Gdatisk, 1974.
-  1.1. Srczncvskij, Material}- dija Slovarja dievnerusskogo jazyka. T. 1—III, St. Pb„

1893-1912.
-  Slovar ’ russkogo jazyka. Preds. red. kol. S.G. Barxudarov (I), A.P. Evgencva 

(II-IV), I-IV, Moskva, 1957-1961.
-  Slovnik slovenského jazyka. Ved. red. S. Pcciar, I-VI, Bratislava, 1959-1968.
-  Slovnik spisovného jazyka ceského. Hlavn. red. B. B. Havrânck, I-IV, Praha,

1960-1971.

9



SSRLJA 

TESz 

Vasmer 

Zarçba AJS

-  Slovar ' sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. I-XVII, Moskva, Lenin
grad, 1950-1965.

-  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszcrk. Bcnkő L., 1—III, Buda
pest, 1967-1976.

-  M. Vasmer, Russisches etymologisches W örterbuch, I-Ш , Heidelberg,
1950-1958.

-  Atlas jçzykowy Sias ka. Krakow, 1969.

Egyéb rövidítések

bolg. bolgár rom. román
lc. lengyel szb.-hv szerbhorvát
lat. latin szik. szlovák
magy. magyar szín. szlovén
or. orosz ukr. ukrán

Benedek Gergely

SEMANTIC REGULARITIES IN THE HISTORY OF SLAVONIC LOANWORDS 
IN HUNGARIAN AND ROMANIAN LANGUAGES

S u m m a r y

A survey of the semantic history of Slavonic loanwords in Hungarian is only possible if the researcher examines 
the history of given words in the Slavonic languages. At the same time he must reason out the original meanings in 
Common Slavic and the subsequent changes of meanings. In this regard the study of Slavonic loanwords in Romanian 
can be useful because there are about two hundred lexemes which have been naturalized simultaneously in both lan
guages as a result of Hungarian-Slavonic and Romanian-Slavonic ethnic coexistence or symbiosis.

If  we examine the history of meanings of Slavonic loanwords in languages, we can establish regularities with a 
general validity. In this regard I have concluded that the thesis of the Prague school about the "maximal distinction” 
applies not only in phonology, but in semantics also. Slavonic borrowed words with several meanings (polysemantic 
words) have been naturalized often in Romanian and Hungarian besides the old native words with similar sense. In 
this way synonyms with identical meanings were formed side by side. Therefore a division of sense took place later 
to avoid the redundancy of semantic identity: the native word has been preserved as only one of the original mean
ings, while the Slavonic one is preserved in another sense.

The present study surveys the history of senses o f two word-pairs: Hungarian donga 'stave (of a barrel)’ and 
Romanian dungâ ‘stripe’; Hungarian zsír ‘fat’ and Romaniany/r‘bccchmast’. The meanings of these words in Hungar
ian and Romanian arc very different for several semantic-historic reasons.
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BENKŐ LORÁND

(Budapest)

ANONYMUS KÉPE A FELSŐ-TISZA VIDÉKRŐL

1. Hogy Anonymus magyar honfoglalás-történetében milyen hatalmas mennyiségű és 
milyen szerteágazó jellegű történeti, történeti-földrajzi és névtani problematika rejtőzik, annak 
élénk tanúbizonysága az az immár két és fél évszázados szakirodalom, amely müvéhez 
folyamatosan és egyre növekvő mértékben kapcsolódik, s amelyben még mindig új és új 
szempontok egész sora vetődik föl.

Eltekintve a P. mester személyét és korát fürkésző kutatások szinte végtelen áradatától, 
magának a műnek a mondanivalójával kapcsolatban a szakirodalomban két általánosabb 
megállapítás kristályosodott ki. Az egyik az, hogy földrajzi ismeretei bámulatosan 
széleskörűek és pontosak voltak, s az a helynévanyag, amellyel ezeket az ismereteket 
konkretizálta, abszolút hitelességűnek bizonyul. A másik az, hogy eseményleírásának és 
a hozzájuk kapcsolt személyeknek és a neveiknek a valóságtartalmához meglehetősen sok 
kétség fér, s roppant nagy filológiai utánjárást és szigorú kritikai hozzáállást igényel az, 
hogy a Mester egyáltalán mikor építi mondanivalóját többé-kevésbé hiteles írott vagy 
szóbeli forrásokra, s mikor költi, kreálja azt a maga kútfejéből, anyaghiányának 
szorultságában.

De túlmenően azon az alapvető kérdésen, hogy megtörténtek-e, és ott, illetőleg úgy 
történtek-e meg leírt eseményei, továbbá, hogy éltek-e, és ott, és oly néven éltek-e megnevezett 
eseményei, minden viszonylatban élesen vetődik fel a kronológia kérdése. Az tudnillik, hogy 
a Magiszter leírásai mennyiben vonatkoztathatók a magyar honfoglalás korára, a IX. század 
végére, és mennyire csak saját korának, a XIII. század elejének viszonyait vetíti vissza jó 
három évszázaddal korábbra.

Ezek a szempontok természetesen mostani témánk tárgyalását is meghatározzák. 
Anonymusnak minket érdeklő szövege persze szűkszavúsága ellenére is jóval több kérdést vet 
föl annál, hogysem azok egy előadás keretében elintézhetők lennének. Ezért mondanivalómat 
most csupán két kérdéskörre korlátozom: az egyik annak az útvonalnak az ügye, amelyen 
Anonymus a honfoglaló magyarságot a Kárpát-medencébe -  ahogy ő mondja: Pannóniába -  
behozza; a másik a honfoglalóktól először elért vidék települési-etnikai viszonyainak dolga. 
Mivel a téma szakterületem, a történeti nyelvtudomány oldaláról közelítem, magától értetődően 
a M ester tulajdonnév-anyaga képezi tárgyalásom kiindulási alapját, illetőleg kerül 
mondanivalóm központjába.

2. Anonymus a honfoglaló magyarság bejövetelének útját a következő helynevek 
rögzítésével írta le: Almos vezér és serege Kijev felől (“de kyeu”) jőve Lodomérba (“ad 
cimitatem lodomer”) érkezett, majd innen három hét múlva Halicsba (“in galiciam”) távozott 
(11. capitulum). Egy hónapi pihenő után a sereg továbbindult Halicsból, és az ott melléje adott 
kétezer nyilas és háromezer paraszt útkészítő segítségével a Havas-erdőn át (“p[er] liluam  
houot) az ungi részekre (“ad parte (hung") ért. Azt a helyet, melyet itt először foglaltak el, 
Munkácsnak (“Muncas”) nevezték el, mivel nagy fáradsággal (“cum maximo laboré”) jutottak
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idáig (12 c.). Onnan Ung várához (“ad caítr[u]m hung” lovagoltak, bevonulva a várba; erről 
a helyről nevezték el őket hungvárusoknak (“hunguari”) (13 c.). Innen Ung várának “duca”- 
ját, Laborcot (Loborcy) üldözve tovább lovagoltak, és a Bodrog folyón (“fluuium budrug”) 
átkelve Zemplén várához (ad caítrum zemlin”) mentek (13-14. c.)

A magyar honfoglalás menetének földrajzi vonatkozásairól korai forrásainkból alig tudunk 
valamit, a Felső-Tisza vidéke pedig Anonymuson kívül e viszonylatban csupán Kézainál kerül 
szóba, sokkal szűkszavúbban; Kézai csak annyit mond, hogy Árpád népével Kijev felől jőve a 
Ruthenorum Alpesen át az Ung folyónál várat épített, amiről az idegenek a magyarokat elnevezték. 
Az anonymusi részletességű leírástól tehát ez jóval elmarad. Máshol az ügyről ennyi sincs.

R mester idevágó szövegében a következő sajátosságokra kell különösen figyelnünk: 
1. Az egyes helyeken való tartózkodási időkre utaló feltűnő pontoskodással ellentétben nem 
szól magának a honfoglalásnak az idejéről. 2. A kunok szerepeltetése vaskos anakronizmus, 
hiszen ezek a honfoglalás idején még nem is voltak Európában. 3. A honfoglalás korában 
Lodomér és Halics még nem voltak szervezett fejedelemségek. 4. Az egész bejövetel-történetben 
Álmos szerepét hangsúlyozza, a többi forrás Árpádjával ellentétben. 5. Munkács és Ungvár 
nevét hamis népetimológiával fűszerezi, s Laborcot történeti személynek beállítva, nevét a 
folyóról költve az így nevezett folyó nevét szintén népetimológiásan magyarázza. 6. Az 
előbbiektől gyökeresen eltérően, útvonal-leírásának földrajzi rendje a helynevek alakja, a 
földrajzi elhelyezkedés, az egykori útviszonyok tekintetében tökéletes pontosságú. Az első öt 
pontban tehát a hiányok, tévedések, anakronizmusok a jellemzők, az utolsóban a feltétlen 
hitelesség.

Mindebből az következik, hogy a történeti problematikát illetően a Mesternek nagyon 
kevés tudomása, igen hézagos forrásai lehettek a magyar honfoglalásról és annak kezdő 
szakaszáról is. Az általa leírt útvonalat azonban kiválóan ismerte, ilyen pontos rajzot térképek 
hiányában máskülönben nem adhatott volna erről a még a honfoglalás után is jó ideig a magyar 
nyelvterületen kívül, illetőleg a legszélén elterülő vidékről. Útvonal-ismerete mindképpen arra 
alapult, hogy a Kárpát-medence belseje felől nézve a Bodrog jobb partján, Zemplén várán, a 
Labore és Ung völgyének alsó szakaszán keresztül vezető, majd az alföldi részeken a Latorca 
völgyébe átcsapó és Munkácson át e völgy hosszában a Vereckei hágón keresztül Halicsba 
menő út volt az egész Árpád-korban a fő közlekedési vonal a magyar királyság és a keleti szláv 
fejedelemségek között; a kereskedelem, a hadak vonulása, a követjárások mind itt zajlottak.

Ezt a terepet Anonymus kétféle oldalról is ismerhette: vagy az itt gyakran átmenők 
tudósításaiból, melyeket a magyar kancelláriában szóbeszédben bőven fölszedhetett, vagy abból, 
hogy az utat maga is megjárta. Inkább ez utóbbi mellett szól a nagy földrajzi pontosság, a 
helynevek korabeli valószínűsége, hogy követjárásban, királyi kíséretben a Mester, esetleg 
többször is végigmehetett az úton. Ez utóbbi viszonylatban jó párhuzam a tőle szintén pontosan 
leírt balkáni-bizánci útvonal, melynek rajza szintén követjárási részvételére vallhat.

Lodomért (= Vlagyimir városának egykori kiejtésű megnevezése) és Halicsot, melynek 
P. mester idején nyelvünkben kiejtése még a magyarba való régi átvételt jelző Galics volt (vő. 
1249: “castri Ruthenorum Galich nomine” : SZENTPÉTERY I, 271) alighanem azért 
szerepelteti Anonymus kiemelten a magyarok útvonalában, mert az Árpád-korban ezzel a két 
fejedelemsséggel voltunk közelebbi politikai, dinasztikus, kereskedelmi stb. kapcsolatban, ide 
vezetett a magyarok útja elsősorban, s innen képzelte a Magiszter a honfoglalók jövetelét is.

Vereckét ugyan külön nem emlegeti, bár a hágó alatti helység az ő idejében már települt 
lehetett (vő. 1263: Werezka: GYÖRFFY I, 550), s szláv eredetű neve (<szl. дверь ‘kapu’, 
*дверська ‘kis kapu’, vő. m. veréce ‘kis kapu’) is élhetett. Voltaképpen az itteni átjárásra utal 
azonban a Magiszter Havas (erdő) elnevezése, amely a Kárpátoknak az Árpád-korban teljesen
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hiteles és leggyakrabban használt magyar neve (vő. még R. Havaséi, Havaselve', a hegység 
neve Kézainál Ruthenorum Alpes, az Orosz Évkönyvekben: горы угорськие; a m. Kárpátok 
és ukr. Карпаты későbbi).

A Munkács helynév magyar személynévi eredetű (1. 1220/1550: “conuillanum fuum 
nomine Munkach”)', a személynévi alap-cs kicsinyítő képzős, R mester csak a népetimológia 
kedvéért “érzi”-s ellátottságot jelölő képzősnek. Mivel Anonymus a városhelyeket egész 
művében mindenütt pontosan jelöli, az ő korában a munkácsi vár még aligha funkcionálhatott. 
Ellentétben a castnim Hung-gaX, ahol már fennálló működő várat ír le, ám ez nem a mai ungvári 
vár elődje, hanem a korábbi szláv földvár helyén álló régi erődítmény. A latinosított megjelölés 
mögött minden bizonnyal magyar Ungvár név áll (vö. már Idriszinél 1154-ből: H  • n • kb • r), 
mely a víznév + vár igen gyakori magyar vámévtípus (Temesvár, Szalavár, Kaposvár stb.) 
jellegzetes képviselője. Az ukrán Ужгород későbbi és másodlagos, de az Ung folyónév -  
mely P. mesternél nem szerepel, csak Kézainál- ellentétben magyar szakemberek vélekedésével 
(1. pl. MELICH, HonfMg. 125; KISS FNESz. II, 705)-szláv  eredetű, a korábbi szláv nazális 
megőrzése miatt a magyarban korai átvétel; 1. szí. Уж és Ужок víznév (vö. még 1582: Uzsok 
helység: FNESz.).

A Mester útleírásának következő állomása tulajdonképpen a Labore folyó, ami 
elbeszélésében úgy jelenik meg, hogy az ungvári vár előbbi urának, Laborénak itteni halála 
adja a nevet a folyónak. Ez azonban persze csak a Magiszter személy- és személynévalkotó 
leleményének terméke, hiszen a folyónév onomasztikai elsőbbsége vitathatlan’, különben a m. 
Labore, szí. Laborec szembenállásból hangtanilag csak az utóbbi lehet eredetibb, Anonymus 
természetesen a magyarba átvett névváltozatot használja.

R mester pontos földrajzi tudással írja azt is, hogy északkelet felől jőve Zemplén várába 
a Bodrogon (m. Bodrog ‘hullámzó’) átkelve lehetett eljutni. Zemplén vára Anonymus idején 
már fontos szerepet töltött be (vö. 1220: “cornes de Ze[m]lun: VárReg. 25.); nevének nála 
feltűnő mindkét változata (zemlum, zemlin) a régebbi magyar alakot őrzi, mely á név szláv 
eredetijének (<szl. гетЫпъ ‘földi’, azaz ‘földvár’) a mai névalaknál még szorosabb folytatója.

Annak a fentiek értelmében biztos megállapítása mellett, hogy Anonymus a jelzett útvonalat 
saját korának viszonyai szerint mind földrajzi, mind névtani szempontból teljes kronológiai 
hetelességgel írja le, már nehezebb kérdés arra felelni, hogy mennyiben vonatkoztatható mindez 
a hitelességre, azaz a honfoglalás aktusának idejére.

Többjei is mutat arra, hogy R mester vagy ráhibázott a történeti igazságra, illetőleg annak 
egy részére, vagy- ami valószínűbb- írott és élőszóbeli forrásai alapján lényegében jól színezte, 
bővítette tovább a honfoglalás tényleges útvonalát. Bár a több mint három évszázados távolság 
a népi emlékezetben nagyon sok mindent elfedhetett, kevéssé valószínű, hogy a szóbeli 
hagyomány vagy éppen az orális epika szintjén Anonymus korában ne élt volna még legalább 
valami elmosódott emlék a magyarság oly fontos eseményéről, mint a Kárpát-medencébe való 
bejövetel. Az Anonymus előtti geszta-előzményekben pedig erről már az írásbeliség szintjén 
is rögződhetett valami. Erre mutathat, hogy mint láttuk, Kézai is szól -  mégpedig aligha R 
mester nyomán -  a Kijev felől jövésről, az “orosz havasokon” való átkelésről és az Ung 
melletti várépítésről, az utóbbihoz az idegenek magyar-elnevezésének meséjét is hozzáfűzve 
(25., 27.C.). А XIV. századi krónikák is tudnak a Kijev tájáról érkezésről és a havasokon (Alpes) 
való átkelésről (26. c.). A magyarok honfoglalás előtti utolsó szállásterületének, Etelköznek a 
legvalószínűbben a Dnyeszter és a Prut vidékére lokalizálhatása, továbbá a magyarság Kijev 
alatti megjelenéséről több forrásnak -  köztük a Nesztor-krónikának -  is a tudósítása a keleti 
szláv területek irányából érkezés valószínűségét szintén alátámasztja. Innen pedig a Kárpátokon 
való átkelés leginkább a Halics-Verecke irányt (a Latorca völgye felé) tételezi fel, amely nemcsak
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P. mester idejében volt az egész régió fő közlekedési vonala az Északkeleti-Kárpátokon át, 
hanem már korábban is. A Vereckétől nyugatra fekvő Uzsoki hágó (az Ung völgye felé), valamint 
a tőle délkeletre fekvő Tatár-hágó (a Fehér-Tisza völgye felé) erre a terep-, út- és környezet- 
viszonyok miatt jóval kevésbé volt alkalmas.

Az Anonymustól leírt útvonalat tehát-bármilyen indítékból jelölte is ki a Mester-nincs 
nyomós okunk a magyarság bejövetelének fő irányaként kétségbe vonnunk. Leírása legföljebb 
két vonatkozásban lehet a honfoglalás tekintetében bizonytalan. Egyfelől abban, hogy a tőle 
megjelölt helységnevek — az irány helyességén túlmenően -  a IX. század végén is olyan 
objektumokra (vár, város stb.) vonatkoztak-e, mint amilyeneket ő említ. Másfelől abban, hogy 
Lodomér (a mai Vlagyimir Volinszkij) szerepe a honfoglaló magyarság útiránya tekintetében 
északibb fekvése miatt fölötte kétes; ez az az elbeszélési részleg, amelyet a Mester alighanem 
csak saját kora földrajzi-történeti ismeretei alapján, anakronisztikusán hozott be a képbe.

3. Anonymus honfoglalás-történetének abban a részében, amely a foglalás kezdő szakaszát, 
a közvetlenül a bejövetel előtti és utáni kapcsolódó teret és eseményeket írja le, többféle népnevet 
szerepeltet. Ezek közül a magyarok (Hungari, Hunguari; vezéreik-. Hetumoger) és a hozzájuk 
csatlakoztatott “kunok” (Cumani) a foglaló jövevények szerepét töltik be; a lengyelek (Poloni) 
és a görögök (Greci) csak érintőlegesen említett, nem itt lakó szereplők. Három népnév azonban 
a honfoglalást megelőzően e tájhoz tartozó szereplőként lép a történet vonatkozó részeiben: 
Rutheni, Sclavi és némi bizonytalansággal: Bulgari.

A Rutheni nevet a következők viselik P. mester szerint: 1. a kijeviek, részben hozzájuk 
kapcsolva a szuzdaliak; 2. a lodomériek; 3. a halicsiak; 4. az előbbieknek Álmoshoz csatlakozott 
és Pannóniába vele bejött csoportja, melynek maradékai szerinte “Hungária” különböző helyein 
telepedtek le ( 1.10.1.). Kárpátokon kívüli lakóhelyüket a Mester általában Ruthenia (Szuzdalra 
vonatkoztatva egyszer Rusciá) néven emlegeti. Rajtuk kívül a geszta szövegében még egyszer, 
teljesen elkülönítetten esik szó Rutheni-xö\: Szólta vezér az Álmossal Pannóniába jött utódaikkal 
a németek határa felé, Moson vidékén várat emeltet (57.1.).

Az Álmossal bejött és az ország különböző tájain megtelepedett Rutheni-1 a Magiszter 
nyilvánvalóan a saját korában már többfelé élő jórészt az orosz népnevet tartalmazó helynevek 
alapján is nyomon követhető keleti szláv hospesek ismeretében anakronizálja, akik az Árpád
korban részben gyepűvédelmi feladatokat is elláttak. Ugyanide sorolható a mosoniak emlegetése 
is (vö. 1240: Vruz war: CSÁNKI III, 676), akiknek Szólta idejébe helyezése szintén az ő 
anakronizmusának látszik. A Kárpátokon kivüli Rutheni azonban kifejezetten az 1—3. alatt 
megjelölt szlávságra vonatkozik, viszonylag erős területi kötöttséggel. E népnév- mint ismeretes -  
a kjevi Rusz-ra (<germ. roős ‘evezős’) megy vissza, de a Magiszter a korabeli írásszokások 
szerint a népnévnek a középlatinban használt formáját alkalmazza, amely persze a már a 
honfoglalás előtt a magyarba került orosz népnevet takarja. A m. orosz népnév az egész 
középkorban a Kijev uralmi körzetébe tartozó keleti szlávokat jelölte, s csak fokozatosan terjedt 
ki az oroszság egészére. Az ugyanilyen jelentéskörű, tehát a Kárpátokon kívüli, kijevi 
fennhatóságra utaló országnévnek, a Rutheniá-пак a későbbi hazai latinságban egyre inkább 
Ruscia-nak) a Magiszter korában már szintén meglehetett a magyar megfelelője, csak az a latin 
írásszokások miatt viszonylag későn bukkan föl: 1590: Oroszország (SzikszF. 231). Arról 
természetesen szó sem lehet, hogy a Rutheni Anonymusnál egykori m. rutén vagy ruszin népnévnek 
felelne meg; ezek a magyarban sokkal későbbi, nagyon újkori keletkezésű néprész-nevek.

A Rutheni-val bizonyos fokig szemben áll Anonymusnál a bejövő magyaroktól itt talált 
Felső-Tisza vidéki lakosságnak Sclavi megnevezése. A 12. capitulumban expressis verbis arról 
szól, hogy Munkács vidékének lakói, “ fclaui u[ero] habitatores t[er]re” hódolnak Álmosnak. 
Ugyanitt mondja, hogy ezek Salanus vezér alattvalói, akiket még annak őse, Keanus Magnus 
telepített Bulgáriából e földre, az oroszok hatására: “ip fi fclaui de t[er]ra bulgarie c[on]ductu 
[o : conducti] fuerunt ad c[on]fíníum ruthenor[um]”. Ehhez hasonló kitétele már a l l .
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capitulumban is előfordul, de azzal a bővítéssel, hogy Keanus “usq[ue] at c[on]finiu[m] 
ruthenor[um] [et] polonor[um] et feci f [et habitare fclauof et bulgaros”.

A szlávok saját elnevezésének, aslovéne-nek a középlatinban részben a Sclaveni, részben 
a Sclavi felelt meg, ám az utóbbi számos más nyelvben is ‘szláv rabszolga —> rabszolga’ jelentést 
is kapott. Középkori gesztáink, krónikáink általában Sclavi, Slavi, Anonymusunk csak a Sclavi 
változatot használja. P. mester e nép nevének pontos jelentésével kapcsolatban két tényre külön 
is érdemes figyelni. Egyrészt arra, hogy a Sclavi-1 még gesztájának más helyein is többször 
emlegeti: az Ipoly vidékén; a Nyitra a csehekkel {Boemi) együtt; Erdélyben a románokkal 
(Blasii) együtt; Alpár vidékén mint Salanus népét; mint saját nyelvükön Csongrád névadóit; a 
Rába-Rábca vidékén élő lakosokat. Másrészt figyelni kell arra, hogy amikor más szláv népekkel 
(Boemi, Poloni, Bulgari, Rutheni) együtt emlegeti a Sclavi-1, ugyanakkor szembe is állítja 
őket amazokkal. A Munkács vidéki, illetőleg a lengyelek, oroszok határainál lakó szlávság 
tehát a Magiszter szemében nem Rutheni.

Mindebből világos, hogy Anonymus kifejezetten a hazai, Kárpát-medencei szlávokat 
nevezi Sclavi-nak, szemben a Kárpát-medencén kívül lakó szlávokkal, így a Rutheni-val is. 
Ebből pedig az is következik, hogy nála a Sclavi a m. tót népnév megfelelője, amely az Árpád- 
korban tudvalévőén ‘Kárpát-medencei szláv’jelentésű volt, a s szlovákok nevévé csak sokkal 
később, az újkorban vált.

Mi magyarázza, hogy Anonymus az Északkeleti-Kárpátok két oldalán levő szlávságot 
két néven szerepelteti? Különbségtevése nyilván nem véletlen, hanem tudatos jelölés. Ez a 
különbség azonban több okból is aligha származhat a korabeli tudatban, így a Magiszter 
ítéletében is az itteni szlávság etnikai, nyelvi, vallási, kulturális stb. jellegű különbségének 
felismeréséből, ha bármilyen szempontból eklatáns eltérések egyáltalán érzékelhetők lettek 
volna is az itteni szláv csoportok között. A Magiszter különbségtevése mögött saját korának 
uralmi-politikai, illetőleg ezzel együtt járó földrajzi okai rejlenek: a Rutheni szlávok Anonymus 
szemében elsősorban azért mások, mert nem az Arpád-ház uralta Magyarország, hanem a 
kijevi nagyfejedelemség népei és a Kárpátok északkeleti oldalán laknak; a Sclavi szlávok viszont 
a magyar uralom alá tartozó népek, és a Kárpátok vonulatán belül élnek. Ezt a nézetet persze a 
Mester korának viszonyaiból meríti, ami gesztájában a honfoglalás korára csupán visszavetül, 
hiszen ő a térség IX. század végi népiségi viszonyairól aligha tudhatott valamit is. Ezért művének 
e népnév-használatából a terület honfoglalás kori etnikai-nyelvi helyzetére érdembeli 
következtetés nemigen vonható le. A korai időkre kronologizálható helynévanyag mindenesetre 
a Kárpátokon innen is főként szláv nyelvi szubsztrátumot jelez, a szlávon belüli különbségek 
nélkül. Az Anonymus által ismerhető időben, jó három évszázaddal a honfoglalás után a Felső- 
Tisza vidékén a magyar-szláv nyelvi-etnikai határ viszont már közel lehetett a mai állapothoz, 
amit egyrészt a terület helynévanyagának nyelvi eredete, másrészt a megyei-”közigazgatási” 
viszonyok akkori elrendezése stb. tanúsítanak.

Anonymusnak a Rutheni'. Sclavi szembenállásra vonatkozó, elsősorban hatalmi-területi 
(országbeli) helyzetre hagyatkozó különbségtevése egyébként a középkori latin népnevek 
használatában eléggé általános. Hogy ez a hatalmas területeket átfogó szláv népek vonatkozásában 
is mily jellemző volt, arra a Nesztor-krónikában konkrét utalást is találunk, mely szerint a szláv 
népeket rendszerint a lakóterületük után nevezik el. Van persze némileg ellenkező példa, akár a 
szlávságra nézve is: Anonymust jóval megelőzően Konsztantinosz éppen a kijevieket 
következetesen kétfelé sorozza: PU)Ç (= a germán hódítók utódai) és LxXaßoi (= az eredeti 
szlávok).

Végezetül valamit szólni kell a Magiszter Bulgari népnév-utalásairól is. Azt a tényt, hogy 
a Mester szerint Keanus a Munkács vidéki Sclavi-val együtt Bulgari nevű népséget is 
beköltöztetett az oroszokkal és lengyelekkel határos vidékre, egyes magyar kutatók, elsőként 
és legrészletesebben MELICH JÁNOS (Honf.Mg.) névmagyarázatokkal próbálta úgy
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alátámasztani, az anonymusi mondókát mintegy úgy hitelesíteni, hogy e Bulgari-nak titulált 
népség legalábbis délszláv jellegű volt, de még bolgár-török nyelven, illetőleg azon is 
beszélhetett. Ez a vélekedés azonban még P. mester ide vonatkozó anakronizmusát is felülmúlja, 
már csak azért is, mert a magyar honfoglalás idején a bulgárság általában már szláv nyelven 
beszélt. De ezen túlmenően és főleg: MELICH idevágó névmagyarázatai nem helytállóak.

MELICH szerint (i.m. 125-8; vö. még NÉMETH: Klebersberg-Eml. 141) az Ung török 
eredetű személynévre (<tör. *Ong ‘jobb, egészséges’) megy vissza. E név azonban mint 
eredetileg— szlávból kölcsönzött- víznév személynévi előzményű névtipológiai okokból sem 
lehet, de amellett a török etimon maga is mondvacsinált.

MELICH (i. m. 19, 62) -  Anonymus meséjét készpénznek véve a Labore nevet bolgár
török személynévből (<tör. *Alp-Bars ‘hős párduc’) magyarázza. E szintén sehol sem létező 
török személynév aLaborc eredeti víznévi volta mellett hangtörténetileg sem lehet előzmény, 
a belőle feltett délszláv *Loborsu> m. * Labore személynév adatszerűén is igazolhatatlan. Arról 
most ne is szóljunk, hogy a személynevek etimonjának nyelvet, etnikumot meghatározó 
szerepe milyen bizonytalan. Labore titulusa Anonymusnál dúca; ezt MELICH szerint (MNy. 
XVII, 2^1, HonfMg. 152-4) azért mondja a Mester, mert e cím a bizánci görögből (vö. biz. gr. 
Aotncaç) került bizánci érdekeltségű népek, elsősorban a bolgárok nyelvébe, ezért e 
tisztségnévben is a bolgárság itteni jelenlétének bizonyítékát látja. A szó azonban címjelölőként 
számos nyelvbe átkerült, keleti szlávban is volt дукъ, дуксъ, дука (vö. még szerb R. duka, 
bőig. R. duka stb.), sőt a magyarból is kimutatható ilyen régi személynév: 1214: “priítaldum 
nomine Ducam” (VárReg. 322.); 1. még k. lat. dúca is P. mester az Ungvár körül lakó nép 
nyelvébe helyezi e szót: “ad caftr[u]m hung... Tunc... comes loborcy q[ui] in lingua eor[um] 
dúca vocabatfur]” (13.c.), ez pedig a gesztaszöveg alapján sokkal inkább utal aSclavi-ra, mint 
a Bulgari-ra.

Végül MELICH (HonfMg. 86-91) Zempin, R. Zemlin, Zemlün vár nevét is déli szláv 
nyelvből magyarázza, de magyar hangtörténeti szempontból, az 1 ~ly korrelációját tekintetbe 
véve a helynév a keleti szlávból is jöhetett.

Hogy tehát a Felső-Tisza vidékén akár a honfoglalás, akár Anonymus korában déli szláv, 
pláne török nyelvű bolgár népség élhetett volna, teljesen igazolatlan. Mért keverte hát a 
Magiszter, ha csak közvetett utalással e területet meghatározó népnevek közé a Bulgari-1 is? A 
válasz eléggé egyértelmű. Kitalált története szerint e vidék népein Szálán uralkodott, s őket 
ennek őse, Keán telepítette. A Mester szerint egyrészt Keán is, Szálán is a Dunia-Tisza közén 
élő Sclavi felett uralkodott, s e terület nála hangsúlyozottan az Al-Dunáig, az akkori Bulgáriáig 
terjeszkedett. Másrészt és főként Anonymusnál Keán mint a bolgárok fejedelme szerepel, Szálán 
pedig bolgár származását a Mester képzelete szerint büszkén hangoztatja. Itt a népnevek 
jelentéskörét, használatát nagyban meghatározó területi-uralmi elv viszi Anonymus tollát a 
Bulgari-nak a Felső-Tisza vidékére helyezéséhez, illetőleg az ottani Sclavi-hoz kapcsolásának 
konstruálására. Ebből azonban nem szabad a realitás talaján álló történeti következtetéseket 
levonni.

Benkö Loránd

DARSTELLUNG VON ANONYMUS INS KARPATENBECKEN

Resume

Aufgrund der Darstellung von Anonymus zogen die landnehmenden ungarischen Stämme auf der Linie Kicw- 
Lodomericn (Wladimir-Wolynskij)-GaIizicn-Waldkarpatcn-Mukatschc\vo~Uschgorod-Laborcc-Fcsmng Zcmplin ins
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Karpatcnbcckcn. Was die Umstände seiner Zeit, d. h. des Anfangs des 13. Jahrhunderts betrifft, handelt cs sich sowohl 
geographisch als auch hinsichtlich der Mitteilung der Ortsnamen um eine genaue Beschreibung, die wohl auf den 
Ortskenntnissen des Meisters beruht. Dasselbe dürfte auch für die Zeit der Landnahme (um 895 u. Chr.) größtenteils 
gültig sein, er irrte sich eventuell nur im Zusammenhang mit Lodomerien.

Von den Völkern, den die Ungarn während der Landnahme im Karpatenbecken begegneten, erwähnt Anonymus 
drei: Rutheni, Sclavi und Bulgari. Unter dem lateinischen Volksnamcn Rutheni versteht er die unter Kiewer Herrschaft 
stehenden, jenseits der Karpaten seßhaften Slawen, die in der Zeit um die Landnahme mit dem ungarischen Volksnamcn 
orosz bezeichnet wurden. Die lateinische Benennung Sclav ibezog sich dagegen auf die Slawen des Karpatenbeckens, 
deren damaliger ungarischer Name tát ‘ungarländischcr Slawe in allgemeinen’ war; die Bedeutung ‘Slowake’ dieses 
Wortes entstand viel später, erst am Ende des 18. Jahrhunderts, ln sprachlich-ethnischer Hinsicht bedeutet jedoch die 
Unterscheidung zwischen Rutheni und Sclavi nicht notwendigerweise zwei verschiedene slawische Völkerschaften. 
Der Gebrauch des lateinischen Volksnamcns Bulgari ist ein Irrtum von Meister P.: die Benennung bezieht sich weder 
auf ein südslawisch, noch auf ein türkisch sprechendes Volk; Bulgaren waren ja  in diesem Gebiet gar nicht ansässig.
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HORVÁTH KATALIN

(Ungvár)

A NYELVI KONTAKTUSOK TÜKRÖZŐDÉSE A NYELVJÁRÁSI SZÓKINCSBEN

A nyelvjárások szókészletének tanulmányozása fontos adatokkal szolgálhat nemcsak az 
illető nép történetének, anyagi és szellemi kultúrájának alaposabb megismeréséhez, henem a 
nyelvi kontaktusok, az érintkező népek szemléletének, valóságlátásának megfigyeléséhez is.

Nyelvjárásaink szókészletéről a tájszógyüjteményeknek, a táj szótáraknak, az atlaszoknak 
köszönhetően elsősorban mennyiségi összefüggések, földrajzi megoszlás tekintetében vannak 
elképzeléseink. Pedig ezekben a forrásértékű kiadványokban felbecsülhetetlen adattömeg 
halmozódott fel a tájszók minőségi tanulmányozása vonatkozásában is.

A kárpátaljai tájszókészlet egy kis töredékén végzett vizsgálataim eredményeiről adok 
számot. “A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza” (Lizanec Péter, Ungvár, 1996) térképlapjain 
azt vizsgáltam, hogyan tükrözik a nyelvi kontaktusokat az emberi (külső és belső) 
tulajdonságokat megnevező szavak.

54 térképlap közül 31 térképlapon fordul elő egymás mellet magyar és idegen megnevezés:
1. kancsal, bandzsi, slipák, ikszszemű... ukr. с л ’так 'kancsal’ (408.)
2. köpcös, zömök, vaskos, (megtermett, mokány... rom. mocán ‘erős férfi, hegyi pásztor’ 

(416.)
3. rongyos, toprongy-os, kócos, cundros, szerük... ukr. cipaK ‘szegényember’ (421)
4. csámpás, slampos, lompos, trampli... baj.-osztr. Trampel ‘fésületlen asszony’ (422.)
5. fösvény, zsugori, fukar, skót, szkupi -skupi... ukr. nyj. скупий ‘fösvény’ (449.)
6. szegény, nincstelen, vagyontalan, hidak, bidnyak... ukr. nyj. óidon, őíóh'ak ‘szegény’ (450.)
7. koldus, kéregetö, zsebrák, zsobrák... ukr. nyj. жеврак ‘koldus’ (452.)
8. részeges, korhely, iszákos, alkoholista, piják. pjanyica... ukr. nyj. пийак, пяниц’а 

‘iszákos’ (453.)
9 . pityókás, ittas, kapatos, pijás, spicces... ukr. nyj. пийак ‘pityókás’ (454.)
10. lingár, huligán, zsulik, bitang, csirkefogó., or. жулик, хулиган ‘lingár’ (458.)
11. vesztes, durák, bolond, szóga (kártyajátékban)... or. дурак ‘bolond’ (459.)
A kontaktusok természetesen kétoldalú folyamatként működnek; a kárpátaljai ukrán 

nyelvjárásokban az alábbi hungarizmusok terjedtek el emberi tulajdonságok jelölésére:
1. ронд 'ошный ‘rongyos’ (421.)
2. чампашный ‘görbelábú (422.), ‘ügyetlen’ (433.)
3. nicKoumuü ‘ember, akin piszok, szenny van’ (424.)
4. Miatper ‘méreg, harag, düh’ (428.)
5. ловюш  ‘iskolakerülő’ (432.)
6., 7. кофа, mein 'каш, плет ’кашка ‘kofa. pletykás’ (436.)
8., 9. уд'ешний, окошний ‘ügyes, okos’ (440.)
10. сорголмошний ‘szorgolmas’ (441.)
IL , 12. бечулетешний, рендеиший ‘becsületes, rendes’ (442.)
13., 14. йамборний, чендешний ‘jámbor, csendes’ (443.)
15. ирзийкен, кийн ешний ‘érzékeny, kényes’ (444.)
16. чинтолонний ‘szófogadatlan’ (448).
17. фловташ ‘nyomorult, szerencsétlen flótás’ (451.)
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18. фелватошний ‘felvágós’ (445.)
19. коргель ‘részeges, korhely’ (453.)
20. ровосний ‘ravasz’ (455.)
A térképezett lexémák kapcsán azonnal szembetűnik, hogy a kárpátaljai ukrán 

nyelvjárásokban e témakörben több hungarizmus terjedt el, mint ukrán megnevezés a kárpátaljai 
magyar nyelvjárásokban. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy 1945, illetőleg 1920 előtt 
a magyar nyelv funkciója a mindennapi életben, az oktatásban, a gazdaságban, a hivatalokban, 
az egyházi életben nagyobb volt, meghatározta az állampolgárok tevékenységét.

Meglepő, hogy az emberi tulajdonságokat jelölő idegen lexámák a kárpátaljai magyar 
nyelvjárásokban hangulatilag szinte mind negatív töltetüek, mintha a kínos képzetet keltő, 
magyarnak tekintett, esetleg sértő jelentéstartalmú szavak helyett szépítő kifejezésként 
használnák az ukrán megnevezést: szkupi, skupi, slipák, pijás. Esetenként az idegen szó 
pejorativabb árnyalatú a magyar szónál : a lingár, a bitang, a csirkefogó megfelelő szituációban 
még kedveskedő hangulatú is lehet; ahuligán, a zsulik viszont erősen lekicsinylő módon minősít. 
Kosztolányi Dezső erről így ír: “... a kellemes dolgokat anyanyelvemen tudom inkább közölni, 
de a kellemetlen d o lgok-... szemébe vágni valakinek a nyers és kínos igazságot-könnyebben 
mennek más nyelveken.” (Nyelv és lélek. -  Bp. : Szépirodalmi Kiadó 1972.66. о.). A 11 idegen 
szó közül 9 ukrán eredetű, 1 román, 1 baj.-osztr; 3 az egész magyar nyelvterületen használatos, 
9 csak a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban él.

A 20 hungarizmus közül 7 pozitív töltésű, 3 semleges hangulatú, 11 negatív hangulatú 
lexéma terjedt el a kárpátaljai ukrán/ruszin nyelvjárásokban az emberi tulajdonságok jelölésére.

Ha a fenti szavak földrajzi elterjedtségét nézzük, megállapíthatjuk, hogy az egy tömbben 
élő magyarság körében kevesebb urkán/ruszin megnevezés él; a szórványmagyarság 
kétnyelvűsége kapcsán jóval több szlávizmust használ.

A kárpátaljai ukránok/ruszinok körében a hungarizmusok ma visszaszorulóban vannak, 
hiszen 1945 után a magyar nyelv kívül maradt a hivatalos használati körön, beszélőinek aránya 
is csökkent, s helyenként a családi, magánéleti szférára szorult vissza.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a fenti tájszavak használata nemzedékenkénti 
viszonylatban is tanulságos: magyar nyelvterületen a fiatalok beszédében fordulnak elő 
leginkább szlávizmusok, ukrán/ruszin nyelvterületen fordítva- az idősebbek beszédében. Ennek 
magyarázata természetesen a két nyelv jelenlegi funkciójában, státuszában keresendő.

A röviden bemutatott anyag tanulságai:
1. A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza rendkívül fontos forrásértékű kiadvány. 

Anyaga alapján aktuális szókészleti vizsgálatokat végezhetünk a tájszókészlet mozgásáról, 
szociolingvisztikai hovatartozásairól, a tájszavak változásáról hangtani, alaktani és jelentéstani 
szempontból egyaránt.

2. Regionális köznyelvi kutatásainkat szókészleti alapon érdemes elkezdenünk, több 
lexikális egységre kiterjesztve.

Горват K.I.

Воображения мовних контакте у шалектшн лекснш 

Резюме

У nőneműi на Marcpiaai "Атласа угорських roBopie Закарпаття" т. II. проф. Лизания П.М. проводиться 
анал1з jiancKTHoï лексики в сошолшгастичному аспект/ Проанагизованин .viaTcpiaa дас також hítkv картину 
шодо воображения мовних контакте у д1алсктшй лсксиш, розкривас синхронш i aiaxpoHHi момента в розвитку 
i змшах aiancKTHoV лексики в угорських говорах Закарпатгя.
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KÓTYUK ISTVÁN

(Ungvár)

A RÁTI NYELVJÁRÁS HELYHATÁROZÓSZÓ-RENDSZERE

A ráti nyelvjárás helyhatározószó-rendszere sem a rendszer struktúrája, sem a határozószók 
állománya tekintetében nem különbözik lényegesen a köznyelvtől, az egyes határozószók 
hangtani változatainak szembeöltő gazdagsága vizsgálatukat mégis indokolttá teszi.

Mivel a helyhatározószók jelentésükben pontosan tükrözik a térbeli szemlélet három 
irányát, jelentéstani szempontból legcélszerűbb az irányhármasság szerint osztályozni őket. 
L egősibb, leíró szem pontból már nem tagolható , tehát tőszóként felfogott 
helyhatározószóinknak mindhárom szemléleti irány kifejezésére van megfelelő alakjuk; az 
újabb keletűek csak egy, esetleg két irányt tükröznek- rendszerint tartamjelentésüek-, a hiány/ 
ok/ kifejezésére viszonyragot vesznek fel. Az irányhármassági rendszer foghíjasságát néha a 
határozószó fogalmi jelentésének korlátái eredményezik, ami elsősorban a többségükben 
tartamjelentésü határozott fogalmi tartalmú helyhatározószók körében figyelhető meg.

A ráti nyelvjárás legfontosabb, leggyakrabban használt helyhatározószói a következők*.
Előzménvielentésűek: Tartamielentésüek : Végielentésüek:
alulról alúl alulra
alulról—felülrül alúl—felül alúlra-felülre
arról arra, ara ara, ára
bálról bálra bálra
amáról amära, amára amára, amára
balóudálrúl balóudált balóudálra
belülről belül belülre
bentrűl bent be. befele, befelé
előírói ‘elölről’ elől ‘elöl’ előre
előírói—hátulrúl elől—hátrúl előre-hátra
erűi, érül ëre, éré ëre, éré
- - fel—alá. fel s alá
emerűl, emérül emëre, emére
fentról fent fel
- - fel-le
- - felfele, felfelé
- félre, fére
felülrül felül felülre, felűre
hátrúlról hátról hátra
hazúlról haza. hazafele, hazafelé
hejbül hejbe ‘helvben’ hejbe

* A példák lejegyzésében csak a nyelvjárás jellemző hangtani sajátosságait jelölöm; a magyarra általánosan 
jellemző mássalhangzó-hasonulások.-rövidülések stb. eseteinek jelölését a szóalak szerkezetének jobb áttekinthetősége 
végett mellőzöm. Az alapalakot aláhúzással kiemelem.
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— helvütt -

itthonról itthon itthonra
jobbóudalról jobbóudalt jobbóudálra
jobbról jobbra jobbra
jobbról-bálról jobbra-bälra iobbra-bälra
— - kasut ‘átlós iránvban’
— - keresztül
— keresztül-kasúl -

kintről kint ki

kintrül-bentrül kint—bent kifele, kifelé 
ki-be. ki s be

kívülről kívül kívülre
kivülrül-belülrül kivül-belül kivülre-belülre
— körül —

körös-körül.
kömyes-körül,
kömyös-körül,
kömyetlen-körül

— körbe ‘körül’ -

— körbe-körbe —

— körbe-karikába -

közelről közel közeire
lentről lent к
— — lefelé, lefele
messziről messzi, messze messzire
messzünnen - -

odaátrúl odaát, odaátal odaátra
otthonrul otthon otthonra
— össze-vissza -

— — oda-vissza
sokfelül sokfelé, sokfele sokfelé sokfele
— — sréaen. sréhen
— - srésunt. sréhunt
— szanaszíijel -

szemből szembe ‘szemben’ szembe
— szemközt - -

— szerte -

— szertesszíiiel.
szerteszilt

—

— szíjjel -

— szíltibe-hosszábba -

— tél—túl -

— té-tova -

túlról túl túlra
túlonnan, túlonnat - -

— vígig ‘végig’ vígig
— — víges-vígig, vígeslen- 

vígestelen-vígig



Hiányoznak a ráti nyelvjárásból a mutató névmási előtaggal nyomósított idebent, odafent, 
idekint, odalent típusú határozószók -  az odaát, odaátal kivételével - , ezeket az irodalmi 
nyelvből ismerik, de a beszédben nem használják; hasonlóképp afenn, lenn, benn, kinn, künn 
alakokat sem.

A helyütt csak minőség- és mennyiségjelzős szerkezetekben fordul elő, önállóan nem: jó  
helyütt, rossz helyütt, két helyütt, sok helyütt stb.

A tartalmas határozószókból gyakran alakulnak előzményre és végre utaló kettős 
határozók: előlrűl hátrúlra, jobbrúl balra, lentrűl felig, otthonrúl haza stb.

A határozott fogalmi tartalmú helyhatározószók között külön csoportot képeznek a 
személyragos határozószók.

Ragokból alakultak:
bennem, benned, benne, bennünk, bennetek, bennek 
belőllem, belőlled, belőlle, belőllünk, belőlletek, belőllök 
belém, beléd, belé/je/, belénk, belétek, beléjek

rajtam, rajtad, rajta, rajtunk, rajtatok, rajtok 
rullam, rullad, rulla, rullunk, rullatok, rullok 
rám, rád, rá/ja/, ránk, rátok, rájok

nálam, nálad, nála, nálunk, nálatok, nálok 
tiillem, tiilled, tülle, tüllünk, tülletek, tüllök 
hozzám, hozzád, hozzá/ja/, hozzánk, hozzátok, hozzájok 
Névutókből alakultak:
alattam, alattad, alatta, alattunk, alattatok, altattok 
aluliam, aluliad, alulla, aluliunk, aluliatok, aluliok 
alám, alád, alá/ja/, alánk, alátok, alájok

előttem, előtted, előtte, előttünk, előttetek, előttök 
elimbül, ‘előlem ’, elidbül, elibül, elinkbül, elitekbül, eliekbül 
elimbe, ‘elém ', elidbe, elibe, elinkbe, elitekbe, eliekbe

felettem feletted, felette, felettünk, felettetek, felettek  
felüliem fölőlem ', felülied, felülié, felüliünk, feliilletek, felüllök 
felém föléin '.feléd, felé, felénk, felétek, feléjek

megettem, megetted, megette, megettünk, megettetek, megettek 
megülem ‘mögülem ', megüled, megüle, megülünk, megületek, megülek 
megém, megéd, megé/je/, megélik, megétek, megéjek

köztem, közted, közte, köztünk, közietek, köztök
közzüllem, közzülled, közzülle, közzüllünk, közziilletek, közzüllök
közzém, közzéd, közzé, közzénk, közzétek, közzéjek

körülöttem, körülötted, körülötte, körülöttünk, körülöttetek, körülöttök
felém, feléd, felé/je/, felénk, felétek, feléjek
utánnam, utánnad, utánna, utánnunk, utánnatok, utánnok
E személyragos határozószóknak a beszédben igen gyakoriak az én, te, ű, mi, ti, ü 

személynévmással nyomósított alakjaik is. /Érdekes, hogy a többes 1. és 2. személyű mi, ti 
ebben az alakjában csak itt fordul elő, egyébként mindig mink, tiki.
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A ráti nyelvjárás névmási helyhatározószói között leginkább a fonetikai variánsok 
gazdagsága szembeötlő.

Mutató névmási értelműek:
innen, innét, innét itt ide
innenfelűl - idefelé. idefele
onnan, onnat. onnét, onnét ott oda
onnanfelül, onnetfelűl - odafelé, odafelé
eminnen. eminnet. eminnét emitt emide
amonnan. amonnat. amonnet. 
amonnét

amott amoda

— - amodafelé. amodafele.
emérül, emerünnen, eme- 
rünnet

emére. emérefele

am ára, amára, am ár un n an, — amára, amára,
amârunnat, amârunnen, am árafelé, amárafelé,
amänmnet, amarunnét amarafele, amárafele
ugyaninnen. uzvaninnet. и- 
gyaninnét

ugyanitt ugyanide

ugyanonnan, ugyanomat, 
ugyanonnet, ugyanonnét

ugyanott ugyanoda

— ehol. ehun —
- éhéit, ah ait —

Ezek közül az egyszerű rámutatok gyakran előfordulnak nyomósított alakban is: éppitt,
éppott, éppen itt, éppide, éppen oda stb. Érdekes sajátsága a nyelvjárásnak, hogy a távolra
mutatók használatosak a fokozó-nyomósító szerepű él- előtaggal: élamott, élamonnah, élamára, 
élamaddig stb.

Kérdő névmási értelműek:
honnan, honnal, hőimen, 
honnet, hóimét

hol, /rég/ hon, hun hova. hová

merül, mérünnen. 
m erűimet, m erűimét

mère mère

mérefelül mérefele merefelé. mérefele
met tül

Vonatkozó névmási értelműek:

meddie. medáie

ahonnan, ahonnat. 
ahonnét, ahonnét

ahol. ahon ahova, ahová

amend, amerünnet. 
amerünnét

amère amère

amérefelül. amerünnet. amérefele amérefele. amérefelé
amerünnét /
amettül - ameddig

A vonatkozó helyhatározószóknak a ráti nyelvjárásban csak a teljesebb alakjuk él; a 
rövidebb alak ismeretes ugyan az irodalomból, de a mindennapi beszédben nem használatos. 
/Összetételi előtagként azonban előfordul a rövidebb alak: hol-ott, honnat-omatl.
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Határozatlan névmási értelműek:
valahonnan, valahonnat, valahol, valahon valahova, valahová
valahonnet, valahonnét
valám erűi valám ere valamére

valamerefele
níhonnan. níhonnat, néhol níhova. níhová
níhonnet, níhonnét
iminnen—amonnan, iminnet— imitt-amott imide-amoda
amonnat, iminnét—amonnét
honnan—onnan, honnet—onnét hol—ott ‘néhol’
egyfelől
másfelől
máshonnan, máshonnat, máshol máshova, máshová
máshonnet, máshonnét

másutt
másfelől — másfele, másfelé
egv helyűmen, egy helyűimet, egy helyütt egy helyűvé
egy helyünnét
más helyűimen, más helyűimet, más helyütt más helyűvé
más helyünnét

Általános névmási értelműek: 
összefoglalók:
mindenünnen, mindenünnet, mindenütt mindenüvé
mindenünnét
mindenfelől mindenfele mindenfele, mindenfelé
mindenhonnan, mindenhonnat, mindenhol mindenhova, mindenhová
mindenhonnet, mindenhonnét

megengedők:
akárhonnan, akárhonnan, akárhol, akárhol akárhova, akárhová
akárhonnat, akárhonnet
bárhonnan, bárhonnat, bárhol, bárhon bárhova, bárhová
bárhonnet, bárhonnét
akárm érül, akar mérői, akarni éré, akármére a körmére, akármére
akárm érőmet, akárm érőimét
bárakárhonnan. bárakárhonnat, bárakárhol bárakárhova
bárakárhonnet
bár akárm élői, bárakárm erűimet — bárakármére. bárakánnére

tagadók:
sehonnan, sehonnat, sehol, sehon sehova, sehová
sehonnen, sehonnét, sehonnét
sem érői, semérünnen, • sem éré sehova, sehová
semérünnet
semérefelül — semérefelé, semérefele
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A névmási helyhatározószók, kivált a mutató névmásiak, igen gyakran szerepelnek kettős 
határozóként: nehéz innen oda járni, emumét amoda nem tenne egy szalmaszálat ‘lusta’, 
mettiil meddig kell felásni, sehonnan sehová nem tettem semmit stb.

Alaktani tekintetben a helyhatározószókra a ráti nyelvjárásban ugyanaz jellemző, ami a 
köznyelvben: nincs szabályos toldalékolási rendszerük /a személyragosak kivételével/, néhány 
határozószó azonban fogalmi jelentésétől függően felvehet egy-két toldalékot: a fokjelet és 
viszonyragokat.

Teljes fokozási alaksora csak néhány határozott fogalmi tartalmú tartam- és végjelentésü 
helyhatározószónak van: 

tartamj elentésűek :
bent — bentebb, legbentebb, legeslegbentebb
fent -  fentebb, legfentebb, legeslegfentebb
közel -  közelebb, legközelebb, legeslegközelebb
messze — messzebb, legmesszebb, legeslegmesszebb
véghatározói jelentésűek:
be — beljebb, legbëljebb, legeslegbêljebb
fe l  -  feljebb, legfeljebb, legeslegféljebb
ki — kijjebb, legkijjebb, legeslegkijjebb
le — lejjebb, légi éjjebb, legeslegléjjebb
Szabálytalanul képezi alaksorát az előre: előrébb, legelőrébb, legeslegelőrébb, valamint 

a sokfelé: többfelé, legtöbbfelé.
Csak -  bb nélküli felső- és túlzófokú alakja van a következőknek:
alul — legalul, leges legalul
belül -  legbelül, legeslegbelül
elöl — legelöl, legeslegelől
hátrál — leghátrúl, legesleghátrúl
kívül -  legkívül, legeslegkivül
vígig -  legvígig, legeslegvigig
Nem fokozhatok a megkövült névutós alakulások.
A névmási helyhatározószók körében csak a végjelentésüek közül fokozhatok — de csak 

a középfok jelét kapják -  a következők: 
ide — idébb 
oda — odább, odébb 
emide -  emidébb 
amoda -  amodább, amodébb 
emére -  emérébb 
am ára -  amárább, amarébb
Ha a tartam-, illetőleg előzményjelentés fokozására van szükség, akkor a megfelelő 

középfokú, illetőleg delativusi rágós középfokú alak teszi teljessé az irányhármassági sort: 
odábbrál /nem: onnanabbrúll, odább van /nem: ottabbl.

Gyakran a fent, lent, kint, bent fokozási alaksorába is kiegészüléssel illeszkedik be más 
fokozott alak:

fen t —fentebb, legjélül 
lent -  lentebb, legalul 
kint -  kijjebb, legkívül 
bent -  bentebb, legbelül
A kérdőnévmásiak közül csak a merre képez középfokot: merrébb.



A vonatkozó, a határozatlan és az általános névmási helyhatározószók lexikai jelentésük 
sajátos jellege, ajelölt körülményjelentés totalitása miatt nem fokozhatok.

Mivel a határószók már önmagukban is valamely viszonyjelentést fejeznek ki, további 
mondattani viszonyításuk kizárt. A határozott fogalmi tartalmú helyhatározószók azonban a 
hiányzó hármas alak esetén a szükséges irány/ок/ kifejezésére tovább viszonyíthatok egy-két 
esetraggal. Egy-egy határozószó tehát legfeljebb két viszonyragot kaphat a hiányzó előzmény
vagy véghatározói jelentés kifejezésére. Ez rendszerint a delativusi és a sublativusi esetrag: 

messze — messzirül, messzire 
közel — közelről, közeire 
bent -  bentrűl 
kint -  kintről
hátrál — hátrúlrúl, hátrúlra 
elől -  elölről, előre
Határjelentés kifejezésére néhány névmási helyhatározószó kaphat ablativusi, illetőleg 

terminativusi ragot: innentől, onnattúl, idáig, odáig, ahonanntúl stb.
Természetesen fokozott alakok is kaphatnak viszonyragot: bentebbről, fentebbre, 

legfelüdre, legesleghátúlrúl; odébbrúl, idébbre stb.
Mint említettem, a véghatározó mutatónévmási fokozott alakok tartamjelentésben is élnek, 

előzmény- és véghatározói viszonyrag teszi teljessé irányhármassági alaksorukat: odább, 
odábbrúl, odábbra; idébb; idébbről, idébbre; amarrább, amarrábbrúl, amarrábbra stb.

Néha a nyomaték kedvéért, az irányjelentés pontossabbá tételére kezdve, fogva névutó 
társul az előzményragos helyhatározószóhoz: inenntid kezdve, onnattúl fogva; amonnattúl 
fogva az erdőig csupa kaszáló stb.

A helyhatározószóknak nyelvjárásunkban is jellemzője a többszófajúság. A vonatkozó 
és megengedő névmásiak egyben kötőszók is. Igekötőként is él a ki, be, el, fel, hátra, félre, 
felül, körül, közbe, szíjjel, szilt, szembe, vígig stb. Időhatározói jelentésben isjáratos az addig, 
ameddig, bármeddig, előtte, utánna, közel stb.; módhatározói szerepű lehet a körbe-körbe, 
körbe-karikába, állapothatározó is a szerteszzijjel, szanuszijjel stb. Névutóként is szerepel az 
alúd, felőli, körül, túl, szembe stb. Az alkalmi szófaji átcsapás is ugyanúgy jellemző rájuk, mint 
a köznyelvben.

Ииипван Ковпиок

СИСТЕМА НАРЕЧИЙ МЕСТА В ГОВОРЕ с. РАТОВЦЫ 

Р е з ю м е

В статье анализируется система наречий места в говоре с. Ратовцы; подан реестр собственно наречий, 
местоименных наречий и лично-притяжательных наречных форм (супплетивных косвенных форм личных мес
тоимений) со значением места по тройственной пространственной направленности: указываются случаи 
присоединения к ним прилепов. форм степеней сравнения и способность выступать в роли других смежных 
частей речи.
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КУЛЯ ФЕД1Р 
НЕЦЕ ЖУЖА

(Ужгород)

СПЕЦИФІКА ДІЇ МЕХАНІЗМУ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗНАНЬ 
З ОДНІЄЇ МОВИ НА ІНШУ 

(на матеріалі угорської національної школи)

Суть специфіки навчання іноземній мові у національній школі взагалі ми бачимо 
перш за все у навчанні трьом, як правило, різносистемним мовам -  трилінгвізмі, їх 
взаємодії і взаємовпливу. Іноземна мова є третьою у порядку включення у навчальний 
процес, а в часі навчання функціонує одночасно з рідною і державною українською. 
Вирішення цієї проблеми пов’язано з розкриттям і методичним обгрунтуванням цілого, 
ряду сумісних питань, які потрібно розглядати не тільки через площину методики, але 
й через призму трьох різносистемних мов, які вивчають учні одночасно.

Сучасна теорія і практика навчання іноземній мові є багатоплановою, інтегрова
ною, яка охоплює широке коло наук -  мовознавство, соціологію, психолінгвістику, лінг- 
водидактику, загальну і соціальну педагогіку, етнопедагогіку, етнокультуру та інші науки. 
Зацікавленість таким широким колом наук в обгрунтуванні теорії і практики навчання 
іноземній мові пояснюється перш за все ще недостатнім вивченням цього соціального 
феномена в умовах полілінгвізма, як і методики дії механізму перенесення знань з од
нієї мови на іншу. Хоча на практиці, зокрема, у школах національних меншин, у яких 
учні одноразово вивчають три мови -  рідну, українську і іноземну, перенесення між
мовних знань з однієї мови на іншу спостерігаємо у роботі досвідчених вчителів об
ласті.

Перенесення знань з однієї мови на іншу перш за все обумовлено психологічними 
особливостями у засвоєнні другої чи третьої мови. Б.Беляев пише: “...засвоєння другої мо
ви (іноземної) йде не через нове світосприймання і не шляхом повторення раз уже прой
деного процесу, а здійснюється через раніше засвоєну мовленєву систему” [1,232].

Проблему перенесення знань з однієї мови на іншу, як і явищ транспозиції і 
інтерференції, висвітлено у працях А. Дістервега, М. Уста, Фр. Міклошиця, Л. Щерби, 
М. Жинкіна, Б. Беляева, Ю. Жлуктенко, П. Лизанця, Г. Меліки та інших. У працях цих 
вчених висвітлено питання транспозиції і інтерференції нарівні загального мовознавства 
чи порівняльної (окремих проблем) лінгвістики. Ними практично не розглядаються проб
леми методики навчання двом чи трьом мовам, зокрема у національній школі.

Ми ставимо собі за мету висвітлити окремі питання транспозиції і інтерференції у 
методиці навчання німецькій мові в угорській школі.

Угорська і німецька мови різносистемні. На рівні навчання німецькій фонетиці 
маємо явища як транспозиції, так і інтерференції. Явища транспозиції маємо у навчан
ні німецьким голосним і, а, о, и, е, як і умлаутованим голосним а, ö, іі. Артикуляційна 
база голосних угорської мови подібна чи майже подібна з німецькою мовою. Трудно
щів у засвоєнні німецьких голосних учні угорських шкіл не мають. Інша річ, що в ін- 
шонаціональному оформленні речення (мовлення) спостерігаємо, чітко виражену
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інтерференцію. Потрібна клопітка робота вчителя, його досвід, як і сумлінна праця самих 
учнів, щоб усунути в мовленні вплив рідної мови. Адже засвоєння іноземної мови на 
відміну від рідної йде шляхом, протилежним тому, яким йде розвиток і засвоєння рідної 
мови. Засвоєння рідної мови йде неусвідомлено і ненамірено, а іноземну мову, враховую
чи вік учня, учень вивчає усвідомлено, націлено на мету, на перспективу. Іншими слова
ми, засвоєння рідної мови йде ніби “знизу вверх”, а засвоєння іноземної мови в умовах 
школи йде “зверху вниз”, що і визнає макроструктуру уроку іноземної мови.

Характер механізму перенесення знань багато в чому залежить і від макроструктури 
уроку чи занять у вузі. Традиційно макроструктуру уроку можна визначити таким чи
ном: засвоєння знань (сприймання, усвідомлення, запам’ятовування, узагальнення і сис
тематизація), формування на основі первинних знань умінь, їх автоматизація і перехід 
у навики. Кожний макроструктурний елемент уроку має мету і завдання сформувати 
поняття. Для цього у вчителя є широкий арсенал (повинен би бути) дидактичних засо
бів, як і навчальних посібників, але головне -  це спроектувати мету чи завдання зас
воєння знань шляхом тренувальних вправ (контрастивних) тренувального плану.

Візьмемо для прикладу “Німецькі прикметники”. Відомо, що функцію приймен
ників в угорській мові виконують відмінкові закінчення чи післямова. А звідси учні 
роблять чимало помилок у вживанні прикметників у німецькій мові, а в своїй більшос
ті просто не вживають їх.

Наприклад: Nyáron Budapestre utazom.
1. Sommer fahre ich in Budapest.
2. lm Sommer falué ich auf Budapest.
3. lm Sommer fahre ich an Budapest.

Правильно: lm Sommer fahre ich nach Budapest.
Німецькій мові властива розгалужена категорія роду, відмінків, як і широко розга

лужена система часових форм. Саме відсутність в угорській мові цих категорій є од
нією з причин морфологічних помилок в учнів угорських шкіл.

Засвоєння роду німецьких іменників викликає в учнів угорських шкіл чимало труд
нощів.

Наприклад: Der(die, das) Buch ist interessant.
Правильно: Das Buch ist interessant.
Або: Die (dér, das) Mádchen heisst Erika.
Правильно: Das Mádchen heisst Erika.
Досить з великими труднощами засвоюють учні угорських шкіл відміни іменника, 

яких в угорській мові не має. Відміни іменника в німецькій мові пов’язані з категорією 
роду, який і визначає ту чи іншу відміну іменника. В угорській мові не має чітко вираженої 
відмінникової системи, а відміна іменника визначається за допомогою флексій. Ця різ
ниця і є причиною помилок при перекладі чи мовленні.

Наприклад: 1. Én segítek édesanyámnak.
Варіанти помилок: a) Ich helfe die (das) Mutter.

б) Ich helfe Mutter.
в) Ich helfe mein (rneine) Mutter.

Правильно: Ich helfe meiner (dér) Mutter.
2. Mi megmutatjuk a vendégeknek szülővárosunkat.

Варіанти помилок: a) Wir zeigen Gáste die Heimatstadt.
б) Wir zeigen die Gáste dér Heimatstadt.
в) Wir zeigen die Gásten die Heimatstadt.

Правильно: Wir zeigen den Gásten die (unsere) Heimatstadt.
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Спостерігаємо типові помилки при утворенні множини іменників німецької мови. 
У німецькій мові є 4 типи утворення множини іменників, а в угорській мові іменники 
утворюють множину за схемою: основа + суфікс к.

Наприклад: 1. A tankönyvek a padokon fekszenek.
а) Die Lehrbűche Hegen auf Bankén.
б) Das Lehrbúch Hegen auf die Bankén.
в) Die Lehrbűcher Hegen auf dér Bankén.

Правильно: Die Lehrbűcher Hegen auf den Bánken.
2. Ősszel a madarak elrepülnek.

а) In Herbst fliegen Vögel weg.
б) lm Herbst fliegen Vögel weg.
в) lm Herbst fliegen die Vögel weg.

Правильно: lm Herbst fliegen die Vögel weg.
Чимало помилок спостерігаємо в учнів угорських шкіл при вживанні кількісних 

числівників, як і при вживанні “viel”, “beide” в однині.
Наприклад: 1. Osztályunkban 10 pad és két szekrény van.

а) In unser Klasse gibt es 10 Bank und zwei Schrank.
б) In unseren Klasse sind 10 Bank und zwei Schrank.
в) In unserer Klasse gibt es 10 Banké und zwei Schrank. 

Правильно: In unserer Klasse gibt es 10 Bánke und zwei Schránke.
2. Országunkban sok szép város van.

а) In unserem Land sind viel schön Stadt.
б) In unserer Land sind viele schöne Stadt.

Правильно: In unserem Land sind viele schöne Stádte.
3. Mindkét leányt Mónikának hívják.

а) Beide Mádchen sind Mónika.
б) Beide Mádchen heisst Mónika.

Правильно: Beide Mádchen heissen Mónika.
Засвоєння і вживання німецького дієслова, як і часових форм німецької мови, даєть

ся учням угорських шкіл досить важко. У німецькій мові маємо три форми минулого часу 
-  Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, які різняться одна від одної у сфері і часу дії у мину
лому, а в угорській мові, як і в сучасній українській мові, мають одну форму минулого 
часу.

1. Én egy érdekes könyvet olvasok.
Ich lese ein interessantes Buch. 

lm Prateritum hatten die Schuler so übersetzt:
Ich leste ein interessantes Buch.

Правильно: Ich las ein interessantes Buch.
lm Perfekt: Ich habé ein interessantes Buch gelest.

Правильно: Ich habé ein interessantes Buch gelesen.
Утворення та вживання дієприкметника II -  Partizip II дається учням теж нелегко, 

бо в угорській мові форми дієприкметник II немає. А звідси цілий ряд помилок, зокрема:
fahren, fuhrte, gefuhren; 
lesen, lasse, gelassen; 
tragen, trugte, getragen; 
bekommen, bekamm, gebekommen; 
aufstehen, stehten auf, geaufstehen; 
erzáhlen, erzáhlt, geerzáhlt
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Правильно: fahren, fuhr, gafahren;
lesen, las, gelesen; 
tragen, trug, getragen; 
bekommen, bekamm, bekommen; 
aufstehen, stand auf, aufgestanden; 
erzählen, erzählte, erzählt.

Наприклад: 1. Wolfgang segitett édesapjának.
Wolfgang hat dem Vater gehelfen.

Правильно: Wolfgang hat dem Vater geholfen.
2. A gyerekek levelet kaptak.

Die Kinder haben einen Brief gebekommen.
Правильно: Die Kinder haben einen Brief bekommen.

3. Johann elolvasott egy könyvet.
Johann hat ein Buch gelasen.

Правильно: Johann hat ein Buch gelesen.
Ha pißHi синтаксиса спостерпаемо вплив штерференцп у порушенш рамковоУ 

консгрукци шмецького речения. В угорськш mobí двочленшсть не обов’язкова, що i вик- 
ликае в учшв у мовленш помилки -  учн1 у мовленш, як i написанш, пропускають ним er. 

Наприклад: 1. Most egy érdekes könyvet olvasok.
Jetzt lese -  ein interessantes Buch.

Правильно: Jetzt lese ich ein interessantes Buch.
2. Ma otthon maradok, mert beteg vagyok.

Ich bleibe heute zu Hause, weil -  krank bin.
Правильно: Ich bleibe heute zu Hause, weil ich krank bin.

3. Ha eljön a nyár, meleg lesz.
Wenn der Sommer kommt, wird -  warm.

Правильно: Wenn der Sommer kommt, wird es warm.
Другою характерною особливютю помилок у мовленш учшв ушрських шкш на рш- 

hí синтаксиса простого речения е пропущення зв’язки “ist—sind” у шенниковому присуд- 
ку. Причиною цьому е те, що зв’язка в (менниковому присудку угорськш mobí не властива. 

Наприклад: 1. О az én barátom.
Er mein — Freund.

Правильно: Er ist mein Freund.
2. A költő egy ember, aki verset ir.
Der Dichter -  ein Mensch, der Gedichte schreibt.

Правильно: Der Dichter ist ein Mensch, der Gedichte schreibt.
3. A bátyám szorgalmas diák.
Mein Bruder -  ein fleissiger Student.

Правильно: Mein Bruder ist ein fleissiger Student.
Нимало помилок (штерференщйного плану) спостерпаемо в учшв угорських шкш 

у б удою речения, порядку слш, зокрема у складношдрядних речениях, однак це питания 
висвплимо наступним разом.

1з вшценаведеного можна зробити таю висновки:
1. Mobhí, як i мовленев1 навики рщно! мови (уторсько'О, як i набуп навики в npoueci 

навчання украшсьгай mobí, повинш би бути перенесет у пронес навчання шмецькш mobí. Ця 
обставина вимагае укладання окремих програм, як i укладання пщручниюв з урахуванням 
трьох р1зносистемних мов, шляхом сшвставлення ( контрастивноеп) трьох мов (трилшгазм);
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2. Мехатзм перенесения знань з одше!' мови на imny ми бачимо в урахуванш бази рщнсм 
мови, конграставносп, що значно скорочуе обсяг теоретичних повщомлень, правил про 
шмецьку мову за рахунок перенесения знань з piaHoï мови. Звщси виникае i таке питания: 
Яким повинен бути вчитель нацюнальнсл школи, йога професшш i особисгп якосп? Ми вва- 
жаемо, що bíh повинен р1внозначно (вшьно) володии як шоземною, так i рщною мовою уч- 
híb. 1ншими словами, урахування мехашзму смислового перенесения знань з одше\ мови на 
шшу значно змптос макроструктуру i методику уроку з шоземнсл мови.

Макроструктурш елементи притаманш кожному уроку в нацюнальнш школ!, але 
реал1зуються вони в р1зних мжроструктурних його елементах -  формах, прийомах i 
методах роботи, як i у досвцп особи вчителя.
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Kulja Fecior 
Nece Zsuzsanna

A NYELVTANI ISMERETEK ÁTADÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI 
(AZ ANYANYELVŰ ISKOLÁKBAN TETT MEGFIGYELÉSEK ALAPJÁN)

R e z ü m é

A nyelv szerkezeti sajátosságainak ismerete fontos szerepet játszik az adott nyelv oktatásának cs elsajátításának 
folyamatában. Egy idegen nyelv megtanulása már önmagában véve sem könnyű feladat, különösen akkor nem. ha a 
tanuló anyanyclvc cs az adott idegen nvelv különböző eredetűek. Az iskolákban cs a feisőoktatású intézményekben is 
kitűnnek c nehézségek abban az esetben, ha például egy magyar anyanyelvű tanuló a kötelező ukrán nyelv mellett még 
egy harmadik nyelvvel is megismerkedik (pl. német, angol, francia). Bár a két idegen nyelv csak másod- illetve 
harmadsorban kapcsolódik be a tanulás folyamatába, időben mégis egyszerre funkcionálnak az anyanyclvvel, ami 
különböző nyelvi bonyodalmakat okoz a tanuló számára.

Vigotszkij véleménye szerint: “...az idegen nyelv elsajátítása az anyanyelv fejlődésével ellentétes úton történik. 
Az anyanyclvct a kisgyerek nem tudatosan és nem is szándékosan sajátítja cl, mig az idegen nyelvet tudatosan cs 
szándékosan tanulja az ember". Következésképpen az anyanyelv elsajátítása "fentröl lefelé", mig az idegen nyelve 
ellenkezőleg, “lentről felfelé” történik.

A második és harmadik idegen nyelv közötti ismeret átadása jellege alapján lehet pozitív (transzpozició) vagy 
negatív /intcrfcrcnció/. A magyar anyanyelvű diákok körében megfigyelhető mindkét jelenség.

A hanglejtés (intonáció), valamint az elöljárószók és a főnevek kategóriáinak helytelen használata okozza a 
magyar anyanyelvű diákok legalapvetőbb hibáit az idegen nyelvek elsajátítása folyamán. Ennek oka az, hogy a nyelvek 
grammatikai szerkezete merőben eltér egymástól (a magyar agglutináló, az indoeurópai nyelvek flcktálók. a magyar 
nyelvben pl. ismeretlen a nyelvtani nem fogalma stb).

A nyelvtanároknak alapos, sokoldalú grammatikai ismeretekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy egy idegen nyelvet 
alaposan, szerkezeti sajátosságaival együtt meg tudjanak tanítani, még akkor is, ha a célnyelv és az anyanyelv merőben 
különbözik egymástól...

31



ЛАВЕР B.I.

(Ужгородj

ДЕРИВАЦІЙНА БАЗА ФРАЗЕМ УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Відомо, що суть фраземної дериватології полягає в тому, що перш ніж утворюється 
фразема, на базі різних мовних одиниць виникає нове значення, нова внутрішня форма -  
образ, який і є мотивуючою основою творення фраземй. За винятком окремих праць [11, 
238-239], можна сказати, що діалектна фраземна деривація по суті ще не досліджена.

На підставі аналізу фактичного матеріалу можна констатувати, що в українських 
говорах району Карпат функціонує чимало різновидів дериваційних баз утворення діа
лектних фразем.

Шляхом нарощування та інтеграції утворюється фразема на базі окремого слова.
Так, іменник máma (угор, talp) [32, 218] у середньозакарпатських та лемківських 

говорах, крім прямого значення “підошва”, функціонує також із переносними значен
нями а) “твердий”, б) “дурний”. Для підсилення місткості значення “дурний” слово 
тіїлпа нарощується прикметником гумова (угор. gumi) [32, 69]. Тепер уже новий образ 
словосполучення máma гумова стає дериваційною основою, на базі якої й виникає фразе
ма m ám a —тумова/гумійова “дурень”, груб.

Для підсилення експресивної виразності, інтенсифікації семантики в результаті 
інтеграції або тавтології виникають парні структури фразем типу ни згусти ни сплести 
ни скозйчити (сзакарп.), н ’і соб н ’і цобё (бойк., бук., гуц.) з ким “про безвольну люди
ну”; казан’а казіїти (сзакарп., лем.) “довго говорити”; нахтём хтемённий (бойк., сзакарп.) 
“вічно” і под.

Досить продуктивними засобами творення фразем є “розкладання” дієслова на 
віддієслівні іменники на зразок “впасти в лёж у (бойк.) “захворіти”, dámu dáexy 
(сзакарп.) “дати хабаря”, а також табу та евфемізми: вуйко із склёпу, полоніте 'кий вуйко 
(бук., гуц.) “ведмідь”; той/шчо в páni (бойк., гуц.) “чорт” і под.

Мінімальні фраземні одиниці [5, 9; 12; 100-101], переважно адвербіальні [18, 43- 
44; 22, 98], утворюються на базі прийменникових конструкцій типу од повивача “змал
ку”, за д ’бкуву “безплатно”, з головы “напам’ять”, на бётон “обов'язково” (сзакарп.), 
на конт, на бороду, на овёс (бойк., гуц., бук.) “у кредит” і под.

У досліджуваних говорах до продуктивного способу творення фразем можна від
нести вільні словосполучення, коли відбувається його поетапне переосмислення [14, 
148; 13, 4; 3, 37, 39; 10, 73], процес фраземної транспозиції [10, 75] вільного словоспо
лучення. У результаті цього його смисл, зміст, похідний від прямих значень слів, 
перетворюється у внутрішню форму, в новий образ, а вільне словосполучення стає 
матеріальним засобом вираження цієї внутрішньої форми, тобто перетворюється у фразе- 
му [12, 99]. Так, наприклад, основне значення вільного словосполучення пуста вулиця 
є “нічим не заповнений простір між двома рядами будинків”, а його компоненти мають 
і переносні значення: пустий -  “несерйозний, даремний, марний, безглуздий”; вулиця -



“місце для гуляння молоді” [34, VIII, 398; 1,785]. У діалектному мовленні ці значення в 
процесі подальшого віддалення від конкретної ситуації, перенесення семантики на особу 
виникає новий образ, нова субстантивна внутрішня форма з певними коннотаціями -  
“ледар”, “гультяй”, що й стало дериваційною базою нової фраземи. Словосполучення 
nycmá вулиц’а, тепер уже як матеріальне вираження цієї внутрішньої форми, 
перетворилося у фразему пустії вулиц’а (сзакарп.) “гультіпака”, “нероба”. Пор. ще: 
жебрйча торба “про бідного”; тр ’астй бід ой “бути бідним”; кругйй світа (бук.) “да
леко”; паску М&МІ (гуц., лише в дитячому мовленні) “побити кого”.

Шлях від речення до фраземи -  це складний процес, коли, відриваючись від конкрет
ної ситуації, від конкретного змісту, в структурі речення відбувається стирання, переос
мислення прямих значень усіх (або частини) слів, у результаті чого формується своєрідна 
внутрішня форма. Її специфіка на відміну від внутрішньої форми, що виникла на базі 
вільного словосполучення, в тому, що в процесі її утворення одноразове судження зву
жується до поняття, тобто вона еквівалентна слову. Далі цей образ матеріалізується за 
допомогою структури того ж речення, перетворюючись у фразему. Так, наприклад, речен
ня Лотка впала в помййі виражає судження про факт дійсності сукупністю прямих 
лексичних значень усіх слів речення. Коли людина їсть, а ложка з якоїсь причини падає 
на землю, тим більше в помййі, це викликає незадоволення. У результаті певних причин, 
віддаляючись від реального змісту, переосмислюючися, очевидно, окремі слова “піїда- 
ти”, “помййі” або словосполучення “піїдати в помййі” (в попіл) в золу і под. наповняються 
переносним значенням того ж плану, зокрема, “неприємна дія суб’єкта”. Останнє стає 
внутрішньою формою, але вона вже еквівалентна з поняттям “неприємність”, “біда”, “горе” 
і под. Засобом вираження цієї дериваційної бази виступає структура того ж речення в ролі 
фраземи -  ло(шка)жйц ’а enáia в помййі (в золу) в попіл, у кого “прийшла біда”.

Якщо в реченні є слова з переносним значенням, в такому випадку ці переносні 
значення, інтегруючись із значенням інших слів структури, формують внутрішню форму, 
на базі якої виникає фразема. Так, наприклад, речення зубы дзвдн ’ат ларум складаєть
ся із слова з прямим значенням “зубы” і слова з переносним значенням дзвон’ат’, за
мість “стукайуть”. Разом із значенням й емоціонально-експресивною коннотацією тре
тього компонента ларум (нім. Larm, шум, тривога) [ЗО, 376] утворюють внутрішній 
образ, який і став дериваційною базою фраземи зубы ларум дзвон’ат, жарт, (гуц.) 
“мерзнути”, “налякатися”. Додаткові відтінки фраземного значення в таких фраземах 
можуть виникати і за рахунок народної етимології запозиченого компонента, за рахунок 
нерозуміння його прямого значення носіями фраземи. Аналіз фраземіки українських 
говорів району Карпат підтверджує думку про те, що речення різної структури можуть 
виступати дериваційною базою для утворення всіх, крім субстантивних, фразем. Пояс
нюється це тим, що останні переважно виконують лише номінативну функцію, а ад’єк
тивні, вербальні, адвербіальні -  номінативну і комунікативну. Пор.: Сонце/міс ’ац ' світиш ’ 
з голови у  кого (сзакарп.) “старіє”; Дід ’ко в н ’ому сидйт ’ (бук.) “про погану людину”; 
Туди й Христос не ходив (лем.) “далеко”; Ґергелйц ’а би тебе зйіла (бук.) і под.

На сьогодні у фраземній дериватології загальновизнано, що паремії є продуктив
ною базою творення фразем [20, 80-96; 14, 142; 22, 184]. Це підтверджується і факта
ми фраземіки досліджуваних говорів. Слід зауважити, що від паремій з прямим значен
ням утворюються фраземи з нейтральним значенням, а від паремій з переносним зна
ченням -  образні фраземи [12, 100].

Оскільки паремії здебільшого -  це складні синтаксичні структури, то відповідно 
до закономірностей фраземної дериватології фраземою стає або перша, або друга, а
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деколи обидві частини такої структури. Пор., наприклад: Старий кін ’ борозди не ncyűé, 
жарт.—» старий кін’, жарт, “досвідчена людина”. Ко у  кдмен л ’ізе/тот с'а вчорнйт’ 
(сзакарп.) —»укдм енл’ізти “втручатися в чужі справи"\Масн ’і словй/сухі долбн ’і (бойк., 
лемк., сзакарп.) —» м а с и і слова у  кого “про лицемірного, фальшивого”; сухі долоні в 
кого, зневаж, “нероба, ледар”.

До продуктивних дериваційних баз діалектних фразем слід віднести різноманітні 
жанри фольклору. Пор., наприклад, з небилиць та анекдотів: русин вернувся з Америки 
додому, не заробивши нічого. Земляки його питають: “ А што (Андрійу) там роботу не 
дайут?” -  “Давут’ (давут’), -  відповідає, -  ш ’е й амеріц’кий столйц’”. Тут же коліном 
ударив співбесідника у м ’яке місце. Для дітей, які це спостерігали і слухали, почутий 
вираз став початком гри: “Хбчеш/дам ти амеріц’кий столйц’, який поступово стає фразе- 
мою dámu амеріц ’кий столйц' кому (сзакарп.) “ударити кого коліном у м’яке місце”; із 
казок: “Было де не было/т ’ігйй біла кобыло/цу/дйле (сзакарп., зачин); стали йісти по- 
nueámu/Eorá прославл’йти (бойк., медіальна фразема); кйзц 'і конйц ’/розбйвс ’а горнйц ’ 
(лем., сзакарп., фразема — кінцівка казки); із загадок: Сидйт’ пйн ’іу  кутику/в обгбрта- 
н’ім кабдтіку (лем.) “віник”; Попуд стріхи біл ’і міхи (сзакарп.) “зуби”; Чорний собйка 
xáry бережё (бук.) “замок”; Дір 'два плйхта/по пол’у скйче (бойк). “борона”. Особ
ливістю деривації таких фразем є те, що вони виконують функцію ядра загадок [11, 
107; 191-192]. За допомогою образу фраземи-ядра загадка зашифровує денотат, але 
при цьому залишається ще певний натяк на денотативну співвідносність фраземи. До
сить продуктивною основою творення діалектних фразем є народна лікувальна магія: 
бай бййати, байати вогнём, заклинйти пор ’адён ’и, заклинйти кров (гуц., бук., бойк.); 
л ’ак/страх ізмьівйти; чир’ измывйти, робити гйшен'а, метйти жывдй стрібло, 
позирйтиу кнйжку/у пис ’мд (лем., сзакарп.) і под. Особливістю таких фразем є те, що 
їх внутрішня форма зашифровує не лише окреме поняття, а весь процес, сценарій, який 
здійснюється з метою лікування хворого. Специфічними є і спонукальні фраземи-кінців- 
ки такого ворожіння: від ’мо водовй/гробовй/ кол’у  т ’а/рубййу т ’а /исчёзни/пропадй! 
(бойк., сзакарп.); в сйн ’ і гдри/в жовті мор ’а/ишчёз быс' /препйв быс У закл 'ám быс' 
(сзакарп.); так бйси розішилб/йак ті/шчо сей камін ’ дули (гуц.).

Окремим різновидом є фраземи, дериваційною базою яких є різноманітні народні 
обряди. Так, наприклад, позирйти пец, із ритуалу оглядин. Пряме значення вільного 
словосполучення позерйти пец -  “дивитися піч” з якоюсь метою -  є першоосновою 
перенесення його семантики. Стан і зовнішній вигляд печі в народі завжди був уособ
ленням господині хати, домівки. У доброї господині піч завжди гарно вимазана гли
ною, чиста, а головне, завжди в ділі: хазяйка в печі готує їжу для сім’ї. Загальне понят
тя, що виникло на цій основі, “бути доброю господинею, вміти здійснювати “жіночу 
роботу в хаті”, очевидно, стало тою внутрішньою формою, на базі якої виникла фразе
ма позирйти пец (ужанські, сзакарп.) “піти на оглядини з метою знайомства з майбут
ньою невісткою, її достоїнствами, з господарством її батьків тощо”. Чимало фразем 
утворено на базі обрядів заручин, весілля, хрестин: бйбин смик (скарп., гум.) “хлопець, 
який одружується на багатій, але старшій за віком дівчині”; вінбц ’і чіпбц ’ (бойк., жарт.), 
“коли одноразово весілля і хрестини”; клонйти вінок (бук.) “благословляти молодих”; 
біла чёл 'ад ’ (гуц.) “почесні гості на весіллі”; д ’івка з фёли (сзакарп.) “невіста із поваж
ної сім’ї"”; сучкй до nápu (бук.) “молоді паруються назавжди”, бйнда ріже/бсшда бйе 
(сзакарп.) “грає духовий оркестр”; най вас Бог благословиш ’ (загальнокарп.) “побажан
ня молодим”; із ритуалу хрестин: буз ’ок прин ’ус  (сзакарп.); найти в капуст ’і (бойк.); 
найти під лопухом (бук., евр.) “народження дитини”; тримати д ’итйну “взяти участь 
в ритуалі хрещення дитини” і под.
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Помітним джерелом поповнення діалектної фраземіки є ритуал проводів тварин 
на полонину і взагалі тваринництво, вівчарство, лісництво і т.д. Напр.: полонйнс’кий 
хід (гуц.) “весняний хід тварин на полонини”; denymám полонини (гуц.) “виборна поса
да, керівник від усіх господарів, чиї тварини отарою випасують на полонині”; живд 
eámpa (гуд., бук., бойк.) “вогнище, вогонь якого підтримується весь сезон випасування 
овець”; робйти nemyxú (бойк., гуц., бук.) “робити розпізнавальні знаки на вівцях”; 
карбувйти на рдваш (угор. rovás, за рахунок чого-небудь) [32, 195] (бойк., гуц.) “виз
начення кількості надоїв за допомогою зарубок на паличці”; карбувйти на колод ’і/на 
вілупку (бойк.) “вести облік кількості тварин”; рдваш на молокд/рдваш на вівці (бойк., 
гуц.) “визначення кількості молока, овець”; гостина міру (гуц.) “гуляння на честь 
завершення доїння овець” і под.

Особливістю цих фразем є те, що внутрішній образ, на основі якого вони вини
кають, створюється на базі семантики як загальновживаної, так і професійної лексики. 
Так, прямі значення слів “вічний” і “пліт” є загальновідомими. Загальне значення сло
восполучення вічний пл ’іт, переосмислюючись у нову семантичну якість, очевидно, 
могло стати дериваційною базою фраземи вічний пл ’іт, тобто пл’іт не з хмизу, не тим
часовий, а “вічний”, який, звичайно, з каменю, споруда, що служить не лише огорожею 
для стійла овець на полонині, але й надійним захистом від звірів. Пор.: Пліт вічний. 
Огорожа, споруджена з каменю. Шух. 1, 75 [75, III, 196]. Переосмислення семантики 
професіоналізму сембрш 'а, очевидно, стало основою виникнення внутрішнього образу, 
що згодом послужив дериваційною базою утворення фраземи дйти/давйти себрйл ’у  
“оплатити вівчаря натурою -  молоком, бринзою”. Можна припускати, що компонент 
сембрйл’а є дериватом праслов’янського кореня. Пор. д.-рус. “сябрь, сусід, член одної 
общини”, рос. сябер “сусід, товариш, пайщик, співучасник”, болг. сябр “родич, брат, 
товариш”, укр. сябер “учасник, здольщик”; сербо-хорв. себар, словен. sreber “селянин”, 
праслов. *sebr [35, III, 824]. Враховуючи ареал функціонування фраземи, можна ква
ліфікувати цей компонент як запозичення із румунської, угорської або з німецької мо
ви. Пор. рум. simbra "суспільство, община”, угор. cimbora “приятель, товариш”, східн,- 
нім. sembura “збір”, первісно слов’янське *sembbn> “про того, що віддає половину до
ходу” [35, III, 824]. Очевидно, що семантика запозичень, наявних у інших фраземах 
цієї тематичної групи, сприяла утворенню їх дериваційної бази, зокрема: крутити брйнзу 
(рум. bránza бринза) [31,104] “готувати овечий сир”; dámu мерйнд у (рум. merinde прові
зія, харчі) [31, 532]; карбувйти на рдваш (угор. rovás, a rovásra за рахунок кого-небудь) 
[32, 195] “визначати кількість надоїв за допомогою зарубок на палиці”; полонйнс’кий 
denymám (лат. deputat уповноважений колективом для виконання певного доручення) 
[33, 201] (рум. deputat депутат) [31, 248]. Пор. Бриндзю бити -  а) готувати овечий сир, 
б) перебиватися як-небудь з дня на день [25, І, 98]; Брйндзу прикіпйти -  отримати 
відмову дівчини вийти заміж [29,1, 72].

Переважно вербальні фраземи виникають також на дериваційних базах назв явищ 
природи. Так, наприклад, дериват молодйтис’а означає “молодити, надавати вигляду мо
лодого”, сполучається з неособою. Перенесення дії молодйтис’а з особи на предмет, 
зокрема, на “місяць” оживляє цей предмет. Щоб стати молодим, чистим, місяць уми
вається. Цей внутрішній образ, очевидно, і став дериваційною базою фраземи міс ’ац ’ 
мыйес’а (сзакарп.), м іс’ац купдйес 'а (бойк.), міс’ац полйчес’а (гуц., бук.), міс'ац’ мо
лодиц'а (загальнокарп.), а новйй/молодйй м іс ’а ц ’ смійдс’а (бойк.), м іс ’ац' вцірац’а 
(сзакарп.) і под. Перші промені ранньої зірниці в уяві людини створили образ вінця з 
позолотою, що, очевидно, послужило дериваційною базою фраземи на/золотьій/віндк
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мёче (боржовські, сзакарп.). На “своїх” більш або менш затемнених дериваційних базах 
могли виникнути фраземи типу в ué6i дзвониш ’ (загальнокарп.) “дуже тепла тиха погода, 
звичайно опівдні”; готові тыс ’ачки (жарт., сзакарп.) “дощ на весні”; світ ’ачий дощ ’ (бойк.), 
цигане 'кий дош' (сзакарп.), кур ’ачий дош ’ (бук.), с 'ліпші дош ’ (загальнокарп.) і под.

Діалектні фраземи в досліджуваних говорах утворюються і на базі вже існуючих. 
Причому це можуть бути фраземи як літературної мови, що функціонують в українсь
ких говорах карпатського регіону, так і діалектні фраземи цього ареалу. Таке 
фразеутворення відбувається шляхом семантичного розгортання фраземи [23,300—308] 
чи в процесі внутрісистемної вторинної транспозиції [10,73]. У результаті таких процесів 
у одних випадках образ фраземи не змінюється, а в інших він порушується. Пор., у 
синонімічних дублетах фразсмзішмсїтп шйпку/калйп (сзакарп.)/кресдн ’у/клебйн (бойк., 
бук., гуц .)/кл0бук (лем.)... перед ким “поважати кого”, не дивлячись на заміну компо
нентів, характер образності фразем не змінюється, бо кожен компонент (варіант) у цьо
му діалекті поза фраземою є нейтральною лексемою [26 ,1, 55]; діал. нус притупйти і 
літ. зуби з 'їсти на чому “мати великий досвід у чомусь” [34, III, 25]; і: літ. у голові вітер 
у кого (нейтр.), діал. у  голові/у копдни полбва/пиловйн 'а (жарт.)/лаз4 ’ір 'а (сзакарп.)/ 
трачйн 'а (бук.) (жарт., зневаж.)/«ад/шїї (груб., лем., скарп., гуц.) “про нерозумну люди
ну”. Іноді образ змінюється шляхом переосмислення за принципом “від великого до 
малого”: не вартуйе ноги —> пйастії —> паї ’ца —> мізйного паї ’ца —> чдрного/не сине
го за нігтем (бук.) “про недостойну людину”. Спостерігається явище розмивання образу, 
що мотивує фраземне значення, яке приводить до стирання експресивної коннотації аж 
до безобразности. Напр. гонйти пси/собйки/білейі “ледарювати”. Заміна компонентів 
“coöáKa” на “пес”, а “пес” на “білбй (кличка собаки за кольором) (ужанські, сзакарп.) 
розмиває грубий відтінок на нейтральний, навіть з відтінком жартівливості. Образний 
потенціал розмивається також і в результаті опущення, конденсації компонентного 
складу фраземи. Напр.: зарубámu собі на чол ’І/на носі —> зарубámu собі “запам’ятати”; 
чкода рот мастйти/паскудити з ким (зневажл.) —» чкодарота (сзакарп.) “не поважа
ти кого”; брати ноги на плічі —> бршпис’а в ноги —> őpámu ноги —> в ноги —> нога! 
(бук.) “утікати”. Засвідчується і зворотний процес — нарощування, коли з метою 
збереження образу зупиняється його дальше розмивання, дальша деекспресія. Так, у 
середньозакарпатських говорах функціонує фразема з компонентом тру/у/йка/труїш 'а/ 
труйниц 'а -  говорити з труйн 'у/в труйниц у, а в марамороських-говорит и в трйнку 
(гум.) “дурниці верзти”. Оскільки лексема трйнка, як і двіїнка, поза фраземою має 
нейтральне значення, для збереження фраземного емоційно-експресивного відтінку, для 
припинення деекспресії нарощується ще один, до речі, архаїчний церковнословносло- 
в ’янізм napacTác/ш/ (церковне служіння за померлим [25, III, 96] -  говорити 
трйнку+napacmác (гум.). Таке нарощування, очевидно, привело до того, що дієслівна 
ф разема стає мотивуючою базою для утворення субстантивної: говорйти 
(в)трйнка(у)+параст0с “говорити дурниці” —> трйнка napacmác (гум.) “дурниця”. 
Пор. ще: немилосёрдше бйвно + двйр 'і —> біївно немилосёрдше двйр 'і(жарт.) (боржавсь- 
кі сзакарп.) “безліч чого-небудь”. Нарощуватися можуть а) словосполучення: dámu на 
пиво + й на рибу (жарт., бойк.) “побити кого”; пішії гал сій світа + черёз вуйкови городи 
(жарт., бук., гуц.) “далеко”; dámu на хліб + та й на ковкус (жарт., сзакарп., лем.) “по
бити кого”; пуйті гет + через Ґуту на Ликицари (жарт., ужанські сзакарп.) “померти”; 
б) речення: побив Бог кого + та й пйлиц’у  лйшив + та й ж м ін ’ами привёр + та й 
хрест вер “настигла якась біда кого”.
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До окремого способу фразетворення слід віднести фраземную контамінацію [21, 
275,278; 4,37,43^14; 22,135], суть якої полягає у об’єднанні “в одному ономосіологіч- 
ному акті двох і більше вихідних (дериваційних) фразем, що веде до утворення нової 
фраземи” [9, 45]. Так, фраземи бдбина казка “неправда” і лупйна фоштер “неправда” 
виникли на різних дериваційних базах. У казці, звичайно, завжди має місце нереаль
ність, вимисел, а лісник -  мисливець (фоштер), як і рибак, часто говорить неправду, 
видумує незвичайні випадки, які відбувалися під час полювання. Очевидно, пошук но
вих засобів інтенсифікації емоціно-експресивних коннотацій сприяв тому, що шляхом 
контамінації утворилася нова фразема з новими коннотаціями —> бйбина лупйна (гум., 
зневажл., сзакарп.) “неправда”. Пор. ще: у  xám ’і содам а гомора + у  xámi Ґаліційа/Ва- 
вілон (жарт., сзакарп.) —> у  xám 'і гомора Ґаліційа/у хаті содома Вавілон (жарт., зне
важл., сзакарп.) “хаос”; 6áüdu őúmu + вінці плести —> бййди плёсти (зневажл., бойк.) 
“ледарювати” і под. Крім названих типів, наявні також фраземи, утворені приєднанням 
до спільного компонента двох фразем, або повне злиття двох фразем. Пор.: вичитати 
апостола “побити” + öámu благословін’а “побити” вичитати апостола dámu бла- 
гословін ’а (жарт., бук., бойк.) “набити кого”; до кон світа “вічно” + навхтёма лума 
“назавжди” —> до кон світа навхтёма лума (жарт., сзакарп.) “назавжди” і под.

Фраземи — це специфічні одиниці, які, з одного боку, мають однакові категоріальні 
ознаки, характерні для більшої кількості мов, а з другого боку, ім притаманні ознаки, що 
властиві лише певній мові, діалекту [16, 3]. У процесі відносин, які склалися історично, 
східнослов’янські, західнослов’янські (й неслов’янські) міжмовні контакти в регіоні 
Карпат мають глибокі корені. Мовна ситуація в цьому районі сприяє інтенсивному кон
тактуванню на рівні усного мовлення, в тому числі й міграції фразем [6,19]. Міжсистем- 
на транспозиція фразем [10,73], що здійснюється на запозиченому матеріалі, відбуваєть
ся в основному двома шляхами: 1. запозичення фразем у формально-структурному виг
ляді, в якому вони функціонують у мові-джерелі; 2. шляхом калькування [12, 103; 19, 
259-301; 2, 189-191; 7,193-194; 8, 194-195; 15,204-205; 17, 128-130]. У досліджуваних 
говорах на дериваційній базі запозичених виразів виникли кілька типів діалектних фразем. 
1. Із біблійних та класичних виразів. Так, дериваційна база Содом і Гоморра “хаос” [24, 
56], Вавілон, Вавілонське стовпотворіння [24,256,37] стала основою для утворення фразе
ми содом і його море, содомур і Вавілон, Галіційа і Вавілон (гамір, хаос, безпорядок, 
Сзакарп., бойк.). Біблійний вираз посипати попелом голову “виражати найвищий ступінь 
скорботи та відчаю” [24, 225] виникла фразема пдпелом/золóe/спудзов ноги nocunámu 
кому, жарт. — вираз радісного подиву з появою гостя, якого давно не бачили 
(загальнозакарп.), гор ’йчов спузов ноги nocunámu (зневажл., сзакарп.) “робити неприєм
ності кому-небудь”. Пор.: бути на сьомому небі “бути в захопленні в стані найвищого 
блаженства” [24, 168] і быти на вос ’мум/на dec’ámyu небі (сзакарп.) “бути зухвалим” і 
под. 2. Із слов’янських мов. Пор.: шчо йе вил ’о/то нездорово -  польськ. діал. coje wiele/to 
ne zdráwe; ó тем nő тем (бойк.) -  польськ. ó tem pó tem; йак ш ’a oáeim/гпак ш 'a őáeim 
(бойк.) “робити щось грунтовно” -  польськ. jak sze báwit sze báwit; йакд прдца/такй 
плдца (бойк., лем., сзакарп.), “що заслужив, те й даю” -  польськ. jaka praca/taka piaca; 
eapiám з мокрое головое (бойк.) “блазень” -  польськ. wariat z “mokra glowag мййі мі за 
барзо, мати кого за байбдрзо (бойк.) “не поважати кого” -  польськ. miec kogos za 
bajbardzo; што сім/то сіле, іито йа/йем/тойа йем (жарт., лем., сзакарп.) “про зухвало
го” — слвць. бо som to som; держ губу/папул’у! (лем., сзакарп.) “замовчи” -  слвць. drz 
hubu і под. 3. Із неслов’янських мов: сигін’ лигін’ (сзакарп.) “звичайний парубок” -  
угор. szegény; legény; ki vog’ók(n)/mi vog’ók(n) (сзакарп.) “про зухвалого” -  угор, ki
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vagyok, én vagyok [27, 363]; фёле мёд ’ар/фёле товт (жарт., сзакарп.) “говорити 
незрозуміло” -  угор. діал. féle mágyar/féle toth; гунцут вічах(сзакарп.) “підступний світ” 
-  угор. діал. huncut világ; шуга вічах (сзакарп.) “ніколи” -  угор. soha világ і под. 4. Каль
ки : з чёрева говорёти/брёти/вз ’ámu (жарт., сзакарп.) “балакати пусте” -  угор. hasból beszél; 
мёти масний жеб (зневажл., сзакарп.) “бути багатим” -  угор. діал. zsirós zseb “масна 
кишеня” і под.

Таким чином, у досліджуваних говорах для утворення фразем функціонують такі 
ж типи дериваційних баз, як і в загальнонародній мові: окремі слова, прийменниково- 
відмінкові конструкції, вільні словосполучення, речення, паремії, фольклор, народні 
звичаї, ритуали, назви явищ природи, існуючі фраземи, запозичення, але для кожного 
із цих типів властиві ті “свої” семантичні, структурні, формальні, стилістичні, функціо
нальні, ареальні та інші особливості, які характерні для діалектної фраземіки карпатсь
кого регіону.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

бойк. -  бойківський говір
бук. -  буковинський говір
гуц. -  гуцульський говір
закальнокарп. -  загальнокарпатські говори
лем. — лемківський говір
надс. — надсянський говір
сзакарп. -  середньозакаргіатський говір

*  *  *

нім. -  німецьке 
польськ. -  польське 
рум. -  румунське 
слць. -  словацьке 
угор. -  угорське

■к *  *

діал. -  діалектне 
літ. -  літературне

*  *  *

вульг. — вульгарне 
евф. -  евфемічне 
гум. -  гумористичне 
жарт. -  жартівливе 
згруб. -  згрубіле 
зневажл. -  зневажливе
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Láver VI.

A KÁRPÁTI RÉGIÓ UKRÁN NYELVJÁRÁSI FRAZÉMÁINAK DERIVÁCIÓS BÁZISA

R e z ü m é

A cikkben első ízben kerülnek elemzésre a kárpáti régió ukrán nyelvjárásai frazémáinak főbb dcrivációs bázisai, 
nevezetesen: egyes szavak, prepozíciós szerkezetek, szabad szókapcsolatok, mondatok, közmondások, mesék, 
népszokások, természeti jelenségekkel kapcsolatos fogalmak, élő frazémák, kölcsönzések szláv nyelvekből, magyar, 
román nyelvből, illetőleg azoknak a vizsgált régióval érintkező nyelvjárásaiból.
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LIZANEC PÉTER

(Ungvár)

HUNGAROLÓGIAI KUTATÁSOK UKRAJNÁBAN

Kárpátalján a XIX. századtól folyamatosan jelennek meg kisebb magyar vonatkozású 
nyelvtudományi, történelmi, irodalmi- és néprajztudományi írások (Csopei László [1], 
Biederman Herman Ignácz [2], Munkácsi Bemát [3], Nagy János [4], Uszkay Mihály [5] 
stb.). A XX. század első felében Csapodi István [6], Csüry Bálint [7], Endrei Gerzson [8], 
Tamás Lajos [9], Pap Károly [10] stb. közöltek cikkeket az itteni nyelvhasználatról, néprajzról. 
Törös Béla 1910-ben jelentette meg A beregszászi nyelvjárás c. könyvét [11].

Régiónkban a rendszeres kutatások 1963-ban kezdődtek el, amikor az Ungvári Állami 
Egyetemen megindult a magyar szakos tanárképzés. 1964-ben alakult meg a Magyar Filológiai 
Tanszék, 1968-tól aspirantúrára is van lehetőség [12].

Jelenleg a nappali tagozaton 78, a levelezőn 55 hallgatónk van. Eddig 555 hallgató szerzett 
magyar szakos tanári diplomát. A tanszéken nyolcán védtek kandidátusi disszertációt, egy 
tanár pedig a nagydoktori értekezését védte meg.

A hallgatók tudományos képzését szolgálják a szakkollégiumok és a szakszemináriumok 
(490 óra). Ezek témái részben a tanárok megvédett disszertációjának résztémái, részben a 
hallgatók érdeklődésének megfelelő nyelvi és irodalmi szakkörök, az évfolyam -  és 
diplomamunkák témái. Ezekhez járul az egyetemi és nemzetközi tudományos konferenciákon 
való részvétel, az aspirantúrán való tanulás stb. Mindez elősegíti az oktatás és a tudományos 
kutatás egységét. Az oktatás és a tudományos munka ilyen összeegyeztetése eredményes: több 
mint 60 önálló kiadványt jelentettünk meg, köztük 16 monográfiát, több mint 600 tudományos 
cikket szenteltünk különböző hungarológiai vonatkozású témakörnek.

Erre az alapra építettük a különböző szintű hungarológiai kutatásokat. 1986-ban merült 
fel a hungarológiai intézet létrehozásának gondolata, s 1988. január 12-én a 15— 05. sz. rektori 
rendelet értelmében az Ungvári Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének bázisán 
megnyílt a Hungarológiai Központ. A hivatalos megnyitásra 1989. november 10-én került sor. 
Ekkor 6 főállású munkatársa volt az intézetnek.

Az intézet fontos tudományos központja lett nemcsak a hungarológusoknak, hanem a 
kárpátaljai magyar kisebbségnek is (több mint 170 ezer ember). Funkciói közé tartozott 1991-ig 
a hungarológiai kutatások koordinálása a Szovjetunióban, 1991-től Ukrajnában [13].

A hungarológia sokrétű tudomány, és a szlavisztikához, germanisztikához, turkológiához 
stb. hasonlóan már nemzetközi szaktudománnyá vált; az a célja, hogy támogassa és fejlessze 
azokat a nemzeti tudományokat, amelyek feltárják, elemzik, összegzik ismereteinket a magyar 
nép múltjáról, jelenéről, más népekkel való kapcsolatairól, behatóan tanulmányozzák a magyar 
nép anyagi és szellemi kultúráját.

A Hungarológiai Intézet feladata, hogy összhangba hozza a tudományos, pedagógiai s 
egyéb közérdekű kutatásokat, elősegítse azoknak a kutatóknak, oktatóknak, más 
szakembereknek a munkáját, együttműködését, akik Ukrajna területén a főiskolákon, 
tudományos intézményekben, középiskolákban kiadóhivatalokban és szerkesztőségekben az
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említett szakterületen dolgoznak; hozzájáruljon a kárpátaljai magyar, ukrán (ruszin) és más 
nemzetiségek kultúrájának vizsgálatához.

A ránk váró munkának megvannak a tárgyi alapjai: gazdag néprajzi, népköltészeti, 
nyelvjárási, irodalmi és művelődési hagyományok; ősnyomtatványok, régi kéziratok, levéltári 
dokumentumok. Nem mellékes az sem, hogy területünkön egy tömbben él a magyar lakosság, 
amely biztosítja tevékenységünk nélkülözhetetlen közegét. A lakosság segítséget nyújt a szellemi 
és az anyagi kultúra emlékeinek összegyűjtésében.

Bár mindenekelőtt a hazai hungarológus szakemberek tudományos központjaként 
kívánunk működni, számítunk a Magyar Köztársaság és más országok hungarológiai központjai 
tudósainak együttműködésére is.

A Hungarológiai Központ első feladatai közé tartozott egy hungarológiai bibliográfia 
összeállítása, amely 1990-ben meg is jelent [14]; 1465 címszóból áll, /monográfiák, tankönyvek, 
oktatási segédeszközök stb./. Kiadásra vár az a bibliográfiai mutató, amely a volt szovjetunióbeli 
hungarológiai vonatkozású írásokat tartalmazza [15]. A Hungarológiai Központ és a magyar 
filológiai tanszék munkatársai közösen végzik a dialektológiai, folklór és etnográfiai 
anyaggyűjtést Kárpátalja magyar településein. Emellett fontosnak tartjuk a levéltári adatok 
feldolgozását is. Ez a munka elősegíti e régió magyar és szláv, valamint más népek 
kontaktusainak objektív tényeken alapuló kutatását. E kérdések alapos vizsgálata gyakorlati 
haszonnal is jár: a nemzetiségek közötti kapcsolatok javításához, valamint a területi 
adminisztráció, a társadalmi szervezetek, az oktatásügy, a nemzetiségi szakemberképzés 
teendőinek összehangolásához járul hozzá.

1989. május 2 9 -3 1-én Ungváron rendeztük meg az Ungvári Állami Egyetem 
együttműködésével az I. Nemzetközi Hungarológiai Szimpóziumot, melynek munkájában 146 
tudós vett részt a volt Szovjetunió és Magyarország különböző városaiból (Moszkva, Kijev, 
Tallinn, Gorkij, Ufa, Izsevszk, Kemerovo, Szaranszk, Sziktivkár, Tartu, Tomszk, Csebokszári, 
Budapest, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős).

Az I. Nemzetközi Hungarológiai Szimpózium résztvevői jelentős tudományos 
kutatómunkát végeztek. A plenáris és szekcióüléseken 79 előadás hangzott el, megvitatták a 
központ tudományos tanácsának összetételét és jóváhagyták az “Acta Hungarica” c. tudományos 
időszaki kiadvány szerkeztőbizottságát. A részvevők egyöntetű véleménye szerint az I. 
Nemzetközi Hungarológiai Szimpózium jelentős segítséget nyújtott a hungarológiai és 
finnugrisztikai tudományos tevékenység fejlesztésében.

A jelenlévők meggyőződése az volt, hogy a szimpózium új impulzust adott a történelem, 
a magyar nép anyagi és szellemi kultúrájának sokoldalú tanulmányozásához, elsősorban a 
kárpátaljai magyarság múltbeli és jelenlegi kultúrájának az ukránok és más nemzetiségek 
kultúrájával való kapcsolatának kutatásához. Elősegítette a különböző országok hungarológusai 
közötti gyümölcsöző párbeszédet.

1991. január 14-15-én a Hungarológiai Központban tudományos tanácskozást rendeztünk 
a tiszai víznevek gyűjtéséről és közzétételéről. A szakemberek megtárgyalták az említett témához 
kapcsolódó tudományos kérdéseket, az anyaggyűjtés módszerét, továbbá határozatot hoztak a 
munkálatot érintő szervezeti kérdésekben.

Az ubóbbi években a Hungarológiai Központ munkatársai részletes anyaggyűjtési programot 
állítottak össze “Ismerjük meg szülőföldünket” címmel. Ez a program 12 pontból áll, amelynek- 
kérdéséi a települések fekvéséről, vízviszonyairól, lakóinak és lakóházainak számáról, a 
települések nevének legelső és további hiteles előfordulásáról írott emlékekben, a falvak földrajzi 
neveiről, néprajzi, történeti és régészeti adatokról, népesedési és etnikai viszonykról,család- 
és ragadványnevekről, a helységek nevezetességeiről stb. szólnak.
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Népköltészeti és nyelvjárási anyagot gyűjtöttünk több magyarlakta településen, amelynek 
eredménye a kétkötetes nyelvjárási szöveggyűjtemény és a kárpátaljai népballadák sajtó alá 
rendezése lett.

A Hungarológiai Központ két munkatársa (Lizanec Péter és Bíró Andor) behatóan 
foglalkozik a kárpátaljai falvak történelmi nevének visszaálltásával, szem ellőtt tartva azt a 
tényt, hogy a helységnevek kialakulása történelmi folyamat, amelyben benne van az adott nép 
történelme és kultúrája. Tudományos felelősséggel láttunk hozzá a kérdés tanulmányozásához. 
Több levéltári okmányt vizsgáltunk meg, igyekeztünk kideríteni a névalakok első, s az ezt 
követő előfordulásait különböző okiratokban. Figyelembe vettük a mai, élő népi 
nyelvhasználatot is. A mintegy öt éve tartó munka eredményeként kidolgoztuk a kárpátaljai 
településnevek használatának alapelveit az ukrán és a magyar nyelvben. Ennek alapján kapták 
meg a magyarlakta falvak eredeti megnevezésüket magyar és ukrán nyelven: Bátyú -  Батьово; 
Bene -  Бене; Beregújfalu -  Берегуйфолу; Csetfalva — Четфолво; Kígyós -  Kidboeiu; 
Nagybégány -  Велика Бийгань; Nagydobrony — Велика Добронь; Tiszaágtelek — Tucoatme- 
лек stb.

A Hungarológiai Központ szervezési, pedagógiai, tudományos-kutató és információs 
feladatokat is végez. Jó kapcsolatokat építettünk ki Ukrajna tudományos, irodalmi, 
nyelvtudományi, történelem- és néprajztudományi társaságaival, bizottságaival. Az állami 
költségvetésben szereplő nyelvek közötti [16], irodalmak közötti [17], interetnikus [18] 
témák kutatásában veszünk részt. Toponímiai [19], népköltészeti [20], irodalmi [21], 
nyelvjárási [22], történelmi [23] kutatásokról publikáltunk írásokat. A tanszék tanárai 
pedagógusokkal együttműködve jelentettek meg nyelvi és irodalmi tankönyveket Kárpataija 
magyar tannyelvű iskolái számára [24]. Egyetemi tankönyvet [25] is kiadtunk. Napvilágot 
látott három könyvünk [26] azok számára, akik második nyelvként kívánják tanulni a magyar, 
illetőleg az ukrán nyelvet.

Az utóbbi években 7 nemzetközi tudományos szimpóziumot és konferenciát tartottunk a 
Hungarológiai Központban:

1 .1. Nemzetközi Hungarológiai Szimpózium (1989).
2. A magyar kultúra az európai kultúra összefüggéseiben (1991).
3. II. Nemzetközi Hungarológiai Szimpózium (1992).
4. Szláv-magyar nyelvi (nyelvjárási) kapcsolatok. Bilaterális nyelvi kapcsolatok és 

szövetségek ( 1994).
5. III. Nemzetközi Hungarológiai Szimpózium (1995).
6. A Tisza folyó és víznevei (1996).
7. A Kárpát-medence népeinek interetnikus kapcsolatai és kultúrája a honfoglalástól 

napjainkig.
Nagyon fontos volt számunkra, hogy lehetőséget teremtsünk a tudományos cikkek 

publikálására és a magyarságtudomány propagálására. Ezt a lehetőséget, mint tudjuk, egy 
szakfolyóirat létrehozása biztosíthatja. Hadd idézzem itt Klaniczay Tibor akadémikus szavait: 
“Nem elég ugyanis az, hogy aki külföldön magyarral foglalkozik, annak idehaza, az illető 
ország nyelvén legyen tudományos publikálásra lehetősége... Ezért igen fontos elősegítenünk, 
hogy legyenek külföldön olyan szakfolyóiratok..., ahol magyar tárgyú szaktanulmányok 
elhelyezhetők, és rendszeresen közölhetők” [27] és továbbá: “Egy ilyen folyóirat, egy ilyen 
állandó fórum sokkal többet tud elérni, mint megannyi látványos akció, amelynek a hatása 
efemer, pár hónap alatt elmúlik, szétporlad. Egy folyóirat mint állandó összekötő kapocs viszont 
tartós hatást tud elérni” [28].

Ebből kiindulva mi azt a feladatot tűztük magunk elé, hogy létrehozzuk saját 
szakfolyóiratunkat. Ennek első száma 1990-ben Acta Hungarica címmel meg is jelent. Ismeretes,

0 43



hogy vidékünkön utoljára az 1941 és 1944 között tevékenykedő Kárpátaljai Tudományos 
Társaság jelentetett meg Hajnal címmel folyóiratot, amelyben helyi történészek, irodalmárok, 
etnográfusok publikálták cikkeiket.

Az Acta Hungarica kiadvány évente egyszer jelenik meg 15 ív terjedelemben. A 
folyóiratban nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelmi, néprajztudományi cikkek, 
dialektológiai, népköltészeti, levéltári anyagok és recenziók kapnak helyet magyar, ukrán, orosz, 
angol, német és francia nyelven. A rezümé nyelvét a szerző szabadon választja meg. A folyóirat 
nemcsak az Ungvári Állami Egyetem kutatóinak írásait, hanem más országok neves tudósainak 
cikkeit is [29] közli. A pénzügyi nehézségek miatt eddig csak három szám jelenhetett meg.

A Magyar Filológiai Tanszék és a Hungarológiai Intézet különböző tudományos 
kutatásaival fokozatosan foglalta el a mai helyét. Az Orosz Tudományos Akadémia és az Ukrán 
Tudományos Nemzeti Akadémia nemzetközi tematikájának kidolgozásában, pl. az “Európai 
nyelvatlasz” és az “Összkárpáti nyelvatlasz” munkájában is részt veszünk. Az első témában 
valamennyi európai ország szerepel s már néhány kötet napvilágot is látott [30]. A másik 
munkában Ukrajnán kívül Lengyelország, Magyarország, Moldova, Csehország, Szlovákia és 
Jugoszlávia tudósai működnek együtt. Négy kötet már megjelent [31].

Tanszékünk tanárai és a Hungarológiai Intézet munkatársai különböző nemzetközi 
konferenciákon vesznek részt. Szoros kapcsolatot tartunk fenn külföldi egyetemekkel és 
tudományos intézményekkel [32].

Szeretnénk, ha a különböző országok hungarológusainak képviselőivel a jövőben 
szorosabbra fűzhetnénk kapcsolatainkat.

Ukrajnában más egyetemeken és tudományos intézményekben is folynak hungarológiai 
vizsgálódások.

Kira Sahova, a filológiai tudományok doktora, a Kijevi Sevcsenko Állami Egyetem 
világirodalmi tanszékének professzora a XIX. századi magyar irodalom kutatásának szentelte 
munkásságát, különös tekintettel Petőfi költészetére. E problémakörben írta meg doktori 
értekezését [33], s tett közzé több cikket [34].

Mehela Iván, a filológiai tudományok doktora (Kijev) a XIX-XX. századi magyar irodalom 
kérdéseivel foglalkozik [35].

Galina Geraszimova, a Kijevi Állami Egyetem Könyvtárának tudományos főmunkatársa 
Jókai Mór munkásságát tanulmányozza. Több cikket publikált, s 1991 -ben megvédte kandidátusi 
disszertációját is e témában [36].

Musketik Leszja, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Rilszkij Folklorisztikai és 
Etnográfiai Intézetének tudományos főmunkatársa magyar népköltészeti kutatásokat végez, 
kandidátusi értekezését 1988-ban védte meg [37].

Kovács András, az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai 
Intézetének tudományos főmunkatársa 1989-ben védte meg a soknemzetiségű Kárpátalja 
népballadáiról (ukrán, magyar, román) [38] szóló disszertációját.

Oreszt Tkacsenko, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Potebnya Nyelvtudományi 
Intézetének osztályvezetője finnugor kutatásokat végez. Szláv és finnugor összehasonlító 
frazeológiai vizsgálatokból védte meg doktori disszertációját [39], s tett közzé több cikket [40].

Lukács Béla, a Kijevi Állami Egyetem tanszékvezető történelemprofesszora, a II. világháború 
utáni magyarországi politikai, kulturális viszonyokat tanulmányozza [41].

Mikola Derzsaljuk, az Ukrajnai Nemzeti Tudományos Akadémia Történelmi Intézete 
professzorának több magyar vonatkozású írása jelent meg [42].

Tatyana Klincsenko, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia tudományos munkatársa 
a magyar parasztság gazdasági helyzetét és kultúráját tanulmányozza, e témakörből védte meg 
kandidátusi disszertációját [43] és publikált több cikket [44].
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A Hungarológiai Intézet a tudományos kutatómunkán kívül kulturális és népművelő, 
tájékoztató és szervező munkát is végez: kiállításokat és versenyeket szervez, találkozókat 
rendez területünk tudósaival, nép- és érdemes művészeivel, festőművészekkel, írókkal; 
létrehoztuk az Ukrajnai Hungarológiai Bizottságot.

1993 áprilisában a Hungarológiai Központ keretein belül megalakult a Kárpátaljai 
Magyar Tudományos Társaság (KMTT) [1993. május 6-án be is jegyezték], taglétszáma 75 
fő. A KMTT abban látja feladatát, hogy tudományos-gyakorlati programokat dolgozzon ki 
és realizáljon a humán- és a természettudományok körében; tudományos munkák, 
tankönyvek, módszertani tájékoztatók, javaslatok, programok, valamint egyéb olyan irodalom 
kiadása a célja szerződéses alapon, amelyeket Ukrajna érvényben lévő törvényei nem tiltanak. 
A KMTT tagjai Kárpátalja magyar kutatói, valamint nemzetiségi hovatartozásuktól 
függetlenül azok a tudományos kutatók, akik magyar nyelven is művelik a tudományokat; 
kandidátusi és nagydoktori fokozattal rendelkeznek. Minden hónap első szerdáján tartja 
összejöveteleit a KMTT, amikor is aktuális problémákat tárgyaló előadások hangzanak el, 
amelyeket viták követnek. A Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság Közleményei című 
kiadványban [45] az üléseken elhangzott előadások jelennek meg.

Gyakran m egkérdezik tőlünk: van-e jövője a hungarisztikának U krajnában? 
Meggyőződésem, hogy van perspektívánk.Véleményem konkrét tényeken alapszik. Ukrajna 
és Magyarország szomszédos állam, kölcsönösen érdekeltek az egymás közötti gazdasági és 
kulturális jó viszony kialakításában. Az Ukrajnában működő Hungarológiai Központhoz 
hasonlóan Magyarországon létrehozzák az Ukranisztikai Központot. M agyarországi 
gimnáziumokban és felsőoktatási intézményekben önálló tantárgyként tanítják az ukrán nyelvet 
és irodalmat, a magyar nyelvet pedig az Ungvári Állami Egyetemen kívül a Kijevi Állami 
Egyetemen, valamint Kárpátalja egyes ukrán és orosz iskoláiban is bevezették.

Kárpátalja nagyon gazdag népköltészeti és néprajzi hagyományokban, a levéltárakban 
még sok a feldolgozatlan anyag, amelyet közös erővel, közös kutatói munkával mihamarabb 
felszínre kell hozni. Egyszóval jók a kilátások. Megvan minden reményünk az Ungvári 
Hungarológiai Központ sikeres működéséhez. Fő feladatát így fogalmazhatnánk meg: 
koordinálja a magyarságtudománnyal és kultúrával kapcsolatos kutatásokat hazánkban, segíti 
a magyar nyelv, a magyar irodalomtörténet és a magyar történelem oktatását az egyetemen és 
az iskolákban; elősegíti a területünkön élő magyar ajkú lakosság sokoldalú szellemi és kulturális 
fejlődését.
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Лизанець П.М.

ГУНГАРОЛОГ1ЧН1ДОСЛ1ДЖЕННЯ НА УКРАШ1 

Резюме

У статп вщзначаеться, що oKpeMi нсвсличкл розвщки з гунгаристики з’являються на Закарпагп уже з 
kíhim XVIII i поч. XIX столптя. Протс систематичне i планове вивчення р1зних питань гунгаролопчного характеру
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починається тільки з 60-их років XX ст., коли в 1963 році було відкрито угорське відділення на філологічному 
факультеті Ужгородського державного університету, в 1964 р. кафедру угорської мови та літератури, а в 1968 
році - аспірантуру. У доповіді розглядаються передумови створення в січні 1988 року Центру гунгарології на 
базі кафедри угорської філології, яка уже на цей час була основним осередком дослідження різних питань з 
угорської мови та літератури, етнографії, українсько-угорських міжмовних та міжлітературних контактів, угорсь
кої діалектології та усної народної творчості на Україні.

Коротко аналізуються наукові дослідження викладачів кафедри угорської філології та інших кафедр 
університету, а також називаються основні наукові праці з гунгаристики вчених інших регіонів України: 
професорів Києва Кіри Шахової, Івана Мегели, Ореста Ткаченка, Миколи Держалюка, Бейли Лукача та канди
датів наук Галини Герасимовой Лесі Мушкетик, Андрія Ковача, Тетяни Клінченко та інших. Аналізуються 
коротко наукова і культурно-просвітницька робота Центру гунгарології, на базі якого створено Закарпатське 
угорськомовне наукове товариство, Музичне товариство ім. Кодая Золтана тощо.
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МЕЛІКА Г.І., ГВОЗДЯК О.М., ГОЛОВЧАК Н.І.

(Ужгород)

ВАРІАТИВНІСТЬ ІМЕН У МУЛЬТИЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКАРПАТТЯ

Мовні процеси у мультиетнічному просторі Закарпаття супроводжуються, з одно
го боку, конвергенцією та інтеграцією систем, а, з другого -  дивергенцією та диференціа
цією між двома конвергуючими центрами.

Інтеграційний рух при інтерлінгвальних взаєминах спостерігається, в першу чергу, 
при взаємодії відкритих систем. Прикладом можуть послужити розширення артику
ляційних баз взаємодіючих українських, німецьких і угорських говірок, або інтеграцій
не зміщення у значенні багатозначних та частовживаних слів тих же говірок у тому ж 
просторі.

Схильність до інтеграції з послідовною уніфікацією систем проявляють семантич
ні системи, які визначають зміст слова. У багатомовному просторі ці структури бувають 
супралінгвальної поширеності і визначають однаковий або подібний зміст знаків різ
них мов (Меліка, 1992).

Закриті системи мови (фонологічна і морфологічна) проявляють схильність до 
консервації структур. Ми можемо констатувати, що при тривалих контактах мова тяжіє 
до збереження своєї мовно-структурної індивідуальності за формою знаків, але втрачає 
свою мовно-значеннєву індивідуальність за змістом. Це характерне для мовних знаків з 
апелятивною функцією позначення явищ.

Інакше поводяться власні назви. Сприятливі умови дослідження поведінки влас
них імен у багатомовному та міжетнічному просторі маємо на матеріалі антропоніміко- 
на німецького населення Закарпаття.

Шляхом інтерв’ювання та опрацювання матеріалів про німецьку колонізацію на 
Закарпатті (Müller, 1954) зібрано 114 жіночих та 190 чоловічих імен, що складають 
репертуар німців Закарпаття. До найдавніших належать 39 чоловічих імен німецьких 
колоністів із Франконії та 26 імен із краю Зальцбург (Австрія). 16 імен (із 49) спільні для 
обох регіонів. Такі імена, як Kaspar, Martin, Matthias, Michael, Nikolaus, Paul, Peterпопулярні 
у німецького населення Закарпаття і понині. Часто вживаються й такі давніші імена, як 
Anton, Ferdinand, Heinrich, Kari. Документально зафіксовані з 19-го століття і досить 
популярні сьогодні такі імена, як Melchior, Rudolf, Stefan, Wilhelm, Sebastian. Рідко 
зустрічаються сьогодні такі поширені у 18-му і 19-му століттях імена, як Aloysius, Balthasar, 
Engelhard, Emmeran, Ewald, Gottlieb, Günter, Heribert, Hieronymus, Ignatius, Joachim, Kamilius, 
Kilián, Klemens, Kordinian, Laurentius, Liborius, Lukas, Magnius, Oswald, Pankrats, Pius, Rainer, 
Rainhard, Sebald, Severin, Simon, Vitus, Volkmar, Willibald, Wolfhelm, Zeno.

У першій половині 20-го століття у вжитку з ’являються імена Amold, August, 
Boldizsár, Denis, Emílián, Fedor (Theodor), Jirzi, Jurij, Melchior (поряд з Melichar), Milán 
(поряд з Bohumil), Tibor.

Друга половина 20-го століття характеризується появою імен Dimitri, Eugen (поряд 
з Evgenij), Gábor, Genadi, Мах, Román, Tóbiás, Vitali, Volodymyr та російський варіант 
Wladimir.
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Псдабний процес спостерпаеться серед жшочих ímch. Й сьогодш активно викорис- 
товуються таю найдавшип жшоч1 1мена, як Anna, Barbara, Elisabeth, Eva, Helene, Katharina, 
Klara, Magdalene, Margarete, Maria, Martha, Mathilde, Rosalia, Theresia, Veronika. A iivieHa 
Albina, Avenina, Dagmar, Edeltraud, Ewalda, Ingeborg, Jolantha, Krimhilde, Ogenia, Ottilia, 
Sidonia, Waltraud, Wilhelma, Imgard вийшли Í3 вжитку ще на початку нашого ctojiíttb. 
Частина ímch зникла Í3 вжитку тел я  1945 року. Це так! inieHa як Agaphia, Dorothea, Eleonora, 
Erna, Franziska, Gerda, Klotilde, Liselotte, Malvina. Anita, Beata, Brigitte, Diana, Emilia, Eugenia, 
Georgina, Gerlinda, Grenada, Inge, Ingessa, Justina, Karla (поряд з Karolina), Lauda, Linda, 
Lilia, Ludmilla, Marina, Nadia, Natalia, Rosita, Silvia, Svitlana, Tamara, Tatjana, Violetta, Vera.

Слщ зазначити, що власш iMeHa серед шмецького населения Закарпатгя мають неод- 
накову популярнють у ргзних селах (див. табл. 1). Так, наприклад, criocrepiraeMO вщ- 
míhhíctb у вживаноеп ímch cin В. Коропець, Кучава, Шенборн (Нове Село, Мукач1вщина) 
та Усть-Чорна i Шмецька Мокра Тересвянсько! долини. Якщо для моловших ímch кое- 
фодент повторюваносп на Мукач!вщиш складае 9,5, то у Тересвянськш долин! —  ли
ше 5,4. Для жшочих ÍMeH маемо вщповщно 9,6 i 3,5. Це евщчить про те, що Н1мецьке 
населения cin Усть-Чорна i Шмецька Мокра користуеться бшьшою варттившетю ímch 
(особливо жшочих), нЪк у селах Шенборн, В. Коропець i Кучава. Пояснения тако! 
розб1жносп у вживанш власних ímch знаходимо у р1зних звичаях надання ímchí у ви- 
щеназваних селах Мукач!вщини та Тересвянсько! долини. У В. Koponui, Kynaei i 
Шенборш першш дитиш надавалося ím’b батька або MaTepi, другш, третш дитиш -  
ÍM’a одного з дщуав або од hi ci з бабусь. Таким чином, впродовж десятирш вщбувало- 
ся зб!льшення частотносп вживаноеп одних ímch та зменшення шших. Так, 72% yeix 
4onoBÍKÍB с. В. Коропець названо 1менами Georg, Johann, Josef i Michael, y Kynaei -  57%, 
y Шенборш -  60%. У селах Усть-Чорна i Шмецька Мокра шенами Johann, Stefan, Franz 
i Anton названо 24,5%. Аналопчний стан cnocTepiraeMO y вживанш жшочих ímch.

У шмецьких селах Тересвянсько! долини надання ímchí залежало вщ дати народ- 
ження дитини. Якщо хлопчик народився 10-го ачня, йога називали календарним 1ме- 
нем Paul, якщо 20-го лютого -  Ulrich, 17-го квпня -  Rudolf i т.д. Звичайно, хлопчиков! 
чи Д1вчинш могли надавати й im’я батька чи MaTepi. Лише цим можна пояснили вживан
ия iMem Johann у 27 oci6, Stefan -  у 17 oci6 та Franz -  у 10 oci6 (див. табл. 1). Однак 
;цяли й íhuií чинники надання гмеш дитин1 (на честь популярно!, знаменито! особи, 
KiH03ÍpKn, хвилею моди тощо).

Та обставина, що, наприклад, серед населения с. В. Коропець сконцентровано 28% 
“Иосишв”, 24% “1вашв”, 16% “Михайл1в”, обмежуе щентифшацшну здатн1сть цих ímch. 
Для компенсацй втраченого потенц1алу н1мецькомовним населениям виробляються pÍ3HÍ 
замшники: 1) вар1анти iMem (Andreas -  ondres, bondi, a:di), 2) додавання означения до 
iMem (ta longa väntsel “довгий Венцель”), 3) називання особи iumH.M 1менем (bärti за- 
MicTb hondzeriç), 4) прпвиська на шдстав1 яко!сь персонально! ознаки (frontso:z “фран
цуз”, бо носш прибув з Францн, kapronta “погоришй”, бо мае ошки на тш  або у нього 
згорша хата), 5) утворення подв1йного ímchí (pe:da-hones “Петр1в Ганес”) тощо. 
Найпоширешший i продуктивний вид закпнникш -  це вар1анти, yTBopeni рпними засо- 
бами згщно з !х функцюнальними потребами.

BapiaHTH ímchí серед шмецького населения Закарпатгя виникали у pÍ3HÍ !сторичн! 
пер!оди: 1) на батьювщиш до переселения на Закарпатгя; 2) з часу !х переселения i до 
юнця панування Австро-Угорсько! монархи; 3) пщ час Чехословацько! республши; 4) у 
роки 2-о! cbítobo! в1йни п1д час угорсько! влади; 5) у перюд радянсько! влади з 1945 
року; 6) в умовах незалежно! Украши. В сменному penepryapi чоловших i ж1ночих ímch, 
яким користу'валися hímhi Закарпатгя впродовж двох з половиною столшь, простежуеться 
вплив адм1н1стративно! мови.
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Найуживаніші імена серед німців Закарпаття
Таблиця 1

Чоловічі Кор Куч Шен У-Ч Жіночі Кор Куч Шен У-Ч

Andreas - 4 6 10 Ágnes 8 - - 7
Anton 5 4 19 11 Anna 24 зз 42 5. .
Blasius - - - 10 Barbara 18 18 28 1
Franz 2 - 1 13 Elisabeth 36 23 27 18
Georg 33 14 16 5 Éva 2 - 8 1
Jákob - 1 2 8 Helene 12 3 5 2
Johann 76 38 57 27 Hilde 2 - 3 2
Joseph 88 48 46 10 Katharina 13 1 18 12
Kari 2 3 3 3 Kiara 7. 1 3 2
Martin 12 8 25 3 Magdalene 5 4 19 3
Matthias 3 7 3 8 Margarete 21 12 21 4
Melchior 8 18 16 - Maria 49 28 28 32
Michael 31 20 44 3 Martha 2 - 2
Paul - - 4 9 Mathilde 5 - - 1
Peter 4 7 3 8 Olga 2 1 1
Rudolf 1 - 1 14 Rosalia 4 17 13 1
Sebastian - 7 1 - Regina 1 1 1 2
Stefan - - - 17 Theresia 20 32 25 18
Wilhelm 9 3 5 1 Veronika 8 6 1 4
Кількість 
чол. імен

35 22 27 52 Кількість 
жін. імен

42 25 20. 44

Кількість
осіб

317 211 271 279 Кількість
осіб

277 198 251 152

Середня
уживаність

9,0 9,6 10,0 5,4 Середня
уживаність

6,6 7,9 12,5 3,5

С к о р о ч е н  н я: Кор - В. Коропець, Куч - Кучава, Шен -  Шенборн, У-Ч -  Усть-Чорна.

Варіативність імен і їх уживаність характеризується кількісними і якісними ознака
ми. Кількість варіантів імені безпосередньо залежить від частоти його вживання в насе
леному пункті (Чучка, 1970). Зазначимо, що частоуживані чоловічі і жіночі імена мають 
багато варіантів. Рідкісні імена зустрічаються в одному-двох варіантах. Так, наприклад, у 
чоловічих імен Andreas, Anton, Georg, Josef, Johan, Kari no 10—12 варіантів; у дівочих 
Anna, Barbara, Elisabeth, Helene, Maria, Katharina, Margarete і Theresia- no 12-14 варіантів. 
Лише по 2-3 варіанти мають такі чоловічі імена, як Arthur, Félix, Gustav, Ludwig, Róbert, 
Willi, Erwin, та дівочі Edeltraude, Emma, Gertrud, Inge, Ludmilla, Rosita, Ursula.

Фонетична та морфологічна характеристика варіантів власних чоловічих та жіно
чих імен може розглядатися у різних планах: за походженням, за структурою, за конно- 
тативним забарвленням.

За походженням імен у німецькомовного населення Закарпаття знаходимо, крім 
власномовних (Andreas -  andrás, a:di; Bartholomáus -  bárti, pástéi, pastala; Franz -  franki, 
frontsel, -ala; Friedrich -  fri:del, -ala; Georg -  hondzárig, hondzirkel; Josef -  jouzel, sápéi,
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sápala; Johann -  hons, honsala, hontsi; Melchior -  málxá, málgár, máliga; Michael -  mixel, 
mixala; Peter -  pe:da, páti, ta:pa; Vinzenz -  vántsel, vántsi, vántsala; Anna -  na:ni, nantsi, 
önki, ontsi; Barbara-pa:vi, parvi, va:vi; Elisabeth- lizi, lizala, lizel, za:li; Helene-hálin, á:li, 
áltsi; Katharina-kha:ti, khatala; a:ri; M aria- ma:ri, ariala, mitsi; M argarete- gre:ta, kreitala, 
morgo:, morgala; Rosalia-re:zi, reizala, rouzi; Theresia-tre:zi, trerzala, tárzi, re:zi, re:zala) 
варіанти імен тих мов і їх ідіомів, які наявні в районі проживання німців.

Угорська мова, якою володіє більшість німців Закарпаття, призвела до утворення 
активно вживаних варіантів німецьких чоловічих і жіночих імен. Майже кожне ім’я, 
яке вживалося німцями до 1945 року, має свій уживаний ними угорський варіант та 
один або декілька розмовних варіантів. Серед чоловічих імен -  Andreas- András, ondrus, 
bondi; Alexander- Sándor, son’i; Em est- Ernő; Georg -  György, d ’uri; Julius- Gyula, d’usi; 
Josef -  József, jousko, jouzi; Johann -  János, joni, jontsi; Kari -  Károly, kortsi; Michael -  
Mihály, misko; Matthias -  Mátyás, mot’i; Nikolaus -  Miklós, mitso; Stefan -  István, pisto, 
stafi і т.д. Серед жіночих імен поширені такі угорські варіанти, як: Anna -  onus, ontsi; 
Barbara — boris, boebá, Elisabeth -  Erzsébet, árzi, boezi; Katharina -  Katalin, köti; Maria -  
moris, montsi, mon’i; Margarete -  Margita, mon’i; Theresia -  Teréz, tári.

Зазначимо, що угорська мова, незважаючи на те, що вона не була офіційною на Закарпат
ті з 20-х років нашого століття (за винятком воєнних 1939—1944 рр.), мала помітніший вп
лив на варіативність німецьких чоловічих і жіночих імен, ніж російська та українська мови. 
Часто серед німецького населення Закарпаття зустрічаються особи з офіційними угорськи
ми іменами. Наприклад: András, Boldizsár, Dezső, Ferenz, Géza, Gábor, Imre, Mátyás, 
Miklós, Pál, Tibor, Sándor, Zoltán; Erzsébet, Ilona, Ibolya, Jolán, Katalin, Teréz, Zsuzsa.

Слід відмітити, що вплив чехословацького періоду на Закарпатті майже повністю 
зник і не відчутний особливо на варіативності імен. Носіями чеських варіантів імен або 
чеських імен є тільки деякі особи старшого віку. Наприклад: Jirzi (Georg), Bohus або 
Milán (від Bohumil), Ján (Johann), Ruzena (Rosalia). Зрідка зустрічається румунська форма 
Jón (Johann). Цікавим є наявність серед німців Закарпаття італійських імен Benno, Brúnó, 
Mario, Tasso, Zeno, які вийшли з вжитку разом із відходом їх носіїв.

Вплив української і російської мов на іменний репертуар німецькомовного насе
лення Закарпаття проявляється передусім у тому, що ним запозичені такі чоловічі і жіночі 
імена та їх варіанти, які до 50-х років ХХ-го століття тут не використовувалися. Це 
викликано тим, що всі імена записуються у офіційній документації українською та 
російською мовами. У розмовних варіантах вони практично німцями не використо
вуються. Це такі нові для німців імена, як Dimitri, Genadi, Igor, Ruslan, Vitali, Volodymyr / 
Wladimir; Lilia, Ludmilla, Nadia, Natalia, OksanaTomo.

Утворення українських варіантів чоловічих і жіночих імен відбувається переважно 
за схемою місцевих українських варіантів, наприклад: fárko, (Franz); jurko, jurtsek (Georg); 
evan, evanko (Johann); misa, mexajlo (Michale); mekula, mekolaj (Nikolaus); pávái, pavlo (Paul); 
pátro, pátrek (Peter); ants’a (Anna), olena (Helene); maja, martsa (Maria), ol’a (Olga).

У більшості випадків місцеві варіанти імен збігаються з німецькими і угорськими 
варіантами з врахуванням деяких артикуляційних відмінностей. Але серед німецького 
населення Закарпаття зустрічаються у вжитку і новітні варіанти типу jura, van’a, pet’a, 
vas’a, mit’a, fed’a, vit’a; an’a, l ’ána, kat’a, rita, zita.

Особливістю функціонування антропонімікону багатомовного Карпатського регіону 
є те, що імена та їх варіанти співіснують у свідомості носія активно і пасивно. Так', 
наприклад, німці у різних комунікативних ситуаціях (у сім’ї, між односельчанами, роди
чами, на роботі, з “швабами”, українцями, угорцями тощо) використовують різні варіанти 
імен. Так, якщо німецькі і угорські варіанти власного імені використовуються в усіх 
ситуаціях, то українські і російські варіанти використовуються в основному при спілку-



ванні з українцями і росіянами. Більшість німецького населення Закарпаття лише реа
гує (відзивається), коли їх кличуть українськими і російськими варіантами їх імен, але 
активно їх не використовують. Називання особи по імені і по батькові типу Рудольф 
Вальтерович серед німецького населення нашого краю взагалі не прижилося.

Результати проведеного аналізу варіативності імен дозволяють констатувати, що якщо 
антропоніми не мають когнітивного змісту, тобто апелятивного значення, то варіанти імен у 
межах однієї мови можуть вміщувати певну коннотацію. Варіанти імен можуть бути стиліс
тично нейтральними, демінутивно-пестливими (при спілкуванні з дітьми, між закоханими 
тощо), фамільярними (у сім’ї, з друзями), згрубіло-зневажливими /Чучка, 1970/.

У місцях проживання різних етносів, як наприклад, урайоні проживання німців, варіа
тивність імені особи значно зростає. Тут особу називають не лише власними німецькими 
варіантами, але й варіантами інших мов (угорськими, українськими, російськими), які 
вживані всіма жителями місцевості (див. табл. 2 і 3). Такі міжмовні варіанти імен стають 
позаетнічними і отримують властивості регіонального поширення та вживання.

Таблиця 2
Варіативність імені Elisabeth серед німецького населення Закарпаття

Носій імені Іменує(окликує)
Функціональна ознака німець українець угорець
побутовий н lizel
(популярний) У liza

м boezi, árzi boeza boezi, árzi
офіційний н Elisabeth
повний У Елизавета Елизавета Елизаветаа

м Erzsébet Erzsébet
складний н lizipous,-po:s

у t ’ot’aliza
м boezine:ni boezine:ni boezine:ni

усічений н li:zi, lits
дорослий У lizotska

м árzi, lizus árzi a árzi, boezi
дитячий н lizel, -ala
пестливий У lizuska,-otska

м erzike, boezike erzike, boezike
нейтральний н lizi

у liza
м érzi, boezi erzia, boezia érzi, boezi

зневажливий н lizundo
рідкий У lizul’a, -uxa
жартівливий м litsko, za:li boebi
частий н lizi, lizel
традиційний У liza liza lizo

М érzi, boezi erzia, boeza érzi. boezi
новий н

У
м

lizbet

старий н litsko
У
м boebi boebi

П р и  м і т к а: н -  німецький, у -  український, м -  угорський
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Таблиця З
Варіативність імені Johann німецького населення Закарпаття

Носій імені Іменує(окликує)

Функціональна ознака німець українець угорець
побутовий н hons, hones hanes
(популярний) У evan

М joni joni joni
офіційний н Johann
повний У Иван Иван Иван

м János János János
складний н honesfounda

У d’ad’a evan
м jonibaxi joniba:tci joniba:tci

усічений н hondzi, hons
дорослий У vanko, van’a

м jonci, joni jonci, joni jonci, joni
дитячий н hontsala,-el
пестливий У evanko

м І опіко, -сік о joniko jonciko, joniko
нейтральний н hons, hones hanes

У evan
м joni joni joni

зневажливий н jonko:, jankel
рідкий У evan evanesko, vano
жартівливий м jontsel, dzon
частий н hons, hones
традиційний У evan, van’a

м joni,-ко joni,-ko joni,-ko
новий н dzo:n

У van’a
м

старий н johones
У ioa:n
м

П р и  м і т к а: н -  німецький, у -  український, м -  угорський

Якщо в одномовному та уніетнічному просторі використовувані в побуті етнічні 
варіанти імен можуть зараховувати носіїв до відповідного етносу (jurko, tsel’o, fárko, 
andrij -  українці; d’uri, lotsi, fari, bondi- угорці; hondzárig, pa:vi, frantsel, a :d i- німці), то 
в багатонаціональному етнічному просторі носіями українських і угорських варіантів 
імен можуть бути представники будь-якої національності, яка тут постійно проживає. 
Передусім, це стосується носіїв імен у змішаних сім’ях, а їх у містах близько половини 
всіх шлюбів (Меліка, 1991).

Таким чином можемо констатувати, що різномовні антропонімічні системи бага
томовного регіону тяжіють навколо своїх центрів (Мукачівщини і Тячівщини) до їх 
конвергенції. Разом з тим між центрами конвергуючого тяжіння відбувається диверген
ція в самих антропонімічних системах взаємодіючих мов.
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KÁRPÁTALJAI NÉMET SZEMÉLYNEVEK AZ UKRÁN-MAGYAR 
INTERETN1KAI KÖZEGBEN

R e s ü m e

A kárpátaljai nemetek Németország cs Ausztria különböző régióiból érkeztek -  olyan kulturális örökséggel, 
melynek szerves részét képezik a névadás hagyományai. A Toborzó okmányokban 39 férfinevet találunk, melynek 
tulajdonosai Frankföldről származtak, és 26 név szerepel a Fclső-Ausztriából áttclcpültcké között. Ilyen a nőnevek 
aránya is. Az akkori utónevek közül ma is népszerű az Andreas, Georg, Jakob, Johann, Josef, Kaspar, Martin, Michael, 
Paul, Peter, Wilhelm, Wolfgang, Anna, Barbara, Elisabeth, Helene, Katharina, Magdalena, Margarctte, Maria, Martha, 
Rosalia, Theresia stb. A német utónevek különböző hivatalos változatokat nyertek: mindig a vidéken uralkodó hatalomnak 
-  magyar, csehszlovák, orosz, uk rán - megfelelően módosultak. Vagyis: a német Franz, Johann, Elisabeth variációi a 
Ferenc, János, Erzsébet; Frantisck, Ján, Arzcte; Fcdor/Fcgyir, Ivan/lvan, Jclizavcta/Elizavcta. A kárpátaljai németek 
körében az utónevek változatait a leginkább a magyar nyelv befolyásolta és befolyásolja ma is. Ez különösen a városok, 
(Ungvar, Munkács, Huszt, Szolyva) és a környező falvak (Felső Kerepcc, Kucsava, Újfalu) német telepeseinek 
leszármazottaira vonatkozik, ahol a magyar Jani, Józsi, Miska, Gyuri, Bözsi, Magda, Marika becenevek gyakorlati lag 
valamennyi kommunikációs szférában és helyzetben használatosak (a családban, barátok között, munkahelyen). Az 
ukrán, illetve orosz változatok pedig ott fordulnak elő, ahol a németekkel együtt orosz és ukrán nemzetiségűek is 
megtalálhatók. Egyes utónevek igen elterjedtek a német lakosság körében. Így például a Joscf és Maria nevet ennek 
megfelelően Kcrcpccen 88/49, Kucsaván 48/28, Újfalun 45/28 cs Királyházán 39/32 lakos viseli. A gyakori nevekhez 
tartoznak úgyszintén: Anton, Georg, Johann, Michael, Anna, Barbara, Elisabeth, Margarete, Theresia. Az utóbbi időben 
a kárpátaljai német nevek között feltűnnek korábban nem használatosak is, az olyanok, mint például Ingrid, Inge, 
Georgina, Robert, Christian, Gabriel.
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MIZSER LAJOS

(Nyíregyháza)

BEREG MEGYEI HELYNÉVVIZSGÁLATOK

A miskolci névtudományi konferencia a magyar helynévkutatás számos kiemelkedő 
eredményét is hozta. Adósok vagyunk azonban még az adatközlésekkel, többek között pl. 
Pesty Frigyes 1864-66-os kéziratos Helységnévtárának közzétételével. Az elmúlt három év 
során leírtam mikrofilmről, és le is tisztáztam Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung megye 
anyagát. Összességében 573 helységből vannak adataim. Eddig megjelent Szabolcsból 8 
helység, és 1995 november végén lát napvilágot a beregi anyag a határ mindkét oldaláról a 
nyíregyházi levéltár kiadásában. 89 helység leírása szerepel benne.

Tarpa község /akkor mezőváros/jegyzője a következőket írja: “...a’ Polchy István volt 
megyei levéltámok által versekben szerzett Szép asszony dombja című hőskölteményben említés 
tétetik Talpáról is 1222. év tályán...” Ki is volt ez a Polchi István? Sem Szinnyei hatalmas 
munkája, sem az irodalmi lexikonok nem említik. Vezetéknevéről ítélve Polchy, azaz Pócsi, 
Szabolcs megyei származású lehetett. Többet megtudtam a Beregszászon megjelent Bereg 
című hetilap 1895. július 28-i és augusztus 4-i számaiból. Könye Nándor ad ismertetést róla, 
illetve művéről. Ezek szerint Polchy István az 1830-as években Bereg megye levéltámoka 
volt, és szabad idejében verselgetett is. Ez időben írta meg a “Szép asszony dombja” című 
elbeszélő költeményét /tehát nem eposzt/. Ez a munkája nyomtatásban nem jelent meg, 
kéziratban terjedt, s a pataki vagy debreceni diákok a kor szokásának megfelelően több másolatot 
készítettek: egy ilyen került Könye Nándor kezébe. így nem lehetett magas a példányszám, de 
hogy ismerték-legalábbis Beregben-, bizonyítja a tarpai jegyző. Sipos Zsigmond: Borzsova 
monographiája /Beregszász, 1911/ című könyvében arról tudósít, hogy Polchy folytatta a 
gyűjtést, és újabb elbeszélő költeményt írt 1840-ben. Itt a honfoglalás beregi eseményeivel 
foglalkozik. Maradjunk azonban az előbbinél!

A romantikus hangvételű, félrímes, négysoros, csaknem 500 strófából álló művön erősen 
érződik Kisfaludy Sándor hatása. A vers tárgya II. András idejéből való, a mondai elemek 
keverednek a történelmi tényekkel, sőt a szerző saját fantáziájának elemeivel is. így ö maga is 
mondaszerzővé vált. A téma szokványos szerelmi történet -  meglehetős tragikus hangvétellel: 
Dobos Ilka és Mike Bálint szerelme, házassága. S nem hiányozhat belőle a gonosz sem: Kankó 
rablóvezér személyében. Az ő ármánykodása, illetve Ilka iránt érzett vonzalma a vesztett 
párviadal után sem szűnik meg. Elrabolja az asszonyt, s mikor annak testvére, György a király 
hadával bekeríti a rablókat, Kankó megöli Ilkát. Ám ő sem szabadul: a Vérkébe ölik. A király 
dombot emeltet a meggyilkolt asszony tiszteletére, emlékére. Polchy szerint András serege 
200000 főből állott /ez még költői túlzásnak is sok', s minden ember 2-2 sisak földet hordott 
össze. Ez -  hajói számoljuk -  400 tonnát tesz ki. Ez lenne tehát a Szépasszony dombjának 
története. Csak lenne, hiszen vannak más' vélekedések is erről a Borzsova, Bakta és Gecse 
közötti kiemelkedésről. Lehoczky Tivadar,/Bereg vármegye monográphiája, Ungvárott, 1881/ 
kétszer is említi. “8 méter és 226 lépésnyi kerületű halom”. Az 1879. évi feltárásában is részt
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vett. Égésnyomokat találtak, továbbá durván megmunkált cserepeket és II. századbeli római 
pénzeket. A halmot mesterségesnek tartja, majd így folytatja: “...a nép III. /!/ Endre korára 
vonatkozó rege után Szépasszony dombjának elnevezett” /I. 101-2/. Gecse 1554. évi 
határjárásából idézi: /Bakta felé/ “elhagyatott sáros útra értek, hol Bakófölnél egy halmot 
emeltek...”, továbbá: “...a Bosova felé vezető utón át, egy halomra akadtak, melyen egy 
mesgyejel állott, innen a Melmocsár nevű helyre értek” /III. 1. r. 260/. Sipos Zsigmond szerint 
“Kiegészítő része /ti. a Borzsovai várnak/ volt végül az úgynevezett “Szépasszony dombja” 
nevű kisebb erőd, mely őrállomásféle lehetett” /i.m. 6/. Az elnevezéssel találkozunk Pesty 
anyagában is, mégpedig Kisbégány leírásában: “...szépasszony dombja igy neveztetik a falu 
alatt levő kaszállókban felemelkedett két halmocska, gyanítható csatában el esettek fekvő 
helye ez”.

A mesterséges /vagy esetleg annak látszó/ kiemelkedéseknek a sírokkal való 
összekapcsolása megvan a ruszin helynevekben is, így Ivanyócon van egy Mohilka nevű dűlő. 
Patkanyóc leírásában ezt olvashatjuk: “Mohilká: E kis Dűllőcske igen csinos síkságon fekszik, 
‘s igen természetes alakban jó nagy sirdomb emelkedik ki, melyről a szárny /!/ hagyománybeli 
rege amidőn Országunkban ragadozó Tatárok e vidéken megpihentek volna, e ’ hellyen öszve 
verekedtek Oroszainkkal, az elhűnt Tatárok e sírba Temetettek”.

Az eddig elmondottakból az derül ki, hogy a mesterséges kiemelkedések az alábbiak 
lehetnek: 1. sír, 2. katonai őrhely, 3. határdomb. Mivel a környéken több olyan objektum is 
van, amely szép asszonyról, lányról van elnevezve /pl. Fülesden Szépasszony tava, Császlón 
Széplány kútja/, a monda eredetiségét megkérdőjelezhetik. Továbbá a mondák közül nem tudjuk, 
hogy melyik Polchy kitalációja, és melyik a valóban élő monda. S az sem véletlen, hogy a 
Pesty-féle anyagban sem Borzsova, sem pedig Gecse lejegyzője nem ismer mondát. Ha lett 
volna, nyilván közlik. így mondánk eredetét máshol kell keresni. Bizony, nem mindegy, hogy 
írjuk: szép asszony -  szépasszony. Egybeírva boszorkányt jelent/Néprajzi lexikon. Bp. 1982. 
5. k. 5/. Ez a jelentése pl. a Székelyföldön, Szegeden, az Ormánságban stb. Szószerkezetben 
való használata pedig nagyon is egyértelműen a boszorkányságra utal: szépasszony köpködése: 
kiütés, ~ mosdóvize; tála: bűvös rontás, ~ szele: agyvérzés, ~ pohara: hasogató fájdalom, 
~ vize: kelevény stb. A rontásra való növények neveiben is előfordul, de még a szólások közül 
sem hiányozhat: Szépasszonyok szoptatták /О. Nagy, M. szól. km. Sz. 787/. így tehát ha a 
nevezett kiemelkedést le akarnánk fordítani, csakis ez lehet a jelentése: boszorkánydomb /vö. 
ÉrtSz. I, 695, de az ugocsai Turterebes határában is előfordul/. Ez arra enged következtetni, 
hogy Polchy vagy nem ismerte ezt a jelentést, vagy ha igen, akkor nem volt ihlete ahhoz, hogy 
a boszorkányokról elbeszélő költeményt írjon.

A Szépasszony dombján kívül még két helynevet magyaráz Polchy- de ezeket már jóval 
rövidebben. Az asszonyrabló Kankót és kíséretét Búcsú mellett ölik a Vérkébe, így a patak 
nevének ez a magyarázata: “Innét van Vérke neve /Baktáig a folyónak, /Beléfolyt vérétől a 
sok/ Embernek és lónak”. Úgy látszik, szerzőnk jobban sajnálta az uttóbbiakat. És ezt Pesty 
búcsúi lejegyzője is megerősíti: “Leg nevezetesebb határ el nevezés a “Lóhalál” -  mely még a 
legrégibb időktől e nevezetet viseli bizonyos nőrablás alkalmakor történt Ló beleveszésekor”. 
A Vérke magyarázata tetszetős, ám a patak neve a régiségből nem mutatható ki: a FNESZ , 
/II, 754/ 1806-ból, Lehoczky /1,43/ 1783-ból. Etimológiája bizonytalan, de a vér szóból való 
származtatását csaknem biztosan ki lehet zárni.

Mielőtt a vers személyneveivel foglalkoznék, egy kis kitérőt teszek. A helyszínnel 
kapcsolatban nincs baj, ám az idővel -  nyilván az adatok hiányos volta miatt -  már annál 
inkább van. II. András többször is járt Beregben halicsi hadjáratai alkalmával. Mivel történetünk



idején a jeruzsálemi útján már túl van, csakis 1226 vagy 1231 jöhet szóba, de méginkább 
1233, amikor is a beregi egyezmény megkötésére kerül sor, s András ekkor töltött több időt e 
helyen. Keveredés történik III. András korával is /a rablók kifüstölésére csak 1298-ban kerül 
sor/. Utalás történik Drák /helyesen: Drág/ vajdára is, ám rá még jó 200 évet várni kell. így a 
történelmi utalások felölelik a XIII., XIV. századot egészen a XV. század közepéig. A versben 
szereplő személynevek is ezt a tarkaságot mutatják. Polcy magától értetődően használ kételemű 
neveket, pedig ezek csak a XIV. század közepétől kezdenek megszilárdulni.

Mike Bálint, Baktay Vince, Dobos Orbán gróf. Bálint a leírás szerint a szatmári főispán fia 
volt, ám Miklós /Mike/ csak III. András idejéből mutatható ki. A név korabeli alakja Valentinus filii 
Mike, azaz Mike fia Bálint. A cselekmény egy része Baktán játszódik, így nem véletlen a Baktay 
név, de így nem eredeti, hanem csak így: Vincentius de Bagota /ez volt a korabeli helynév/. A 
szépasszony apját következetesen Dobos grófnak nevezi költőnk. Akkor legfeljebb comes 
lehetett, maga a gróf szó 1393-ból adatolható biztosan /TESz. I, 1098/. A Dobos név érdekes 
utat futott be: személynévből vált helységnévvé, majd ebből a versben ismét személynévvé. 
Többször történik utalás Dobos várára is. Nem egyéb, mint a mai Nagydobos helység, mely 
hol Bereghez, hol Szatmárhoz tartozott. Pesty Szatmár megyei anyagában ezt olvashatjuk 
Nagydobos alatt: “Kokod vár hegye: hajdan ezen a hegyen várnak kellett lenni, mennyiben 
most is apró kövek találtatnak benne, nevezetét arról nyerhette”. Bereg megyében Dobos nevű 
nemesi családot csak a XVIII. század második feléből lehet kimutatni.

Ilka. E névvel látszólag könnyű a helyzetünk. Ám ha megnézzük Berrár Jolán: Női neveink 
1400-ig /MNy. LXVII, 154—213/ című dolgozatát, ez a név nincs benne. Itt is helynévi eredetre 
lehet gyanakodni: a Nagydobos melletti Ilkre, de talán a beregi Ilkóc és Ilonca is szóba jöhet. 
Azt azonban tegyük hozzá, hogy a hangalaki hasonlóságon kívül semmi közük sincs az Ilona 
becéző formájához.

Végül ejtsünk szót a két gonoszról, Kankóról és Nyaláb nevű cimborájáról is. Mind a 
kettő Ugocsa megyei helynév. 1573: caustrum Kanko /Szabó István: Ugocsa megye. Bp. 1937. 
429/, majd a lábjegyzetben ezt találjuk: “A szó eredetéről Szirmay két mende-mondát is 
feljegyzett. A klastrom barátainak szőrcsuhájával /kankó/ kapcsolatos inkább elfogadható”. 
Maga Kankó vár csak 1698-tól adatolható Nagyszőlős határában. Azt, hogy a versben szereplő 
Kankó Ugocsa várának lett volna az ura, megcáfolja Komáromy András /Nyalábvár és uradalma. 
Századok, XXVIII, 502/: “Az a szerencsétlen combinatio, hogy a nagyszőlősi Fekete hegy 
aljában porladozó Kankó vára Ugocsának neveztetett, még annyi valószínűséggel sem bir, 
mint a hagyomány”. A Nyaláb sem személynév, de az már vár volt, csak jóval később, mint a 
versben leírt események, a FNESZ, /II, 249/ 1315-ből adató Íja. Kankó és Nyaláb alakját nyilván 
több személyből gyúrta a szerző. Komáromy megemlíti Ubul fia Mihály fia Istvánt III. András 
idejéből. Továbbá: “Ebben az időben /ti. az 1450-es évek elején/ Nyaláb várának elég dicstelen 
szerep jutott. Valóságos rablófészek volt, s a várnagyok -  Perényi Miklós életében Dacsó 
László és Fancsikay Mojzes -  fegyveres szolgáikkal szabadon garázdálkodtak az egész 
vármegyében” /i. m. 506/. S ott volt még Drág vajda is, aki “erőszakos, ragadozó ember volt” 
/uo./. S nagyjából ugyanezt mondják el a XVI. században Perényi Ferencről, Balassa 
Menyhértről és somlyai Báthory Istvánról. Példakép tehát volt bőven. Legfeljebb az az érdekes, 
hogy Polchy ezeket a negatív példaképeket átengedi Ugocsa megyének.

Polchy István a honfoglalás korának beregi eseményeit bemutató művéről már nem akarok 
beszélni. Egyrészt az idő sem engedi, másrészt verselése is gyengécske, harmadrészt a meséje 
is unalomig ismert, itt-ott fantáziáját megmozgatva ún. mondákat is közöl. Amiben viszont 
előrelépett: a névadás indítékának helyes felismerése, mivel már -  Polchy szavaival -  “Látja 
képzelt reményeit csalfán beteljesülve”.
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Мижер Лайош

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ В КОМИТАТЕ БЕРЕГ

Резюме

Академик Фридеш Пешти в 1864 году организовал движение по собиранию географических названий 
89 населенных пунктов. Нотариус села Тарпа написал об Иштване Польчи. Он был архивариусом в городе 
Берсгсас и написал эпическую поэму под заглавием “Холм /курган/ красавицы”. Тут холм /курган/ -  могила. 
Слово “сепассонь” /по-русски: красавица/ означало в древневенгерском языке ведьму. Итак холм красавицы -  
это холм ведьмы. В эпической поэме есть личные имена географических названий, напр. Добош -  Надьдобош 
/комитат Сотмар/, Илька -  Ильк /комитат Сотмар/, Канко и Нялоб -  географические названия в комитате Уго
на. В стихотворении поэта Польчи много анахронизмов. Он не только собирал местные предания, но и сам 
выдумывал новые. Ни собирания академика Пешти, ни эпическая поэма архивариуса Польчи нс издавались в 
печати, итак мой доклад не только исследование, но и публикация материалов-источников.
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ОРОС в.

(Ужгород)

ВЕНГЕРСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА СТРАНИЦАХ 
ЖУРНАЛА Е. ФЕНЦИКА «ДОДАТОК К “ЛИСТКУ”»

Евгений Андреевич Фенцик родился 5 октября 1844 г. в селе Мартинка Свалявскош 
района. Окончил теологический факультет Будапештского университета. Священнодейст
вовал во многих населенных пунктах нашего края (в Порошкове, Вел. Раковце и др.). Пос
леднее место его работы село Горинчево Хустского района, где он и скончался 5 декабря 
1903 г. С 1926 г. перед областной филармонией стоит памятник великому будителю второй 
половины XIX ст. (скульптор Елена Мондич-Шинали). С 1885 г. по 1903 г. издает журнал 
“Листок”. С целью пропагандирования церковно-христианского вероучения здесь находи
ли свое отражение в основном религиозные, моральные темы. Ориентируясь на “москво- 
фильские” издания г. Львова, главный редактор журнала стремился писать на русском язы
ке. К сотрудничеству привлекал Кралицкого, Митрака, Злоцкого, Жатковича и др. С 1891 г. 
издает еще «Додаток к “Листку”», язык которого близок уже к народной речи, т.е. к диалект
ной речи русинов Закарпатья. Диалектная лексика как яркая форма народной речи издавна 
стала в нашей закарпатской литературе средством реалистического изображения действи
тельности. Разговорная речь безусловно далеко не однородна: в ней выделяется много раз
новидностей, характер которых зависит от неоднородности самих носителей языка. Фен
цик не останавливался перед употреблением в одном и том же контексте крайне разнород
ных речевых средств: общенародных (русских), русизмов, церковно-славянизмов, иноя
зычных слов, давая явное предпочтение русской лексике. Поэтому здесь встречаемся с та
кими сочетаниями, как: кто купивь Гаф\гк ширинку, вовки пхаются намъ въ обыстья, у 
насъ н'Ьть пасвиска; одного годного дуба подтиналъ; разрешаешь св. церковь 'Ьсти токмо 
сыръ, масло, лпеко и яйца. Ср. еще в контексте: Другаго дня Микула опять приходилъ къ 
новтарошу за волами; новтарошъ просилъ теперь уже не чотыри, а восемь золотовокъ; я, -  
говорилъ он, -  держу твои волы на своемъ с'ЬнФ, та заплати ми за держанье! Микула за 
плату и слышати не хотФлъ. Третьяго дня отправилъ новтарышъ волы къ пану солгабиро- 
ву, — бо ему -  сказалъ онъ, — не свободно, лишь до третьяго дня держати у себе чужу худобу 
(с. 98). Следует отметить, что Фенцик, постоянно изучавший народную жизнь и охотно 
беседовавший с крестьянами, нищими, не упускал случая записывать песни, коломыйки, 
сказки, легенды, пословицы, многие из которых после его доработки попадали на страни
цы журнала. Лексемы, использованные Фенциком в произведениях, способствовали дос
товерности и наглядности быта, природных условий края, занятий и “образца” жизни мест
ного населения. В лексическом составе “Додатка” нечасто, но встречаются лексемы, кото
рые составляли и в основном составляют и сегодня активный запас каждого коренного 
жителя Закарпатья. Среди них и заимствования из других языков. Иностранные элементы, 
в том числе и гунгаризмы, как известно, проникали в разговорную речь закарпатцев в ос
новном через непосредственное контактирование с этими народами, в частности с вен
герским населением. Заметим, что в говорах Закарпатья довольно высокий процент таких 
заимствований был и есть, особенно в речи старшего поколения. Читая страницу за стра
ницей, возникает вопрос: почему сравнительно мало заимствований из иностранных язы
ков, в частности из венгерского, на страницах журналов “Додаток”. Очевидно, ответ на 
этот вопрос следует связывать с славянофильской волной среди писателей Закарпатья, в
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том числе и Е. Фенцика, второй половиной XIX века. Е. Фенцик старался не только пре
дельно ограничить употребление заимствований (из немецкого, словацкого, чешского, 
румынского), но даже сократить использование гунгаризмов, которые входили во всеоб
щее употребление местного населения.

Анализ гунгаризмов, встречающихся на страницах “Додатка”, производился нами 
на основании имеющихся в нашем распоряжении отдельных номеров-фотоснимков жур
нала, сделанных нами в Пряшеве во время работы на Кафедре русского языка и литерату
ры философского факультета Кошицкого университета им. Шафарика, а также подарен
ных нам зав. кафедрой проф. Добошем С.В.

Гунгаризмы используются автором в основном для выполнения функции номина
тивной -  служат названиями реалий. Они в основном подчиняются фонетическим и грам
матическим законам русского (украинского) или русского языков. Например: ra3na<gazda 
“богач”, на вадаску <vadász, киветъ <követ, хоснъ <haszon, рабловшагъ <разг. rablóság, 
кельчигу <költség, падлаш <padlás и т.д.

Сфера использования гунгаризмов в журнале охватывает преимущественно сле
дующие группы слов:

1 ) наименования органов власти, должностных лиц, профессий и т.д. : киветъ < követ, 
новтарошъ <nótárius, солгабиров <szolgabíró, газда <gazda, “богач”, ковачъ <kovács, би- 
зотшагъ <bizottság, вармедь <vármegye, бировъ <bíró;

2) названия одежды, убранства, украшений: кабать <kabát, гомбици <gomb, галл'кръ 
<gallér, шапка <sapka, папучи <papucs, пантличокъ <pántlika;

3) названия кушаний, блюд, напитков: колачи <kalács, крумпли <krumpli, поприга <ра- 
prika, погарчикъ <pohár;

4) названия строений и их частей, утвари и посуды: корчма <kocsma, падлашъ 
<padlás, парна <páma, серсама <szerszám, кертъ <kert;

5) абстрактных слов: хосенъ <haszon, вадаска <vadász, кельчигь <költség, раблов
шагъ <rablóság.

В качестве иллюстрации приведем еще несколько примеров лексических гунга
ризмов в словосочетаниях: у насъ лишь тотъ будетъ за кивета, кого вармедскш паны 
намъ дадуть; новтарошъ схватилъ Микулу за воротникъ (галл'кръ) и вывергь вонъ изъ 
хижи; тота гостина и вшитокъ хосенъ; колько нужно было труда, колько кельчигу; жидъ 
контракта сховалъ до л абы. Гунгаризмы иногда еще использованы на страницах жур
нала в качестве эквивалентов к диалектизмам, русинизмам и наоборот: пантличокъ 
(ленточка), гомбици (пугавицы), бизотшагь (сельськш выбора повФренныха).

Итак, кредо известного закарпатского будителя Сильвая “Мы живем не для од- 
нихъ себя, но и для будущих поколений” стало таким же кредо и для Евгения Фенцика.

Orosz Vaszil

FENCZIK JENŐ LISZTOK MELLÉKLET-ÉNEK 
MAGYAR LEXIKÁLIS ELEMEI

Rezümé

Fcnczik Jenő kárpátaljai írói 885-töl haláláig, 1903-ig adta ki a Lisztok c. folyóiratot, melyet oroszul igyekezett 
írni. 1891 -töl megjelentette meg a Dodatok k Lisztku (Lisztok Melléklet) c. folyóiratot is, melynek nyelvezete a kárpátaljai 
ruszin népnyelvet tükrözi. Ez utóbbinak szerves elemei a lexikai hungarizmusok. Az, hogy a Dodatok k Lisztku c. 
folyóirat nyelvezetében mégis kevés a magyar jövevényszavak száma, а XIX. század második fele íróinak szlavofil 
irányvonalával magyarázható.
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PACZOLAY GYULA

(Veszprém)

A MAGYAR KÖZMONDÁSOK ÉS SZÓLÁSOK KELET-EURÓPAI ROKONSÁGA

Minden nyelv közmondásainak és szólásainak egy része -  a kölcsönszavak analógiájára -  
megegyezik az azonos kultúrához tartozó, szomszédos és távolabbi nyelvekével. Ebben a 
földrajzi közelségnek, a nyelvrokonságnak, valamint a kulturális hatás időtartamának s -  ma a 
sajtó, rádió, televízió útján egyre fokozódó -  intenzitásának van jelentős szerepe. A közös 
európai közmondáskészlet vizsgálatában például 106 olyan közmondást, illetve szólást sikerült 
találni, amelyik legalább 28 /maximum 54/ európai nyelvben megtalálható és a kontinens minden 
főbb földrajzi régiójában előfordul. /PGy-1/. A közös távolkeleti közmondások egyidejű 
vizsgálata ugyanakkor eddig 188 közös kínai-japán közmondást mutatott ki, amelyek közül 
165-nek koreai, 40-nek pedig közeli vietnami megfelelője is van. /PGy-2/. Természetesen az 
előbb említetteknél lényegesen nagyobb a kisebb európai régiók közös közmondás- és 
szóláskincse. így sok azonos közmondást és szólást találunk például a finn—karjalai-vepsz- 
vót-észt, az angol-holland-friz-német, az ukrán-belorusz-orosz, a spanyol—katalán-portugál, 
az olasz-provenszál-francia, vagy az orosz és az egykori Szovjetunió nemzetiségeinek nyelvei 
közti összehasonlításban. A magyar nyelvre vonatkozóan O. Nagy Gábor írja, hogy “szólásaink 
százainak, sőt ezreinek” megvan a pontos megfelelője más nyelvekben is. /ON-1.112/. Ez 
főleg a német nyelvre vonatkozik, s ezt tapasztaljuk az észt szóláskincs vizsgálatában is.

A közmondások összehasonlító vizsgálatában a következő törvényszerűségeket 
állapíthatjuk meg:

1. / Vannak olyan közmondások, amelyek különböző kultúrákban egymástól függetlenül 
előfordulnak azonos kifejezési formában. Néhány véletlen egyezéstől eltekintve ezek általában 
egyszerű jelenségek egyszerű kifejezései, vagy általánosan elismert viselkedési, etikai normák 
megfogalmazásai. Ilyenek például: Ahol füst van, ott tűz is van; Állandó csepegés kivájja a követ; 
A falnak is füle van; Amit megtehetsz ma, ne halaszd holnapra; Amit nem kívánsz magadnak, ne 
tedd embertársaidnak. Ezeket univerzális közmondásoknak nevezhetjük. /PGy-2.1.1.1.-1.4.8/

2. / A különböző eredetű kultúrákban sok olyan közmondás van, amelyik a közös 
alapgondolatot másként fejezi ki. így például Európában 45 nyelven azt mondjuk, hogy “A lónak 
négy lába van, mégis megbotlik” /PGy-1.25/, míg ennek az alapgondolatát a Távol-Keleten, a 
kínaiban, a koreaiban és a japánban az “Olykor a majom is leesik a fáról” fejezi ki. /PGy-2.2.36/.

3. / Bármelyik kultúrában vannak olyan közmondások, amelyeknek a másik kultúrában nincs 
közeli megfelelőjük. Például a Távol-Keleten közismert “A tigris a bőrét, az ember a nevét hagyja 
hátra” közmondásnak/PGy-2.3.2.4 4 /nincs közismert megfelelője az európai nyelvekben.

4. / A kulturális és személyes kapcsolatok, valamint a tömegkommunikáció révén a 
kommunikáció-áramlas irányában egyik kultúra közmondásai átkerülnek a másik kultúrába is. 
így például az eredetileg Amerikából származó /Franklin Benjamin, 1748/ “Az idő pénz”, 
amelyik ma 35 európai nyelvben ismert/PGy-1.93/, ma már japán és koreai közmondás is. 
/PGy-2.4.23/. Ugyanígy az “Aki két nyulat űz, egyet sem fog el”, amelyet Európában 39 
nyelvben ismerünk/PGy-1.67/, feltehetően német közvetítéssel már régen ismert a japánban, s 
vélhetően onnan került a koreaiba is. /PGy-2.3.6/ Az “A kutya ugat, a karaván halad” viszont 
a törökből /It ürür, kervan yürür./ került az európai nyelvekbe, így az angolba és a magyarba is.
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5. / Adott kultúrán belül, különböző régiókban egy-egy közmondásnak az általános 
ismerttől eltérő variánsa, vagy valamilyen szinonimája fejezi ki ugyanazt a gondolatot, vagy 
párhuzamosan megvan a szinonima is. Olykor találkozunk az általánosan ismert kifejezés 
jellegzetes kiegészítésével is. Európában találunk például az északi, a keleti, a balkáni, az ibériai 
nyelvekre jellemző szinonimákat és variánsokat, s nem ritka eset, hogy a “dialektusok” földrajzi 
határán lévő egyik-másik nyelvben, eltérő gyakorisággal ugyan, de megjelenik mindkét 
szinonima, illetve variáns is. Előfordul, hogy ugyanaz a nyelv attól függően kerül az egyik 
vagy a másik dialektusba, hogy miiven közmondást vizsgálunk.

6. / Olyan országban, ahol az ott élő nemzeti kisebbség nyelve a kis létszám vagy a többségi 
nemzet politikai akaratának hiánya miatt nem egyenrangú államnyelv /amint Finnországban a 
svéd egyenrangú államnyelv/, ott a nemzetiségi nyelv nap mint nap ki van téve az “államnyelv” 
hatásának, s ennek következtében a kisebbség nyelvében megjelennek a többségi nyelv szavai, 
szólásai és közmondásai is.

A magyar közmondások rokonsága
Az 1990-ben Debrecenben tartott Finnugor Kongresszuson ismertettük a magyar 

közmondások rokonságára vonatkozóan, Vöő Gabriella kolozsvári nyelvész közmondás
gyakorisági adatai alapján végzett vizsgálatok eredményeit. Ezek szerint a legalább 33-as 
előfordulási gyakoriságú 176 magyar közmondás 65%-ának volt nyugat-európai és 4%-ának 
kelet-európai rokonsága. -  Egy hasonló nagyságú észt közmondás-anyagra vonatkozó, a 
Proverbia Septentrionalia /МК/ adatai alapján végzett vizsgálatban 59% európai, 18% északi 
és 10% keleti /orosz/ rokonságot találtunk. /PGy-З /-Összehasonlításul megemlíthetjük, hogy 
egy gyors számítás szerint a Permjakov által leggyakoribbnak tekintett 300 orosz közmondás 
közül 86-nak, azaz 28,6%-nak van nyugat-európai rokonsága.

A kelet-európai rokonság
Vizsgálataink során azokat a közmondásokat tekintjük kelet-európai rokonságúaknak, 

amelyek nyugat-európai nyelvekben, igy pl. a németben, a franciában, az olaszban nem ismertek, 
viszont több kelet-európai -  és esetleg ezen kívül egy vagy több balkáni -  nyelvben is 
megtalálhatók.

A J  Kelet-európai rokonsággal rendelkező közmondások. -  Korábbi vizsgálataink alapján 
/PGy-4/ a magyar nyelvben közismert, kelet-európai rokonsággal rendelkező közmondások és 
szólások, a ma ismert első előfordulás évével és azon nyelvek felsorolásával, amelyekben 
megtalálhatók, a következők:

a./ A keleti és a nyugati szláv nyelvekben van főként rokonságuk a következőknek:
1. / Sok bába közt elvész a gverek. /1598/ BD-2.6.9.2. -  Szlovák, cseh, lengyel, belorusz, 

ukrán, orosz, szerb. -  “Sok szakácsra” vonatkozó szinonimája megvan az angolban, németben 
és a magyarban is. /Too many cooks spoil the broth. ODEP-831/1, — Viele Köche verderben 
den Brei /vagy: versalzen die Suppe/. KW-2.1447/73,1448/74/- Sok szakács elsózza a levest 
/vagy: az ételt/. VG-226/39

2. / Borsót hány a falra. /1589/ Balassi Bálint Comoediája. RMDE-1.860/596. -  
Szlovák, cseh, lengyel, ukrán, orosz, zűrjén. — Angol és német megfelelője, amelyik 
megtalálható az oroszban is: “Mint a víz a kacsa/liba hátáról.” Like water off /on a duck's 
back. ODEP-871/1

3. / A kecske sem menne a vásárra, ha nem haitanák/vinnék. /1598/BD-3.8 .6 .5 -Szlovák, 
lengyel, cseh, ukrán, orosz -  Angol értelmi megfelelője: A spur and a whip for a dull horse. 
ODEP-768/2 /Sarkantyú és ostor kell a lusta lónak./
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4. / Kutyából nem lesz szalonna. /1575/ Szegedi Lőrinc: Theophania, RMDE-1.740.623- 
624 — Szlovák, cseh, lengyel, ukrán, román, bolgár. -  Német megfelelőjében a macska nem 
szokik le az egerészésről: “Die Katze lässt das Mausen nicht”. KW-2.1173/112, az angolban a 
leopárd nem tudja megváltoztatni a foltjait -  The leopard cannot change his spots. ODEP-456/1

5. / Jön még kutyára dér. /1577/ RMKT-V. 186.-O N -1.320-321 -Szlovák, lengyel, ukrán.
6. / Több nap, mint kolbász. /1810/ ON-2.495/166, PGy-5.414 -  Szlovák, cseh, lengyel, 

ukrán, litván, észt, finn, karjalai, svéd, szlovén.
7. / Kinek a pap, kinek a papné L de nekem a lánya/. 1795 Szi-2 PGy-5.452- Szlovák, cseh, 

lengyel, ukrán, román. A latin “De gustibus non est disputandum” /Az Ízlésekről nem lehet 
vitatkozni./ -nak megfelelő angol “There is no accounting for tastes” ODEP-2/2 szinonimája.

8. / Hosszabb a péntek, mint a szombat. /1810/ ON-1.387—390. Szlovák, cseh, lengyel, orosz.
9. / Az egyik tizenkilenc, a másik egv híján húsz. /1794/ KP-66 -  Cseh, lengyel és ukrán 

megfelelőjében “Az egyik tizennyolc, a másik kettő híján húsz” van.-Angol szinonimája: “It 
is six of one and half a dozen of the other”. /Az egyik hat, a másik fél tucat./ ODEP-739/1

b. / A keleti, nyugati és a déli szláv nyelvekben egyaránt van megfelelője a következőknek:
1. / Minden ciaánv a maga lovát dicséri. /1803/ VG-74/18 -Szlovák, cseh, lengyel, ukrán, 

orosz, belorusz, észt, zűrjén, szlovén, horvát, szerb, román.
2. / Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát. /1589/Balassi Bálint RMDE-1.857/462. 

VG-194/42 -  Szlovák, cseh, lengyel, belorusz, ukrán, orosz, albán, szlovén, szerb, bolgár, 
román. -  Német megfelelője: Einem schweigenden Munde ist nicht zu helfen. /1846/ HB-405/2

3. / Ha adnak vedd/fogadd el, ha ütnek fuss/szaladi el. /1872/VG-40/20- Lengyel, ukrán, 
orosz, román, bolgár, török, csuvas

4. / Akit a tej magétet, a tarhót <aludtteiet> is fújja. /1611/ SzM-2.504/2. -  Lengyel, orosz, 
(Obzsegsisz’ na mólóké, duet/dues i na vodu), észt, bolgár, román, albán, görög, török, arab. / 
német 1873-ból/.

c. / A balkáni nyelvekben. így a törökben is van megfelelője a következőknek:
1. / Híres eperre nem kell kosárral menni. /1598/ BD-1.7.2.10. -  Szlovén, szerb, albán, 

bolgár, román, görög, török.
2. / Eső után/késő a -  vagy -  nem kell/ köpönyeg. VG-90/284 -  Román, bolgár, szerb, 

horvát, török. Angol és német szinonimája: Mustár a hús után -  “After meat, mustard. ODEP- 
6/2 -  “Senf nach der Tafel.” KW-4.541/6 /Latin: Sinapi post prandium/.

3. / Nem zörög a haraszt. ha nem fúj a szél. VG-119/130 -  Bolgár, szlovén, török. -  A 
“Nincsen füst tűz nélkül”, Európában 54 nyelven ismert közmondás /PGy-1.1/ közmondásnak 
a magyarban leggyakoribb szinonimája.

4. / A kutya ugat, a karaván halad. /1888/ VG-166/483 -  Szlovén, horvát, szerb, török. -  
A rörökből- többek között -  az angolba is bekerült: “The dogs bark, but the caravan goes on” 
megfogalmazásban. ODEP-197/2

5. / Aki a madártól fél, az ne vessen kölest. /1875/ ON-2.456/118 — Ukrán, román, szerb, 
horvát, szlovén, albán, bolgár, török /1612/, német /1837/

6. / Ezer variú ellen elég egv kő. /1598/BD-5.6.10.3. VG-162-387- Török, perzsa, /tamil!/
d. / Egy különleges eset, kiterjedt szláv és török rokonsággal:
1 . /Aki téged kővel dob meg, dobd vissza kenyérrel. /1847/ VG-162/397 -  Szlovák, cseh, 

lengyel, ukrán, belorusz, román, bolgár, szerb, szlovén, török, csuvas, kirgiz /altáji, 
azerbajdzsáni, tatár, türkmén/, tagalog /!/

e. / A magyar nyelvterület nagyobb részén nem közismert, de “kisebbségben”, a ma 
Romániához tartozó Erdélyben, illetve Moldvában beszélt magyar nyelvben megtalálható szláv
török rokonságú közmondások:
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1. / Lehajtott feiet nem éri a kard. VG-97/117, BL-504/Satmár/—Cseh, lengyel, belorusz, 
ukrán, orosz, szlovén, szerb, albán, bolgár, román, görög, török.

2. / Nem minden veréb evődik. hányat látsz repülve.. YW-205/67/Moldvai csánhgó/ -  
albán, szlovén, szerb, román, bolgár, görög, török.

f ./ Egy magyart nem érintő szinonima.
1./ Ahol nincs hal, ott a rák a hal. -  Az Európában 34 nyelven ismert, a középkori latinságból 

származó /Inter caecos luscus rex/, görögül Erasmusnál és Apostoliusnál is megtalálható “A 
vakok közt a félszemü a király” /PGy-1.98/ szinonimája a következő nyelvekben: cseh, lengyel, 
belorusz, ukrán, bolgár, orosz. /Az oroszban már a 18. sz-ban ismert, a beloruszban csak ez 
ismert. /PGy-1.98/ A lengyelben az “A vakok közt a félszemű a király” a korábbi és gyakoribb, 
mint az “Ahol nincs hal, ott a rák is hal.

B ./Európai közmondások kelet-európai variánsai. -  Ezekben az esetekben egy általánosan 
ismert európai közmondásoknak van egy nyugat-európai és egy kelet-európai variánsa is, s a 
magyarban ez utóbbi, vagy ez is megjelenik.

1. / Ajándék lónak ne nézd a fogát. — Nyugati variáns: ne nézd a száját, keleti variáns: ne 
nézd a fogát. A nyugati dialektushoz tartozik: vepsz, finn, svéd, dán, izlandi, német, friz, holland, 
angol; mindkét variáns megtalálható a dialektushatáron lévő észtben; a keleti dialektushoz 
tartozik: liv, lett, litván, vót, belorusz, lengyel, szlovák, cseh, magyar, ukrán, orosz, zűrjén, 
román, macedoromán, szerbhorvát, szlovén, albán, örmény, grúz. A magyarban tehát a keleti 
dialektushoz tartozó variáns honosodott meg. /PGy-1.5/

2. / Kétszer méri, egyszer vágj. -  Nyugati variáns: Kétszer/Háromszor mérj ...; keleti 
variáns: Hétszer,/tízszer/sokszor m érj...

A nyugati variánshoz tartozó nyelvek: angol, skót, holland, német, olasz, provenszál, 
rétoromán, magyar, finn, vót, bolgár, szerbhorvát, török.

A dialektushatáron mindkét variáns megvan a következő nyelvekben: liv, lett, litván, 
lengyel, szlovák, cseh, ukrán.

A keleti variánshoz tartozó nyelvek: görög, észt, vepsz, karjalai, belorusz, orosz, román, 
cseremisz, csuvas, votják, zűrjén, grúz, örmény.

Megjegyezhetjük, hogy a magyarságtól elszakadt, román kömyzetben lévő moldvai 
csángómagvar nyelvszigeten a keleti változat ismeretes /YW-206/93/, míg a magyarban a 
nyugati variáns található meg. /PGy-1.62/

3. / A ió pap holtig tanul. -  Nyugati variáns: Holtig tanul az ember. Közép-európai-balkáni 
variáns: A jó pap holtig tanul.

Közép-európai-balkáni variáns: cseh, szlovák, magyar, szlovén, szerbhorvát, bolgár, török. 
Ez a variáns található a magyarországi németben és románban is. /PGy-1.31/

4. / Ne igyál előre a medve bőrére. -  Ne add el a bőrét, míg le nem lőtted a medvét. 
/Általános változat./- Kelet-közép-európai variáns: Ne igyál előre a medve bőrére.

Kelet-közép-európai variáns: magyar, szlovák, cseh, lengyel, ukrán, szlovén. /PGy-1.32/
5. / Ne végv zsákbamacskát. -  Északi variáns: Ne végy zsákbamalacot. -  Déli variáns: Ne 

végy zsákbamacskát.
Déli variáns: spanyol, katalán, provenszál, francia, olasz, holland, friz, magyar, szerbhorvát, 

román, lengyel, ukrán, orosz.
Mindkét variáns megtalálható a dialektushatáron lévő németben.
Északi variáns: angol, ír, velszi, skót gael, norvég, svéd, finn, karjalai, észt, lív, lett, litván. 

/PGy-1.69/
6. / Lassú víz partot mos. -  Nyugat-európai variáns: A lassú vizek mélyek. -  Kelet-közép- 

európai-balkáni variáns: Lassú víz partot mos.
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Kelet-közép-európai-balkáni variáns: litván, lengyel, szlovák, magyar, szerbhorvát, bolgár, 
szlovén, török.

Mindkét variáns megtalálható: német, cseh, belorusz, ukrán, orosz. /PGy-1.78/
7./ A sötétben minden disznó/macska/tehén fekete. Északi variáns: disznó: -  kelet-közép- 

éurópai variáns: tehén. /PGy-1.79/
Disznó /északi/: dán, svéd, finn.
Disznó és tehén: német, norvég.
Tehén /kelet-közép-európai/: cseh, szlovák, lengyel, szerbhorvát, bolgár.
Tehén és macska: német, magyar, ukrán, szlovén, lengyel.
Macska: angol, holland, friz, dán, skót gael, izlandi, svéd, olasz, francia, spanyol, katalán, 

portugál, provenszál, albán, szlovén, török, észt, lett, litván, zűrjén, belorusz, orosz, román 
/Moldva/.

Macska/disznó: norvég.
Disznó és tehén és macska: német.
Vöő Gabriella adatai szerint gyűjtésében a “tehén” lényegesen gyakrabban fordul elő, 

mint a “macska” (VG-224/101
C./ Az általános alak kiegészítése. -  Az általános ismert “Nincsen ember hiba nélkül” 

megfogalmazás mellett előfordul a “Halat szálka nélkül, embert hiba nélkül nem találsz” 
kiegészített változat is a következő nyelvekben: norvég, német, magyar, lengyel, ukrán, orosz, 
votják/PGy-1.49/.

Közmondások a nemzeti kisebbségek nyelvében
Az európai közmondások vizsgálata során több konkrét példát találtunk arra a jelenségre 

is, hogy közmondások kerültek be egy “többségi” nyelvből a nemzeti kisebbségek nyelvébe.
Az előbbiekben más vonatkozásban már említettük, hogy a jelenlegi magyarországi magyar 

nyelvterületen nem ismert “A lehajtott fejet nem éri a kard”; a román környezetben élő erdélyi 
magyarság nyelvében /VG-97/117/, a “Nem minden madár evődik, hányat látsz repülve” pedig -  
szintén a románból származóan- a moldvai csángómagyar nyelvsziget nyelvében jelent meg.

A “Ne igyál előre a medve bőrére” variáns feltehetőleg még a múlt században a magyarból 
került az erdélyi szász dialektusba, s ugyancsak a magyarból kerülhetett a magyarországi 
németbe és a magyarországi románba a “Jó pap holtig tanul” is. Valószínűleg az oroszból 
került az észtbe a “Minden cigágy a maga lovát dicséri”, s a magyarból a szlovákba a “Krisztus 
koporsóját sem őrizték ingyen”, amely a magyarban már Baranyai Decsi Jánosnál 1598-ban 
megtalálható/BD-2.6.8.6., 3.6.10.4./

Feltehetően az oroszból került át a moldvai románba és a mordvinba a “Na bezryb’e i rak 
ryba” tükörfordításban./А moldvai román adat: EJC-1040, amordvin: KTS-130., a közmondás 
az oroszban már a 18. században ismert volt. /VZh-235./

Összefoglalás
A dolgozat különböző kultúrák, valamint részletesebben egy adott kultúrán belül kialakult 

különböző jellegzetes régiók közmondáskincsének összehasonlításával foglalkozik. A legtöbb 
kultúrában egyaránt megtalálható univerzális közmondások /pl. Nincsen füst tűz nélkül/ mellett 
általában ugyanazt az alapgondolatot különböző kultúrák általában másként fejezik ki. Egy 
adott kultúrában viszont olykor bizonyos régiókban jellegzetes variánsok és szinonimák 
alakulnak ki. A régióhatárokon lévő egyes'nyelvekben pedig előfordulhat, hogy nem azonos 
gyakorisággal ugyan, de mindkét változat megjelenik. A dolgozat ezeket a jelenségeket konkrét 
példákon mutatja be.

66



Egy adott vizsgálatban a magyar közmondások 65%-ának volt nyugati rokonsága /ugyanez 
az adat az észt közmondásokra vonatkozóan 59%, az oroszok esetén kereken 29% volt/, és 
4%-nál találtunk keleti rokonságot. A dolgozat bemutat 19 olyan közismert magyar közmondást, 
amelynek a keleti, nyugati és déli szláv nyelvekben, illetve a balkáni nyelvekben olykor a 
törökben, arabban, perzsában/ van rokonsága, továbbá hét olyan európai közmondást, amelynek 
jellegzetes regionális variánsai vannak. A magyarban meghonosodott “Ajándék lónak ne nézd 
a fogát” például keleti, míg a “Kétszer mérj, egyszer vágj” nyugati variáns. Bemutat egy 
jellegzetes közmondás-kiegészítést s a többség nyelvéből, a nemzeti kisebbség nyelvébe kerülő 
közmondásokra is közöl példákat.
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Szi Szent-Páli Stephanus: Adagia in M. Transylvaniac Principatu inter Hungaros vigentia caque Hungarico- 

Latina. -  In: Szent-Páli Stephanus: Grammatica Hungarica naturali methodo latio sermone concinnata, et in usum 
linguam Hungaricam discentium... tradita.-Typis Martini Hochmeister, Cibinii /Nagyszeben/ 1795. 283— 302. old. 
/Sorszám/
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SzM-2 Szcnczi Molnár Albert: Dictionarium Ungarico-Lalinom. -  In: Lcxicon Latino-Gracco-Hungaricum, 
sumadiligentiacollcctum,adauctum... ItemDictioncsUngaricae, summo stúdiócollcctacctLatinéconvcrsac... plurimus 
vocibus formulisque loquendi Latiné redditis auctac et usitatoribus proverbiis Ungaricis, cum Latinis adagiis 
acquipollcntibus locuplctatae... Typis Thoma Villeriani, Hanoviae /Hanau/ 1611. (Oldal/hasáb)

VZh Zsukov, ViaszPlatonovics: Szlovar’ russzkihposzlovic і pogovorok.- Szovetszkajaenciklopcdija, Moszkva 
1966. /Oldal/

VG Vöö Gabriella: Igaz ember igazat szól. Közmondások a romániai magyar folklórból. Kriterion Könyvkiadó, 
Bucurc$ti 1989. Oldal/sorszám

YW Wichmann, Yrjö: Sprichwörtcr, Phrasc. -  In: Yrjö Wichmann: Wörtcrbuch des ungarischcn moldauer 
Nordesángó und des hétfaluer Csár.gódialektcs nebst grammatikalisehcn Aufzcichnungcn und Texten aus dem 
Nordesángódialeet. /Red.: Bálint Csüry und Artturi Kannisto, Lexica Societatis Fcnno-Ugricac IV./- Suomalais-Ugrilaisen 
Seura, Helsinki 1936.201-211. old. (Oldal/sorszám)

Paczolay Gyula

HUNGARIAN PROVEBS WITH EASTERN AFFILIATION 

S u m m a r y

The paper deals shortly with the general comparison of proverbs in different cultures and in different regions 
belonging to the same cultural background.

Some proverbs, like "No smoke without fire” can be found in different cultures and be called universal proverbs. 
In general, in different cultures the same basic idea is expressed in a different form. In one cultural area there might be 
characteristic regions having their own synonyms and variants, and languages at the border of two regions may have 
both variants or synonyms, though their frequencies may be different. Concrete examples arc presented to illustrate 
these.

In a study reported previously 65 percent of the most well-known Hungarian proverbs had affiliations to Western 
Europe /the same number for Estonian and Russian proverbs were 59 and 29 per cent respectively/ and 4 per cent 
affiliated to the East. 19 well-known Hungarian proverbs having close equivalents in the Eastern, Western and Southern 
Slavonic, or Balkanic, sometimes Turkish, Arabic and Persian languages, and seven European proverbs having charac
teristic regional variants are presented. E.g. in Hungarian "Do not look at the teeth of a gift horse" is an Eastern, while 
‘Measure twice, cut once" is a Western variant. A characteristic regional addition to a proverb is also shown and some 
examples o f  proverbs getting into the language of a national minority from the language of the majority arc also given.
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UDVARI ISTVÁN

(Nyíregyháza)

NYITRA VÁRMEGYEI MAGYAR ÉS SZLOVÁK FÉRFI KERESZTNEVEK 
MÁRIA TERÉZIA KORÁBAN (1769-70)

Közleményemben Nyitra vármegye XVIII. századi névdivatjához kívánok adatokkal 
szolgálni. A Mária Terézia-féle úrbérrendezés során készült Nyitra vármegyei névösszeírások 
alapján, egy és ugyanazon időpontban három— a szlovák, a magyar és a német- névadási rendszer 
összevethető. Hogy világosabban lássuk a megye jellemzőit, érdemes idéznünk a Lexicon locorum 
(1773) megyei összesítőjét valamint az első magyarországi népszámlálás (1785) adatait

A megye területe: 5750 km
Népességszám: 289244
Népsűrűség: 50,3 fő/km
Férfiak száma: 145347
Családok száma: 56435
Házak száma: 39482
Települések száma: 450
Községek száma: 413
Mezővárosok száma 37
Római katolikusok parochiák száma: 122
Evangélikus parochiák száma: 1
Szlovák nyelv dominál: 
Magyar nyelv dominál:

412 településben2 
47 településben3

Német nyelv dominál: 7 településben.
További forrásaimat az úrbérrendezés dokumentumai képezik. Nyitra vármegyében az

úrbérrendezés 1769-71 között zajlott. Az úrbérrendezés előkészítő fázisából 43 ún. kilenc 
kérdőpontra adott magyar nyelvű bevallás őrződött meg. Az úrbérrendezés és a Lexicon 
Locorum nyelvre, nemzetiségre vonatkozó adatai nem mondanak ellent egymásnak. A Lexi
con által szlováknak jelzett községek fassioi szlovák nyelvűek, a magyarnak jelzett községek 
bevallásai magyar nyelvűek. A többnyelvűnek jelzett települések fassioi pedig vagy magyar, 
vagy szlovák nyelvűek. Az úrbérrendező biztosok az 1715-ös országos összeírás során használt 
esküformula frissen nyomtatott szövegével megeskették a községi elöljárókat (a bírót, 
törvénybírót, az esküdteket és a falu öregjeit), hogy azok mindennemű “haragot, szeretet félre 
téve” az igazat vallják, s semmit el nem tagadnak. A kilenc kérdőpontra adott válaszok lejegyzése 
így a községek elöljáróságának bemondása, bevallása alapján történt. A rendező biztosok az 
elöljáróság számára a lejegyzett választ tartoztak érthetően, anyanyelvükön visszaolvasni, az 
elöljáróság tagjai pedig aláírásukkal hitelesítették az összeírok által rögzített válaszok 
valóságtartalmát. Aki nem tudott írni, neve mellé keresztet rakott4. A magyar nyelvű bevallásokat 
hitelesítő falusi elöljárók neveit az alábbiakban betűhűen, elemzés nélkül teszem közzé.

' Vö. Danyi Dezső-Dávid Zoltán (szcrk.): Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Budapest, 1960. 
51-52, 104-117; Lexicon locorum Rcgni Hungáriáé populosorum anno 1773 officiosc confcctum. Budapest, 1920. 
139-152, 312-313.

2 A Lexicon locorum számos településen két, ritkábban három divatozó nyelvet is jelez.
5 Mindegyik magyarnak, szlovák-magyarnak vagy szlovák-ncmct-magyamak jelzett település a vármegye nyitrai 

járásában volt található. Vö. Lexicon locorum id. mü.
4 Vö. Benda Kálmán. A felvilágosodás és a paraszti műveltség a XVIII. századi Magyarországon. Valóság. 1976. 

4. sz. 54-61.
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A Nyitra megyei magyar nyelvű paraszti bevallások hitelesítőinek nevei

Alsóelefánt
Biro Németh Adam 
Totth György 
Nemeth Laszlo 
Bemat István 

Alsószőlős 
Faragó Janos 
Bunda György 
Juhasz Istvany 
Kemény Martony 

Andód
Bucskó Josef biró 
Czuczor Mihály törv. biró 
Szőke Ferencz Esküit 
Liss Istvány 

Babindái
Srank Péter biró 
Gyuricza János 
Urban Martony 
Cseskó András esküitek 

Béd
Kovács András biró 
Gáli Antall
Bengyak András esküitek 

Berencs
Martinus Kónya 
Sen. Stephanus Lőrincz 
Franciscus Lőrincz 
Georgius Vargha 
Stephanus Lőrinzc 

Nagybodok
Biro Nagy István 
Ifiabik Gyepes András 
Matyó István 
Gyepes Mátyás 
Gyepes György 

Nagycétény
Kuszi Ferenc biró 
Jócsik János törvénybiró 
Szőke János 
Kosa Pál
Babcsányi György esküitek 

Csehi
Csorba György főbíró 
Benko Marton törvinbiró 
Hajdú István eskütt

Pocsik Gergell eskütt 
Juhasz Mátyás eskütt 
Tóth Marton 

Csekej
Biró Csentis András 
törvénybírák Varga Mihály 

Godar András 
Hradiczky György 
Biró Istvány 
Biró Lőrincz 
Szedlak András

Alsócsitár
Mátyus Mihály biro 
Hőrék Mátyás 
Simko Mihály 
Barcsa Ferencz 

Dicske
Joannes Dudekjudex 
Drevenak Janos 
András Zsacsko 

Egerszeg
Kuna Istvany törvin biro 
Laczo Jánoss biró 
Molnár Mihálly eskütt 
Iffmbbik Czigány Mártony eskütt 
Senior Czigány Mártony 
Malady Joseph kösségbül 

Farkasd
Anda Benedek falu biraja 
Kőrös Mihály törvénybiró 
Iván János 

Gimes
Andrasko Janos bíró 
Hók Janos 
Molnár Adam 
Gáli Mathé esküitek 

Hosszúfalu
Tóth János Biró 
Takács Ferencz Törvény Biró 
Mészáros György eskütt 
Farkas János eskütt 
Molnár János eskütt 
Babos Ferencz eskütt 
Tóth András eskütt 

Kálász
Urban Ferenc biró 
Urban István biro



Tott Ferenc esküt 
Galaba István esküt 
Urban Balint esküt 

Vágkirályfa
Benes Sigmond 
Szénasi Janos 
Morovics Istvany 
Kovács Janos 
Racz András 

Királyi
Biro Kohut Ferencz 
Tott Miháy
eröghbik Pápa Istvány 
Ducz Tamás 
Takács Péter 
Lencsi János 
Bogyi György 

Kiscétény
Szabó Matias bero 
Joannes Gyutas 
Gugh István eskütt 

Kiskér
Minárik Miklós 
Peter Mihály 
Gyurik Josef 

Kismány
Georgius Koszán 
Petrus Dubniczki 

Kolon
Salát Balint béro 
Balko András 
Totth Janos
Mrena Martony esküitek 

Lédec
Barát Ferenc biró 
Székely András törvény biró 
Molnár András 
Doboj András 
Farkas János 

Menybe
Brecse Mihál biró 
Urban János 
Litsij Páll 
Bede Mattyas 
Body Gergel esküitek

Mocsonok
Biró Bartha Isvány 
esküttek Tott Ferencz 

Nagy Janos 
Kalis György 
Szabo Janos 
Bertalan Janos 
Szekerka Mátyás 
Spanyák Janos 
Hanak Martony

Nagyemőke
Farkas Istvany biro 
Hallyak Ferencz 
Bene Janos 
Földesi Janos 
Mátyás Mihály 

Nagyfalu
Konya Ambrus Biró 
Danic Ferencz 
Danoczi Mihály 
Kecskéss Janos 
Palotás István helységh bírája 

Nagyhind
Iffíabbik Mikla István biró 
Farkas István 
Tott István
Hamar Mihály esküttek 

Nagykér
Gyghat András biró 
Száraz Janos törv. biró 
Németh Pál 
Gaurik András 
Száraz Mártony 
Tóth Janos 

Negyed
Biró Szabó Istvány 
Törv. biró Kovács András 

Takács István 
Esküttek G ághó Istvány 

Izsák Miklós 
Mészáros Janos 
Cserbák Janos 
Mészáros Mártony

Nemespann
Brencza György biro 
Tittka Marton 
Kisko Adam esküttek



Nyitra-Káptalan és Darab utca
Grener Pal biro 
Vaczi András mp. nótárius 
Josephus Bengyák mp. 
Mathias Zelinka 
Josephus Turszky mp. 

Pográny (érsekségi rész)
Buss Benedek Biró 
Sima László Törvény Biró 
Tuba Gáspár 
Pócsik György 
Pindes Jóseff eskütt 
Tott Ferenc eskütt 

Pográny (püspökségi rész)
Tótt Jóseff 
Jancsovszky Jóseff 
Kiss Imre 
Tott Gáspár 

Vágsellye
Jobagy Lőrincz 
Kelemen Adam 
Sedlak György 
Tóth Lőrincz 

Sempte
Horváth András biró 
Bajka János 
Lucsány Mattyás 
Greguss János 
Farkas János 

Magyarsók
Fü Biró Csicsman Martony 
Törv. Biró Ribanszky Martony 
Biro Pál saját kezem 
Kovács Mihal mp.
Pásztor Janos eskütt 
Takács János 

Szalakuz
Gáli Adam biro 
Fazikas Josef 
Deszet Imre esküttek

Tardoskedd
Borbély Pali biro mp.
Tot Ferenc Törv. biró mp. 
Csányi András mp. 
Szlovik István 
Czibulka István 
Tott Gergői 

Tornóc
Biro Bires István 
Vago Janos 
Kiszeli György 
Reznyik Pali 

Nyitraújlak
Színak Janos Biró 
Soóky János T. Biró 
Zabák István 
Zarlaszik Páll 
Kugyela György 
Hrenko István eskütt 
Biro Istvány eskütt 
Marcsek János 
Gazy Pali 
Zabák Ferencz 

Üzbég
Fő Biró Lehoczky János 
Törvin Biro Juszka Pali 
esküttek Simonka Tamas 

Simonka Istvány 
Magdálik Janos 
Kolar György

Zsére
Biró Pogány János 
T.B. Vanyo György 

Dallos János 
Zsebi Lukács 
Kajla Páll 
Szorad János

A továbbiakban bemutatott keresztnevek az úrbérrendezés lezárásakor készült, a 
nyomtatott urbáriumhoz csatolt tabellákból gyűjtöttem ki. A Magyar Országos Levéltárban a 
36 magyarnak vagy magyar nyelvűnek jelzett településről maradtak fenn5.

"A Mária Tcrézia-félc úrbérrendezés iratanyaga a Helytartótanácsi Levéltár Urbarialia fondjában található 
törvényhatósági betűrendben. Ma már ez az anyag mikrofilmen tanulmányozható a Magyar Országos Levéltár 
Mikrofilmtárában. A Nyitra vármegyei mikrofilmek jelzete ill. száma: 4197-4203. Az általam használt mikrofilmeken 
a megye anyaga községsoros ábe-rendben kutatható.

72



A tabellákba bevezetett háztartásfők nevei az esetek túlnyomó többségében kételemüek, 
s közöttük csak elvétve találunk női nevet (pl. Varecska özvegye Magyarsók; Szűr Szabóné 
özvegy Újlak). A háztartásfők száma és a kételemű férfi keresztnevek száma tehát közelít 
egymáshoz, de nem minden település anyagában azonos. A családfők keresztnevei a tabellákban 
magyar nyelven szerepelnek. Az általam ismert ruszin, gorál (lengyel) és szlovák keresztnevektől 
eltérően a magyar keresztnevek túlnyomó többsége változatokat nem mutat fel. Persze 
helyesírási változatok előfordulnak, amit szépen szemléltetnek az elöljárók betűhűen közzétett 
nevei, de tény, hogy a latin névnek (etalon, invariáns) a szlovák, ruszin és gorál (lengyel) 
nevektől eltérően az esetek zömében minden község összeírásában ugyanaz a magyar névalak 
felel meg, ami egy egységes norma meglétéről tanúskodik. Változatokat a Philiphus, Georgius, 
Gregorius, Samuel, Stefanus és Urbánus nevek mutatnak fel. A Daniel, Danis (egyszer) 
változatban, a Leopoldus csak Leopold (kétszer) változatban szerepel. Az Istók e korban 
önállósult névváltozatként értékelhető, a Nyitra megyei falvakban látjuk, gyakrabban fordul 
elő, mint az István. A Filip, Gregor, Gyúró, Samó névváltozatokat szlovákok viselhették, amit 
a családnevek vallomása is alátámaszt.

Név Névváltozat Száma

Philiphus Fülöp 2
Filip 1

Georgius György 310
Gyúró 2

Gregorius Gergely 6
Gregor 3

Sámuel Samu 1
Samó 2
Számúéi 2

Stephanus István 241
Istók 262

Urbánus Urban 8
Orbán 1

Nevek száma: 49
Névelőfordulások száma: 3243
Egy névre eső előfordulások átlaga: 66,18
Az öt leggyakoribb (legdivatosabb) Nyitra vármegyei magyar férfi keresztnév: János, 

István, Mihály, György, Ferenc.
Összehasonlításként ismerkedjünk meg más régiók általam feldolgozott névstatisztikai 

adataival6.

"Vö. Udvari István: Szcpcsségi szlovák községek elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia korában. Nagy 
László Kálmán (szerk.): Lengyelek -  magyarok - szomszédaik. Tanulmányok a KLTE Lengyel Nyelv és Irodalom 
Tanszéke 1994. október 25-26-án rendezett konferenciájának anyagából. Debrecen, 1994.139—166; uő.: XVIII. századi 
adatok a szcpcsscgi gorálok névszótárához. In.: Banczerovvski Janusz (szerk.): Polono-Hungarica VII. Budapest, 1995. 
154-168; Uő.: Zemplén vármegyei szlovák községek elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia korában (1772). 
Vizsgálódások a névdivat körében. Studia Slavica Savaricnsia№ 2. Szombathely, 1994.52-69; Uő.: Bcrcg vármegyei 
magyar férfi keresztnevek Mária Terézia korában. Kárpátaljai Szemle. 3. évf. 1995. 6-7. sz. 25-27; Uő.: Zempléni 
ruszin községek elöljáróinak nevei Mária Terézia korában ( 1772). Névtani Értesítő. 16. 1994.44-50.
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A legelterjedtebb Zemplén vármegyei magyar keresztnevek: János, István, Mihály, András, 
György.

A legelterjedtebb Bereg vármegyei magyar keresztnevek: János, István, Mihály, András, 
György.

A legelterjedtebb Szepes vármegyei német keresztnevek: János, Jakab, Mihály, György, 
András.

A legelterjedtebb, ha úgy tetszik, a legdivatosabb Szepes vármegyei gorál (lengyel) férfi 
keresztnevek: János, Adalbert, Mátyás, Jakab, Mihály.

A legdivatosabb Szepes vármegyei ruszin nevek: János, Mihály, György, András, Mátyás.
A legdivatosabb Szepes vármegyei szlovák nevek: János, György, András, Mihály, Márton.
A legdivatosabb zempléni szlovák nevek: János, András, Mihály, György, Jakab.
A legdivatosabb Bereg megyei ruszin nevek: János, Tódor, Gergely, Jakab, Bazil.
A legelterjedtebb Zemplén vármegyei ruszin keresztnevek: János, András, Bazil, Ferenc, 

Mihály.
Meglepődve tapasztaltam, hogy a Magyar Királyság északkeleti részében etnikumtól 

függetlenül a legelterjedtebb név a János. E tény tett kíváncsivá s ösztönzött, többek között, 
további régiók keresztneveinek statisztikai vizsgálatára.

A férfi keresztneveket az alábbi községek tabelláiból gyűjtöttem ki

A település magyar 
neve

A település mai 
szlovák neve

Kételemű 
nevek száma

Alsóelefánt Dőlné Lefantovce 33
Andód Andovce 50
Bábindái Babindol 19
Béd Bádice 29
Berencs Branc 47
Nagybodok Hómé Obdokovce 66
Nagycétény Vel’kÿ Cetín 116
Csehi íechynce 36
Csekej Cakajovce 56
Alsócsitár Dőlné Stitáre 65
Nyitraegerszeg Jelsovce 114
Farkas Vlcany 178
Gimes Jelenec 112
Hosszúfalu Dlhá nad Váhom 71
Kálász Klasov 47
Vágkirályfa Král’ová nad Váhom 68
Királyi Homá Král’ová 70
Kolon Kolínany 59
Lédec Ladice 62
Menyhe Mechenice 63
Mocsonok Sládeckovce 133
Nagyemőke Vel’ké Janikovce 27
Nagyfalu Vei’ka Vés 27
Nagyhind Chyndice 27
Nagy kér Vel’kÿ Kÿr 109
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Negyed Neded 345
Nyitra (Darab utca) Nitra 100
Pográny Pohranice 115
Vágsellye Sal’a 150
Sempte Sintava 118
Magyarsók Sók 90
Szalakuz Sokolníky 18
Tardoskedd Tvrdos/,n 189
Tomóc Tmovec nad Váhom 36
Nyitraújlak Vel’ké Záluzie 186
Üzbég Zbehy 94
Zsére Zirany 118

Összesen: 3243

A nyitrai magyar településeken az úrbérrendezés lezárásakor az alábbi nevek
adatol hatók

№ Név
Előfordulás
száma

%-os aránya az 
előfordulások 
összességéhez képest

1 Ádám 83 2,56%
2 Ágoston 2 0,06%
3 Albert 12 0,37%
4 Ambrus 2 0,06%
5 András 217 6,69%
6 Antal 13 0,40%
7 Balázs 6 0,19%
8 Bálint 6 0,19%
9 Benedek 9 0,28%

10 Bertalan 6 0,19%
11 Danis 1 0,03%
12 Dávid 2 0,06%
13 Elek 1 0,03%
14 Farkas 1 0,03%
15 Ferdinánd 1 0,03%
16 Ferenc 291 8,97%
17 Flórián 1 0,03%
18 Fülöp 3 0,09%
19 Gáspár 5 0,15%
20 Gergely 9 0,28%
21 György 323 9,96%
22 Ignác 6 0,19%
23 Imre 36 1,11%
24 István(Istók) 503 15,51%
25 Jakab 21 0,65%
26 János 637 19,64%
27 József 175 5,40%
28 Kajetan 1 0,03%



№ Név
Előfordulás
száma

%-os aránya az 
előfordulások 
összességéhez képest

29 Károly 3 0,09%
30 Lajos 1 0,03%
31 László 16 0,49%
32 Leopold 2 0,06%
33 Lőrinc 17 0,52%
34 Lukács 13 0,40%
35 Márton 121 3,73%
36 Máté 5 0,15%
37 Mátyás 81 2,50%
38 Mihály 324 9,99%
39 Miklós 50 1,54%
40 Pál 149 4,59%
41 Péter 22 0,68%
42 Samu 5 0,15%
43 Sándor 14 0,43%
44 Simon 10 0,31%
45 Tamás 22 0,68%
46 Urbán 9 0,28%
47 Vencel 3 0,09%
48 Vince 1 0,03%
49 Zsigmond 2 0,06%

Összesen: 3243 100,00%

№ Név Előfordulás száma, s %-os 
arányuk gyakoriságuk szerint

1 János 637 19,64%
2 István( Istók) 503 15,51%
3 Mihály 324 9,99%
4 György 323 9,96%
5 Ferenc 291 8,97%
6 András 217 6,69%
7 József 175 5,40%
8 Pál 149 4,59%
9 Márton 121 3,73%
10 Adám 83 2,56%
11 Mátyás 81 2,50%
12 Miklós 50 1,54%
13 Imre 36 1,11%
14 Péter 22 0,68%
15 Tamás 22 0,68%
16 Jakab 21 0,65%
17 Lőrinc 17 0,52%



18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

László 16 0,49%
Sándor 14 0,43%
Antal 13 0,40%
Lukács 13 0,40%
Albert 12 0,37%
Simon 10 0,31%
Benedek 9 0,28%
Gergely 9 0,28%
Urbán 9 0,28%
Balázs 6 0,19%
Bálint 6 0,19%
Bertalan 6 0,19%
Ignácz 6 0,19%
Gáspár 5 0,15%
Máté 5 0,15%
Samu 5 0,15%
Fülöp 3 0,09%
Károly 3 0,09%
Vencel 3 0,09%
Ambrus 2 0,06%
Dávid 2 0,06%
Leopold 2 0,06%
Zsigmond 2 0,06%
Ágoston 2 0,06%
Danis 1 0,03%
Elek 1 0,03%
Farkas 1 0,03%
Ferdinánd 1 0,03%
Flórián 1 0,03%
Kajetan 1 0,03%
Lajos 1 0,03%
Vince 1 0,03%

Összesen: 3243 100,00%



A tíz leggyakoribb Nyitra vármegyei magyar férfi keresztnév, 
s %-os arányuk a névelőfordulások összességéhez képest
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Nyitra vármegyei magyar férfi keresztnevek Mária Terézia korában, s előfordulásuk száma
(1769-1771)
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A férfi keresztneveket az alábbi szlovák községek tabelláiból gyűjtöttem ki

№ A község magyar 
neve

A község mai 
szlovák hivatalos 
neve

Kételemű
nevek
száma

1 Alsóatrak Dőlné Otrokovce 11
2 Alsóbölgyén Maié Bedzany 16
3 Apátlivina Livinské Opatovce 22
4 Aponyi Oponice 39
5 Assakürt Nővé Sady 38
6 Bajmócapáti Opatovce nad Nitrou 55
7 Bajna Bojná 142
8 Banka Banka 42
9 Bellesz Blesovce 19
10 Bori Bory 27
11 Brezovce Brezová pod Bradlom 752
12 Csalátka Cel’admce 25
13 Darázsi Drázovce 79
14 Felsőatrak Horné Otrokovce 34
15 Felsőbelinc Behynce 15
16 Felsőbölgyén Vel’ké Bedzany 22
17 Gimeskosztolány Kostol’any pod Tríbecom 36
18 Chudolehota Chudá Lehota 15
19 Jeskofalva Jeskova Vés nad Nitricou 15
20 Kámánfalva Kamanová 32
21 Kanyánka Kanianka 40
22 Kisbáb Maly Báb 49 '
23 Kisbossány Maié Bosany 13
24 Kisjác Jacovce 7
25 Koritno Korytné 94
26 Kosztolány Kostol’any pod Tribecom 104
27 Lovászi Koniarovce 17
28 Lubina Lubina 227
29 Macsó Macov 21
30 Madunic ,Madunice 64
31 Moravanka Moravany nad Váhom 59
32 Pöstyén Piest’any 330
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33 Radosna Radosina 76
34 Rajcsán Raj сапу 17

35 Ratkóc Ratkovce 29

36 Románfalva Rumanová 61

37 Sasvár Sastín 282

38 Szilád Siladice 71

39 Szverbic Svrbice 25
40 Tavamok Tovamíky 29

41 Teplic Piestany 59
42 Udvamok Dvomíky 165

43 Vágszerdahely Homá Streda 99
44 Vámosújfalu Mÿtna Nova Vés 17

45 Verbó Vrbovce 238

46 Vidován Dubovce 30

47 Zsámbokrét Zabokreky nad Nitrou 10

48 Zsolnafalva Cachtice 40

Ö sszesen: 37 0 9
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A fenti községek tabelláiban az alábbi nevek, illetve névváltozatok találhatók'

Adamus Elias 5 Joannes Petrus
Adam 175 5 Jano 932 Peter 15

175 Emericus Jan 76 15
Albertus Imrich 8 1008 Philiphus

Albert 3 Imro 1 Jo sephus Filip 3
3 Imre 3 Jozef 103 3

Alexius 12 103
Alex 1 Fabianus Ladislaus Samuel 3

1 Fabian 2 Laczko 1 Samo 2
Andreas 2 1 Samu 1

Ondrej 161 Florianus Laurentius 6
Ondra 34 Florian 2 Lovrincz 6 Sebastianus

András 2 2 Lavrinecz 5 Sebest 1
197 Franciscus 11 1

Antonius Fero 34 Leopoldus Sigismundus
Antal 16 Ferenc 30 Leopold 2 Sigmond 1
Antus 1 64 2 1

17 Gabriel 1 Lucas Simeon
Augustinus Gabor 2 Lukacs 2 Simon 4

Augustin 1 3 2 Simo 1
1 Georgius Martinus 5

Balthasarius Juro 486 Marczin 388 Stanislaus
Baltasar 2 Gyuro 46 Martin 21 Stanislav 4

2 532 409 4
Bartholomeus Gregorius Matheus Stephanus

Bartolom 1 Gregor 1 Matus 8 Stefan 251
Barto 1 1 8 251

2 Henrichus Mathias Thobias
Beniaminus Henrich 2 Maczej 23 Tobias 2

Beniamin 3 2 Matyej 18 2
3 Christianus Matyas 1 Thomas

Blasius Kristian 2 42 Tomas 173
Blazsej 3 2 Michael 173

3 Ignatius Michal 338 Valentinus
Carolus Ignacz 4 Miso 6 Valentin 1

Karol 2 4 344 Valent 1
2 Isaac Moyses 2

C asparus Izsák 1 Mojzis 1 Venceslaus
Gaspar 3 1 1 Venczel 7

3 Jacobus Nicolaus Venczl 4
Jakub 19 Miklós 76 11

Daniel 3 19 Mikulás 3
Danis 2

5 Jerem ias 1 Paulus
79

Davidus 1 Pavel 144
David 4 Pavol 6

4 Joachim 1 Pal 5
Dominicus 1 155

Dominik 1
1

*A névváltozat utáni szám az előfordulás számát mutatja.

Nevek száma: 55
Nevelőfordulások száma: 3709
Egy névre eső előfordulások átlaga: 67,43
Névváltozatok száma: 77
Egy névre eső változatok átlaga: 1,4
Az öt leggyakoribb (legdivatosabb) Nyitra vármegyei szlovák férfi keresztnév: Joannes, Georgius, Martinus, 

Michael, Stephanus.
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A fenti községek tabelláiban az alábbi nevek találhatók.

Na N év Előfordulás
sz á m a

% -os a ránya  
az  előfordu

lások
ö s s z e s s é g é 
hez  képest

N év
Előfordulás

sz á m a

% -os a rán y u k  
g y a k o riság u k  
so rre n d jéb e n

1 A d am u s 175 4,72% Jo a n n e s 1008 2 7 ,18%
2 A lbertus 3 0,08% G e o rg iu s 532 14,34%
3 A lexius 1 0,03% M artinus 409 11,03%
4 A n d reas 197 5,31% M ichael 344 9 ,27%
5 A ntonius 17 0,46% S te p h a n u s 251 6 ,77%
6 A ugustinus 1 0,03% A n d re as 197 5,31%
7 B a lth asa riu s 2 0,05% A d am u s 175 4 ,72%
8 B arth o lo m eu s 2 0,05% T h o m a s 173 4 ,66%
9 B eniam inus 3 0,08% P a u lu s 155 4 ,18%

10 B lasius 3 0,08% Jo s e p h u s 103 2 ,78%
11 C aro lus 2 0,05% N ico laus 79 2 ,13%
12 C a sp a ru s 3 0,08% F ra n c iscu s 64 1,73%
13 C hristianus 2 0,05% M ath ias 42 1,13%
14 D aniel 5 0,13% Ja o o b u s 19 0 ,51%
15 D avidus 4 0,11% A ntonius 17 0,46%
16 D om inicus 1 0,03% P e tru s 15 0 ,40%
17 Elias 5 0,13% E m ericu s 12 0 ,32%
18 E m ericu s 12 0,32% L auren tius 11 0 ,30%
19 F a b ian u s 2 0,05% V e n ce s la u s 11 0 ,30%
20 Florianus 2 0,05% M atheus 8 0 ,22%
21 F ra n c iscu s 64 1,73% S a m u e l 6 0,16%
22 G abriel 3 0,08% D aniel 5 0 ,13%
23 G eo rg iu s 532 14,34% E lias 5 0 ,13%
24 G regorius 1 0,03% S im eon 5 0 ,13%
25 H enri c h u s 2 0,05% D avidus 4 0 ,11%
26 Ignatius 4 0,11% Ignatius 4 0 ,11%
27 Isa ac 1 0,03% S ta n is la u s 4 0 ,11%
28 J a c o b u s 19 0,51% A lbertus 3 0 ,08%
29 J e re m ia s 1 0,03% B en iam inus 3 0 ,08%
30 Jo a c h im 1 0,03% B lasius 3 0,08%
31 Jo a n n e s 1008 27,18% C a sp a ru s 3 0,08%
32 J o s e p h u s 103 2.78% G abriel 3 0 ,08%
33 L ad islaus 1 0,03% Philiphus 3 0 ,08%
34 L auren tius 11 0,30% B artho lom eus 2 0,05%
35 L eopoldus 2 0,05% C aro lus 2 0 .05%
36 L ucas 2 0,05% F a b ia n u s 2 0,05%
37 M artinus 409 11,03% F lo rianus 2 0 ,05%
38 M ath eu s 8 0,22% H enrich  us 2 0 ,05%
39 M athias 42 1,13% C hristianus 2 0,05%
40 M ichael 344 9,27% L eopoldus 2 0,05%
41 M oyses 1 0,03% L u cas 2 0,05%
42 N icolaus 79 2,13% T h o b ias 2 0,05%
43 P a u lu s 155 4,18% V alen tinus 2 0,05%
44 P e tru s 15 0,40% B alth asa riu s 2 0,05%
45 Philiphus 3 0,08% A lexius 1 0,03%
46 S a m u e l 6 0,16% A ugustinus 1 0,03%
47 S e b a s tia n u s 1 0,03% D om inicus 1 0,03%
48 S ig ism u n d u s 1 0,03% G reg o riu s 1 0 ,03%
49 S im eo n 5 0,13% Isa a c 1 0,03%
50 S ta n is la u s 4 0,11% J e re m ia s 1 0,03%
51 S te p h a n u s 251 6,77% Jo a c h im 1 0,03%
52 T hob ias 2 0,05% L ad islaus 1 0 ,03%
53 T h o m a s 173 4,66% M oyses 1 0 ,03%
54 V alen tinus 2 0,05% S e b a s tia n u s 1 0 ,03%
55 V e n ce sla u s 11 0,30% S ig ism u n d u s 1 0 ,03%

Ö s s z e s e n : 3709 100,00% Ö s s z e s e n : 3709 100 ,00%
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A tíz leggyakoribb Nyitra vármegyei szlovák férfi keresztnév, s 
%-os arányuk a névelőfordulások összességéhez képest
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A húsz leggyakoribb név (1769-74)

Sze pes Zemplén Sáros Bereg Nyitra

g o r á l s z lo v á k r u s z in n é m e t r u s z in s z lo v á k m a g y a r r u sz in s z lo v á k r u sz in m a g y a r s z lo v á k m a g y a r

1. Joannes Joannes Joannes Joannes Joannes Joannes Joannes Joannes Joannes Joannes Joannes Joannes Joannes
2 . Adalbertus Georgius Michael Jacobus Andreas Georgius Stephanus Michael Andreas Theodorus Stephanus Georgius Stephanus
3 . Mathias Andreas Georgius Michael Basilius Andreas Michael Andreas Georgius Gregorius Michael Martinus Michael
4. Jacobus Michael Andreas Georgius Franciscus Michael Andreas Basilius Michael Jacobus Andreas Michael Georgius
5. Michael Martinus Mathias Andreas Michael Paulus Georgius Georgius Mathias Basilius Georgius Stephanus Franciscus
6. Andreas Jacobus Stephanus Martinus Gregorius Stephanus Paulus Jacobus Stephanus Andreas Franciscus Andreas Andreas
7. Josephus Mathias Jacobus Paulus Georgius Franciscus Josephus Stephanus Jacobus Stephanus Nicolaus Adamus Josephus
8. Martinus Paulus Petrus Mathias Alexius Petrus Franciscus Petrus Martinus Michael Paulus Thomas Paulus
9. Thomas Thomas Basilius Thomas Petrus Gregorius Martinus Theodorus Paulus Alexius Martinus Paulus Martinus
10. Paulus Adamus Simeon Josephus Simeon Basilius Ladislaus Gregorius Thomas Petrus Ladislaus Josephus Adamus
U . Simeon Josephus Gregorius Adamus Jacobus Ladislaus Mathias Simeon Petrus Lucas Josephus Nicolaus Mathias
12. Franciscus Petrus Thcodorus Samuel Stephanus Lucas Samuel Lescus Adamus Georgius Gregorius Franciscus Nicolaus
13. Laurentius Simeon Elias Sigismundus Lucas Thomas Petrus Daniel Franciscus Simeon Petrus Mathias Emericus
14 Cristophorus Laurentius Daniel Valentinus Paulus Martinus Jacobus Lucas Josephus Mathias Thomas Jacobus Petrus
15. Stanislaus Stephanus Demetrius Laurentius Ignatius Simeon Adamus Mathias Gregorius Paulus Mathias Antonius Thomas
16. Bartholomeus Casparus Paulus Simeon Mathias Valentinus Thomas Franciscus Laurentius Demetrius Samuel Petrus Jacobus
17. Valentinus Ladislaus Lucas Casparus Demetrius Ignatius Gregorius Demetrius Basilius Elias Jacobus Emericus Laurentius
18. Sebastianus Valentinus Thomas Antonius Daniel Jacobus Nicolaus Ignatius Nicolaus Gabriel Alexius Laurentius Ladislaus
19. Stephanus Nicolaus Lescus Christianus Nicolaus Nicolaus Simeon Timotheus Simeon Nicolaus Simeon Venceslaus Alexandras
20 . Georgius Basilius Matthacus Matthacus Gabriel Adamus Gabriel Paulus Adalbertus Daniel Basilius Matth aeus Antonius



A  tíz  le g g y a k o r ib b  n év v á lto za t (1 7 6 9  - 74)

Szepes Zemplén Sáros Bereg Nyitra

g o r á l s z lo v á k r u s z in n é m e t r u s z in s z lo v á k m a g y a r r u sz in s z lo v á k r u s z in m a g y a r s z lo v á k m a g y a r

Vojtek Jankó Jankó Joann Ivan Jankó János Michal Jankó Ivan János Janó János

2. Kuba Janó Janó Jakob Vaszily Dzura István Stefan Onda Hricz István Juro Istók

3 . Jasek Misko Vanyo Michael Fedor Onder Mihály Vaszíly Onder Fedor Mihály Marczin István

4. Macsek Onda Misko Martin Hricz Mihal András Petro Jura Vaszíly András Michal Mihály

5. Jendrek Juro Petro Andreas Petro Milyo György Fedor Misko Jaczko György Stefan György

6. Michal Kuba Vaskó Paul Andrij Pavol Pál Danko Dzura Michajlo Ferenc Adam Ferenc

7. Josek Martin Stefan Michel Jankó Hreha József Jurko Estok Stefan Miklós Tomas András

8. Simek Marczin Onda Girg Simko Valya Ferenc Lukacs Marczin Petro Pál Ondrej J ó z s e f

9. Тошек Jakub Szeman Mathias Lukacs Tomko Márton Szeman Jakub Andrej Márton Pavel Pál

10. Pavel Maczko Maczko Georg Jankó Petro László Andrij Michal Olexa László Jozef Márton
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oo
oo Л 12 leggyakoribb név összevetése

S z e p e s Z e m p lé n S á ro s B e re g N y ílra

gorál szlovák ruszin német ruszin szlovák magyar ruszin szlovák ruszin magyar szlovák magyar

Joannes 4 4 4 4 + + 4- 4- 4 4- 4 4

Adalbertus _ _ _ _ . . . .
Mathias 4 + 4 _ + _ +
Jacobus 4 4 + 4 .. 4- 4- 4- _ _ _
Michael + + 4 4 -Г + 4- 4- 4- 4- 4 4

Andieas 4 + 4 4 + + 4- 4- 4- 4- 4 4

Josephus + _ 4 . _ 4 4- 4 4

Martinus 4 _ + _ . 4- + 4- 4 4

Thomas 4 _ 4 _ _ _ 4- 4 4

Paulus + _ + _ + + _ + 4- 4

Simeon 4 _ + _ . 4- . _ .
Franciscus _ _ _ 4 + 4- _ _ 4- 4 4

_ Georgius + + + + 4- + 4- 4- 4- 4 4

_ AdaiTtus _ 4 . _ . 4- 4 4

_ P e t r u s + _ + + _ 4- 4 4 _
_ _ Stephanus _ + + 4- 4 4 4- 4- 4 4

_ _ Flasilius 4 + 4- 4- _ _
_ _ Gregorius _ 4 + _ 4- . 4 4- . _
_ _ Theodorus _ _ 4- 4 . . _
_ _ _ Samuel _ _ 4- _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ Alexius _ _ _ 4 _ _ _
_ _ _ _ Ladislaus 4- . . 4 _ _
_ _ _ _ _ Lucas _ _ 4- _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ Lescus . . _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4- Nicolaus 4



Udvari István

HUNGARIAN AND SLOVAKIAN MALE CHRISTIAN NAMES 
IN NY1TRA COUNTY IN THE AGE OF EMPRESS MARIE THERESIA (1769-1770)

S u m m a r y

In the present thesis I intend to provide some additions to the name fashion of Nyitra County in the 18th century, 
it is possible to compare three -  Slovakian, Hungarian and German -  systems of giving Christian names of the same 
period, based upon the registers compiled in Nyitra County during the socage under the reign of Empress Marie Theresia.

My sources are the documents o f the socage. The socage in Nyitra County took place in 1769—1771.43 Hungar
ian declarations given as answers to questionnarics survived from the preparatory phase o f the socage have survived. 
The number of Slovakian declarations is 374. The data of socage and those of the Lexicon Locorum relative to language 
and nationality do not contradict. The fassios o f the villages indicated as Slovakian ones in the Lexicon were made out 
in Slovakian, and those made in villages indicated as Hungarian were written in Hungarian. The fassios prepared in 
villages indicated by the Lexicon Locorum as multinational were written either in Hungarian or in Slovakian.

In the present thesis 1 publish the names of the village clerks who signed the Hungarian declarations (village 
judges and members of the juries) and I also provide analyses of Hungarian and Slovakian Christian names found in the 
tables.

Number o f Hungarian Christian names: 49
Number o f Slovakian Christian names: 55
The five most frequent (most fashionable) Hungarian male Christian names of Nyitra County were: János, István, 

Mihály, György and Ferenc (that is, Joannes, Stephanus, Michael, Georgius and Francisais).
The five most freguent (most fashionable) Slovakian male Ghristian names of Nyitra County were: Jano, Juro, 

Marcin, Stefan (that is, Joannes, Georgius, Martinus, Michael and Stephanus).
I have analysed the stock of names of several counties of old Hungary for statistical purposes. I have been 

surprised to find that the most popular Christian name in all ethnic groups was Joannes in the north-eastern part o f  the 
Hungarian Kingdom. This fact drew my attention to the statistical analysis of the Christian names in Nyitra County. In 
order to be able to make regional and chronological comparisons, I usually use three aspects: I .) name (etalon, invari
ant) 2.) version, variety 3.) occurrence (concrete name in the text).

So as to be able to provide a broader view into the matter, 1 have only included here the five most common names 
(varieties) o f popular Christian names from a few of the examined counties.

The most common, or most fashionable Hungarian male Christian names of Zemplén County were: János, István, 
András and György.

The most common Goral (Polish) male names were: Vojtck, Kuba, Jaàck, Macck and Jcndrek.
The most frequent German Christian names of Szcpcs County were: Joan, Jakob, Michael, Martin and Andreas.
The most fashionable Rusyn Christian names of Zemplén were Ivan, Vasil’, Fedor, Hric and Petro.
The most common Rusyn male Christian names of Bcreg County were: Ivan, Hric, Fedor, Vasil’, Jacko and Mihajlo.
The most popular Rusyn Christian names in Sáros County were: Michal, Stefan, Vasil’, Pctro and Fedor.
The most frequent Slovakian male Christian names in Zemplén County were: Jankó, Dzura, Ondcr, Miihal and Mil’o.
The most fashionable Slovakian male Christian names in Sáros County were: Jankó, Onda, Jura, Misko and Estok.
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ФАБ1АН М.П.

(Ужгород)

ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ СЛІВ-ЕКВІВАЛЕНТІВ У НЕСПОРІДНЕНИХ 
МОВАХ -  УГОРСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ

До кінця XX ст. в результаті суперечок та дискусій склалося чітке уявлення, якщо 
не загальновизнана думка щодо мови, її суті та функціонування. У Лінгвістичному ен
циклопедичному словнику знаходимо формулю вання терміна “мова” , що 
характеризується двома взаємопов’язаними значеннями: 1) мова взагалі, мова як пев
ний клас знакових систем і 2) конкретна, так звана етнічна, або “ідіоетнічна”, мова -  
деяка реально існуюча система знаків, що використовується у певному соціумі, в пев
ний час та у певному просторі. Мова у першому значенні -  це абстрактна уява про 
єдину людську мову, зосередження універсальних властивостей усіх конкретних мов. 
Конкретні мови -  це багаточисленні реалізації властивостей мови взагалі.

Далі вказується, що мова взагалі -  це природньо утворена семіотична (знакова) 
система, що характеризується соціальною призначеністю, тобто існує, перш за все, не 
для окремого індивіда, а для певного соціуму. Як в одному, так і другому випадку мова 
як система, що має ієрархічну структуру, зберігає свою цілісність, незважаючи на 
диференційні тенденції як всередині, так і ззовні -  соціальному середовищі функціону
вання. В результаті мовні зміни, на думку В. Лабова, відбуваються як під дією “тиску 
знизу, тобто самої системи, так і під впливом тиску зверху — певних соціальних 
“факторів” [10, 123], яким відводиться вирішальна роль. Поділяємо дану точку зору, 
водночас не погоджуючись із твердженням А. Мартіне про те, що “структурні фактори, 
пов’язані з внутрішньою економією мовної системи є цілком достатніми для пояснен
ня мовних змін і що лінгвісту допустимо виключити із розгляду вплив соціальних 
факторів на мовні процеси” [11, 524].

Аналіз етикетної лексики дає усі підстави стверджувати, що сучасна угорська мова 
виступає одночасно фактом соціальним, що передбачає комунікацію, а також “...гно
сеологічним, психічним, семіологічним, який має логіко-понятійний та прагматичний 
аспекти” [2, 79].

Як і англійська, угорська мова фіксує не тільки раціональне -  думки, ідеї, але й емо
ції, почуття -  сферу емоційної діяльності людини. Емоції, їх прояви виступають однією з 
форм відображення дійсності і складають невід’ємну частину людського буття. Різноас- 
пектний характер взаємозв’язків людини та реальної дійсності, емоцій людини з мислен
ням, інтелектуальною діяльністю свідомості знаходить своє відображення і в угорській 
мовній системі. Саме з цих позицій розглядаємо етикет як складову частину суспільного 
життя носіїв мови, що органічно поєднує їх поведінку і вчинки, з одного боку, та внутріш
ній емоційний світ, з другого. В результаті такого підходу етикет сучасної угорської мови 
досліджуємо як систему, що складається з певної кількості взаємопов’язаних та ієрархіч
но розташованих елементів, які характеризуються як універсальними, так і специфічни
ми рисами. Останні тісно пов’язані з проблемою національної свідомості, різного роду
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національними факторами — культурою, звичаями, традиціями і т.п., оскільки наявність 
етикетної лексики у досліджуваних мовах значною мірою визначається рівнем розвитку 
нормативності як соціальної категорії, що в свою чергу обумовлюється специфікою на
ціональної свідомості і виступає елементом національної культури.

При цьому як і кожне конкретне суспільство, угорська нація протягом своєї історії 
створює власну суперкультуру, яка передається з покоління в покоління. До основних 
елементів угорської культури відносимо:

1) мову як систему знаків, наділених значеннями, що використовуються для 
збереження, перетворення та передачі інформації;

2) різного роду цінності, вірування, переконання;
3) норми, до складу яких входить і етикет, під яким Ф. Пап розуміє “систему зна

ків, значення яких визначається та освячується традицією колективу” [5, 552];
4) звичаї, традиції, обряди, які значною мірою мають етикетне забарвлення та 

спрямування.
Вказані елементи виступають не лише засобами зберігання і передачі досвіду, а й 

перетворювальної діяльності. Отже, культура розглядається нами як спосіб, метод цінніс
ного вивчення дійсності, як вміння і навички застосування знань, норм, як те, що вті
люється в практичну діяльність у вигляді зразків, моделей тощо. В свою чергу етикетна 
лексика входить до складу мовного вираження норм, що регламентують принципи 
поведінки у суспільстві: відбивають вимоги соціальної групи до поведінки особистос
ті, групи у їхніх взаємовідносинах одна з одною, соціальними інститутами, суспільст
вом в цілому. Водночас норми “встановлюють межі, умови, форми поведінки, характер 
відносин, цілі та способи їх досягнення” [6, 42].

Для знайомства з іншими мовними культурами світу, пізнання їх особливостей важ
ливе місце відведено зіставним семантичним дослідженням, адже “найсуттєвіші риси 
національної мовної культури зберігаються в лексиці” [3,51]. На важливість порівняль- 
но-зіставного вивчення мов як у практичних, так і теоретичних цілях вказують L. Dezső 
[8], F. Kiefer [9], J. Csapó [7] та інші.

Серед великої кількості актуальних та невирішених проблем зіставної лексичної 
семантики виділимо передачу особливостей тлумачення слів-еквівалентів у неспорід- 
нених мовах -  угорській та англійській. Розв’язання цього, на перший погляд, суто лек
сичного завдання має вихід на цілий ряд “дуже вагомих проблем, таких як ступінь 
аналітичності/синтетичності мови, способи передачі емоційних значень, роль семан
тичних переносів у процесах номінації, залежність полісемії й омонімії від структури 
мови тощо, а все це в кінцевому результаті проектується на проблеми національно- 
мовної картини світу” [4, 3]. Так, наприклад, до складу етикетної лексики сучасної 
угорської мови входять іменники respektus, reverenda, tisztesség, móres, becsülés, tisztelet, 
méltánylás, hit, tekintet, tekintély, becs, üdvözlet, bizalom, kegyelet, s z ív  та інші, семантика 
яких розкривається рядом спільних лексичних значень на позначення шани, пошани, 
шанування (tisztelet, tiszteletadás, tekintet), зовнішнього їх прояву (a tisztelet külső 
nyilvánítása), високої оцінки (nagyrabecsülés), шанобливого ставлення, вшанування, від
давання почестей (megtisztelés, megbecsülés, megtiszteltetés, méltánylás), чесності, поряд
ності, добросовісності (becsületesség). Позитивні якості та характеристики людини зна
ходять своє відображення у манерах її поведінки, вмінні спілкуватися, проявляти знаки 
уваги до кого-небудь. Специфіка вербального та невербального вираження етикету лю
диною залежить у певній мірі від сприйняття та оцінки нею об’єктивної реальності. 
Семантика останньої передається формулами тлумачення угорських лексичних оди-
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ниць respektus та reverenda: поклоніння, схиляння {hódolat), дотримання правил прис
тойності {illendőség), приділення уваги, вияв тактовності, люб’язності, милосердя 
(figyelem, tapintat, kímélet vki ir.). До складу лексичних значень слова móres входить 
tisztesség, а це означає, що усі семантичні характеристики останнього рівноправно поєд
нуються з лексикою іменника móres, розкриваючи свої специфічні риси, що передають 
моральну чистоту, етичне ставлення особи до колективу (jellemes, erkölcsös tisztességes 
magatartás), пов’язане з високим суспільним положенням, посадою,рангом і т.п. {tisztelet 
keltő, parancsoló állapot, tisztség, hivatal, rang, pozíció). Етикетні слова tisztelet, 
megbecsülés, becsülés, méltánylás, tekintet вживаються для позначення пошани, шаноби, 
шанобливого ставлення, визначення чого-небудь, розкриття системи моральних сус
пільних цінностей -  гідності, честі, прихильності, ввічливості, поваги. Крім спільних 
рис, досліджувані слова мають ряд індивідуальних специфічних особливостей: üzenet, 
levél, meghívó kezdő v. záró soraiban, udvarias köszöntésként, köszöntés (tisztelet), annak 
megállapítása hogy mennyit ér vmely ingóság, ingatlan, milyen árat lehet érte kérni, ill. 
mekkora vmely kár, hiány mértéke (megbecsülés) та інші. Еквівалентами угорських ети
кетних іменників у англійській мові виступають respect, reverence, honour, regard, es- 
teem, estimation, courtesy. Семантика англійських лексичних одиниць розкривається за 
допомогою вказівок на турботу, піклування, почуття поваги, шанобливе ставлення, ввіч
ливість, чемність, різні форми вітання, включаючи компліменти, а також відношення, 
зв’язок, погляд, увагу, думку, точку зору, страх, побоювання, становище, ранг, нагороду, 
довір’я, репутацію. Особливістю англійських етикетних слів є їх широке застосування 
у різних сферах людської діяльності: юриспруденції (honour), релігії (worship, reverence), 
бізнесі (estimation), а також набування ними своєрідного семантичного забарвлення у 
словосполученнях: to have respect, to have respect fó r  one's promise, in all respects, in 
honour of, code or law o f honours, upon one ’s honour, o f regard, in or at regard, fa r  the 
regard of, topay (do, таке) reverence to, to do worship і т.п. При цьому значення дослід
жуваних слів розрізняються не лише за структурою і місцем у системі мови, утворюю
чи семантичні мікросистеми, але й статусом, під яким розуміємо сукупність співвідне
сених незмістовних ознак, що визначають місце значень слів у системі мовних засобів 
номінації. Кожне з них не лише взаємодіє з іншими значеннями всередині семантичної 
структури, але й виступає частиною загальної системи номінативних засобів мови, тобто 
взаємодіє з іншими значеннями за межами семантичної структури слова. Завдяки цим 
співвідношенням і розкривається мовний статус значення етикетного слова. Враховуючи 
вказані особливості, завдання тлумачення слів-еквівалентів у різних мовах, особливо 
неспоріднених, набуває ще більшої актуальності та ваги, оскільки органічно поєднує у 
собі чітку передачу слова -  відповідника засобами другої мови з урахуванням його най- 
тонших семантичних відтінків та характеристик.

Подібність смислових потенцій етикетних слів угорської та англійської мов свідчить про 
наявність загальних семантичних зв’язків, зумовлених логіко-психологічними властивостя
ми людського мислення. З подібністю мов тісно переплітається їх відмінність, що відображає 
перш за все специфіку розвитку, культури, традицій, умов та способу життя носіїв досліджу
ваних мов. На, можливо, єдину причину подібностей та відмінностей мов і їх лексико-семан- 
тичних систем зокрема вказує В.М. Манакін: “Мовні картини світу, найсуттєвішими складо
вими яких є лексико-семантичні системи, існують в різних ієрархічно залежних сферах людсь
кої свідомості -  від індивідуальної до колективної і являють собою ймовірні моделі, “різні 
бачення” загальної картини світу, результат індивідуальної й національної трансформації єдиної 
свідомості -  реальності. Особливості цієї трансформації відбиваються в лінгвістичній компе-
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тенцп мовцш та в семантичній організації, елементах і категоріях національних людських 
мов, передусім у словах та їх значеннях, які виконують функцію основних джерел проник
нення до індивідуальних і національних когнітивно-семантичних континуумів, а через них -  
до єдиного кошітивно-семантичного континууму людства” [4, 23].
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PECULIAR1TIES OF THE WORD-EQUIVALENTS INTERPRETATION 
IN NON-RELATEDLANGUAGES-HUNGÁRIÁN AND ENGLISH

S u m ш а г у

The present articlc touchcs upon the importancc and ncccssity o f presenting all-round word characteristics in 
different languagcs. On the matériái o f the nouns denoting ctiqucttc the author investigates the ways of their both 
common and distinctivc characteristics interpretation in two non-relatcd language Systems- Hungárián and English.
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ВИНОГРАДОВ А.А.

(Ужгород)

ИДИОСИНКРЕТИЧНОСТЬ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЕ МИРА (ЯКМ)

(на материале русских и венгерских девербативных глаголов)

Под идиосинкретичностью словообразования нами понимаются индивидуальные 
особенности и тенденции, проявляющиеся в означивании и оформлении средствами 
словообразования отдельных реалий внеязыковой действительности согласно их 
идиоэтническому концептуальному отображению в конкретных языках. Такое понима
ние идиосинкретичности словообразования близко высказанному С.Р. Андерсоном. В 
русском языкознании вопрос о словообразовании как об одном из факторов формиро
вания ЯКМ открыто был поставлен Е.С. Кубряковой.

Индивидуальный “мэппинг” (картирование) представляет собой в каждом языке 
результат его национально-самобытной креативной динамики, заключенный в когни
тивно-языковые формы и напрямую связанный с естественными классификациями. Но 
если в области лексики фрагменты этого “мэппинга” более или менее эксплицированы 
(исследования Дж. Грина, Б.А. Серебренникова и др.), то в области словообразования 
составление соответствующих “мэппингов” -  пока что задача (отдаленного) будущего. 
Представляется, что успешное ее решение может быть достигнуто в контексте конт
растивных исследований.

Базой сопоставления (tertium comparationis) в изучении деривационных подсис
тем двух языков является словообразовательная категория (СК). В таком качестве она в 
настоящее время рассматривается все более широким кругом исследователей по при
чине своей близости к ономасиологической категории, у которой, в свою очередь, ста
тус “точки отсчета” или даже универсалии в сопоставительно-дериватологических 
исследованиях также становится чем далее, тем более очевиден. Индивидуальное 
своеобразие способов представления в каждом из сопоставляемых языков некоторого 
общего смысла (семантического инварианта, выступающего в конкретных СЗ) при опоре 
на СК-эталон проявляется в комплексе сходств и расхождений. Сходства отражают этот 
общий семантический инвариант, или ядро соотносимых “реальных” СК в обоих язы
ках; расхождения отражают периферийные области межъязыкового соотношения дан
ных СК или их субкатегорий.

Так, в русской СК “Степень интенсивности действия” СЗ малой, чрезмерной и 
повышенной степени интенсивности действия выражается в производных глаголах дос
таточно регулярно с помощью префиксов. В венгерском же языке лишь значение чрез
мерности действия имеет -  по сравнению с двумя другими -  относительно стабильное 
выражение: переварить -  túlfőz, перезреть -  túlérik (хотя, по данным словарей: пе
реесть -  többet eszik a kelleténél “съесть больше необходимого”). Два других значения 
интенсивности выражаются в венгерском по большей части описательным способом 
(недоварить -  nem főz meg eléggé, начистить -  alaposan kitisztít), в связи с чем наличие в

94



нем отдельных соответствующих словообразовательных субкатегорий может быть пос
тавлено под сомнение. Даже в выражении директивных значений, референтам которых 
как будто бы постулируется объективное “межъязыковое” постоянство, между русским 
и венгерским языками имеются различия: закопать -  beás (букв, “вкопать”).

В таксономии расхождений в словообразовательном оформлении ЯКМ в каждом 
из сопоставляемых языков целесообразно, на наш взгляд, выделять два уровня. Пер
вый -  это расхождения, касающиеся внутренней семантической организации отдель
ных одноименных СК в том и в другом языке, иными словами, расхождения между их 
субкатегориями в рамках этих СК. Второй уровень -  расхождения между семантичес
кими пространствами, занятыми данными СК, которые проявляются через посредство 
иерархически низших единиц -  субкатегорий. Таким образом, между теми и другими 
расхождениями в индивидуально-языковой интерпретации определенной семантичес
кой области нет непереходимой границы.

Однако расхождения между деривационными подсистемами сопоставляемых язы
ков на уровне целых СК гораздо существеннее, чем соответствующие расхождения на 
уровне отдельных субкатегорий. Ибо СК представляет собой один из видов языковой 
реализации универсальных смысловых категорий -  времени, пространства и количест
ва, имеющих общечеловеческую значимость. Эти категории свойственны концептуаль
но-логическому субстрату любого языкового этноса и в частных своих реализациях в 
этносах имеют одно и то же “имманентное” ядерное содержание, в пределах которого 
не перекрещиваются друг с другом. Однако в зонах, удаляющихся от ядра, языковые -  
словообразовательные — ипостаси названных категорий не столь четко противопостав
лены друг другу, что по-разному проявляется в различных языках. Межъязыковые кор
реляции, членами которых выступают разноименные сущности типа “время -  прост
ранство” или “количество -  время”, очевидно, встречаются гораздо реже, чем корреля
ции производных, принадлежащих к одной и той же семантической категории в обоих 
языках, типа “охарактеризованный локум -  ^охарактеризованный локум” (odamegy -  
пойти, подойти) (СК “Направление действия в пространстве”). Но тем ярче прояв
ляется в них индивидуальный “конкретный инвентарь понятий, осознанных коллекти
вом и устойчиво закрепленных в концептуальных значениях слов” (Ю.С. Маслов).

Расхождения между СЗ коррелятивных производных глаголов русского и венгерс
кого языков имеют объективно-языковые и субъективно-языковые причины. Во-пер
вых, отсутствие в другом языке производного глагола с тем же СЗ может быть вызвано 
тем, что данное СЗ в этом языке попросту отсутствует; как например, СЗ ‘направить 
действие на часть предмета’, имеющееся в русском (надгрызть), но не зафиксирован
ное в венгерском языке; или СЗ ‘направиться обратно, назад’, формирующее продук
тивный глагольный СТ венгерского языка (visszamegy), но не зафиксированное в произ
водных префиксальных русских глаголах. Во-вторых, отсутствие в языке-цели произ
водного с тем же СЗ, что и в исходном языке, может быть обусловлено индивидуальной 
семантикой класса мотивирующих глаголов, или части класса, или даже одним предс
тавителем этого класса -  при том, что большинство относящихся сюда мотивирующих 
свободно образуют производные с тем же заданным СЗ, что и производные в исходном 
языке. Субъективно-языковых расхождений в выражении одного и того же семанти
ческого инварианта, семантической категории в ее деривационной ипостаси, каковой 
является СК, по нашим данным, значительно больше, чем расхождений, вызванных 
отсутствием одноименных СЗ в сопоставляемых языках. И именно за счет субъектив
но-языковых расхождений складывается целостная индивидуальность системы СЗ в
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каждом из языков, что проявляется в маргинальных областях соответствующих СК в 
проекции их на CK-эталон. Очевидно, что выявление причин, в силу которых в одном 
языке существует запрет на образование производных с данным СЗ для какой-то сово
купности (иногда очень небольшой) мотивирующих, в то время как в другом языке для 
аналогичных мотивирующих подобный запрет не имеет места, предполагает исследо
вание обоих классов мотивирующих на низшем, так сказать, “молекулярном” уровне, 
или на уровне компонентного анализа их лексических значений. В настоящем сообще
нии мы такую задачу перед собой не ставим.

Цель нашего исследования -  показать внутрикатегориальные и межкатегориаль
ные расхождения в выражении глагольных СЗ русского и венгерского языков в рамках 
префиксального способа словообразования. Это будет сделано на материале корпуса 
производных глаголов, относящихся к СК “Направление действия в пространстве” в 
том и в другом языке.

В расхождениях первого типа доминирующий семантический компонент в СЗ 
русских и венгерских глаголов, которые ставятся в соответствие друг другу, корреспон
дирует с онтологической природой “глубинной” семантической категории, эксплици
рованной в форме СК (в данном случае -  семантическая категория ‘пространство’). 
Корреляции русских и венгерских глаголов, между которыми отмечены внутрикатего
риальные расхождения в выражении СЗ, относятся к зоне ближней периферии вышеу
казанной СК. В расхождениях второго типа, межкатегориальных, доминирующие се
мантические компоненты в СЗ сопоставляемых глаголов реализуют различные семанти
ческие категории (например, полететь -  felrepül; СЗ ‘начать действие’ и ‘направить
ся вверх’, соотв. семантические категории — ‘время’ и ‘пространство’). Корреляции 
русских и венгерских префиксальных глаголов, между которыми имеются межкатего
риальные расхождения в выражении СЗ, относятся к зоне дальней периферии вышеу
казанной СК.

Внутрикатегориальные расхождения, в свою очередь, могут быть двух видов в за
висимости от степени семантической близости СЗ в коррелятивных русских и венгерс
ких префиксальных глаголах. Назовем их, с известной долей условности, близкородст
венными и дальнеродственными.

К первым относятся корреляции производных глаголов, в СЗ которых имеет место 
одинаковый набор семантических компонентов либо соотношение последних по родо
видовому принципу. Например: русск. СЗ ‘покрыть(ся), закрыть(ся)’ -  венг. СЗ ‘напра
виться) на поверхность’/ ’распространить действие на много мест’/запачкать’/ ’запол- 
нить целиком всю площадь или объем’. Ср.: замотать -  ráteker, зацеловать — 
összecsókol, закапать -  lecsepegtet, забросать -  teledobál.

Ко вторым относятся корреляции русских и венгерских производных глаголов, в 
СЗ которых имеет место расхождение в наборах семантических компонентов. В том, 
что глаголы с ними все же образуют межъязыковые корреляции (что устанавливается 
по данным словарей), заметную роль играет “компенсирующее” воздействие лексичес
кой семантики мотивирующих, эксплицирующей в значении одного из производных 
латентные компоненты. Например: вытесать -  kifarag. Коррелятивными, таким обра
зом, оказываются СЗ ‘получить’ и ‘направить наружу’, с разными семантическими мно
жителями. Соотнесение обоих СЗ становится возможным благодаря латентной (или' 
второстепенной) в значении русского глагола вытесать семе ‘удалить, выделить нару
жу’, поскольку создание, получение способом тесания предмета (изделия) объективно 
представляет собой именно постепенное “выделение” его из необработанного куска 
материала. Дальнеродственные расхождения между СЗ русских и венгерских глаголов,
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несмотря на наличие для обоих СЗ общей “глубинной” семантической категории 
(‘пространство’) приближаются к расхождениям межкатегориального характера. Соот
ветствующие корреляции глаголов обоих языков лежат на границе между областью 
ближней и дальней периферии.

Обратимся к подробному анализу внутри- и межкатегориальных расхождений в 
выражении СЗ, относящихся к СК “Направление действия в пространстве” в русском и 
венгерском языках.

Внутрикатегорнальные расхождения.
А. Близкородственные расхождения
В данной группе количественно преобладают СЗ венгерского языка; соответст

вующих примеров почти в два раза больше, чем русских, хотя перечни СЗ, выражае
мых отдельно русскими, отдельно -  венгерскими глаголами, примерно одинаковы.

В ряде случаев несовпадение СЗ вызвано объективно-языковыми причинами. Так, 
СЗ (а) ‘удалить в определенное место’, (б) ‘достичь предела’, (в) ‘сплошь покрыть’, (г) 
‘направить действие на часть предмета’, (д) ‘переместить за предмет/в какое-нибудь 
место’, (е) ‘продвинуть(ся) на определенное расстояние’ характерны для системы ди
рективных СЗ русского языка и отсутствуют в венгерском языке, а СЗ (ж) ‘достичь, 
приблизиться -  относительно локума говорящего’ и (з) ‘направить действие от исход
ного до конечного пункта движения’, выражающиеся в венгерских глаголах, отсутст
вуют в русском. Примеры:

(а) отвести -  elvezet ‘удалить’
(б) долететь -  odarepül ‘достичь чего-л. относительно локума говорящего’
(в) увить -  körülfon ‘вокруг’
(г) надколоть -  behasít ‘внутрь”
(д) закатить -  elgurít ‘удалить’
(е) прошагать -  elgyalogol ‘переместиться с одного места на др.’
(ж) odaad -  отдать ‘удалить’
(з) végigjár -  пройти ‘продвинуться на определенное расстояние’. 
Количественное преобладание венгерских СЗ, отражающее субъективно-языковое

членение поля ‘направление действия’, хорошо заметно в корреляциях, первые -  русс
кие — члены которых реализуют следующие СЗ:

(1) ‘покрыть, закрыть’
зацеловать -  összecsókol ‘направить на много мест в объекте’
замотать — ráteker ‘направить на поверхность’
забросать -  teledobál ‘заполнить целиком пространство/объем’
(2) ‘охватить действием вокруг, со всех сторон”
обыскать -  átkutat ‘направить на все места в пределах объекта’
(3) ‘направиться наружу’ 
выкипеть — elforr ‘удалиться’
(4) ‘разъединить’ 
размыть -  elmos ‘удалить’
(5) ‘с поверхности’
сковырять -  elkapar ‘удалить/отделить’
(6) ‘достичь, приблизиться’ 
пристроить -  rátűz ‘на поверхность”
подогнать -  odahajt ‘переместить относительно локума говорящего’.
Русские близкородственные СЗ отмечаются, например, для венгерских СЗ (7) ‘ сое

диниться)’, (8) ‘переместить(ся) с одного места на другое’, (9) ‘направить(ся) внутрь’:
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(7) összevásárol — накупить ‘накопить’
(8) elkalandoz —  забрести ‘в какое-нибудь место’
(9) beázik -  промокнуть ‘сквозь, вглубь’.
Обращает на себя внимание “дополнительная дистрибуция” левых и правых СЗ в 

примерах. Исключение представляет лишь родовое значение ‘удалиться’, которое вхо
дит в семантическую базу едва ли не всякого СЗ направительности (директивности). 
Отмеченная дистрибуция, однако, имеет не регулярно-закономерностный характер, от
ражающий межъязыковое соотношение определенных словообразовательных моделей 
русского и венгерского префиксального глаголообразования, а, напротив, демонстри
рует индивидуальные, единичные отклонения в действии их в каждом языке в семан
тическом поле (СК) ‘направление движения’. Характер тенденции имеет преобладание 
венгерских глагольных СЗ, поставленных в соответствие русским СЗ из основного спис
ка, отражающего данную CK-эталон в ее периферийной области.

Б. Дальнеродственные корреляции (расхождения)
В данной группе количественно преобладают СЗ русских производных префик

сальных глаголов.
Объективно-языковой идиосинкретизм членения поля ‘направление движения’ в 

pàMKax данной группы обусловлен уже упоминавшимися выше СЗ (а) ‘направить дейст
вие на часть предмета’, (б) ‘продвинуть(ся) на определенное расстояние’, (в) ‘помес
титься) за предмет/в какое-н. место’ -  в русских глаголах, возглавляющих корреля
ции, и СЗ (г) ‘достичь, приблизиться -  относительно локума говорящего’ -  в венгерс
ких глаголах. Примеры:

(а) надколоть — behasít ‘внутрь’, надкусить — leharap ‘отделить’
(б) продвинуться — előrehalad ‘вперед”
(в) загнуть -  behajlít ‘внутрь”
(г) odasereglik -  прокрасться ‘сквозь’, odaköltözik -  переселиться ‘с одного места 

на другое’, odavonz — оттащить ‘удалить в определенное место’, odaír -  записать 
‘поместить в определенное место’ и др.

Количественное преобладание русских СЗ, не тождественных СЗ венгерского язы
ка в поле ‘направление действия в пространстве’, видно из следующих корреляций:

(1) ‘удалить(ся), отделить(ся)’ 
kicselez -  обвести (спорт)’мимо’ 
lepörköl -  опалить ‘вокруг’
elrepít -  запустить ‘в какое-н. место’
(2) ‘с поверхности’ 
спасть -  leesik ‘вниз’
(3) ‘разъединить(ся)’ 
расплескать -  kiönt ‘наружу’
разрушиться -  összeomlik ‘охватить действием несколько мест в пределах объекта’ 
развешать -  felaggat ‘на всем протяжении/во всем объеме объекта’
(4) ‘направить(ся) внутрь”
behasít -  надрезать ‘на часть предмета’ 
belevasal -  загладить ‘покрыть, закрыть’ 
belesül -  пригореть ‘приблизиться’
(5 )  ‘направиться наружу’ 
kirendel -  отправить ‘удалить’
kikotyog -разболтать ‘направить в разные стороны’ 
kitipor -  протоптать ‘сквозь’

98



(6) ‘направить(ся) вниз’ 
leás -  вкопать ‘внутрь” 
leszóródik -  просыпаться ‘сквозь’
leomlik -  обрушиться ‘со всех сторон, вокруг’ 
leragaszt -  наклеить ‘на поверхность”
(7) ‘направить(ся) вверх’ 
вспрыгнуть — ráugrik ‘на поверхность” 
felszív -  всосать ‘внутрь”
felfed -  открыть ‘аннулировать; удалить’ 
felszakad -  разорваться ‘разъединиться’ и др.
В данной группе имеет место известная семантическая “солидарность” значения 

префикса и доминирующего семантического компонента в содержании производного 
глагола -  хотя и не во всех абсолютно случаях; ср.: отправить, обслужить, лексическое 
значение которых включает приращенные компоненты, а в значениях их мотивирую
щих не содержатся семы, которые проявляли бы склонность сочетаться со значениями 
‘удалить’ и ‘вокруг’. Необходимость в такой “солидарности” гораздо меньшая для гла
голов группы А. Для корреляций группы Б, в свою очередь, в большей степени необхо
дима образная основа номинации, чем точность СЗ в обоих языках.

Дистрибуция левых и правых СЗ в корреляциях, отражающая индивидуальность пе
речней СЗ языка-цели для одного СЗ исходного языка, проявляется в данном случае не 
столь последовательно, как в группе А этой же СК. Повторяются, например, СЗ ‘вокруг’, 
‘покрыть’, ‘наружу’ и нек. др., которые обнаруживаются в массивах корреляций (1), (6) и 
(5), (6) и (4), (6), (3) и (7), в возглавляемых венгерскими и русскими глаголами. Можно, 
впрочем, отметить некоторые случаи взаимосвязи СЗ в межъязыковом плане, но они имеют 
чисто внешний характер. Так, все вторые члены корреляций, возглавляемые глаголами с СЗ 
‘внутрь’, являются русскими (см. выше массив 4); это же имеет место в массиве, возглав
ляемом венгерскими глаголами с СЗ ‘наружу’ (5), а также в массивах (6) и (7). Очевидно, 
что в этих и в других случаях в значении русских мотивирующих глаголов, производные от 
которых соответствуют венгерским префиксальным глаголам с указанными СЗ, есть что-то 
такое, что заставляет их присоединять те приставки, которые не являются семантически 
точными или хотя бы близкими экспликаторами СЗ в коррелятивных венгерских глаголах. 
Однако, как уже говорилось выше, поиск соответствующих закономерностей или тенден
ций связан с обращением к детальному сопоставительному анализу лексической семанти
ки мотивирующих в обоих языках, что лежит за пределами нашей задачи. 

Межкатегориальные расхождения
Преобладающим является СЗ общерезультативности (‘довести действие до резуль

тата’, семантическая категория ‘время’), выраженное в венгерских и русских глаголах 
почти в одинаковом количественном соотношении. Прочие СЗ: ‘начать действие’ (вен
герские и русские глаголы), ‘совершить дополнительно’ (венгерские), ‘совершить зара
нее’ (венгерские), ‘заново’ (русские) и ‘совершить в течение недолгого времени’ (русс
кие). Эти СЗ не выступают автономно от СЗ общерезультативности; исключение предс
тавляет лишь СЗ ‘совершить дополнительно’, коррелирующее, через посредство семы 
‘количество’ с СЗ ‘дополнительно увеличить в размерах’: надстроить -  hozzáépít. Та
ким образом, все СЗ из списка CK-эталона “Направление действия в пространстве” 
имеют в качестве коррелята СЗ общерезультативности (реже -  другие СЗ, также отно
сящиеся к семантической категории ‘время’). Некоторые примеры:
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(1) ‘достичь, приблизиться’ 
подколоть -  feltűzdel 
прийти -  megjön

‘довести
до

odaköszön -  поприветствовать J результата’
odarohan -  помчаться ‘начать действие’
odanéz -  посмотреть ‘в течение недолгого времени’
(2) ‘удалить(ся), отделить(ся)’
отбраковать -  kiselejtez ‘довести до результата’ 
kitér — посторониться i ‘довести до
kihasít -расколоть J результата’
(3) ‘направить(ся) внутрь” 
beragad -увязнуть

просолить -  besóz ‘заранее совершить’ 
просиять -  felragyog ‘начать’ 
и нек. др.
Нередко производный глагол с пространственным и некоторым другим значением 

семантически эквивалентен мотивирующему глаголу в другом языке, и таким образом 
основания для вступления производных глаголов в обоих языках в корреляцию дос
таточно очевидны. Например: jön -  приходить, прийти, selejtez -  выбраковывать, 
отбраковывать, hasít -  колоть, раскалывать, ragad -  вязнуть, увязать, rothad -гнить, 
загнивать, прогнивать и др. В других случаях в основании корреляции лежат скрытые 
семантические компоненты -  “посредники”, которые могут быть выявлены с помощью 
специального анализа в каждом отдельном случае. Например, забелить -  ‘покрыть’ 
(’’покрыть всю необходимую поверхность белой краской или известью”) -kifehérít ‘ин
тенсивно совершить действие, названное мотивирующим глаголом’; оба глагола связа
ны с помощью семы ‘тотальность’ в лексическом значении производного глагола забе
лить.

Вывод: сопоставительное исследование словообразования в аспекте индивидуа
лизации Я КМ органически входит в парадигму “антропоцентрической” лингвистики и 
смежных с ней дисциплин и требует дальнейшей теоретической и методической разра
ботки и апробации.

bemásol -  скопировать
begyújt -затопить ‘начать действие’
(4) ‘поместить за предмет/в определенное место’ 
записать -  feljegyez
запрятать -  elrejt 
заглотать -  lenyel
(5) ‘направить(ся) вниз’ 
aláfest -  загрунтовать (худож.) 
legörbül -  сгорбиться 
lebukik -упасть
(6) ‘переместить(ся) сквозь что-н.’ 
прогнить -  elrothad 
пропахать -  beszánt
прорвать -  kiszakít
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Vinogradov Anatolij

A WORD-FORMATION IDIOSYNCRETISM IN THE LANGUAGE WORLD-MAPPING (LWM) 
(ON EXAMPLE OF THE PREFIXAL DEVERBATIVE VERBS IN RUSSIAN AND HUNGARIAN)

S u m m a r y

In the report some theoretical and methodical questions of studying the correlation between two individual LWM 
arc put up; this study is an aspect of their contrastive studying as well.

The two languages’ word-formation subsystem contrastive studying in the given case turns to the correlation 
between the word-formation categories (WFC) of the same name, their semantic and formal make-up in each language, 
being an oblect of contrastivtzation is idiosyncretic. The correlation o f such WFS-s in the two languages is based, in a 
boundary of contrastive analysis, on abstract standard WFC, according to which in the same-name correlating WFC-s 
central and peripheral zones are determined, and, therefore, a “ccntralness” or “periphcralness” of the interlinguistic 
correlations of derivative verbs, representing certain WFC in each “their” language, arc determined too.

In the taxonomy of divergency in derivational shaping of LWM in each language (in our case-R . andH.) two 
levels arc experienced. Inside the first one become apparent the divergencies concerning separate subcatcgorics (deriva
tional meaning, DM), belonging to the given WFC in both of languages. Inside another one reveals the divergencies of 
semantic “space”, occupied with the two WFC-s in each language. A co-occurence of different “deep” semantic catego
ries (such as space, time, quantity), “hypostazied" in separate WFC, shows inside a zone being far from the centre of 
W FC - in a shape of R. and H. verbs’ interlinguistic correlation. Such verb-correlations we have named intcrcatcgorial. 
Besides, such correlations reflect a different correlation of elements (DM) in the same-name WFC of R. and H., 
belonging to the one and the same semantic category. Such verb-correlations we have named intracatcgorial.

Divergencies in DM of the R. and H. correlative deverbative verbs are caused by subjective and objective linguis
tic factors. On the one hand, in a goal-language (R. or H., depending on the direction of the contrastive analysis) there 
may be not a DM equivalent to DM of an initial language. On the other hand, there arc divergencies in the sphere of one 
and another DM according to classes o f motivating verbs in both of contrastivcly analysed languages. The two facts 
represent an idiocthnical language specificity in expressing some semantic invariant (semantic category), being com
mon to correlative WFC-s in R. and H.

Inter- and intracatcgorial divergencies in the realization of the same-name WFC-s both in R. and H. /these WFC-s 
appear as a corps of DM, substantially in a shape of complex of derivative pairs/ arc shown in the report on example of 
WFC “Spatial (directional) character o f acting” /semantic category ‘space’/. Depending on the “initiality” of some of 
the languages in ones’ contrastive analysis and according to standard WFC, a prevalence of one or another (R. or H.) 
DM becomes explicit, what is the reflection, in its turn, o f an individual segmentation of the field ‘direction of 
acting’, done by each language “autonomically” -  if  taking into account a different stage of commonity for separate- 
correlative -  DM in the pairs (correlations) o f R. and H. préfixai deverbative verbs.

The contrastive study of word-formation in two languages in the aspect o f their individual LWM, being a part of 
“anthropoccntrical” linguistics’ paradygm, needs further theoretical and methodical investigation and approbation.
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VÖRÖS OTTÓ 

(Szombathely)

A SZÓKÖLCSÖNZÉS NÉHÁNY ESETE ÉS SZÓFÖLDRAJZI SAJÁTOSSÁGAI 
iMAGYAR VÍZRAJZI NEVEKBEN (NYUGAT-DUNÁNTÚLI ADATOK ALAPJÁN)

Előadásom témája több olyan névtani fogalmat érint, amelyek kissé részletesebb 
tisztázását a szőkébb téma kifejtése előtt fontosnak tartom. Nevezetesen a címben is szereplő 
vízrajzinév az egyik, a földrajzi köznév a másik, és az ennek alfajaként említhető vízrajzi köznév 
a harmadik. Szakirodalmi körüljárásától itt most eltekintek, mivel egy korábbi munkámban 
(Vízrajzi névelemek onomatodialektológiai vizsgálata. Szombathely, 1994. kandidátusi értekezés. 
46-49., 53-60.1.) ezt megtettem. Ott is utaltam arra, hogy a helynevek jelentős részében a név 
egyik fontos funkciója, az identifikálás is jelentésükben motivált jelek segítségével történik, és 
ezen jelek jelentős része olyan közszó, amely éppen azon keresztül teszi “tartalmasabbá” a 
helynevet (pl. a térfelszín sajátosságára, a művelési ágra vagy a tulajdonlásra stb. való utalás a 
köznévi elemben). Az ilyen szerepre alkalmas köznevek persze nem szükségszerűen válnak 
névelemmé, mert pl. éppen gyakoriságuknál vagy egyéb oknál fogva nem alkalmasak 
identifikálásra. A földrajzi köznév tehát kapocs a helynevek mint tulajdonnevek és a nyelv 
szókészletének teljes rendszere között. Ezek előrebocsátásával a földrajzi köznevet a nyelv 
szókészlete azon részének tartom, amely a földfelszín térszínformáit, felszíni és felszín alatti 
vizeit, a felszínt borító növényzet jellegét és alakzatait, az emberi beavatkozás által keletkezett 
új térszíni formákat és tereptárgyakat, a birtoklás és a politikai területfelosztás által kialakított 
felszíni egységeket nevezi meg. (Vő.: i. m. 47.)

A fentiekből egyúttal az is következik, hogy a helynevekben még a hely fajtájának 
megjelölésére is lehetnek olyan közszavak, amelyek nem felelnek meg a fenti meghatározásnak, 
ezért bár a tulajdonnevek szerkezetében köznévi elemek, mégsem földrajzi köznevek: templom, 
kép, szobor, fafajták neve stb.

Az előbb leírt szócsoporton belül helyénvalónak találom a vízzel kapcsolatos helynevek 
mint vízrajzi nevek külön meghatározását, amely nem más, mint ‘valamely turület vizeit, vízzel 
kapcsolatos fogalmait és tereptárgyait megjelölő köznevek és tulajdonnevek csoportja E 
körön belül vízrajzi közneveknek azokat a szavakat tekinthetjük, amelyek ‘ közszói jelentése 
vízzel, a víz munkájával, az ember, a gazdálkodás és a víz viszonyával, az általa létrehozott 

felszíni képződménnyel kapcsolatos Névtani szerepként a tulajdonnévnek a vízzel kapcsolatos 
alapjelentését hordozza.

A fent leírt névelemek körében főként a helynévi könyvtáraknak köszönhetően sok olyan 
tény bukkant a felszínre, elsősorban a szókészleti archaizmusok és a kevéssé ismert táj szavak 
fentebb érintett köréből, amelyek jelentését az általuk jelölt denotátum alapján ugyan jó részben 
le tudjuk írni, de mind hangalakjuk, mind sajátos használati körük arra utal, hogy teljes 
szótörténetük megismeréséhez nem elég a magyar nyelv körében kutatni. Itt nem csupán a 
tulajdonnévként rögzült vízneveink körére gondolok, hanem azokra is, amelyek feltehetően 
vagy bizonyíthatóan köznévi jelentésüket is magukkal hozták az átadó nyelvből, és valószínűleg 
legalább egy ideig köznévként is gazdagították nyelvjárásaink vagy akár egy régió szókincsét. 
Lehetnek köztük olyanok is, amelyek jelentésük esetleges módosulásával vagy anélkül is akár 
a köznyelvi használatig jutottak. Kutatásukat azért is fontosnak tartom, mert szókészletünkben
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vagy olyan űrt töltöttek be, amit a gondolkodás (és ezen keresztül a nyelv) fejlődése teremtett 
(pl. fogalomkörök bővülése), vagy éppen megjelenésükkel tették lehetővé az árnyaltabb kifejezést.

A továbbiakban egy vízrajzi műtárgy nevét és egy un. “igazi” vízrajzi, ill. víznevet fogok 
vallatóra alapvetően 231 Vas megyei helység névanyagának teljes hálózatú feltárása alapján. 
Forrásom a Vas megye földrajzi nevei, szerk.: Balogh Lajos és Végh József. Szombathely, 
1982. című adattár. Elemzésemhez a korábbiakban említett munkám (Vízrajzi névelemek...: i. 
h.) során készített és közzétett két térképlapot is felhasználom.

Az ösztörű elég korai szláv jövevényszavunk. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 
3. (főszerk.: Benkő Loránd. Budapest, 1976.) 1233-ból már adatolja az Oklevélszótár alapján 
‘karókból épített gát/ill. halfogó rekeszték’ jelentésben. (Későbbi adatolású egyéb jelentéseivel 
most nem foglalkozom.) A szócikk szerkesztője egyértelmű szláv eredetre utal azzal a 
megjegyzéssel, hogy “a magyar szó forrása nem határozható meg közelebből” (i. m. 45.). Kijelenti 
még, hogy a jelentések közül nem a legkorábban adatolt 1. (vízrajzi jelentés), hanem a 2., 4., 5., 
azaz ágasfa, karó, kivégzökaró illetve a csak 1792-ből adatolt lépvessző lehet az átvétel.

Adattárunkban a szó ösztörű~eszterű alakban 12 településen fordul elő, mindenütt ‘a víz 
útjába épített akadály, gát’ jelentésben. Ebből 9 a Rába völgyére esik. Egyáltalán nincs Rum 
településtől délre, de más folyók (a Gyöngyös, a Zala, a Marcal) mentén sem. Északra a 
megyehatárig húzódik, feltehetően még Győr felé folytatódik, de adattár híján nem tudtam 
pontosítani ez irányú kiterjedését. Nem fordul elő viszont sem Zala megye, sem a határos 
Veszprém megyei ajkai járás adataiban. A feltárt jelentések alapján a köznyelvben gát-nak 
nevezett műtárgy sajátos építési technikával készített változatáról van szó, melynek szilárdságát 
levert hegyes facölöpök adják. Több olyan település van, ahol mind a gát, mind az ösztörű 
előfordul, de nem ugyanarra a műtárgyra értik. A gát többnyire modem, betonból készült. 
Szórványosan gát jelentésben még a német katonai eredetű sánc is előfordul, itt azonban a 
hasonlóságon alapuló névátvitellel lehet dolgunk.

Visszatérve az ösztörű szó származtatására, szűkös adataink alapján is finomíthatunk a 
TESz. szócikkének megfogalmazásán. Szláv származtatását nincs okunk kétségbe vonni, de 
nyelvterületünkön való elterjedése alapján szlovén és horvát eredetét kizárhatjuk. Másodszor 
vízrajzi jelentésének legkorábbi adatolása és mai képe, az egyéb jelentések továbbélésének 
hiánya miatt nem zárnám ki, hogy a szótár 1. jelentése, a ‘karókból épített gát/halfogó rekeszték ’ 
is lehet átvétel. Nehéz elképzelni, hogy ez a jelentés a szónak a magyarba kerülése után alakult 
ki. A 'halfogó rekeszték’ jelentés pedig éppen a fa l szavunk jelentésváltozása miatt annak 
helyébe is tudott lépni.

A továbbiakban a patak mint vízrajzi köznév jelentése és szóföldrajza kapcsán teszek 
néhány megjegyzést. A TESz. (3. 127. 1.) alapján korai szláv jövevényszavunk (1135). 
Jelentésének ezt adja: ‘a folyónál kisebb folyóvíz ’. A magyar nyelv értelmező szótára (Akad. 
K., Bp., 1980. 683.1.) gazdagabb, vagy inkább pontosított jelentést közöl:

1. A csermelynél, érnél nagyobb, a folyónál kisebb folyóvíz; rendsz. nagy esése, változó 
vízmennyisége van.

2. (átv. gyak. túlzó) könny patakja, patakokban omlik vére. Szócsaládját is közli, pl. 
patakcsobogás, patakvíz, búvópatak, vérpatak, patakzik. Más források nem adnak bővebb 
jelentésámyalatokat (vő.: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akad. K., Bp:, 1988. 
II. 324. 1.; Komárom megye földrajzi nevei. MNyTK. 169. sz. 26. 1.; Tolna megye földrajzi 
nevei, szerk.: Végh József, Ördög Ferenc, Papp László. Akad. K., Bp., 1981. 44. 1. -  A 
köznevek szótárát ez utóbbi két kötetben Markó Imre Lehel készítette.)

A szó eredetije (potok) a preszláv tok származéka, mely már az ószlávban ‘kis folyóvíz’ 
jelentésben megvan, és szinte az összes szláv nyelvből jól adatolható. (Vö.: Alemko Guhak:
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Hrvatski etimoloski rjecnik. August Cesarec Zagreb, 1993.527., 632.1. és Slovar slovenskega 
knjiznega jezika III. Drzavna zalozba Slovenije. Ljubljana, 1986. 908.1.). Emiatt a közvetlen 
átadó nyelv kutatása nem sok eredményt hozna. Azonban ha azt nézzük meg, hogy jelentéstani 
szempontból az egyéb természetes folyóvizet jelentő szavakkal milyen szinonímasort alkothat, 
tanulságos lehet: ág, árok, ér, folyó, sár, sárvíz, séd, víz.

A felsorolt szavak közül a természetes folyóvíz jelölőjeként csupán az ér, a folyó és a 
patak vált a normatív nyelvváltozat részévé. A sár, sárvíz, víz túl általános vagy megváltozott 
funkciójú használata miatt vagy archaizmussá gyöngült, vagy túl széles jelentéstartalmat fogott 
át (víz), a séd pedig regionális maradt, több helyen “kövületté”, tulajdonnévvé vált. A helynévi 
adattárak alapján azonban azt látjuk, hogy az ún. mikrotoponimákban árnyaltabb kép tárul fel e 
szinonímasor kapcsán. Már Kálmán Béla: Helynévkutatás és szófóldrajz (NytudÉrt. 58. 344- 
350.1.) c. tanulmányában -  bár a források alapján feltárható adatok hézagosságára hivatkozik -  
szépen felvázolja a patak — ér jelentéstani viszonyát, ami a nyelvterület térképlapja alapján 
kimutatható. Eszerint a patak lejtős domborzatú területek vízfolyása, az ér pedig lapályok alig 
mozgó vize. E véleményét az azóta megjelent adattárak csak megerősíteni tudják. Pl. Héwizi 
Sándor: Vizekkel kapcsolatos helynevek a Körösök vidékén (in: Névtudomány és 
művelődéstörténet. MNyTK. 183. 99-103.) c. munkájában felsorolja a folyó ér, fok, örvény, tó 
csatorna, kút közneveket, de a patakot nem említi. Nem csoda, mert a Körösök általa kutatott 
vidéke alföld. Persze azzal is számolni kell, hogy a táj változása köznevek kihalásához vezethet. 
(Pl. folyók szabályozása után megszűnnek a fokok, kiszáradnak az erek). Más jelentés még 
névátvitel után is keletkezhet. Pl. Kálnási Árpád a közösségi és hivatalos névadás néhány jellemző 
vonásának összevetése víznevekben (MNyj. 26-27,97-102.1.) c. tanulmányában írja: “A patak 
az egész területen úgyszólván egyenletesen oszlik el, de jelentése: ‘a földhátak közötti vízzel telt 
mélyedések, lapályok Ugyanitt az érről: “e tájegység jellegzetes földrajzi közneve, az egészen 
kicsiny vízfolyásokat nevezik így” (i. h.). Jó volna tudni, állandó vagy időszakos az a vízfolyás, 
és mennyire folyik. Vajon nem azonosítható-e a másutt meglevő ‘patak’ jelentéssel?

Még egy kérdés tisztázásra szorul. Miért maradt csak néhány régió és egy-egy szórvány 
adata a séd? Adattáraink alapján azt látjuk, hogy ugyancsak tagolt, lejtős felszínü, inkább hegyes 
táj szava: kisebb, állandó vizű források által táplált, sebesebb folyású természetes folyóvíz, néha 
az azt tápláló forrás neve. Elterjedésének góca mai ismereteink szerint a Bakony vidéke.

E jelentésleírás kísértetiesen hasonlít a patak szláv és magyar megfelelőire. Vajon nem 
azért maradt tájszó, majd lett egyre inkább archaizmus, mert amaz elfoglalta lehetséges helyét? 
Adataink alapján úgy tűnik, de ennél többet a nyelvterület egészének feltárása alapján mondhatunk.

Вереш Отто 

(Сомботгей)

OKPE.MI ВИПАДКИ ЗЛПОЗИЧЕНЬ ПДРОШ М 1ЧНИХ НЛЗВ ТА ГЕОГРАФ1Я ÏX ПОШ ИРЕННЯ 
НА ТЕРИТОРП ЗАХ1ДН01 ЗАДУНАЙЩИНИ

Резюме
Персглядаючи з1браннй топозтпчний Marepian, знаходимо ссрсд сл!в ряд мало вщомих д!алсктизм1в та 

apxaí3MÍB, серед яких с такт загальш (нс власт) географ]чш назви, значения яких визначити на сьогодш досить 
важко, однак фонетика та специф1чний характер ïx вживания дають пщетави походження ïx шукати не ильки в 
угорсыой mobí. Ui слова в угорську мову ввшшли не завжди як власш гщрошми, а як загальт назви (апелятиви), 
що збагачували якусь roeipKy чи говори певно! територи, але на всю д1алсктну територ1ю вони не поширилися.

У доловси на конкретному фактичному матер1ал1 розглядаемо особливостГ запозичених загальних 
rupoHÍMÍ4Hiix назв i ïx вплив на лексику угорськоУ мови.
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ZÉKÁNY KRISZTINA 

(Ungvár)

MAGYAR-UKRÁN NYELVI KAPCSOLATOK 
UNGVÁR UTCANEVEIBEN

A nyelvek közötti kontaktusok vizsgálatában különösen fontos annak tisztázása, hogy a 
kutatott nyelvek között a történeti fejlődés folyamán voltak-e valamiféle kapcsolatok...

...A kárpátontúli ukránok évszázadok óta szoros gazdasági és kulturális kapcsolatban 
vannak a magyarokkal, s ez a nyelvben is jelentős kölcsönhatást idézett elő. A hatás különösen 
a szókincs terén mutatkozik meg1.

Ungvár földrajzi neveinek gyűjtése során figyeltem fel arra, hogy az adatközlők sok 
esetben nem anyanyelvükön neveztek meg egy-egy tájnevet, dűlőnevet vagy utcanevet.

S hogy a földrajzi nevek hogyan funkcionálnak egy-egy nép életében, azt Benkő Loránd 
A magyar nyelv története című egyetemi tankönyvben így fogalmazza meg: “jelentős részük 
évszázadokon keresztül él, s csak bizonyos körülmények hatására vész el. E körülmények 
között legfontosabb a lakosságcsere,...Életkoruk rendszerint egyenes arányban áll azzal, hogy 
mekkora területen élnek, illetőleg a társadalomnak milyen létszámú egyedei, csoportjai ismerik 
és használják őket”2.

Az utcanevek a kor politikai gondolkodását is tükrözik. Eleinte a lakosság látta el 
megkülönböztető elnevezésekkel az utcákat. Majd az államhatalom — fölismerve az utcané
vadásban rejlő manipulativ lehetőségeket- tömegesen keresztelte át a közterületeket, a lakosság 
véleményével mit sem törődve. Ilyen névváltoztatási hullámok söpörtek végig Ungváron is 
mint a rendszer-és hatalomváltozások kísérőjelenségei.

S hogy a hatalomváltozások mennyire tükröződnek az utcanévtáblákon, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy például az 1863-ban még Füzes tér utcza 1929-től 31 -ig Palacky 
part névet viselt. 1939-től 1945-ig átmenetileg Jókai utca lett a neve, majd 1993-ig Moszkvai 
part, 1993-ban, Ukrajna Oroszországtól való különválásakor a Pravoszláv part nevet kapta.

A változások néhány jellegzetessége a 40-es években:
1. Száműzték az utcanévtárból mindazokat, akiket az új politikai megítélés az “ellenségek” 

közé sorolt: így lett az Arany János utcából Tolsztoj utca, Kisfaludy utcából Dosztojevszkij 
utca, Bessenyei György utcából Kutuzov utca.

2. Kikerültek a névadók közül a szentek és az egyházi személyek: a Szent István u.-ból 
igy lett Szuvorov u., Bacsinszky u.-ból Scsorsz u., Szent László u.-ból Volgográdi u.

3. Törölték az olyan utcaneveket, amelyek netán nacionalista képzeteket kelthettek: Mátyás 
Király u.-ból Osztrovszki u. lett, Hunyadi János u.-ból Hercen u.

Az ezt követő körülbelül negyven évben nem került sor érdemleges változtatásokra, csak 
a 90-es évek elején indult meg ez a folyamat. Az 1992-es évben így alakultak az 
utcanévváltozások:

'П.Н.Лизанец: Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Akadémiai Kiadó, Bp., 1976. 
511. old.

2Bárczi G .-B enkő L.-Bcrrár J., A magyar neylv története. Tankönyvkiadó, Bp., 1967., 384-385. old.
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nem változott -  145 /42,6%/ 
változott -  155 /57,4%/
Az összes utcanév közül -  ide sorolva az 1945 után kiépített utcákat i s - a  következőképpen 

oszlanak meg az elnevezések:
Fogalom-  152/44,7%/ 
név -  179/52,7%/ 
egyházi fogalom, név -  9 /2,6%/ 

személynevek közül: kárpátaljai -  92 /51,2%/ 
ukrán -  34 /19,0%/ 
orosz -  23 /12,8%/ 
magyar -  12 /6,7%/ 
cseh, szlovák -  7 /3,9%/ 
volt SzU-ból -  5 /2,8%/ 
más -  6 /3,6%/

Az anyag gyűjtésekor 2 csoportra osztottam az elnevezéseket. /А csoportosításnál csak a 
ma érvényes hivatalos utcanévtár adatait vettem figyelembe./

1. Ide tartoznak az utcanévtárban hivatalosan szereplő magyar eredetű utcanevek: 
вул. Мочаркова -  Mocsárka u.
-  talajminőségéről nevezték el. 
вул. Рожева -  Rózsa u.
-jellegzetességéről kapta nevét: a kiskertekben szép rózsák nyíltak.
2. Itt szerepelnek azok az utcanevek, amelyeknek nincs, nem ismert a magyar megfelelőjük. 

Ezek talajminőségükről, jellegzetes épületeikről, lakóikról kapták nevüket.
вул. Стшацъка -  Szpisátszka u.
-  nevének eredetét nem ismerjük, 
вул. Бойтвсъка -  Bojkivszka u.
-  nevét a bojkiv népről kapta, amely valószínűleg lakta valamikor, 
вул. Лелтвська -  Lemkivszka u.
-  nevét a lemkiv nemzetiségű lakóiról kapta, 
вул. Болотинсъка -  Bolotina u.
-  a Bolotina negyedben van. Nevét mocsaras, lápos talajáról kapta, 
вул. Кодубецка -  Kadubec u.
-  valaha létezett a környéken egy patak ugyanezen a néven, 
вул. Кокиндашка -  Kokindáska u.
-  nevét a városnegyedről kapta, amelyikben fekszik, 
вул. Цеголнянська — Ceholnya u.
-  nevét az itt található Ceholnya gör. kát. templomról kapta, amely 1678-ban épült. 
Ezeknek az utcáknak tehát nincsen olyan magyar nevük, amelyre a magyar ajkú lakosság

emlékezhetne. Éppen ezért vagy használja a hivatalos, az utcanévtáblán szereplő nevet, vagy 
kitalál egy számára kedvesebb elnevezést, ami utalhat az utca milyenségére, tulajdonságaira. 
Például a Bojkivszka utcából így lett a nép számára Forgalmas utca. Az is előfordul, hogy az. 
utca előző neve az emberek számára érthetőbb, vagy csak megszokottabb, így hát az 
utcanévváltoztatás után is ahhoz fognak ragaszkodni. Például a mai Brascsajko utcát 1993- 
ig Pervomajszkaja /Május elseje/ utcának ismerték, ma is szívesebben használják ezt a 
nevet.
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Olyasmi is előfordul, hogy egy-egy utcának történetesen van magyar megfelelője, de 
szélesebb körökben nem ismert. így lehet az, вул. Проектна -  Terv utca, а Кринична -  Kit 
utca, a MexanÍ3amopie -  Gépkezelő utca, a lakosság sok esetben mégis Projektnának, 
Krinyicsnának, Mehanyizátorok utcájának nevezi a fent említett utcákat.

Arra nem igazán találtam példát, hogy a helyi ukrán ajkú lakosság az utcák magyar 
elnevezéseit használta volna. Igaz ugyan, hogy az idősebb nemzedék, amelyik tősgyökeres 
ungvárinak vallja magát, emlékszik egy-egy utca régi magyar nevére, de megnevezni saját 
nyelvén szereti őket. Kivétel talán csak a Sztrilnyicsna -  Lövelde utca, amelyet többször 
hallottam “vulica Leveleiének” emlegetni. Ez valószínűleg azért van így, mert az utca a Löveldébe 
vezet, ami fás terület, s egy erdőt még évtizedek alatt is nehezebb átkeresztelni, mint egy utcát.

így a magyar szavak ukrán nyelvben történő hangtani változásaival csak azokkal az 
utcákkal kapcsolatban tudtam foglalkozni, amelyek jeles magyar személyekről kapták a nevüket. 
Ezt az anyagot Dezső László A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar 
jövevényszavai3 című müvében használt módszere alapján dolgoztam fel én is. О a 
magánhangzók közül a magyar o, ó, u, ú,a, á, i, i, é, é, e, ö, ő, ü, ű, a mássalhangzók közül a ly 
és h hangok változásait vizsgálja az ukrán nyelvben.

MAGÁNHANGZÓK
о

A mai magyar köznyelvi о hangnak függetlenül a szótag zártságától, illetve nyíltságától 
szinte kivétel nélkül ukrán о felel meg4 (Kossuth u. -  вул. Кошута).

ó
Az ó hang kétféleképpen változik meg az utcanevekben: vagy ukrán о lesz belőle (вул. 

Ракощ, вул. Йокт, вул. Леготського), vagy ov hangkapcsolat (вул. Довжа).
u, ú

Dezső László megállapítását, miszerint néhány esetben a magyar u helyén ukrán о van5, 
nem tapasztaltam. Az én adataim szerint a magyar u, ú-nak ukrán у felel meg (вул. Кошута)

а
Ez a hang is kétféleképpen változik meg az utcanevek esetében. Legtöbbször ukrán a 

lesz (вул. Казтщ, вул. Йокш, вул. Дайки, вул. Bepeiwuapmi,...), de lehet ukrán о is (вул. 
Есе Томаша).

à
A magyar á-nak az ukrán a felel meg (вул. Ракощ, вул. Есе Томаша)

i. i
Az utcanevek esetében a magyar i, í helyén ukrán i szerepel, (вул. Берчеш, вул. Epdeni, 

вул. Дсндсшу вул. IJemeepi)
é

Amíg Dezső Lászlónál a magyar é helyén körülbelül azonos arányban található i és e 
betű6, addig nálam csak ukrán e fordul elő (вул. Сечет, вул. Берчеш, вул. Ревес, вул. Epdeni)

3Dezső László: A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai Nyelvtudományi 
Értekezések, 128.sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.

JUo. 22. old. 
sUo. 25. old.
‘Dezső László: A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai. 28. old.
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e
A magyar e-nek az ukrán e felel meg. (вул. Леготського, вул. Ece Томаша, вул. Берчеш,...)

ö, ő
Ungvár utcaneveinél minden esetben a magyar palatális labiális ö, ő-nek ukrán e felel 

meg. (вул. IJemeipi, вул. BepeuiMapmi, вул. Дендешг)
ü, ü

A diftongusok esetében Lizanec Péter a Magyar jövevényszók a kárpátaljai ukrán 
nyelvjárásokban7 című munkájában közreadott csoportosítást követtem.

ou /irodalmi ól
A szavak közepén a magyar óp zárt diftongus az ukránban oe hangkapcsolattá alakult.8 

(вул. Довоюй)
c /éi/

Az éj, diftongus az ukrán nyelvjárásban uü hangkapcsolatra változik.9 (Bercsényi u. -  
вул. Берчийм)

MÁSSALHANGZÓK

“A magyar mássalhangzóknak megvannak a hangzásban igen közeli vagy éppen pontos 
ukrán megfelelői. Ezzel magyarázható, hogy ezen a téren kevesebb probléma merül fel, mint a 
magyar magánhangzóknak ukrán hangokkal történő helyettesítésénél”.10

A magyar és ukrán mássalhangzó-rendszer jelentős különbsége abban nyilvánul meg, 
hogy az ukrán rendszer nem ismeri a hosszú mássalhangzókat. Ennek megfelelően az átvett 
szavakban a hosszú magyar mássalhangzók helyén rövid hangok találhatók.

A magyar lágy mássalhangzók az ukránban is megőrzik lágyságukat, viszont Gyöngyösi 
István nevét, aki a város szülötte, Дендегш-ге transzliteráltók.

ly
Az ly helyén a személynevekben mindenütt 1 áll (вул. Epdeai)

h
“A jövevényszavak túlnyomó többségében a magyar h -  nak ukrán h felel meg. Néhány 

szóban azonban a magyar h helyén ukrán eh van. (határ -  chotár, chutár)11. Valószínűleg az 
általam összegyűjtött anyag csekély számának köszönhetően az utcanevek esetében a magyar 
h -  nak minden alkalommal ukrán h felel meg (вул. Леготського).

A magyar ajkú lakosság gyakran használja az utcanévtáblán szereplő nevet magyar 
toldalékokkal. Például gyakran hallhatjuk a következő kifejezéseket: “Megyek a 
Korjatovicsára”, “A Perejezdnél találkozunk”, “A Progresszen mentünk végig”,... Ennek 
talán az lehet az oka, hogy így a név általánosan ismert, nem kell magyarázatokat fűzni 
hozzá.

Tehát, amint látjuk, nyomot hagyott mind az ukrán, mind a magyar nyelv szókészletében 
Kárpátalja magyar és ukrán lakosságának hosszas és közvetlen gazdasági, kulturális és politikai 
kapcsolata.

7Lizanec Péter: Magyar- ukrán nyelvi kapcsolatok. -  Uzshorod, 1970. 
sLizanec Péter: Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok. Uzshorod, 1970,122. old.
9Uo. 126. old.
'"Dezső László: A XVI-XVTII.századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai. 32. old.
11 Dezső László: A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai. 32. old.
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Zékány Krisztina

HUNGARIAN -  UKRAINIAN 
LANGUAGE CONTACTS 

IN NAiVIES OF STREETS OF UNGVAR

S u m m a r y

During gathering geographical names of Ungvár 1 have taken a note that the data arc given not in their mother 
tongue.

The names of streets often tell us about something. It’s true, names o f streets were changed according to the 
change of domination, but some of them remained in mind for a long time. So there were left some Hungarian names of 
streets, after the changed domination, which were also in vocabulary of Ukrainian population.

But there arc more examples o f using Ukrainian names by Hungarian citizens, who arc susceptible to apply the 
names of streets which arc in name plates for being understandable.

The names of streets arc used as borrowings.
In my work 1 strove to give a discription of impression of languages on ncighbouing nations.
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ANTAL ATTILA

(Nyíregyháza)

A TENGEREN RAB ÉNEKEL 
(Áprily Lajos lírája a húszas évek második felében)

Az 1920-as évek közepére Áprily Lajost olyan alkotóként ismerték meg és tisztelték 
olvasói, aki az “erdélyi végzet” fenyegetésére válaszul a természetben és a múltban találta meg 
a helytállásra ösztönzés szimbólumait, aki a halál muzsikájával az életszerelem énekeit, a jelen 
gyűlölködésével a humánus magatartás példáit állította szembe költészetében.

Az évtized második felében azonban e kiegyensúlyozásra törekvő líra módosul, elöntik a 
szorongás képei, a személyes sorsot panaszoló részletek. E jelenség hátterében a kor társadalmi 
és gazdasági folyamatai s a kisebbségi létből fakadó gondok mellett néhány egyéni probléma, 
a költő életében bekövetkezett változás is megtalálható.

Nagyenyeden él és tanít, amikor -  1924 őszén — elvállalja a kolozsvári Ellenzék című lap 
vasárnapi mellékletének szerkesztését. Mivel ekkor még nem költözik át Kolozsvárra, a lappal 
való kapcsolattartás sok utazással, törődéssel jár a számára. 1926-tól aztán családostól áttelepül 
Erdély “fővárosába”, de ott is a tanítás mellett végzi irodalomszervezői munkáját, melyről 
hamarosan kiderül: nem az ő idegrendszeréhez és természetéhez illő tevékenység. A vállalt 
feladatból lassacskán kényszerűen végzett kötelességteljesítés lesz, melynek nyűgét egyre 
nehezebben viseli.

Az önsorsra figyelés erősödésének a biológiai motivációi sem elhanyagolhatók. Az említett 
válságosra forduló egyéni léthelyzetben aritmiás szívverés, ideges természetű gyomorpanaszok 
gyötrik.

Az egyéni sorskérdéseket felvető költemények sorából nézzük ezek után a halál, az elmúlás 
képzeteit elénk idézőket.

A halál-előérzet biológiai motiváltsága hangsúlyozódik a költő Órák című versében. A 
költemény képzetkapcsolásos rendszerében “feleselő nővérekéként megjelenő zsebóra és szív 
párosából a megbízhatóbb szerkezetnek a zsebóra ábrázolódik; alatta a szív csak “lomha inga”, 
mely “lustán dobog, /zihálva néha, mint a/ kifáradt vándorok”.

Ez a korai haláltudat teremti meg Áprilynál a több költeményében is felbukkanó settenkedő
kísérő halál képzetét. E versekben a halál arctalan (Ószi monológ), vagy kutya (sakál) alakban 
jelenik meg (Faust ünnepén, Vigasztaló vers).

A Faust ünnepén-ben Áprily a Goethe feldolgozásból is ismert történet jeleneteit idézi, ám 
aktualizáltán, magára, saját életére vonatkoztatottan. így lesz a goethei népünnepélyből 
cigánytanyai jelenet, s a költői én ennekj egyében jelenik meg fausti alakként. Az ismert történetből 
a költőt, láthatóan, a settenkedő kutya képe ragadta meg, mely előbb a “bánat fekete kutyája”- 
ként idéződik elénk, majd a hatásos verszárlatban a fekete álarcát ledobó halálként.

A Vigasztaló vers-ben a betegséggel s az ezzel kapcsolatos félelemmel, búval 
azonosítódik a kísérő, alattomos sakál képe. A kutya mellett a sakál alakja (sakálfejű istenek 
képében) az ókori egyiptomiak mitológiájában került kapcsolatba a holtakról alkotott 
elképzelésekkel, illetve az élők és holtak közötti kapcsolatról vallott felfogással. A vers 
sakál-képzete s a felvillantott sivatagi díszletek együttese arra enged következtetni, hogy az
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ókori egyiptomi hitvilág -  bizonyára közvetett -  hatásával is számolhatunk a szóban forgó 
archetipikus képzet forrásvidékét kutatva.

Varjakkal kapcsolatos és középkorias-háborús képzetek színezik az egyéni halálnak az 
Őszi monológban kibomló látomását. A Nevek ciklusból ismerős “leroskadás”, valamint a 
kísérgető és sötétséget hozó “gyors halál” képeit a költemény első felében a magány, az 
elhagyatottság állapotrajza követi:

“Látod: ha most elomlanál 
Borzongó magányú réten, 
s kísérgetőd, a gyors halál 
lefogná kék szemed sötéten,

itt pásztor nem találna rád, 
míg hó után a sás kisarjad, 
csak a fekete szerenád, 
a páncélfényü őszi varjak.”

A páncélfényű varjak kifejezés aztán egész asszociációsort indít el: a holt költő szívéért, 
véréért ütközetet vívó le-lecsapó varjak látomásos jelenete bomlik elénk, s a középkorias színezet 
további megerősítést nyer egy lovagkori szimbólumra való utalással : “Kutatgatnák berzenkedőn, 
/ hol áll a véred régi vedre” . E kép mögöttes tartományában, véleményünk szerint, a Grál- 
edény képzete húzódik meg, s ennek finom sejtetésével a “saját vér” is magára vesz a versben 
valamit a szentség, megszenteltség értékeiből1.

A vers azonban nem csak a lovagkor világát juttatja eszünkbe. Eseményszerkezete ősi 
mitológiai elemeket hordoz, s egy ugyanebből a mitológiai rétegből táplálkozó Ady-vers ihlető 
hatásának feltételezését is megengedi. Barta János idézi s elemzi röviden egy tanulmányában 
Ady: A mindszenti temetőben című versét, különös tekintettel a következő részletre:

“És ezernyi kétség-héja 
Megint a szívemre hull.

Itt, szívemre, éhes csőrrel,
Húsevővel, vérevővel 
Héja-csapatok lecsaptak.”

E kép eredetét kutatva Barta János a görög hitvilágra hivatkozik; az Erinnisek, mint írja, 
eredetileg a halottak szellemei voltak, kik az élők vérét kiszívták, a halottat pedig folfalták; 
tudott azonban a görög mitológiai hagyomány szív-evő “Kér”ekről is, a különféle vérivó 
szellemek pedig időnként madáralakot is ölthettek.2

Az Ady-versrészlet s az Aprily-költemény megjelenítette képsor, ha nem is minden 
részletében egyező, olyan hasonlóságot mutat, hogy az idősebb költő e versének az Őszi 
monológ szerzőjére gyakorolt hatását valószínűnek tarthatjuk. Nem zárható ki azonban a görög 
mitológiát kiválóan ismerő Aprily esetében az eredeti forráshoz való visszanyúlás, vagy a 
mitológiai elemek s az Ady-képek együttes asszimilálása sem.

A későbbi Rasmussen hajója verszárlatában újabb alakban jelenik meg a halál: “Lengő, 
fekete lobogóval/Valaki vár a póluson” -  hangzik a sejtelmesen csengő két sor, a félelmetes 
hidegség és titokzatosság képzetét kapcsolva a megidézett arctalan halál-alakhoz.

A halál, a húszas évek néhány versének tanúsága szerint, nem csak félelmetes arcát mutatta 
Aprilynak. A hegycsúcs, tető asszociációs körével is érintkező “pásztori világ” az a közeg,
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melyben a halál a költő számára, mint/l hegylakók című versében írja, “nem borzongató, /több 
súlyt alig hord,/ mint az este szó”, s hol az elmúlással való találkozást békésnek, sőt szépnek is 
el tudja képzelni.

Az idilli világot idéző pásztor alakja a költő más müveiben is felbukkan (Juhok, Ősi 
monológ, Levél), s e jelenség hátterében ott sejthetjük a gyakori kirándulások emlékét, ám a 
kedvenc s több ízben fordított költő, Stefan George hatását is, kinek a pásztori idillt megidéző, 
versei a húszas, harmincas években -  többek között -  Radnótira, Szabó Lőrincre, Jankovich 
Ferencre is hatottak.3

A korai halál tudatát tárgyiasító szövegrészietekhez az évtized közepe, második fele 
termésének egyes darabjaiban egyre szorosabban tapadnak a magányt, a rabság érzetét panaszló 
elemek, korábban is jelenvaló voltuk az idővel egyre hangsúlyosabb lesz.

A költői én elkomorulásának fokozatait, többek között, a barlang képét felidéző részletek 
jelentésének módosulása mutatja. A Falusi elégia ciklus első darabjában a “barlang” még a 
halottak képeket őrző szemgödrével azonosul, a csontüreggel mint oltalmazó, őrző hely kerül 
asszociációs kapcsolatba. A Halálmadár befejező soraiban “bánat, gyász esetén 
emberszemektől elfedő rejtek” értelemben szerepel. A pesszimista hangú Finálé részlete az 
eddigieknél komorabb hangulatú: “Csak csöndre várok és komor követre / s barlanghomályba 
visszaroskadok”. A “barlang” itt már a kirekesztettség és elhagyatottság helyeként jelenik meg. 
A Nostalgia barlangképe többféle képzetet felvillantó képsorozattá bomlik, melyben a “barlang” 
a költői alany ki nem beszélt fájdalmainak, panaszainak köveiből kiépült boltozat immár, a 
magány “sötét, sok-esztendős” tanyája. A hangulat- és jelentésmódosulás e fenti folyamatának 
logikus folytatásaként vált át olykor a tárgyalt periódusban a barlang-kép börtönképre. Ilyen 
látomásrészletet tár elénk A podságai forrás, mely a vízrejtő sziklaüreg képe s a sorsképzet 
között von párhuzamot.

“Vize egy zengő pillanatra 
a fényre néha felbuzog -  
de börtönébe visszarejtik 
az alvilági mágusok.”

-  olvassuk a 3. versszakban a forrásról, majd a 7., befejező szakaszban így teljesedik ki a 
párhuzam:

“Meghallanám a vallomását, 
a vívódást, amely örök.
S magam sorsát is szánva szánnám, 
ha börtönözve búg s hörög.”

A barlang -  börtön motívummal érintkeznek a periódus verseinek azon szövegelemei, 
melyek a szerző rabság-tudatát objektiválják. A később motívummá érő elem már az 1923- 
ban megjelent kötetben, az Esti párbeszédben feltűnik: “Levetném én is most egy alkonyaira / 
a fáradtságom: szürke rabruhám”-hangzik aMenjünka hóba részlete. Pár év múlva e rabság
képzet nyomai feltűnnek a verscímekben is, s szinte elárasztják a költeményeket. “Homályban 
ültem, hangulattalan, / nagy sebbilinccsel -  bénán, mint a rab” -  indul pl. a Napló című vers, 
majd a kép néhány sorral lejjebb a nap és a börtön azonosításával teljesedik ki: “A nap nem 
szárnyam volt, csak börtönöm, / Király, ki koldus-kézzel érkezett...”. A Rabok, mely indulati 
tartalmát, fellazított formáját tekintve e válságos életszakasz jellegzetes terméke, az utcán
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elvonuló fegyencek s a szerzői én helyzete között von párhuzamot, látomásos második felének 
vihart idéző képeivel pedig a költő szenvedélyes kitörési vágyának, “lázadásának” 
dokumentuma.

Később a negatív élmény kifejezése áttételesebbé válik, a panasz azonban egyértelmű az 
Ének a halkuló madárról, a Kő tör és a völgyben és A tengeren rab énekel című költeményekben 
is. “Talatta, ujjongtam, tallatta, / visszhangos öblű szírieken, / s a  part a hullámoknak adta / -  
talatta— szárnyas énekem”-  így a múltidéző költő, ki immár saját pályája korábbi szakaszát is 
(mely pedig alig nevezhető a dalolás felhőtlen korszakának) felértékeli, megszépítve láttatja a 
jelen “gályapadjáról”.

A rabság, bezártság, bebörtönzöttség érzése intenzív magányérzettel párosul Aprilynál a 
fentebb idézett versrészletek tanúsága szerint is, a magányt panaszló szövegelemek ugyanakkor 
nemcsak a “barlang” -  vagy “börtön”-motívumokkal összefonódva jelentkeznek. A negyven 
körüli alkotó szimbólumteremtő, ismert jelképeket asszimiláló, párhuzamok sokaságával élő 
költészete a húszas évek második felében számtalan egyéb változatban jeleníti meg az 
elhagyottság-érzet fájdalmát.

E negatív élmény ölt testet egy ismétlődően felbukkanó képzetben, melyet a “választalanul 
hagyott kiáltás” motívumának nevezhetünk. Közvetlen, személyes hangon idézi e képzetet a 
Szilencium című vers, melynek befejező sorai az egykori iskolatársat “régi, diáklejtésű szóval” 
hiába kereső szerzőt láttatják:

“S talán a hold, talán a bor varázsa 
a furcsa vágyat sugarazta rám: 
a hold alatt, a nagy szilenciumban,
Domine -  hogyha elkiáltanám -  
S mozdult a hangom —”

Hallgatott az utca...

E kép fájdalmasan nosztalgikus hangulatánál kietlenebb érzést közvetítenek a Vihar után 
I  és a Rasmussen hajója megfelelő részei. A Vihar után 1 a történelem előtti időkbe vetített 
magányérzet alkotása. A zivatart követően, mely a “zengő sziklafal”-at ledöntötte, a társnak 
hitt visszhangot hiába keresi a vers ősember hőse: “Vár. -  Csend. -  Kiált. -  Csend. -  Búgó, bús 
üvöltés— : / mind mozdulatlan pusztaságba hal.” A “bozontos Ős” lélekállapotának rajza aztán a 
vers zárlatában egy párhuzam révén kimondottan is jelen vonatkozásúvá válik: “S dadogva 
szót próbál formálni szája, /egy szót, mit így ejt késő unokája/ az ember-rengetegben: Egyedül.” 

A “pusztába kiáltás” e képzete jelenik meg, módosult formában, a Rasmussen hajója 
ötödik versszakában is:

“Kiáltanék az éjszakába, 
kiáltásomra nincs hahó.
Kísértetes magányosságba 
siklik a páncélos hajó.”

A megromlott egyéni léthelyzetről, a magányról, rabságérzetről árulkodó versek, 
versrészletek szomszédságában fel-feltűnnek pozitív értékeket jelölő elemek is. A rabság télhez 
kötődő képeit szabadító tavaszi viharok látomásai ellentétezik {Rabok, Levél, Virág-ének), s 
az évszak-szimbolika mellett jelentős szerephez jut a madarak s a domborzati elemek 
szimbolikája.
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A kitartás és a remény madaraként jelenik meg a cinege a fényes tető képzetével 
összekapcsoltan a Téli reggel című költeményben. Szemben a bánat-, gond-és halál
szimbólumokként szereplő varjakkal, a cinege s “füttyös, és bolondos, vígan cserregő” társai a 
költő más ekkori műveiben is a vigasztaló öröm megtestesítői {Madarak, Fegyverszünet).

A halállal szembeállított élet értékei jelennek meg a Köszönet a napsugárnak című versben 
(fény, tavaszi mámor, rügyező fák, játszó gyerekek, lányok és virágok). Ez utóbbi párosítás a 
Rasmussen hajója című költeményben is az élet szimbólumaként említődik (a sorok a hajóra 
vonatkoznak):

“Ahol kiköt, fehér öbölben 
virág és asszony nem terem.
A jég zengése zúg alattunk,
A jég zengése végtelen.”

Kitűnik e részletből, hogy Aprily életérzésében, lírájában épp azért oly “makacsul jelen 
levő rém a halál, a pusztulás”, mert “annyira szerette a szépet, a viruló életet”.4

Félelmek, szorongások gerjesztője, melegségével, megtartó szeretet-kapcsaival azonban 
igazi hátország is a költő számára a család. “Ma milyen szép vagy és milyen meleg. /А 
hervadástól féltve védelek” -  szólítja meg feleségét Ma milyen szép vagy című versében, s a 
dicsérő sor szeretetre utaló meleg szava mellett a másik állítmány névszói része külön is 
megérdemli figyelmünket. A “szép” megörökítése a költő számára a kor, a hétköznapok szennyet 
kavaró árja fölé emelkedést jelentette, s e megörökítendő, megoltalmazandó szépség 
megvalósulását dicsérte megértő, hűséges társában is; máshol arról számol be, mint lesz kettejük 
szeretetkapcsolata a költészet révén esztétikai értékké:

“Már távolodsz. A gép repít robogva.
Nem is tudod, hogy most lettél enyém.
Varázs-ütésre dallamod kiépül, 
s zengő egész vagy, zengő költemény.”

( Vers vagy te is)

A szürke hétköznapok elviselését segíti a gyerekek adta sok apró öröm; megörökítésük, a 
gyerekvilág felidézése során meseelemek szövődnek a versek szövetébe {A tanya, Napló). 
Első fiát még igy szólította meg a háború előtt a családdal járó kötöttségekre rádöbbenő apa:

“O, mennyi álmom, mennyi tervezésem 
széttépte apró nyugtalan kezed, 
mondd meg, mit adsz majd érettük cserébe? 
mit adsz nekem, ha Párist elveszed?”

A húszas évek második felében e kérdésre maga a költő ad verseiben választ. A 
neuraszténiával küzdő Áprilyt ekkor már nemcsak az üdíti fel, ha maga kiszabadulhat a munka
gondok szorításából a természetbe, hanem gyermeke- sajátjaként megélt- kirándulása is {Napló), 
a napi robotot pedig a fia jövendő “tetőre” jutásába vetett hit teszi számára elviselhetővé:

“S új kő-dombnál talál a reggel, 
ütött ujjamból hull a vér.
De vert út lesz a prizma-kőből 
és a fiam tetőre ér!”

{Kőtörés a völgyben)
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A családi örömökkel, a gyermekei jövőjével kapcsolatos bizakodással szemben ott volt 
azonban a másik oldalon az övéi sorsáért érzett aggodalom, s a meghitt élmények, közös 
kirándulások csak ideig-óráig feledtethették a költővel kilátástalannak tűnő helyzetét. 
Túlterheltsége, az ihletgyilkos “kőtörés” pedig az értékmentő magatartás, az esztétikum 
szférájába való húzódás lehetőségét is veszélyeztette. “Dalaim zsendülő csíráit / magamba 
fojtva hordozom” -  hangzik A tengeren rab énekel vallomása, s az ihlet apadásáról szóló 
tudósításként is értelmezhetjük az Ének a halkuló madárról sorait:

“Ritkábban jössz, nemes madár, 
madara szépséges titoknak, 
szivárványos hangulatoknak, 
ritkábban szállsz az ablakomra.”

E válságosnak nevezhető emberi s alkotói helyzet eredményezi, hogy megszaporodnak a 
húszas évek második felében keletkezett versekben az elvágyódásról, menekülésvágyról 
árulkodó szövegelemek.

Az üzöttség, otthontalanság érzetét tükröző elemekkel tartanak e részletek rokonságot, s 
utolsóként azért épp e szövegegységeket tekintjük át dolgozatunkban, mert leginkább ezek 
vetítik előre Aprily sokat vitatott lépését: távozását Erdélyből.

Mint a fia születésére még 1912-ben írt költemény {Hómezőkön is túl) mutatja, a “vándor
vágy” jelzései a kezdetektől helyet kaptak költészetében, s a háború után ezen utalások a 
helyben maradás kötelességét, a szülőföld iránti hűség parancsát megfogalmazó versrészletekkel 
együtt jelen voltak köteteiben. Az általa oly sokszor említett “belső harc”, vívódás egyik oka 
épp e kétféle érzés egyaránt jelen való volta lehetett lelkében. E Janus-arcú vágynak hol egyik, 
hol másik arca rajzolódik ki a versekben, többek között ez magyarázhatja, hogy költészetének 
kutatói közül egyesek mint a vidéki elvonultságot kedvelő alkotót állítják elénk, mások viszont 
a vidéki eltemetettségtől szenvedő emberként láttatják.3

Az évtized elején olyan költeménye is napvilágot lát, melyben e kettősség együtt van 
jelen. “Mi már a tengert nem látjuk soha / Nekünk a tenger látomás marad...” -  kezdi a 
transzszilvanizmus reprezentatív alkotásaként számontartottNyár című versét. A kezdő versszak 
s a következő szakasz negatív leírása után a szülőföld iránti szeretet vallomásává lesz a költemény, 
az indítás azonban, ha az eleve-lemondás hangján is, az elvágyódás jelenlétéről ad hírt.

A “tenger” képzethez a költő másik ez idő tájt keletkezett versében ( Vadludak) a 
hagyományosan ugyancsak szimbolikus jelentést megtestesítő költöző madarak képe társul. A 
vadlúdkiáltástól hangos jelen majd a történelmi múlt idézését látomásos képsor követi, melyben 
a költői én a korábbi képek elemeinek metaforikus hasznosításával érzékelteti elvágyódását:

“O hányszor hittem, szárnyamat kibontom, 
ha hívó szél jön, messze tengeré, 
és átrepülök túl a horizonton 
távol derengő tengerek felé.”

A vágy megfogalmazását azonban itt is a lemondás hangjai követik: “Késő. Meddő csatán 
a szárny kifáradt, /tél jön, fojtó didergő homály.” Amikor azonban a húszas évek második

116



felében a magány szorítása fokozódik, keményebben fogalmaz a költő: “Lázamnak néha szűk 
a katlan,/ a bús sorból kiugranám”-  halljuk s szinte érezzük is a Kőtörés a völgyben robotosának 
forró sóhajtását. De ennek a “kiugrásnak” a gondolata bujkál a Feldkirchi hangulat s az Iris órai 
szarvas soraiban is. Aztán, amikor a Magyarországra való áttelepülés már elhatároztatott, talán 
a döntés utáni pillanatnyi felszabadultság hatására, újra a tenger, a hajó s a költöző madarak 
képe bukkan fel a búcsúzó versek egyikében (Otthagyod a házadat), s a romantikától 
áthagyományozott természetszimbolika jut szóhoz a kötetben csak évtizedek múlva publikált 
Ismét viharban című költeményben.

Az erdélyi pályaszakasz lírai végpontja -  ha talán egy-két mű a keletkezés időpontját 
tekintve még követte is -  a szükebb pátriában oly nagy visszhangot kiváltott így akarja a sors 
című búcsúvers. E költeményben a korábbi versek sok képzeteleme, motivikus részlete találkozik 
s áll össze a sajátos emberi-költői helyzet (búcsúzás) megszabta struktúra rendjében egésszé, 
érdemesnek tartjuk ezért teljes egészében idézni:

“Fordul az út. Amerre száll a nap, 
a messzeségben síkok integetnek.
Emlékjelül, ha jő  a pillanat,
mit hagyok itt a búcsúzó hegyeknek?

A bús királyi asszony jár eszemben 
s kísérget régi, illatos nevével, 
kit sorscsillagja erdőkön keresztül 
vesztett világból másfelé vezérel.
Látom halványan és sötét ruhában, 
az élet és az év augusztusában.
Zörgő kocsin megy, hullámos hegyélen, 
faluk maradnak el mögötte mélyen 
várak, juhok, vizek: erdélyi álom—
Aztán leszáll a hárserdős határon.
Sötét szobor. Mögötte kékbe vesznek 
vonalai a rengeteg Meszesnek.
Búcsúzva visszanézne még a tájra, 
messze, ahol lehullt a koronája.
Kocsija vár, sürgeti már az éjjel.
És, csillagának árva bujdosója, 
finom pengével és finom kezével 
sorsát az erdőszéli hársba rója.

A tölgyfa zúg. Sercegve sír a késem, 
amíg a régi jelt törzsébe vésem:
Sic Fata Volunt.

Már maga a cim is jelzi, hogy a költemény a korábbi versekben felvillantott sorsfelfogás 
jegyében született. E mozzanat azáltal is hangsúlyozódik, hogy a vers zárósora a címben 
foglaltak latin nyelvű megismétlése. A mondot e kétszeri kiemelésének fontos szerepe van itt, 
hisz, csupán így, e sorsra való hivatkozással illeszkedhet a költemény a korábbi versek vázolta 
költői világ összefüggésrendszerébe, a helytállás és hűség versei után a költő lépése (távozása
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szűkebb hazájából) ugyanis csak a sors megfellebbezhetetlen akarataként feltüntetve nem 
minősül következetlenségnek.

A költeményben megidézett “királyi asszony” Szapolyai János özvegye, Jagelló Izabella, 
ki Buda eleste után került a szultán által neki átengedett Erdélybe. Az országrészből a Fráter 
Györggyel folytatott hatalmi harc veszteseként 1551 .augusztus 8-án távozott el.6

A mű indító tőmondata (“Fordul az üt”) s a királynőre vonatkozó kifejezés (“csillagának 
árva bujdosója”) a Falusi elégia “Minket az élet portánkról kiverve / kálváriás utakra 
kergetett” -  részletére visszhangzik, s az erdélyi magyarság “űzettetését” panaszló korábbi -  a 
húszas évek első felének műveiben nyomon követhető — motívumcsoporttal tart rokonságot.

Az Erdély szimbólumaiként megjelenő hegyek képe a költemény szimmetriatengelyében 
elhelyezkedő sorpárral (“faluk maradnak el mögötte mélyen / várak, juhok, vizek: erdélyi álom”) 
az erdélyi tájat, múltat, a fenn és lenn világát s a pásztoridillt idéző verseket, versrészleteket 
juttatja eszünkbe.

A magas, sápadt, sötét ruhás uralkodónő sorsa közt vont párhuzam is Áprilyra jellemző 
eljárás, azon költői szándék ismételt megnyilvánulása, hogy a jelen s a múlt hasonlatos 
eseményeinek, mozzanatainak együttes felidézésével a jelen esemény egyetemesebb jelentőséget 
nyerjen -  ebben az esetben ezzel együtt talán valamelyes igazolást is.
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Онтол Ommùio

ТРАНС1Л ЬВАНСЬКИЙ ПЕРЮД У ТВОРЧОСТ1 ЛОЙОША АПР1Л1 

Р е з ю м е

Лойош Aripiai перил кроки на лггературнш hubí зробив на початку нашого столптя, а зршим постом став 
у 20-tí роки, коли Трансшьвашя була приеднана до Румунп. На початку 20-их pokíb bíh осшвував духовш 
переживания угорсько! громади, звсртався до природничих та юторичних символт. У друпй половин! 20-их 
Pokíb посилюються у його поези мотиви любов: до краю, який назавжди покидае.
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BÖHM EDIT

(Ungvár)

A KÉPI ELEMEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
MAGYAR ÉS UKRÁN KÖLTŐK VERSEIBEN

Elemzésemet két antológia összehasonlítása révén készítettem el.
M. Takács Lajos: Vergődő szél. Bp. Magvető 1990
Bállá László: Csillagírás, Ungvár-Bp. Galéria 1994.
A Vergődő szél c. antológia a kárpátaljai magyar irodalom 40 évi terméséből válogat, s 

1988-ban zárul le. Görömbei András szerint a kötet “A kárpátaljai magyar irodalom legteljesebb 
áttekintését adja”. Az antológiában versek és elbeszélések is szerepelnek, de az elemzéshez 
csupán a verseket használtam fel.

Bállá László műfordításkötete az ukrajnai költészet 70-80-as éveiből ad válogatást, e 
korszak lírájának áttekintését tartja feladatának. A fordító szerint: “A válogatás többé-kevésbé 
hű spektrumát adja az ukrán költészet 70-es évekbeli állapotának.”

A két antológia lényegét illetően azonos történeti korszak költői termését tartalmazza: az 
1960-as évek politikai enyhülési folyamatai következtében a korlátozott lehetőségek 
kihasználásával élő nemzeti irodalmi élet újjáéledésének és kibontakozásának költői alkotásait. 
E tekintetben az ukrán irodalom alig különbözik az itteni magyar irodalomtól: mindkettő hosszú 
évtizedek tiltása után kezdett újjáéledni és megerősödni az 1960-as éveket követően, 
mindenekelőtt az ekkoriban fellépő új nemzedék tevékenysége következtében.

Tisztában vagyok azzal, hogy az antológiák esztétikai és tematikai szempontból kedvezőbb képet 
adnak a tárgyalt korszak lírájáról, mint amilyen az valójában volt, hiszen a megjelenés-megszólalás 
érdekében született kötelező penzumként kimért aktualizáló-sematikus verseket nem tartalmazzák. 
Témám szempontjából azonban ez a tény alapvetően nem meghatározó szerepű, a képalkotó elemek 
sajátosságai, különbségei és hasonlóságai ebben a megszűrt anyagban is kimutathatók.

A két nemzet irodalmának alávetett helyzetéből adódóan mindegyikre jellemző a 
többszörösen áttételes, allegorikus-szimbolikus-metaforikus kifejezésmód, vagyis az egyes 
képek-képelemek telítettsége, szemantikai mezejének kitágulása, jelképessége.

Az áttételesség, a szükségszerű rejtőzködés jellemző eszköze a múlt vagy a világirodalom 
nagy alakjainak megidézése. szerepszerü felvállalása. Amit itt és most nem mondhat ki a költő, 
elmondhatja Michelangelo, Bartók, Shakespeare vagy Mikes Kelemen nevében.

Az antológiák egyes alkotóinak sajátosságai a válogatásból adódóan kevéssé kivehetőek, 
bár érzékelhetők, de a két kötetet egységes “szövegként”, vehiculumként elemezve, inkább a 
korszak jellemzői érhetők tetten.

A VERSEK SZÍNVILÁGA

A legszembeötlőbb különbség a két kötet verseinek színhasználatában tűnik fel.
A magyar költők verseit leginkább valami különös fény árasztja el. Meglepő és 

elgondolkoztató ez a nagy fényesség és ragyogás, amely gyakorta a konkrét színeket helyettesíti,
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az időtlenség kifejezője vagy az idő- és térbeliség kitágítója, a konkrét kép feloldója. Ám 
korántsem mindig ragyogás, csillogás. A fény gyakorta megtörik, homályossá válik, vagy erős 
kontrasztként eltűnik a sötétségben. A fényzuhatag, a fénysugár, fényfüzér, verőfénytűz vakító, 
záporos fénye mellett halványan világít a csalfa, a haló és a kósza fény, a gyertyafény, a mécsfény, 
a hangulatfény, a lepkefény, a holdfény, a vakító fény mellett a lágy habselyemfény, szépszemű 
fény, a szentjánosbogár fénye, az ősz és a túlvilág fénye.

Fényes a tűz, a tű, a szem, a nap, az ágak, a hold mellett a világ, a hősi múlt, a mosoly, az 
álom elvont világa is.

A fény főnévi vagy melléknévi használatán túl ide kapcsolhatók az igei változatok: 
fényesedik, fénylik, fénylenek, és azok szinonimái: ragyog, csillog, sugárzik, villan, csillan.

Az ukrán költők lényegesen mértéktartóbbak a fény alkalmazásában, /kb. 1/3/, s emellett 
konkrétabb annak használata is: napfény, tavaszi fény, parti, márciusi, hajnalfény, visszfény, 
kicsiny fény. De náluk is fellelhető a fényorkán, a fényrobbanás, a fénytenger, a vakító, hideg 
és zuhogó fény. Ezek használata azonban csupán egy-egy költői képre korlátozódik.

Mindkét antológia költői világában dominál a fehér szín.
Az ukrán költőknél ez a szín többnyire a havat, a hidegséget asszociálja /dermedt fehér, hófehér 

sápadt-hófehér, fehér hó, szánkó zúzmaraparádé, hold/ a magyaroknál inkább a tisztaság, a ffisseség 
jelképe/inge fehére, friss-fehér, fehérre meszelt házak, ablakok, falak, fehérül az éjszaka gyolcsa/. 
De mindkettőben fellelhető a fehér papír, mező, hab, ég-csillag, s érdekes módon a fehér gyász.

Feltűnő a magyar költők verseiben a fehér szín előfordulásával közel egyforma 
gyakorisággal- a fekete és a sötét, míg ezek csak elvétve jelennek meg az ukrán költők “képein”. 
Nemcsak a temető, a halál, az éjszaka vagy az árny fekete, de a hó, az emlék, a lobogó, a 
szivárvány, a rózsa, a dalok is.

Az ukrán költők verseiben a fehér mellett a kék szín dominál, s ennek sokféle színárnyalata 
/sötétkék, égkék, mélykék, huncut-kék, komorkék, hűvös-kék, menny-kék, merő-kék, hajnal
kékség, a nyár kéksége, örvénylő kékség/. A kékhez szorosan kapcsolódik, gyakran szerepel 
együtt az arany és az ezüst szín. /aranyra irom égszínkékkel, arannyal irom égkékre, aranyló víz, 
kék villanás arany mezőben, ezüstlő hullámok/. Ezek a színek a magyarok verseiben is feltűnnek, 
de kisebb számban, egymástól függetlenül, s jellemzően csak néhány költő verseiben. /Fodor 
Géza, Tárczy Andor/. A kék árnyalatai helyett a magyar költők inkább a zöld szín árnyalatait 
kedvelik /smaragdzöld, habselyemzöld, újzöld, zöldfényű tűz, zöldült ág, zöldtomyos hegyek/.

E mellett a piros színt és annak árnyalatait használják a leggyakrabban, /vörös, veres, 
vérvörös, rőt, bibor, bordó, rózsaszín, bronz/.

Jellemző még a magyar versekben a színek megnevezése helyett azok körülírása: hószín, 
avarszínű, terepszín, aszályszínű, szablyaszín, földszép szín, a gyász színei, sápadt szín, semleges 
színű, pirosceruzázott/.

Az egyes színek dominanciáján túl m élyebb összefüggéseket takarnak ezek 
összekapcsolásai. Az ukrán költők kék-arany-ezüst-fehér-fény színegyüttese az ikonok 
alapszíneit rajzolja ki, azaz a görögkeleti vallás kulturális hagyományaira vezethető vissza.

A magyarok a főszínek erős kontrasztját éreztetik: a fény és a sötétség, homály, a fekete és 
a fehér illetve piros rikító ellentétét jelenítik meg. Ezekben ott rejtőzik az ősi magyar hitvilág 
szin-ellentéte.

A TÁJ

A két antológiában található versek táj-elemei lényegében azonosak, bár itt is fellelhetők 
különbségek. A magyar költők verseiben lényegesen gyakoribb ahegy megjelenése, mégpedig-
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a színekhez hasonló kontrasztként a mezővel, a réttel együtt. A táj másik “főszereplője” a 
kettő között vezető, vagy a végtelenbe, ismeretlenbe futó út. Hasonló ellentét feszül a gyakran 
idilli falu rekvizitumai és a város bűze, mocska, aszfalt-rideg világa között.

Az ukrán költők számára a város kedvesebb, fejlődőbb, dinamikusabb, s a falu is csak 
ritkán idillikus.

A magyar költők a táj képi megjelenítése helyett gyakran élnek a sűrű telítettségű helynevek 
használatával, szimbólumként funkcionáltatva azokat. /Majtény, Világos, Verbőc, Zágon, Arad, 
Ung, Tisza, Duna, Latorca, Munkács, Patak, Verecke/.

Az ukrán költők gyakran kalandoznak messzi és idegen tájakra: a tenger mellékére, a 
sivatagba, a Nílus partjaira, a Kordillerákra, Afrikába, Libanonba, Nicaraguába, Afganisztánba, 
a Montblanc-ra, messzi világokba. A magyar költők inkább a volt Szovjetunió földjén “utaznak”: 
a Balti-tengerhez, Szocsiba, Moszkvába, Leningrádba, Pszkovba, az Ülmiste tóhoz. Lényegesen 
gyakrabban használják a Haza, a szülőföld, az anyaföld, anyaország, pátria, hon fogalmát, 
deklarálva az ehhez való jogukat, jussukat.

“Én/ Itthon vagyok” /Benedek AJ 
“Én itt születtem” /Balia Dl.
“...mert itt a pátriám” /Balia L/
“itt van jussom borban, búzában” /Füzesi М/
“Ez hát a hon...Ez irdatlan hegyek közé szorult katlan” /Kovács V/
“Sorsomhoz szabott siri ágy/А felnégyelt Haza” /Vári F.L/
Minden bizonnyal szerepe van a tárgyalt korszaknak is abban, hogy mindkét nép költői 

erősen kiterjesztik a tájat. Az ukránokat inkább a világűr, a Kozmosz, a misztikus, idegen 
magasság vonzza, a magyarok jobbára a csillagokba, csillagképekbe, az égre és a Napba néznek. 
Ám mig az ukrán költők többsége felemelkedik, száll a magasságba, addig a magyarok inkább 
onnan várnak valami csodát, vagy onnan zuhannak le.

“...a töprengés-mámor szárnyra kap, 
s én mégis végtelenbe röppenek” /Vadim Kriscsenko/
“Repülünk, platán, repülünk?
Mennyi ég s tér olvad el a messzeségben!
Repülünk hát, leveles testvérem?” /Jurij Szergyuk/
“mit tehetek a szivünkig érő télben, 
csillagra meredő szemmel, 
szerelemtelen?” /Bállá Gyula/
“Sorsom, hogy elérjem 
fent az izzó Napot, 
s halálra zúzzon
lent a dermedt szikla” /Balogh Balázs/
“A keskeny fény felé ha indulok 
hol ajtó nyilik és a végtelen 
a félhomályban széthullt csillagok 
halványuló derengését lesem” /Finta Éva/
“Csillagokig mennék 
magam megkeresni” /Füzesi М/
“Menekülünk fehér egekbe, 
fénybe fogózva, dideregve. /Füzesi М/
A táj végtelenbe tágításával párhuzamosan mindkét kötet költői kitágítják az időt is. Az 

ukrán költők többnyire a közelmúltba: a gyermekkor és az ifjúság felé az anyák és apák

“...E ránk szakadó ég alatt” 
/Horváth Sándor/

“...ha felnézek a csillag-világra 
mintha csak utolszor, már én is 

üzenek” /Kovács Vilmos/
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felidézésével a II. világháborúig, s a távoli, többnyire reményteljes jövő felé. A magyar költők 
is szívesen elidőznek a gyermekkor idejénél és tájain, de ennél gyakrabban idézik fel a távoli 
múltat: a kurucháborút, s a honfoglalás korát, vagy az azt megelőző népvándorlás előtti pogány 
hitvilágot. A jövő a várakozás, a reménykedés ideje, de ez meglehetősen bizonytalan és távoli, 
sőt meghatározhatatlan, /az időn innen; most és mindörökké; Örökkévalóság; idétlen idők 
idején/.

A konkrét tájat a magyar költők verseiben többnyire felhő, köd, por lepi el, s szinte mindent 
átfúj a szél, vagy eltakar a hó.

Az ukrán költők tájait inkább az eső veri, vagy a vihar /hóvihar/ tépi. Az évszakok közül 
az őszt és a tavaszt kedvelik, a napszakok közül a reggelt és a nappalt.

A magyar költők az évszakokat is szembeállítják egymással: az őszt a nyárral, a nyarat a 
téllel. A napszakok között az éjszaka és az este dominál.

Az ukrán tájakon sok és sokféle virág nyílik, kedvelik a vadvirágokat: a vadrózsát, 
búzavirágot, csipkebokrot, ürömöt, páfrányt, havasi gyopárt, a fák között a gyümölcsfákat és 
termésüket. A versekben leggyakrabban az almafa szerepel, az erdő fái közül a fűzfa és a 
fenyő, a juhar.

A magyar költők általánosan szeretik jelölni a virágot, s ha megnevezik, az ibolyát és a 
rózsát említik a leggyakrabban. Hasonló általános fogalomként beszélnek a gyümölcsről, 
konkrétan csupán a szőlőt és az almát említik. A fa és az erdő jóval gyakrabban jelenik meg a 
tájon, mint az ukrán költőknél, s a legkedveltebb az akác, a jegenye, a nyírfa és a fenyő.

Mindkét kötetben nagyjából azonos arányban szerepelnek a “haszonnövények”, a búza, a 
kukorica, a zab, a napraforgó, de csak a magyarok említik többször is a krumplit.

Mindkét kötetben gyakori a madarak említése általában, egyformán kedvelik a sirályt és 
a fecskét, ezek mellett az ukrán költők inkább a vándormadarakat, a magyarok a galambot, a 
pacsirtát és a sólymot. Az állatok közül az ukrán költők képeiben lényegesen kevesebb tűnik 
fel, s ezek közűi a leginkább a ló és a kutya. A magyar költők is szívesen szólnak a lovakról, de 
ez gyakran jelképes, mitikus, /táltos, Pegazus, paripa/. Feltűnő a vadállatok gyakori említése, 
mint a fenyegetettség érzésének szimbóluma./ordas farkas, farkascsorda, hiéna, sakál, vad bika, 
kopó, kobra, féreg/. Csak náluk szerepel a szarvas és az őz.

AZ EMBEREK

A költői képek emberi szereplőit illetően a többi elemhez hasonlóan ugyancsak szembeötlő 
a magyar költők elvontabb fogalmazása. Az ukránoknál lényegesen gyakrabban beszélnek 
általában az Emberről, emberekről, az asszonyról, a népről. Mindkét költői világban kiemelkedik 
az Anva alakja, a tűrő, szenvedő, örökké várakozó meggyötört anya. A magyarok gyakrabban 
hivatkoznak az apára, mint az ukránok, s e hivatkozás is általánosabb: apáink, atyái. Egyforma 
arányban szerepel a versekben a gyermek, a fiam és a lányom, a testvét: nővér, fivér. Az ukrán 
költők szívesen említik a nagyanyát, de nem szólnak a nagyapákról, míg a magyarok inkább a 
nagyapákat, az öregeket, a még gyakrabban az ősöket, elődöket villantják fel verseikben. Az 
unoka csak az ukrán költőknél szerepel.

A családtagok említésénél gyakoribb a művészekre, írókra, irodalmi alakokra emlékezés, 
sőt az ő nevükben szólás. A korabeli irodalmi élet helyzetét ismerve nem meglepő á 
rejtőzködésnek ez a fajtája, a nyílt beszéd helyett a szerepjátszás ad lehetőséget bizonyos dolgok 
kimondására.

Talán e téren a legfeltűnőbb a két nép költőinek másféle kulturális örökségre támaszkodása. 
Az ukránok mindenekelőtt a zenetörténet és a képzőművészet nagy alakjait: Beethowent,
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Debussyt, Paganinit, Stradivárit, Ojsztrachot, Michelangelot, Rodint, Rembrandtot, Modiglianit, 
Picassót valamint a természettudósokat: Newtont, Galileit, G. Brúnót, Einsteint, Faraday-t idézik, 
mig a magyarok a zenészek közül csupán Bartókot, Lenont, a képzőművészek közül a 
modernebbeket: Picassót, Dalit és a magyarokat: Csontvárit, Derkovitsot, Szervátiusz Tibort 
idézik meg.

A világirodalom nagyjai közül Shakespeare és drámáinak alakjai emelkednek ki mindkét 
antológiában, az ukránok megemlítik a magyar költők közül Petőfit, Madáchot, Adyt, s szólnak 
Kossuthról is, a magyarok nem emlitik az ukrán költőket, de hivatkoznak orosz költőkre: 
Jeszenyinre, Voznyeszenszkijre, Sesztalovra. Feltűnően gyakori a magyar antológiában a magyar 
irodalom nagyjainak említése, valamint a kuruc harcok hőseinek, vezetőinek /Rákóczi, Thököly, 
Mikes/ nevében szólás, eképpen a helyi és a nemzeti hagyományok összekapcsolása. Ugyancsak 
gyakoriak az egymásnak, illetve a kortárs magyar költőknek szóló ajánlások. /Nagy Z. 
Mihálynak, Sáfári László emlékének, Váradi Sternberg Jánosnak, költő barátaimnak, öreg 
barátomnak, Illyésnek, Nagy Lászlónak, sőt Pálfí G. Istvánnak/ Ilyenfajta aktualizáló 
“megidézést” az ukrán költőknél nem találunk.

Feltűnő különbség a magyar költők biblikus-keresztvén világa, Istenhez /az Úrhoz/ 
fohászkodása, a keresztrefeszített Krisztus képének megjelenítése, a prófétákra, szentekre, 
angyalokra való hivatkozása. S ezzel párhuzamosan a pogány hitvilág táltosaival, sámánjaival 
való azonosulása.

A versekben megjelenő “köznapi” emberek az ukrán költőknél inkább a városhoz 
kapcsolódnak: kovácsok, katonák, bányászok, építők, sofőr, vakolólány, távirászlány, járókelők, 
s a városi lumpenréteg: a szélhámos, a képmutató, a selyemfiú, a fenegyerekek, a csodabogár
fajta. A magyar költők verseiben is feltűnik egy-egy munkás, éjjeliőr, pincérlány, 
tanitókisasszony, de sokkal gyakoribb a falusi ember: a földmives, a napszámos, a csősz, a 
cseléd, a kaszások, a szomszédasszony, s a koldus, a tolvaj, a pap.

De többször említik a magyarok a Kedvest, a barátot, míg az ukránok az ellenséget, az 
üldözőt, az idegent, a valakiket és a senkiket, s a hozzájuk tartozó halottakat, háborúban 
elesetteket. Az ukrán költők alakjai általában konkrétebbek, maiabbak, valóságosabbak, mint 
a magyaroké.

A HANGOK VILÁGA

A magyar versek meghatározó hangja a harangzúgás, kongás, s emellett dominálnak az 
erőteljes, váratlan hangok: robaj, csattogás, üvöltés, sikoltás, feltűnően sok a jajgatás, jajongás, 
s ezek kontrasztjaként a csönd /csend/, a némaság, hangtalanság, szótlanság. Szívesen említenek 
meg jellegzetes régi hangszereket: a lantot, dobot, kürtöt, tárogatót, harcisípot, kecskedudát, 
harsonát, réztrombitát, de ezek hanghatásai a versek zenei világában kevéssé érvényesülnek. 
Sokszor említik fogalmi jelentésében a dalt, éneket, a hangot, a szót.

Az ukrán költők verseiben a halk és a zenei hangok találhatók többségben: halk zene, dal, 
csengetés, lágy sóhaj, női hang, susogás, zizegés, zsongás, zengés, zúgás, csengés. Gyakrabban 
hangzik fel a nevetés, kacagás, ujjongás. Az erős hangok közül az üvöltés, harsogás, bőgés. 
Konkrétabb a dal /halk, enervált, madárdal, dalos tarkaság, kedves dallam, zümmögő dal, 
dúdolás/ a zene /szavak nélküli, zenebona, tücsökzene, lombhullás-zene/ és a hang /harsogó 
fojtott, csevegő, mély, súlyos, lázadó, elcsukló, csöndes, lágy, alámerülő, ajzott/.

A hangszerek is mások, és gyakorta megszólalnak, /szétdobol, harangzúgás, orgonaszó, 
cintányér-csörrenés, tülökszó, hegedű/.
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Jellemző sajátosságuk az ukrán költők verseinek a zenei szakkifejezések használata is.
Összegezésképpen megállapítható hogy a lényegében azonos földrajzi területen, azonos 

társadalmi körülmények között élő, különböző nemzetiségű költők képi világa lényegesen eltér 
egymástól. Úgy tűnik, ennek magyarázata a két kultúra eltérő hagyományaiban, az évszázadok 
folyamán a mindennapi életbe és gondolkodásba átszivárgóit ősi hitvilág és vallás 
különbözőségében rejlik.

Бегм Edim

ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЗНОСТИ В ЗАКАРПАТСЬКШ УГОРСЬКОМ ОВНШ  
ТА УКРАШ СЬКОМОВНШ  ПОЕЗИ

Р е з ю м е

В доповйп дослщжуеться cnociö вживания художшх 3aco6ÍB угорськими та украшськими постами у 
алсгорично-мстафорично-символ1чному значснт, а також у ссмантичшй насичсност1 o6pa3ÍB. Зютавляеться 
мате pi ал двох антолопй, одна з яких вмщуе оригшальш угорсыа поези, a ÎHiiia -  псрсклади украшських 
BipmÍB на угорську мову. Проводиться оставления вживания кольор1в, chcmchtíb пейзажу, простору i часу. 
Придшясться також увага звуков1й chmbohíuí. Робиться висновок про тс, шо образность закарпатсько'1 угорсь- 
KOMOBHOÏ та украшськомовно! посзй' значно в0др0знясться.

<?

I
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CSORBA SÁNDOR

(Nyíregyháza)

NEM ZETI HIMNUSZ ÉS EURÓPAI GONDOLKODÁS

Nemcsak a könyveknek van meg a maguk sorsa, a földrészekről is elmondhatjuk ugyanezt. 
Amerika felfedezése szinte a történelmi időszámítás új szakaszának kezdetét jelentette, a 
Maastrichtban aláírt egyezmény pedig Európa újabb kori történelmének kezdőpontjaként látszik 
fényleni. Az Újvilág a gyarmatok egyesülése révén lett “mesés Amerika” az európaiak szemében, 
a vén kontinens viszont a közösségbe tömörülés eszméje folytán hozta létre a világ legnagyobb 
piaci egységét a kontinensek mindegyikének ellenében. Az egyes földrészeken belüli érdekszférák 
határainak kialakulása és a folyamatok kiteljesedése még be sem fejeződött, máris körülleng 
bennünket a földrészeken túlmutató legújabb történelmi korszak igézete —- a világállam 
kialakulásának víziója. Ilyesféle ténybeli változások és képzelgések közepette különösen érdekes 
lehet egy himnusz, történetesen a magyar nemzeti himnusz sajátos rétegeinek bemutatása. 
Különösen azért, mert tartalmában egyaránt magában hordozza mind a csoportokra jellemző 
egyedi, mind a csoportosulásokra jellemző általános vonásokat, nevezetesen mint himnusz a 
magyarság egyik jelképét mutatja, mint alkotás a magyarság európai kapcsolatait tükrözi.

A jelképek, szimbólumok az egyiptomi hieroglifre, képírásra vezethetők vissza. 
Szükségszerű alkalmazásuk folytán egyaránt elterjedtek mind a vallásos, mind a világi életben. 
Az őskeresztények körébe a zsidók közvetítésével jutottak el, míg a nemességhez az uralkodók 
adományozása révén kerültek. A kereszténység és a nemesi címerek jelképeinek megfejtése 
mindig is nehéz feladatot jelentett. Eredeti céljuk szerint ugyanis az előbbiek körében arra 
szolgáltak, hogy a mások előtt ismeretlen jelek segítségével titokban is kapcsolatba 
kerülhessenek egymással a tagok, ugyanakkor a nemesi címerek önmagukért beszéltek, 
valamilyen módon a tulajdonost szimbolizálták, igyekeztek megmondani, ki az, akié a címer, 
csakhogy ennek felismerése a nemzetségre is kiterjedő ismereteket kívánt meg.

A nemzeti jelképek kialakulása az utóbbi meghatározottság szerint történt, vagyis az 
önazonosság hangsúlyozását célzandó formálódtak, s értelmezésük szinte lehetetlen volt az 
illető nemzet művelődéstörténetének ismerete nélkül, ugyanis a nemzeti név az a kategória, 
amelyhez a legtöbb előítéletesség tapadt az idők folyamán. Ennek oka, különösen itt Kelet-és 
Közép-Európában az volt, hogy a nemzeti csoportok léte szinte indukálta azt a feltételezést, 
mely szerint a nemzet a társadalmi együttélésnek egy valamiképpen ősi, a történelem homályába 
vesző, természetesnek tekinthető alakzata. Valójában igencsak mesterséges, társadalmilag 
konstruált kategóriáról van szó, amelynek bizonyos esetekben vannak, lehetnek a természetes 
csoportosulásokig nyúló gyökerei. Létrejötte pillanatától azonban már korántsem csupán 
ideologikus keretként van jelen az emberek életében, s ha a nemzetet nem modem politikai 
kategóriaként értelmezzük, az egyes nemzeteket előítéletes módon megkülönböztető 
viszonyulásnak leszünk az áldozatai. Azok a nemzetek ugyanis, amelyek saját politikai létükkel 
és identitásukkal nincsenek tisztában csonka vagy kiszolgáltatott államiságuk folytán, szívesen 
nyúlnak vissza ősiségük bizonygatásához. Ilyenkor igencsak feloldhatatlan ellentmondás 
keletkezik, kiderül ugyanis, hogy az a nemzet, amelyet fel akarnak éleszteni, sohasem létezett,

125



miként sohasem léteztek azok a fantomizált nemzetek sem, amelyekkel szemben saját maguk 
azonosságát meg akarják teremteni.

Amikor Kölcsey a Hymnus című költeményét megírta, a közösségi problematika erősen 
foglalkoztatta, köztük a vallástörténeti kérdésekben való mély elmerülés is. Azzal a kérdéskörrel 
próbált megbirkózni, amely az istenhit, a gondviselés és a történelem elé tűzött isteni célok 
tanát foglalta magába. Ekkor írt tudományos dolgozataiban a gyakorlati tanulságokat is 
magukban hordozó elvi fejtegetéseket rögzített (Kömer Zrínyije, Töredékek), miközben a 
közösségre találás óhajának beteljesülése is éltette. Erre figyelve nem hagyhatjuk szó nélkül a 
hymnusbeli “kalász” és “nektár” szimbólumpárt, amely egyszerre jelképezi az emberiség 
történeti fennmaradásának létfeltételét és a keresztény hittétel szerinti igaz élet elnyerésének 
megbocsátást nyújtó jegyét.

A nemzet mint politikai egység elsősorban az állam képében jelenik meg, s az államnak 
nincsenek örök barátai, örök ellenségei, az államnak csak érdekei vannak. A magyar államra 
vonatkozóan elmondhatjuk, hogy legfőbb érdeke már Szent István király óta a felzárkózás, 
ugyanis folyamatosan mindig volt egy modem világ, amihez képest Magyarország lemaradt és 
modernizálódni akart. Csak aztán valami vagy valaki közbejött, hol a tatár, hol a török, hol a 
német az orosszal együtt. Folyamatosan ritmuskésésbe került az európai mezőnyben, így 
Magyarországon a nemzeti hovatartozás, a nemzeti, társadalmi kommunikáció szempontjából 
rendkívül fontossá vált a tudáskészlet, s e készlet elemeinek milyensége2. A magyar nemzeti 
identitás védelme, megfogalmazása, a sajátosság kimutatása többnyire a kultúra szférájában 
történt. Kényszerűségből alakult így, hiszen a magyar nemzeti fejlődés egyetlen szakaszában 
sem tudott a világ elé állítani olyan sajátos specifikumot sem a gazdaságban, sem a politikában, 
sem a mindennapi életben, amelyben a magyarok önmagukra, mások pedig a magyarokra 
ismerhettek volna. A huszárra, csikósra és a pusztára, gulyásra hivatkozás is inkább csak 
vállveregető lenézésnek számított, már amikor egyáltalán tudomást vettek arról, hogy léteznek 
a magyarok. Szent Istvánnak a soknemzetiségű állam előnyeit is megfogalmazó figyelmeztetése 
óta nem arról volt szó, hogy bárki is a kirekesztés szándékával méricskélje, ki az igazán, ki a 
kevésbé magyar. A művelődés szolgálói arra törekedtek, hogy a magyar nemzeti identitás 
fontosságának jegyében a kulturális gyökérzet mélyítése, tisztítása és megújítása révén, a 
nem zethalálra figyelmeztető herderi jóslat ellensúlyozásaként is, úgy dolgozzák ki 
magyarságtudatukat, hogy az széles felület mentén érintkezzék a világgal és Európával. Úgy 
mutassák be magyarságtudatukat, hogy méltó folytatásként állíthassák be azt abba a kulturális 
tradícióba, ami a görögökkel, a zsidókkal, a rómaiakkal kezdődött, majd a kereszténységgel 
páratlan ötvözetet hozott létre, vagyis nyilvánvalóvá tegyék, hogy a nyitott, ugyanakkor az 
antik hagyományokig visszanyúló és a keresztény értékeket is magában foglaló magyar kulturális 
identitás az egyetlen alapérték a magyar honban.

A 18. század végén és a 19. sz. elején Nyugat-Európában politikai vagy államnemzetek 
jöttek létre, Közép-Európában viszont nyelvi-etnikai vagy kultúmemzetek alakultak. Az előbbi 
szilárdabb képződménynek bizonyult, mert a nemzetállam polgárai között a demokratikus 
intézményrendszer működésével létrehozott konszenzuson alapult. Az utóbbi viszont 
ingatagabbnak mutatkozott, mert sem az államhatárokra, sem az állam fennhatósága alatt élő 
nemzeti kisebbségek jogi státuszára nincsenek mindenkitől elfogadott elvek, hiszen a kulturális
politikai elitek által kialakított mitikus-ideologikus azonosságtudatra épült fel.

Amikor Kölcsey a potenciális magyar nemzeti himnusz szövegét megalkotta, az előbb 
idézett szimbólumpár jegyében kettős utat járt végig. Egyrészt törekedett nemzeti identitásának 
és nemzeti érzésének, tehát a nemzettel való azonosulásnak és a hazaszeretetnek minden embert 
jellemző vonásait, valamint a rá jellemző vonásait versben rögzíteni. Ekkor jutott el nemzeti
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azonosságtudata kialakulásának folyamatában ahhoz a ponthoz, ahol úgy vélte, szüksége van 
annak megállapítására és rögzítésére, ami ő maga. Erre a magyarság fogalomkörét és a himnusz 
műformáját használta fel. A görögségtől örökölt és a kereszténységben újra formálódott ősi 
műfajban egyszerre keretezte meg és tette időtlenné őseink honfoglalás előtti létezését. 
Szimbolikus cselekvése mára jól értelmezhető jelképet eredményezett. Határvonalat húzott a 
magyar létezésének időtengelyén is és a magyarság, valamint más etnikumok térbeli határán 
is, miképpen a mi és a többiek között. Azonosságtudatának kialakulása valamiféle mesterséges 
környezetet hozott létre a Kárpátok “szent bérceitől” ölelt keleti vonaltól a “Bécsnek büszke 
váráig” terjedő nyugati határokig. Természetesnek élte meg ezt a környezeti elhatárolást, mivel 
az egyes ember számára, így az övére is, csoportja közvetítése révén, mint magától értetődően 
adottat szemlélte. Sem a fentiek, sem ez utóbbi azonban nem jelenti azt, hogy a Hymnusban 
felvillantott időpontok vagy környezeti tájékozódási helyek révén mindenkinél azonos nemzeti 
érzés és nemzeti identitás alakulna ki. A munkamegosztásban elfoglalt hely függvényeként az 
alacsonyabb státusú rétegek nemzeti identitása apologetikusabb (védelmezőbb) -  nacionalistább, 
a magasabb státusúaké pedig önkritikusabb -  patriótább. A nacionalizmus és a patriotizmus a 
Kölcsey által is ismerhetett kanti etika, tehát a cél-eszköz viszonylatban értendő. Eszerint 
nacionalista az, aki nemzeti hovatartozását a saját érvényesülését szolgáló eszköznek tartja, 
így egyes állampolgárok célként, mások eszközként jelennek meg, patrióta pedig az, aki a haza 
szolgálatát erkölcsi kötelességnek és életcélnak tekinti, így minden állampolgár egyszerre jelenik 
meg célként és eszközként.

Kölcsey Ferenc Hymnus című költeményének keretversszakaiban és történelmi képsorában 
nyomon követhetjük a fenti elvek érvényesülését. A kezdő és zárószakasz nemcsak formailag, 
hanem ténylegesen is keretversszak: egymást időrendben követő hat strófát fog közre, s az 
első szakasz kulcsigéi közül (áldd, nyújts, hozz) mindössze egy helyett találunk másikat az 
utolsóban (szánd), miközben a versszakok alapvonulata a szakaszzárók négy-négy sora folytán, 
érintetlen marad. A vers efféle szerkesztése kétségkívüli bravúr, hiszen teret ad a költőnek 
arra, hogy maga is megszólaljon: elmondja Isten iránti érzéseit, a magyarságról vallott nézeteit 
a keretversszakokban, és bemutassa a magyar nép történetének zivataros századait a történelmi 
képsor strófáiban. A költői megszólalás idősíkjai meghatározhatóan és ráérzéssel is elkülönülnek 
az olvasóban. Istenhez fűződő kapcsolatát a vallásban bevett szokásnak megfeleleően fejezi 
ki, egyes szám 2. személyü igealakban kéri az áldást a magyarra. Az igekötős igealak (áldd 
meg) azt sugallja, hogy Kölcsey a maga nevében a saját keresztény hitének erejével és vallásbeli 
meggyőződésének tudatában szól Istenhez. A “nyújts” és “hozz” igealakot is a költő mondja 
és formailag ugyanabban az igealakzatban, mint a megelőzőt, tartalmilag azonban közelebb 
állónak érezzük a szakaszzáró sorok “nép” fogalmához, miként egyértelmű, hogy erről a népről 
a költői szavak egyes szám 3. személyü igealakban szólnak. Hasonlóan a megérzés okán 
hivatkozhatunk arra is, hogy a keretversszakok utolsó négy sorának a “hozz rá” kitétele valami 
távolabbi érzésmezőt sugall, mint az “e nép” közelebbi és érzelemgazdagabb kifejezése.

A keretversszakok elsőjében a kötlő a maga nevében kér a magyarra áldást, vagyis 
életkedvet és anyagi javakat, majd a nép nevében védelmet, vagyis békességet és boldogságot. 
Az utolsóban újra a maga nevében beszél a költő, de itt mar könyörög, s áldás helyett szánalomért 
esedezik annak okán, hogy a magyarság múltban kezdődött szenvedései -  miként az előző 
szakaszok történelmi tablóival is szemléltette — a jelenben is tartanak, és befejezésként az 
ismétlés nyomatékosító erejével idézi fel a kezdő szakaszbeli kérést, a boldog jövő reményének 
óhaját (hozz rá víg esztendőt).

A kezdő és záró szakasz nemcsak kerete a versnek, párhuzamos olvasása egyértelművé 
teszi előttünk, hogy a költemény meghatározó kulcsfogalmának is a helye. Istenről van szó,
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akitől áldást és szánalmat kér a költő, mert egyedül ő az, aki védő kart képes nyújtani, neki áll 
hatalmában víg esztendőt hozni, és csak ő ítélkezhet a költő állításáról is: megbűnhődte-e már 
a magyar a múltat és a jövendőt is. A vers felütésének számító első szakaszban a költő annak 
a jövőbeni magyarságnak a számára kéri az áldást, amelyik kényszerűen vezekelt múltjáért és 
jövőjéért, vagyis múltbeli szenvedésével a jövőjét alapozta meg. Az utolsóban, a költemény 
zárlatában annak okán könyörög Isten szánalmáért, hogy a magyar nép a múltbeli vészterhes 
évei után (vészek hányának) a jelenben is kínok közepette él (tengerén kínjának), vagyis a 
hosszú idő óta tartó folyamatos szenvedése szánalomra teszi méltóvá. Míg a két szakasz első 
négy sora kiegészíti egymást, vagyis a jövőképet a múlttól a jelenig tartó kínok sokaságával 
indokolja, addig a záró sorok képei mindkét helyen azonosan ívelnek a múltból a jövőbe 
(megbünhödte... a múltat s jövendőt), és nem hagynak kétséget afelől, hogy -  már csak az 
ismétlés erejéből adódóan is -  a régen tépett nép megbünhödte a múltját és a jövendőjét.

A magyarság bemutatása és a számára kért áldás, illetve szánalom tartalmának megjelölése 
között Kölcsey hangot vált. Az eddig hangsúlyosan szereplő isten-költő-magyar kapcsolat 
mellé felemeli a haza fogalomkörét. Istenhez fűződő körülményeit továbbra is az egyes szám 2. 
személyü igeaiakkal jelzi, vagyis neki ad hálát és neki tárja fel a nép múltját s jelenét. Az 
imádság, az imádkozás szokásrendje szerint halad: mintegy kívülállóként kér áldást a 
magyarságra, ha bajba kerülne ( 1. vszk.), majd önmaga nevében is hálát ad az elnyert hazáért 
és az önvédelmi harcok sikereiért (2-3. vszk.), miképpen saját érzelmi kitörését sem titkolva 
megvallja a bűnöket és azok következményeit is (4-7. vszk.), s a késztetés erejével szól ismét 
kívülállónak tűnő hangon a jelenkori kínos magyar állapotokról (8. vszk.).

Az első és utolsó szakaszban megszólított Isten fölötte áll a magyarságnak és a magyarság 
történetének a múltban és a jelenben is, szenvedéssel elért jövőjének minősége pedig áldásától, 
illetve szánakozásától függ. A szerkesztésbeli sajátosságból adódóan a keretnek mondott 
szakaszok önmagukon túl is hordoznak jelentést, ez pedig a kor felfogásának megfelelően 
szól Isten és a történelem kapcsolatáról: Isten a történelem ura és cselekvő irányítója. Ezt jelzi 
egyébként az első szakasz hangulata, ugyanis a minden népek istenéhez fordul a költő, hogy 
áldjon meg közülük egyet, nevezetesen a magyart, ha küzd az ellenségeivel (1. vszk.). A 
magyarság mellett maradva folytatja a költő a megkezdett gondolatsort, de már többes szám 1. 
személyben, hogy a történelmi távlatból (őseinket) a közelebbi múlt embere felé (értünk) terelje 
a figyelmet és kifejezésre juttassa azt is, hogy a testet tápláló étel (kalász) és ital (nektár) a 
keresztény hitre tért nép lelki bűnbocsánatra vezető vallási jegyei (áldozati kenyér és bor) is 
egyben.

A történelem Ura kecsegtető ajánlatokat tett a magyarságnak: szép hazába juttatta 
(felhozád); megsokszorozta fajtáját (magzatjai felvirágozának); gazdag anyagi javak közepette 
győztes csatákba vezette két földrész (ázsiai török, európai német) hadai ellen. A magyarság 
azonban nem tudott élni sem a történelmi helyzet adta lehetőségekkel, sem a keresztény hitélet 
gyümölcseivel, bűnbe esett, a bűn következménye pedig a pusztulás, illetve a kárhozat. A 
költő nemcsak a bűnös élet következményeit veszi sorra (mongol, török pusztítás: 4. vszk.), 
hanem a tisztátalan élet főbb jegyeit is megemlíti: önpusztítás (5. vszk.), hazafiatlanság (6. 
vszk.), bizalomvesztés (7. vszk.). Az ajánlat és a következmény bemutatásának súlyát kifejezően 
tükrözi a Szauder által is említett3 aranymetszés szabályosságának éreztetése, a 2:4 = 4:6 
versszakok rejtett arányába illesztett egymásnak feszülő kétféle mondanivaló, a paradicsomi- 
boldogság és a pokolbeli szenvedés megjelenítése.

Az emberek mindennapi azonosságtudatát szervező elvek sorában a nemzeti és a 
nemzetközi eszmeiség találkozási pontján a nemzeti gondolkodás veszélyhelyzetet érzékel. 
Ez a nemzet szerepének és a nemzeti lét szimbólumainak előtérbe kerülésével jár, miközben
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felerősödik a saját és az idegen szembeállítása. E folyamat szükségszerűen vezet a másság 
megfogalmazásának kényszeréig és önmaga azonosságtudata, identitás-érzésének rögzüléséig: 
a saját és az idegen érzéskor vizsgálatáig4. A nemzeti lét látható (zászló címer, korona) és 
hallható (népének, himnusz) szimbólumai, valamint az ünnepek és szokások kapcsán kialakított 
és hagyományozódott viselkedési formák az azonosulás ősi motívumaként fogalmazzák meg 
a belül- és kívülállók számára a nemzetfogalom folyamatos, illetve megváltozott értelmezését5. 
Mindegyik, de különösképpen a nemzeti himnusz az, amely szövegében és zenéjében egyaránt 
“a nemzet egyetemét, sorsát, hivatását jelképezi”, vagyis az alapvető értékek terébe helyezi a 
nemzetet6. Bár a himnusz a nemzet jelrendszeréhez tartozik, mégis államhatalmi jogosítványnak 
tekintették az elmúlt század folyamán. Míg a felségjelvényeket törvényben szabályozta a 
hatalom, addig a nemzeti himnuszt a jogi rendezés körébe utalta.

A nemzeti himnuszok a XVI. századtól kezdve alakultak ki Európában7. A vallásos 
himnuszok mintájára nálunk is néphimnuszok, nemzeti énekek keletkeztek, kettő is egymás 
után: a Boldogasszony anyánk és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű vallásos 
ének. Mindkettő a XVIII. században keletkezett, vélhetőleg Pannonhalmán, az előbbi 1751, 
az utóbbi 1763 táján. A vallásos népének világát tükrözik, vagyis szövegük és dallamuk egyaránt 
változhatott és változik napjainkban is. A Szűz Máriáról szólót ma is éneklik világszerte a 
magyar szórványok is, vallásfelekezetekre tekintet nélkül, rendszerint a himnuszukkal együtt 
-  írja Volly István, ahogyan az István király dicsőségét bemutató is nemzeti énekként él 
mostanság is8. A XIX. század elejétől, majd az 1854-es császári leirat után rendeletileg is az 
osztrák császárhimnuszt énekelték a hivatalos ünnepeken Magyarországon, holott közben 
megszületett egy magyar himnusz szövege és zenéje is. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
fejezte be a Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című költeményét, amely Hymnus 
címmel jelent meg az Aurora néven ismert zsebkönyv 1829. évi kötetében, majd a teljes címmel 
a költő 1832-ben kiadott Versek című kötetében. A megzenésítésre kiírt pályázatot Erkel Ferenc 
müve nyerte meg, amelyet 1844. július 2-án be is mutattak a Nemzeti Színházban. A tudatos 
törekvések és a véletlenek egybeesése folytán Vörösmarty Mihály 1836-beli Szózatát Egressy 
Béni 1843-ban megzenésítette, a Rákóczi-induló több változatban is elterjedt dallamát pedig 
H. Berlioz hangszerelte indulóvá 1845-ben. A Hymnus és a Szózat egymást váltogatva, a 
Rákóczi-induló viszont kiegészítőként szerepelt mint nemzeti himnusz, mígnem 1848. augusztus 
20-án a Hymnus hivatalos állami ünnepségen is megszólalt. Törvénybe iktatása azonban 
időközben elmaradt, és csak 1903-ban került sor képviselői indítványra és törvénytervezet 
benyújtására. A kísérlet sikertelen maradt, és majdnem kétszer fél évszázadot kellett várni 
arra, ami 1989-ben végre megtörténhetett: ma törvény rögzíti, hogy “A Magyar Köztársaság 
himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével”9. Joggal írhatta 
tehát Legány egy korábbi fejtegetésében, nem törvény, hanem a nép akarata avatta himnusszá!

Bár a Himnusz, a Szózat és a Rákóczi-induló dallama nem népzene, mégis annak érezzük: 
olyan zenei sóvárgást, helytállásra buzdító intelmet és riadót közvetítenek, amelyet a magáénak 
érez a magyar nép, mert “bennük magára és egymásra talál a magyarság minden tagja, bárhol 
is él”10. A magyar nemzeti himnusz keletkezésének idején a XVII. századból eredeztethető 
népszerű angol ének dallama volt az európai nemzeti himnuszok legtöbbjének az alapja. Az 
angol God save the King és a nyomában keletkezett német, orosz, svéd, svájci és lichtensteini, 
valamint a XVII. századi holland és a XVIII. századi dán nemzeti himnusz mellett az 1792-es 
francia Marseillaise, az 1797-es Nincs még veszve Lengyelország és az 1797-ben komponált 
Gott erhalte Franz, der Kaiser császárköszöntő volt ismeretes a XIX. század elején. Alig néhány 
kivételtől eltekintve a népzene körébe tartoztak az európai himnuszok, s így nem voltak sem 
himnikusak, sem egységes zenei műfajúak. A dallamok eredetének különbözőségét és jellegét

129



mutatja, hogy pl. a dán operarészlet-, a francia katonadal-, a svéd népdal-ihletésű volt, míg 
mások neves szerzőktől vették át a zenét, így az angol zenéjét Purcelltől, a régebbi osztrák és 
németét Haydntól, az újabb osztrákét Mozarttól.

Nemcsak a zenében, az irodalomban sem alakult ki egységes műfaj, ugyanis a nemzeti 
himnuszként ismert költeményeket csak később avatta himnusszá a nemzeti tudat. Az angol, 
német, orosz birodalmi himnuszok szövegei az uralkodó személyiségét helyezték előtérbe, 
számára kértek boldogulást; a francia és a lengyel harcba szólító indulók a helyzet szülte 
történelmi feladat megoldására buzdítottak. Keletkezése idején mindegyiknél közelebb állt a 
himnusz hagyományos műfajához a magyar.

Kölcsey a megújuló nemzeti irodalom programját megfogalmazó Nemzeti hagyományok 
(1826) című értekezésében a hellén és a római irodalom hagyományai iránt érzett vonzalmát 
fogalmazta meg. A himnuszköltészet előzményeit, magát a fogalmat is ott honos szóval, a 
hymnus névvel jelölte meg, de figyelembe vette az eredeti műfaj szabályainak időközben történt 
módosulásait is. A fogalom gazdag értelmezési köre ugyanis egyre szűkült: Szent Ágoston 
egyedül Isten dicséretére vonatkoztatta, majd a reformátorok a zsoltárok felfogásához igazították 
a műfajt. Kölcsey felfogását az a nézet tükrözi, amely úgy fogalmaz, hogy a himnusz Istent 
dicsőítő, segítségkérő, imaszerü ének; előzményei a transzcendens lényt befolyásoló 
varázsmondásig nyúlnak vissza; a primitív irodalom körében a himnusz előzménye ünnephez 
kapcsolódó rítusköltészeti alkotás. Kölcsey ama változat szerint dolgozik, amelyik jóval túljutott 
a varázsformulán, a letisztult istenképzet jegyében a név a megszólítás, az Isten tetteinek 
felsorolása a magasztalás funkcióját tölti be, s a korábban már megadott segítségre történő 
hivatkozás “nem cselekvésre késztető varázsformula, hanem a tiszteletteljes kérés bevezetése”". 
Ennek és a további szerkezeti elemnek a kidolgozását vélhetjük vázlatszerünek is, miként azt 
a Kölcsey által mesterének tartott Pindarosz esetében tapasztaljuk, aki a lényegében ismert 
történetre utalással beszéli el mondandóját, egyszerre mutatva azt a jellegzetességet, hogy 
himnusz lehet invokációjellegű és önálló költemény is. Kölcsey a mozgató erőként felfogott 
Isten és az egyén kapcsolatát a személyessé vált meghittség közepette mutatja be, s ennek 
következményeként a bűntudat és az Istennel való kapcsolat hangsúlyosabbá, meghatározó 
vonássá válik. Horváth János és Mészöly Gedeon kimutatták12, hogy a középkori nézetekre 
alapozott bűntudat egyéni érzetét a protestánsok a nemzet bűneiért való vezeklés közösségi 
szintjére emelték a XVI. század folyamán. Ezt a felfogást követte a katolikus Zrínyi is, s 
miközben ez a felfogás általánosan és közismerten is nemzetivé vált, a jezsuiták még 
pontosították a fogalmat. A XVIII. század végén a tétel világi értelmezést kapott, s a kuruc 
ellenzékiség hagyományaival kibővülve lett a nemesi-nemzeti ideológia egyik központi tételévé.

Kölcsey a magyarság és egyéni életérzésének azonos pontján, a társadalmi és egyéni tudat 
védekezési reflexeként épitette bele a Hymnusba a bűnhődés fent idézett elvét. Úgy állította be 
a Szent Ágoston-i és Kálvin János-i értelmezésen alapuló teljesen ingyenes isteni kegyelmet, 
hogy értelmet adott a szenvedés nélkülözhetetlen, sőt reményt nyújtó tényének. Azt a logikai 
sorrendet verselte meg, amelyben Isten büntetése, a magyarság szenvedése a domináns elem, 
s ezt kétféleképpen lehet és kell a nemzetnek fogadnia: a bűnökért bűnhődni kell, de a vezeklés 
egyúttal annak a reménységét is magában hordozza, hogy Isten megkegyelmez, s visszafogadva 
a sújtott népet magához, jobb kort hoz a magyarságra. Általánosabban értelmezve úgy is 
fogalmazhatunk, hogy Isten azt bünteti, akit szeret, a bűnhődés tehát olyan próbatétel, amelyet 
türelemmel kell elviselni, mert ha igaznak találtatunk, akkor részeseivé válunk az Isten velünk 
való tervének. A bűntudatra ébredés vagy ébresztés gondolata fontos szerephez jut, így a 
megújhodás eszköze lehet, ugyanis a rabságra vagy tespedtségre ébreszthet rá, kíméletlen 
számvetésre ösztönözhet, megtisztulási vágyat gerjeszthet, az újrakezdés szándékát jelezheti -
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tehát cselekvésre hajtó erőt képezhet13. Magyarország esetében elég csak arra utalni, hogy 
1812 és 1825 között a király nem hívott össze országgyűlést, tehát törvényen kívüli állapotok 
uralkodtak; a politikai-társadalmi élet a these nobiliaire fogalomkör Montesquieu-i elve felé 
orientálódott, tehát a nemesség a feudalizmus megtartására kívánt szövetkezni a királlyal; a 
művelődés ügye viszont az 1790-es cenzúra és az 1804-es folyóiratrendelés tiltásai közepette 
vergődött. Kölcsey egyéni sorsa sem volt jobb: birtoka számtalan kis darabra tagolódott; 
erdőrészei az ősi szokások folytán közös használatban voltak; 1819-től egész gazdaságát érintő 
pereskedés közepette élt, amelynek következményeként 1823 májusában végrehajtást 
kezdeményezett ellene a vármegye.

Költőnk a magyarság történelmi helyzetének és saját sorsának ezen a pontján fordult 
Istenhez műveltségének megfelelő módon és formában. A Hymnus című költeményében a 
teológiai felfogás üdvtanra vonatkozó tételét figyelembe véve egyértelművé tette, hogy az 
önmegváltás lehetetlen, ezért a magyarság szenvedéssorozatának részletezésével igyekezett 
az “ingyen kegyelem” esélyét növelni. így elkerülte azt a látszatot, mintha követelést fogalmazna 
meg, helyette a verskezdet és -zárás valóban az Isten megszólítása, áldásáért és szánalmáért 
könyörgő imádságos tiszteletének két strófája. A közbezárt hat szakasz aszimmetrikus felépítésű. 
Szörényi László olvasatában a fordulópontnak számító negyedik szakasz előtt kettő a 
“bűnbeesést” megelőző boldog állapotokat tükrözi: a második a hunok és magyarok, a harmadik 
a gazdag természeti kincseket és a török, valamint a Bécs elleni kettős katonai dicsőséget 
ábrázolja. A fordulópont után viszont három szakasz mutatja be a bűnök következményeit: az 
ötödik a harmadiknak felelve a magyarok felett aratott török diadalmakat, a hatodik a 
másodiknak ellentmondva a bujdosó magyarok képét festi le, míg a hetedik történeti megfelelés 
nélküli, redundáns versszak, és “állóképben siratja a totálisra növekedett pusztulást és a 
szabadságküzdelmekben hozott véráldozat hiábavalóságát”14.

A nemzeti himnuszunk belső terét kitöltő kompozíciós rendező elvek közül érdemes 
alaposabban megvizsgálni a bemutatott egyetemes érvényű teológiai ihletésű bűn és bűnhődés, 
a filozófiai tételességü tézis, antitézis, szintézis és a logikai fejtegetésü ok, okozat motívumai 
mellett az európai érdekeltségű üzenetet hordozó keletkezés időpontját, valamint a magyar 
nemzeti múlt történelmi képsorának mibenlétét.

A Hymnus keletkezési körülményeivel kapcsolatban nincsenek számottevő adataink. 
Kölcsey önéletrajzi leveléből is csak annyit tudunk, hogy azokban az években szinte udvarát 
sem hagyta el, hajnalokig sétált szobájában, s ha “sötét képei” engedték, a parasztdal “tónját”, 
hangnemét kereste15. Mint ennek a magatartásnak a következményét említhetjük meg, hogy a 
költemény kezdő szakasza a nép körében használatos és a korabeli kalendáriumokban citált 
fordulattal szólítja meg az Istent, akárcsak az élő néphagyomány áldáskérő formulája, a regölés, 
kántálás vagy a köszöntés, köszönés szokása. Aligha önkéntelenül, ugyanis a könyvek és az 
ismeretek után érdeklődő európai átlagember igényeit a XVI. századtól kezdve a nyomtatott 
termékek közül a biblia, az énekeskönyv, a vásári ponyva füzetei és a kalendárium kötetei 
meghatározóan szolgálták ki. Az első kettő a hitélet tartozéka és iránymutatója volt, a vásári 
ponyva füzeteit a szépirodalom kedvelői tartották életben, míg a kalendárium általános 
kedveltségnek örvendett. Az utóbbi kezdetben inkább a kisnemesség olvasmánya volt, a XIX. 
században azonban a városi polgárság és a parasztság körében is népszerűvé vált 
Magyarországon. Nem véletlenül, ugyanis egyszerre volt a meglévő szokásrend szinte teljes 
egészének a tükrözője, ugyanakkor az írásbeli ismeretterjesztés hordozója is. E kettős 
funkciónak többek között a szerkezeti vonások állandósításával tudott eleget tenni. Ortutay 
Gyula leírása szerint16 a naptári jelek magyarázatát az év napjait, hónapjait és évszakjait illető 
leírások, tanácsok követték, majd a föld gyümölcseit, hadait, háborúit, és a hazai vásárok helyeit,
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időpontját közölte az összeállító. Az adatokban gazdag rövid krónika kettős bontásban 
sorakoztatta a tényeket, egyrészt a világ eseményeit “Ádám apánk paradicsomból való 
kiűzetésétől” kezdve az adott történelmi időszakig, másrészt a magyarok történetét “Scythiából 
való kijövetelük után” egészen a jelenig. Az irodalom köréből válogatott művek elhanyagolhatók 
voltak, az elbeszélések többnyire a túlérzékeny szerelmes események, a történetek pedig a 
véres betyárjelenetek köréből kerültek ki. A XVIII. századi Európában elképzelhetetlen volt a 
kalendárium az ünnepek, a szentek évfordulói, a szerencsés és baljós napok felsorolása s főként 
a “százéves jövendőmondó” nélkül17.

A naptáraknak és a hasonló célzatú csízióknak tudatformáló erejük volt: az olvasók 
történelemszemléletét alakították, orvoslási szokásait formálták, jövendőbeli sorsuk reményeit 
táplálták, miközben számos hasznos tudnivalót is közöltek. Részint ezeken a közismert és 
hozzáférhető könyvekben népszerűsített tényeken elgondolkodva juthatott Kölcsey arra a 
következtetésre, hogy a naptárak hagyományőrzésének jó mozzanatait megőrizve Hymnusában 
egyszersmind magasabb fokra emelje az ismeretközlés szintjét: az üdvtanban mutasson reményt 
a jövőre vonatkozóan (predestináció); a szokásoknak megfelelő módon köszöntse a magyarságot 
(Isten áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bőséggel); az ősi hagyományoknak megfelelő formában 
fogalmazza meg mondanivalóját (kétszer nyolcas sorok); a történelmi képsor példázataival 
ébresszen nemzeti öntudatra (az őstörténettől a XIX. századig).

Keletkezési idejének okán joggal vonhatjuk be a Hymnust- egyik feltételezett inspirativ 
forrásának szálán -  a karácsonyi kultúrkörbe és az azt követő jeles napok hatáskörébe is. 
Ünnepélyessége, szakrális jellege, világos üzenete révén e szféra istenképével egybehangzó 
ítéletet mondhatunk: a költő bízik Istenben, áldást és szánalmat, boldogulást és segítséget adó 
lénynek hiszi. Olyannak, mint amilyennek- többek között- az újévi ünnep hagyományvilágának 
szokásrendje is vélte és tudta. Ilyenkor ugyanis szilveszter estéjén az éjféli miséig 
ostordurrogatással és kolompolással riasztották el az emberek a házaktól a gonoszt, hogy ezzel 
a bajt elűzzék a háznépről; újév reggelén szóval és énekkel kívántak bort, búzát és békességet, 
hogy a szó mágikus erejével is megerősítve örömteli és istenáldotta legyen a család élete. 
Költőnk sem igen vonhatta ki magát az ünnepkör szokásaiból, ugyanis Mátyás király óta a 
kastélyos gazdák cselédei, alkalmazottai és bérlői foglalkozásuk szerszámával felvonulva, némi 
ajándék reményében megköszöntötték gazdájukat18. Maguk a gazdák között is dívott, hogy jó 
ismerőseiket és rokonaikat meglátogatva, szolid poharazgatás közben jókívánságot 
mondjanak19. A köszöntések ilyetén formáit ismerték az európai népek, s a legtöbbnél ugyanúgy 
egybemosódott a karácsony-, újév- és vízkeresztnapi szokás, akárcsak nálunk20.

A szükebb értelemben vett keletkezési időnek is van tartalmi mondanivalója. A január a 
XV. századtól használatos magyar hónapnevek közül a Boldogasszony hava néven volt 
ismeretes. Azért kapta ezt a nevet, mert jelentős egyházi ünnep, Mária eljegyzése, ún. 
menyegzője volt a hónap meghatározó eseménye. A korábbi időkben különlegesen fontos volt 
a Máriához, Jézus anyjához kapcsolódó minden ünnepnap, hiszen Mária országaként említették 
a magyarság hazáját bel- és külföldön egyaránt. Ezt csak megerősítette az a tény, hogy a Mária- 
kultuszhoz kapcsolódó Boldogasszony anyánk kezdetű vallásos ének volt a szívesen énekelt 
néphimnusz is az egész XVIII. század folyamán. Az ünnepnap január 23-ra, a Krisztus születését 
követő eseménykör lezárása utáni időszakra esik, ami viszont másról is híres. Ez a nap a Vízöntő 
havának második napja, ugyanis a napév fordulópontjaihoz igazodó csillagászati hónapok az 
utolsó dekádban kezdődnek. Jankovics Marcell úgy írja le, hogy január 22. a csillagászati év 
kezdete, az új év és a Vízöntő hónap első napja21. Az elnevezése szoros kapcsolatban áll a 22- 
i jeles nappal, Vince napjával, akinek mártírhalála után a teste nem enyészett el sem a földön, 
sem a vízen. A néphit győzedelmesnek nevezte, s úgy tartotta, hogy képes a tél uralmát is
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megtörni, a fagykárokat elhárítani. A latin vinum (=bor) és a francia Vincent (=százannyi bor) 
szavakkal való rokon hangzás nyomán különösen a szőlészek körében vált kedveltté, majd pedig 
védőszentté is22. Alig néhány nap után újabb nevezetes napot jelöl a naptár, a 25-i Pál napját. 
A köztudott bibliai eset nyomán úgy vélekedtek az emberek, hogy ez a nap a téli időjárás 
fordulópontja: ha kisüt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, még 40 napos hideg idő következik23.

A Hymnus megírásának napját jelölő január 22-e tehát a nép körében ismert időjósló 
napok egyike, valamint a csillagászati időszámítás szerinti új esztendő kezdete. A hozzájuk 
kapcsolódó köszöntők mind áldáskívánatok és jövendölések, vagyis a meghatottság ünnepélyes 
pillanatai és a felszabadult örömujjongás alkalmai is egyszerre. Kölcsey ezt a lelki helyzetet 
választotta ki arra, hogy a magyarság egészéhez szóljon: a reménykedés népi rigmusainak 
hangját is idézze és a számvetés történelmi eseménysorát is tudatosítsa embertársaiban. A 
formát is így választotta meg, ugyanis költeményének üteme egyszerre népi és ősi, azaz 2x8-as 
mértékű. Erre a következtetésre Kodály Zoltán megfigyelései alapján juthatunk. О ugyanis 
arról ír, hogy sem a magyarságnak, sem az V—XV. században vele kapcsolatba került népeknek 
nem maradt fenn semmilyen egykorú írott zenei emléke. A magyarsággal rokon népek közül 
azonban a cseremiszek/marik zenéje és a magyar népzene bizonyított hasonlóságot mutat két 
dologban: az ötfokú hangsor és az alsó kvinten ismétlődő dallamszerkezet esetében. Ezt az is 
bizonyítja, hogy míg a cseremiszben uralkodó a kvintváltó szerkezet és szinte kizárólagos 
hangrendszer az ötfokúság, Európában szokatlan és rendhagyó ugyanez. A kizárásos tétel után 
Kodály a cseremisz “Oi äläzen ätäze maa em szara märeret?” és a magyar “Megismerni a 
kanászt cifra járásáról” kezdetű dallampár vizsgálatát is elvégezte, s azt állapította meg, hogy 
a magyar dallam a cseremisz rokona24. Következtetésünk nyilvánvaló: bár nem tudhatjuk, 
mennyire tudatos a költő törekvése, de a költemény verselése azt mutatja, hogy a hasonló 
népdal ritmusképlete szerint (is) dolgozhatott, ráadásul a nyolcas szám az ütemszerkezeten 
kívül is uralkodó a versben: 8 strófából áll, s mindegyik szakaszban 8 sor van. Ha páronként 
vizsgáljuk a sorokat, a vágáns-ritmus 13 szótagos sörfajtáját kapjuk eredményül, amely ismert 
lévén a magyar népköltészetben, szintén felfogható népi hatásnak is25. Ezek szerint a Hymnus 
verselése, akárcsak más jellegzetessége, egyszerre hagyományosan népi és klasszikusan 
modern: a hangsúlyos magyar verselés ereszkedő tagolásának megfelelő ereszkedő lejtésű hét 
és hat szótagos trocheusi sorok követik egymást benne.
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Чорба Шандор

НАЩОНАЛЬНИЙ riM H  I ЕВРОПЕЙСЬКЕ МИСЛЕННЯ 

Р е з ю м е

Fímh угорського народу був написаний Фсрснцом КслчеУ на початку XIX стояптя. У ньому реальш карти- 
ни трапчноУ icTopiïугорського народу зливаються з суб’ективним cbítom релтшних настро'Ув. У пмш  вщобра- 
жаються свропсйськ! зв'язки та европсйськс мислсння угорського народу.
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FEDINEC CSILLA

(Ungvár)

A MAGYAR IRODALOM TANÍTÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANNYELVŰ 
ISKOLÁKBAN AZ 1940-60-AS ÉVEKBEN

Az 1940-60-as években felnőtt egy nemzedék, amely kitermelte, illetve felnevelte a 
kárpátaljai értelmiség képviselőit, akiknek génjeiben kimutatható az iskolában beírt kód. A 
domináns elem nyilvánvalóan az anyanyelv és az anyanyelvi irodalom volt.

A második világháború éveiben a szóban forgó régió közigazgatásilag a Kárpátaljai 
Kormányzóság, illetve a jobbára magyarlakta vidékek Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros 
vármegyék fennhatósága alá tartoztak, tanügyigazgatásilag pedig a kassai, a szatmárnémeti és 
a kárpátaljai tankerületek illetékessége terjedt ki rá1. A tanrendet szabályozó rendeletek 
értelmében a magyar tannyelvű iskolákban egységesen az ország egész területén érvényes 
tankönyvek voltak használatosak2, amit visszatükröznek a korabeli iskolai értesítők és 
évkönyvek tankönyvjegyzékei is. A magyar irodalom tekintetében két specifikum említésre 
méltó: egy az iskolának szóló és egy az iskolában ható. Az első esetben a konkrét iskolai 
vonzatút még nem sikerült bizony ítanunk, mert nem tudunk arról, hogy előadták volna az 
egyetlen “kárpátaljai” iskoladrámát. A szerző Siklaky Dezső gyöngyösi tanító, akit a “Rákócziak 
földjé”-nek megtérése ihletett írásra. A mű irodalmi értéke nem különösebben figyelemre méltó, 
ajánlása az, ami miatt kiemeljük a feledés homályából3. Nem fektetünk rá súlyt, mert az iskolai 
oktatásban még kevésbé lehetett szerepük, de megemlítünk még két irodalmi vonzatú adalékot: 
a munkácsi magyar gimnázium 1940-1941. tanévet felelevenítő negyedikes osztálynaplóját4 
és a lexikonokból többnyire kimaradó írónő, Rónay Márta regényes, vidékünk történelmi és 
irodalmi hagyományait- bár érintőlegesen -  de szinte maradéktalanul felölelő kultúrsétáját5.

Lényegesebbnek tartjuk felhívni a figyelmet egy a maga nemében egyedülálló gimnáziumi 
irodalmi tankönyvre, melyet az Árpád fejedelem nevét viselő munkácsi magyar gimnázium 
VIII., érettségiző osztálya állított össze 1941-ben6. Irodalmunkat az alábbi témakörök szerint 
tárgyalja: ősköltészet, mondák, nyelvemlékeink, kódexek, legendák, vallásos és világi költészet 
Balassa Bálintig, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, Gyöngyösi István, a kurucköltészet, Mikes 
Kelemen, Bessenyei György, a latinos irány, Virág Benedek, a magyaros irány, Csokonai Vitéz 
Mihály, Kálmán József, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, 
Katona József, Kemény Zsigmond, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály, 
Jókai Mór, Szigligeti Ede, a népszínmű, Madách Imre, Csiky Gergely, Vajda János, Reviczky 
Gyula, Komjáthy Jenő, Ady Endre, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc, legújabb 
irodalmunk. A felhasznált irodalomjegyzékében ott találjuk többek között a Pintér-, Beöthy-, 
Alszeghy-Sík-, Szerb Antal-féle magyar irodalomtörténeteket, Horváth János Petőfi - 
tanulmányát, Bölöni György Az igazi Ady-ját. A tankönyv fő sajátosságára az utószó mutat rá 
a legkézenfekvőbben: “Könyvünkön végig érezhető az egyes írók, ill. müvek irodalmának,, 
kritikájának hatása. Gondold meg okait, kedves Olvasó, s jóhiszeműen érdemnek fogod ítélni. 
Megértheted, hogy mi nyolcadikos gimnazisták nem kötelezhetjük hiányos egyéni felfogásainkat 
könyvünk révén másokra is. Rövid két éves magyar tanulásunk még nem adhatta meg azt 
a tudást, hogy a müvek mélyén rejlő értékeket felismerhessük, és helyesen megítélhessük.
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/А csehszlovák időszakban a régió gimnáziumai közül csak a beregszásziban nem szűnt meg 
a magyar nyelvű oktatás -  F.Cs./ A hitelesség, továbbá az a tény, hogy az érettségin a müvek 
kritikai irodalmának ismerete rendkívül nagybecsű, végül az a körülmény, hogy a kárpátaljai 
és a felvidéki diákok legnagyobb része nem rendelkezik forrásmunkákkal a magyar dolgozatok 
írásához, szinte kötelezővé tette számunkra, hogy közöljük egyes irodalmi szaktekintélyek 
értékes véleményét különböző szempontok szerint. Egyenesen célunk volt evégből a müvek 
kritikai irodalmának ismertetése maguknak a műveknek szokott taglalása mellett, nem is szólva 
arról, hogy magasabb irodalmi műveltség nem is lehet a kritikai irodalom ismerete nélkül”.

A részünkről kommentár nélküli hosszú felsorolás, a hosszú idézet a jelzett tankönyvből 
indokolt -  mint ahogy indokolt lenne a turchányi györgyök, oláh miklósok és más 
tanáregyéniségek szerepének taglalása -  abból a szempontból, hogy összevessük a magyar 
irodalom útjával az 1944 utáni kárpátaljai magyar iskolákban. Akik ezt az utat a 60-as évekig 
viszik, a régi gimnáziumokban felnőtt tanáremberek, s akiknek átadják az irodalmi műveltséget, 
illetve a kivitelezés szerepét, birkózniuk kell az irodalom újra felfedezésével, a kárpátaljaisággal, 
hiszen a megelőző évtizedek nemzedéke -  szellemi értelemben -  nem vált el a Felvidéktől.

1944 őszén Kárpátalján nem szűnt meg a magyar nyelvű oktatás, ami levéltári okmányokkal 
is igazolható. Az átmeneti 1944—1945. tanévben nem változott meg az iskolarendszer szerkezeti 
felépítése, továbbra is működtek a népiskolák, polgári iskolák és gimnáziumok. A lényegi 
változás azok tannyelvére vonatkozott, ami a megváltozó nemzetiségi viszonyokkal volt 
összefüggésben. A területen teljhatalomra jutó Néptanács tanügyben illetékes szerve, a 
közoktatási megbízotti hivatal első intézkedéseinek egyikeként zárolta az “idegen nyelven” 
íródott tankönyveket7, helyettük a Szovjetunióból érkezett tankönyveket rendszeresített. 
Azokból azonban nem jutott minden iskolába, a kutatásaink szerint mintegy 40 magyar tannyelvű 
népiskolában pedig az orosz nyelv ismerete hiányában nem is tudták azokat használni. A magyar 
gyerekekkel kivétel nélkül osztályt ismételtettek a neylvtanulás miatt. A magyar tannyelvű 
oktatást a gimnáziumokban betiltották8. A polgári iskolák tannyelvére vonatkozóan is egységes 
utasítás mondta ki, hogy azokban az oktatás nyelve az orosz vagy az ukrán, de egyetlen helyen, 
Beregszászon a központi utasítás ellenére a pedagógusok nyelvtudása dominált, amit bizonyít, 
hogy egyes források a beregszászi polgári iskolát az adott időszakban magyar tannyelvűként 
tűntetik fel9. A tantervet és a tananyagot maguk a pedagógusok állították össze nyelvtudásuk 
függvényében, s ahová nem jutottak el az orosz nyelvű tankönyvek, olvasókönyvként az új 
nyelv gyakorlásához az időnként megjelenő újságokat használták10. A tanév végére számos 
pedagógus, főleg a felső végzettséggel rendelkezők külföldre távoztak11.

A tanév folyamán, sőt még 1945 őszén is az iskolák lépéshátrányban voltak a központi 
irányítással szemben, mert a rendelkezésekről nem mindig értesültek idejében. A nemzetiségi 
iskolákban ez a helyzet még a következő évre is kitolódott a nyelvtudás hiánya miatt: 1947-től 
azonban már nem lehetett szó öntevékeny munkáról, az iskola, a tanítás, a pedagógus teljes 
ideje ellenőrzött tényezővé váltak.

1945 szeptemberében új iskolatípusokban kezdődött meg a tanítás12. Elemi, hétosztályos 
és középiskolák kezdték meg működésüket, közte magyar tannyelvvel 82 elemi és 16 
hétosztályos iskola13. Az első magyar középiskolák 1953-ban nyíltak Mezőváriban, 
Mezőkaszonyban, Nagyberegen és Nagydobronyban14.

1945-1947 között Ukrajna iskoláiban a tanítás a háború előtti tantervek szerint folyt, az 
aktuális párthatározatok alapján eszközölt kisebb módosításokkal. 1947-1951 között is csak a 
középiskolai osztályok tantervében történtek változások15, így azok a magyar iskolákat nem 
érintették. Sokkal inkább változtak ebben az időben az ukrán irodalmi tankönyvek, melyek 
“túlzottan idealizálták Ukrajna régmúltját”, “aránytalanul nagy hangsúlyt fektettek az ukrán
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költők és írók nemzeti érzületére”16. Még egy ilyen tisztogatásra 1956-ban került sor, amikor
most már valamennyi tankönyvből, így a magyar nyelvi és irodalmi tankönyvekből is -  ki 
kellett iktatni Sztálint és az őt dicsőítő müveket17.

A román tannyelvű iskolák tankönyvgondjait úgy oldották meg, hogy azokat teljes 
egészében Moldáviából szállították, ami egyet jelentett a cirill betűkre való áttéréssel18.

Az 1945-1946. tanévben a magyar iskolák tanmeneteit a járási közoktatási osztályok, illetve 
maguk az iskolák állították össze a nyári tanfolyamokon kapott utasítások alapján, eléggé 
nehézkesen. “Sajnos nem sokat értettünk, mert ukrán és orosz nyelven folyt az előadás. A 
fordításokból ismerkedtünk meg az új irányelvekkel”19 -  tudjuk meg egy korabeli feljegyzésből.

A tanári öntevékenység egy érdekes színfoltját szolgáltatja a területi hivatalos lap fordításos 
változatában, a Kárpáti Igaz Szó-ban 1946 őszén megjelent hir. Ebből az derül ki, hogy a vidék 
magyar iskoláinak egyikében a magyarórán a tanító az Oda a pálinkás üveghez c. verset tanította 
a gyerekekkel, melyben az erkölcstelenség és az iszákosság nyílt propagandája foglaltatott20. A 
cikk eredetileg ukrán nyelven íródott, s a valódi címet nem tudta a szerző hitelesen tolmácsolni. 
Ebben a kérdésben egyébként a később megjelenő Hadrovics-Gáldi nagyszótár sem tudta volna 
eligazítani21. A költemény, amiről szó van a Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz, azaz Csokonai 
Vitéz Mihály “bús” szívének “ünnepi” éneke. A vers beiktatása a tananyagba természetes, hiszen 
Keresztes Pál vagy Pintér Jenő irodalomtörténetében, amin feltehetőleg felnőtt a mi tanítónk, a 
Magánossághoz és A tihanyi echóhoz c. költeményekkel egyenrangú méltatást kapott22.

1946 novemberében még mindig nem volt egységes utasítás arra vonatkozóan, hogy milyen 
tanterv szerint haladjanak, milyen írókat tanítsanak a magyar iskolákban az orosz nyelv és 
irodalom /akkor még ukrán nyelv és irodalom is/, valamint a magyarórákon23.

A többi tantárgyból az egységes tanterv volt érvényes minden iskolára nézve, tannyelvétől 
függetlenül. Az orosz vagy ukrán nyelvű tankönyvekből, illetve tantervekből kellett fordítani 
a tananyagot, ami persze nehezen ment a tanítóknak24. A korabeli levéltári iratokban erről 
például ilyen feljegyzéseket találunk: “Nagy zökkenő állott be novemberben a történelem 
tanításánál, amikor megtudtuk, hogy a minisztérium által nyomtatásban kiadott tanterv szerint 
kell haladni, melyről nem is hallottunk semmit és így nem is láthattuk. Addig pedig már sok 
olyan anyagot vettünk át, amelyek az új tantervben nem voltak felvéve. Mi kezdtük I Péterrel, 
a tanterv pedig az ókorral”25, vagy: “A legnagyobb könnyebbséget talán a számtankönyv adta. 
Mert míg a régi érában a számtan tanítása rövid sétalépésben haladt előre, addig a Szovjet 
rendszer az állam méreteihez méltó hatalmas kifejezésekkel, számkörökkel írja elő a számtan 
tanítását”26. Az idézett feljegyzések azért is értékesek, mert a területi közoktatási osztály -  a 
legfőbb tanügyi hatóság -  okmányai között fennmaradt néhány magyar nyelvű jelentés is, 
mégpedig az 1945-1948-as időszakból. A fentiek is ezekhez tartoznak.

1947 januárjára megjelent az orosz nyelvi tanterv a magyar iskolák számára, ám az, a 
nyelvtanulás kezdeti szakaszáról lévén szó, irreálisan nagy anyagot ölelt fel27.

A beregszászi járásban ekkor már működött a magyar nyelvi és irodalmi szakcsoport, 
melynek vezetője Karádi László volt. Az ő egykorú beszámolójából ismerjük meg a tanmenetek 
jóváhagyásának módját: a járási közoktatási osztály bizottságot hozott létre, amely megvitatta 
a költeményekből és prózai olvasmányokból álló irodalmi anyagot, amit az V. osztály számára 
Dudits Klára, a VI-VII. osztályok számára Karádi László állított össze. A jóváhagyott 
tananyagot a tanítók a szakcsoport ülésén másolták le /beleértve a versek és elbeszélések 
szövegét is/28, tehát ezek az első “irodalmi tankönyveink”.

A tankönyvek teljes hiánya az oktatás nyilvánvaló nehézségei mellett egyéb gondokat is 
okozott, ugyanis minden tantárgyból “mindent ími kellett a tanulóknak. Ezzel a gyors írással a
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tanulók szép írása elromlott... Némely gyermek írógörcsöt kapott az ujjaiban. Nem volt elég 
irkájuk, nem lehetett tintát kapni. Ami a legnagyobb hiba volt, nem volt elég idő arra, hogy a 
tananyagot módszeresen dolgozzuk fel... Nagy hiba volt az is, hogy a hiányzó tanulók nehezen 
pótolták az anyagot vagy a papírdarabok, amelyekre sokszor írtak elvesztek”29.

A legkisebbeket a fonomimika módszerével tanították ími-olvasni, az olvasás gyakorlásához 
a magyarul megjelenő újságokat használták30. A másodikosoknak már ugyanúgy le kellett írniuk 
az olvasmányokat, mint a felsősöknek31. Mindamellett még a harmadikosok is Írási nehézségekkel 
küzdöttek: “Ezek a gyerekek zsinórírást tanultak. Most dűlt írás a szabály. Mivel begyakorolták 
az előbbit, nehezen sajátítják el az utóbbit. így a betűk se nem dűltek, se nem állók”32.

A tanév végén némiképp megváltozott a helyzet a tankönyvek tekintetében. Már 1945-ben 
létrehoztak egy bizottságot, melyet a magyar iskolák tankönyvügyeivel bíztak meg33. 1946 májusában 
megnyílt az állami Ragyanszka Skola Tankönyvkiadó ungvári szerkesztősége34. 1946 végétől 1947 
áprilisáig az I-IV. osztályosok számára kikerült a nyomdából a háború utáni első magyar nyelvű 
tankönyv -  Nyikityin Számtankönyv-ének magyar fordítása, majd Sesztakov A Szovjetunió 
történelme, Tyerehov-Erdélyi Földrajz-a és Szkatkin Élettelen természet-e35. Elosztásuk azonban 
nem volt zavartalan, az 1946-1947. tanév második felében csak a számtankönyvet használták 
általánosan, amely eredeti funkciója mellett olvasókönyvként is szolgált36.

Az egységes tantervek hiányában nagy bonyodalmakat okoztak az évzáró vizsgák is. 
Kiderült ugyanis, hogy minden járásban más-más volt a tananyag abból eredően, hogy a járási 
közoktatási osztályok maguk hagyták azt jóvá a pedagógusok javaslatai alapján. A tételeket 
azonban területi szinten állították össze és adták ki onnan az iskoláknak. így olyan kérdések is 
belekerültek, amelyeket az adott iskolában esetleg egyáltalán nem tanítottak. Megismétlődött 
az előző tanév gyakorlata: a tanulókat szünidőben kellett behívni az iskolába, hogy megtanulják 
a vizsgatételek ismeretlen anyagát37. Egységes tanterv egész 1951-ig nem volt.

1947 novemberében veszélybe kerültek a magyar irodalmi órák. A területi közoktatási 
osztály utasította a járásokat, hogy az irodalmi olvasás /és nem irodalom/ órák anyagába iktassák 
be a szovjet-orosz és szovjet-ukrán írók müveit is, hogy azok jobban rögződjenek a tanulók 
emlékezetében38.

1947 őszén a Szovjetunióban járt Ortutay Gyula akkori magyar közoktatási miniszter, aki 
képzőművészeti, természettudományi könyveket, orosz irodalmi müvek magyar kiadásait, 
valamint “újonnan megjelent demokratikus általános iskolai tankönyveket” juttatott el 
Moszkvába39. Ezekről a tankönyvekről tudomást sem szereztek Kárpátalján.

Az 1948-1949. tanévben már használták az időközben megjelent Abécéskönyv-et, Kutlán 
István munkáját / 1947/, ami a háború utáni időszak első eredeti magyar nyelvű tankönyve, ám 
csak kevés iskolába jutott el, illetve nem elegendő példányszámban40. Még ekkor is számos 
helyen az újság a kisiskolások első olvasókönyve41. Kutlán István a tehetséges festő, fancsikai 
tanitó készítette ábécéskönyvek 1965-ig voltak használatban42.

Az irodalomórán 1948-már nem irodalmi műveket kell tanítani, hanem kisebb 
elbeszéléseket, amit a tanító maga állít össze a népek életéből, a kolhoz hétköznapjairól, vagy 
pedig az orosz, illetve ukrán nyelvű tankönyvekből kell fordítaniuk43. Ebben a tanévben 
vizsgálták felül az iskolai és közkönyvtárak könyvállományát. E célból bizottságokat hoztak 
létre. Többek között az ungvári bizottságnak tagja volt Sándor László, a beregszászinak Győry 
Dezső44. Ezentúl csak Vörösmarty Mihályt, Petőfi Sándort, Jósika Miklóst, Jókai Mórt, Madách 
Imrét, Eötvös Józsefet, Arany Jánost, Mikszáth Kálmánt és Ady Endrét lehet tanítani, illetve 
az ő műveik maradhattak meg a könyvtárakban45. Ebben a tanévben a beregszászi járási magyar 
nyelvi és irodalmi szekció vezetését, és ezzel az V-VII. osztályosok irodalmi és nyelvi 
tananyagának szerkesztését Karádi Lászlótól átvette Drávái Gizella46.
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1950-ben továbbra sem volt egységes tanterv47, ám megjelent az első irodalomkönyv a 
magyar iskolák számára: Irodalmi olvasókönyv a hétosztályú iskolák 5. osztálya számára, az 
ukrán közoktatási minisztériumjováhagyásával, 287 oldalon, 7000 példányban. Az összeállító 
Hidas Antal, a Moszkvában élő magyar író és Máchlin Nátán, az ukrán közoktatási minisztérium 
munkatársa, szerkesztő Krásznová Anna -  Hidas Antal felesége, Kun Béla lánya.

Hidas Antal 1948 óta aktívan közreműködött szerzőként, műfordítóként és szerkesztőként 
az ungvári könyvkiadó munkájában. A Kárpátalján “jóváhagyott” írókról azonban nem igen 
volt tudomása, hiszen az olvasókönyvbe Petőfi Sándor /János vitéz az óriások között, A magyar 
nemes, A mágnásokhoz/, Illyés Gyula /Puszták népe/, Arany János /Toldi/, Ady Endre /А grófi 
szérűn, Proletár fiú verse/, József Attila /Anyám/, Illés Béla /А bányában/, Zalka Máté /Hogya/, 
Balázs Béla /Egy Sztálin arcképre, Sztálingrád/, Várnai Zseni /Vörös Május/, Fodor József 
/Vörös fejfák/, Móricz Zsigmond /Tragédia, A hét krajcár, A szegény tanuló/, Darvas József 
/Felszabadulás/ került be. Életrajzi adatokat csak Petőfiről közölt, akiről Hidas monográfiáját 
1948-ban jelentette meg az ungvári tankönyvkiadó48; ez volt az 1945 utáni első eredeti magyar 
nyelvű könyvünk. Az olvasókönyv felépítésében nincs törvényszerűség, a felsorolt magyar 
írók müvei Alekszandr Puskin, Lev Tolsztoj, Tarasz Sevcsenko, Ivan Franko és számos szovjet 
szerző magyarra fordított müveivel váltakoznak. A magyar irodalmi anyag a tankönyvnek 
mintegy egynegyed részét képezi. Más nem lévén, ebből tanultak a VI—VII. osztályosok is. Az 
V—VII. osztályokban szigorúan csak irodalmi olvasás órákat és nem irodalomórákat kellett 
tartani49. A Hidas-Máchlin-féle olvasókönyvet több mint egy évtizedig nem múlják felül.

1951 decemberében a tankönyvkiadó végre megjelentette a magyar nyelvi tanterveket az 
I-IV. és az V—VII. osztályok, 1952-ben pedig az irodalmi olvasás tantervét az V-VII. osztályok 
számára30.

1954-ben két irodalmi olvasókönyv látott napvilágot /a szerzők itt és ezután végig 
kárpátaljaiak/:

-  Irodalmi olvasókönyv a magyar tannyelvű iskolák VI. osztálya számára. Összeállítói 
Csengeri Dezső, Kormos Adél, Vladimir Mihály. Felelős szerkesztő Bállá László. Terjedelem 
247 oldal, 4400 példány. Ebben már alig van magyar irodalmi anyag: Petőfi négy verse /Palota 
és kunyhó, Akasszátok föl a királyokat!, Itt a nyilam, mibe lőjem?, A tél halála/, Gergely Sándor 
/Utánam/ és Hidas Antal /Dal az iljakhoz, Szovjet bölcsődal/;

— Irodalmi olvasókönyv a magyar tannyelvű iskolák VII. osztálya számára, 392 oldalon 
4800 példányban. Ebben a magyar irodalmi anyag: Petőfi Sándor /А nagy költő alkotásai az 
1846-tól 1848-ig terjedő időszakban, Egy gondolat bánt engemet, A király és a hóhér, A 
mágnásokhoz, 1848. -  Mártius 11./ és Hidas Antal /А bolsevik esküje, Magyar kikelet/. A tankönyv 
végén, ami új dolog, irodalomelméleti ismeretek összefoglalását találjuk. És itt jelenik meg először 
tananyagként Olesz Honcsar Zászlóvivők c. regénye, ami később három évtizeden keresztül volt 
a magyar tannyelvű iskolákban az irodalmi érettségi vizsgadolgozatok egyik választható témája.

Az 1955-1956 tanévben vetődött fel, hogy az 1952. évi tanterv megújításra szorul, 
egységes irodalmi tantervet kell kidolgozni a középiskolai osztályok számára, s annak alapján 
tankönyveket szerkeszteni51. A magyar tannyelvű iskolákban ekkor nem csak a magyar irodalmi 
tankönyvek hiányoztak, de a többi tantárgyból sem fordították még le a középiskolai osztályok 
számára az általánosan használatos tankönyveket. Ezekben az osztályokban 1953-tól a 60-as 
évek elejéig ismét minden tantárgyat az órán jegyzeteltek a tanulók. Ez volt a második írásbeliség 
korszaka a háború utáni időszakban.

Első középiskolás irodalmi tankönyveink nagy lépést tettek a szakszerűség felé abban a 
tekintetben is, hogy előbb, illetve egyidőben volt a tanterv, amely 1961-ben jelent meg 
nyomtatásban és a IX. osztályban Balassi Bálintot, Csokonai Vitéz Mihályt, Eötvös Józsefet,
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Petőfi Sándort 42 órában /összesen 70 óra/, a X. osztályban Arany Jánost, Jókai Mórt, Mikszáth 
Kálmánt, Gárdonyi Gézát 37 órában /összesen 70 óra/, a XI. osztályban Ady Endrét, Móricz 
Zsigmondot, József Attilát, Zalka Mátét, Veres Pétert, Illyés Gyulát 29 órában /összesen 70 
óra/ irányozta elő58. Az érettségi közeledtével egyre kevesebb magyar irodalmi ismeretet kaptak 
a magyar iskolák tanulói. Ám, mint a tankönyvekből ki fog derülni, a magyar irodalom órák 
nem helyettesítették, de pótolták a magyar történelmet is, ami 1989-ig kimaradt a kárpátaljai 
magyar iskolákból.

A tankönyvek:
-  Irodalmi olvasókönyv. Az Ukrán SZSZK magyar tannyelvű iskoláinak IX. osztálya 

számára. Kijev-Uzsgorod, 1961. Szerzője Bállá László. 1966-ban a harmadik kiadás még mindig 
változatlan. A tankönyv tagolása: bevezető -  az irodalomról általában; 1. fejezet -  A magyar 
irodalom a XVIII. század végéig /Balassi Bálint, A végek dicsérete, Búcsúja hazájától; Csokonai 
Vitéz Mihály, Jövendölés az első oskoláról a Somogybán, A Reményhez, Szegény Zsuzsi, a 
táborozáskor/; 2. fejezet-A XIX. század első felének irodalma/Fazekas Mihály, Ludas Matyi; 
Katona József, Bánk bán; Vörösmarty Mihály, Gondolatok a könyvtárban, A vén cigány; Eötvös 
Jószef, Magyarország 1514-ben, A falu jegyzője; Petőfi Sándor, A nép nevében, Szeptember 
végén, A nép, A mágnásokhoz, Nemzeti dal, A puszta, télen, Rongyos vitézek, Az apostol/; 3. 
fe jeze t-A XIX. század első felének ukrán irodalmából. A tankönyv elemzi az egyes irodalmi 
korszakokat, közli az írók-költők életrajzát, elemzi a tankönyvbe felvett irodalmi műveket, 
lletve foglalkozik irodalomelméleti kérdésekkel: az irodalmi mű hőse, a színmű, a társadalmi 
líra, a regény, a forradalmi költészet, a lírai müvek tulajdonságai, a mű tárgya, a típusalkotás, a 
kritikai realizmus. E kérdések mindegyikének taglalása egy-egy olyan irodalmi mű bemutatását 
előzi meg, amely példaként szolgál gyakorlati értelmezésére.

-  Irodalmi olvasókönyv az Ukrán SZSZK magyar tanítási nyelvű középiskoláinak X. 
osztálya számára. Kijev-Uzsgorod, 1963. Szerzője Drávái Gizella. Témája: a magyar irodalom 
a XIX. század második felében. Tagolása: 1. Az önkényuralom kora /1849-1867/; 2. A kiegyezés 
kora /1867-1905/. Részletesen tárgyalt szerzők és művek: Arany János /А szegény jobbágy, 
Szondi két apródja, A walesi bárdok, Családi kör/, Jókai Mór /Fekete gyémántok/, Mikszáth 
Kálmán /Különös házasság, Bede Anna tartozása/, Gárdonyi Géza /Egri csillagok/. Az előző 
tankönyv a megfogalmazás szerint az egyes korszakok “általános jellemzését” adta, itt “a kor 
történelmi áttekintését” kapjuk, az irodalmi élet bemutatásakor szóba kerül Tompa Mihály, 
Madách Imre, Gyulai Pál, Vajda János, Tolnai Lajos. Az életrajzok részletesebbek, az író
költő helyét is kijelölik az általános irodalmi folyamatban. Az irodalomelmélet taglalása az 
előzőhöz hasonló elvet követ: lírai és epikai művek, a ballada, a novella, a történelmi regény. A 
tankönyv második fele a XIX. század második felének és a XX. század elejének ukrán irodalmát 
vizsgálja; az itt tárgyalt elméleti kérdések: tipikus jellemek tipikus körülmények között, a 
művészi eszközök rendszere a tipikus jellemek megalkotásában, a tartalom és a forma egysége.

-  Irodalmi olvasókönyv... a XI. osztály számára. Kijev-Uzsgorod, 1963. Bállá László 
munkája. Tagolása: 1. A kor általános jellemzése, 2. A magyar irodalom 1917-ig /az ország 
politikai élete, az irodalmi élet alakulása, az ún. “nép-nemzeti” irány írói, a polgári demokrata 
írók, a Nyugat írói, Ady szerepe a századelej i irodalmi életben/, 3. Az 1917-1919-es évek irodalma 
/az ország politikai élete, az 1917-1919-es évek forradalmi eseményei és az irodalmi élet/, 4. 
A Horthy-diktatúra korának irodalma /politikai helyzet, irodalmi élet/ 5. A népi Magyarország 
irodalma/történelmi áttekintés, kulturális forradalom, az új Magyarország irodalmi élete: Illés 
Béla, Gábor Andor, Hidas Antal, Lengyel József, Gergely Sándor, Rideg Sándor, Sándor 
Kálmán, Földeák János, Illyés Gyula, Darvas József, Tamási Áron, Fodor József, Németh
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László/. Részletesen tárgyalt szerzők és müvek: Ady Endre /Proletár fiú verse, Rohanunk a 
forradalomba, Történelmi lecke fiúknak, Magyar jakobinus dala/, Móricz Zsigmond/A fáklya, 
Rokonok/, József Attila /Favágó, Szocialisták, Mondd, mit érlel, Munkások/, Zalka Máté 
/Doberdó/, Veres Péter/Helytállás/, Illés Béla/Honfoglalás, Rózsi/, Illyés Gyula/Három öreg, 
Megy az eke/. A tankönyv második fele: a szovjet irodalom. Elméleti kérdések: a jelkép, az 
irodalmi mű alakjai, a politikai líra, az egyénítés /individualizálás/, az eposz, a stílus.

A tételes felsorolást azért tartottuk fontosnak, hogy érzékeltessük azt az átütő változást, 
amit a magyar tannyelvű középiskolák megnyitása jelentett Kárpátalján. A tankönyvszerzés 
ügyének két központi alakja Bállá László, aki az Ungvári Állami Egyetemen a magyar irodalom 
első tanáraként 1956-1959 között szerzett tapasztalatait kamatoztatta ebben a munkában /az 
adott időszakban a megszüntetett Ungvári Tanítóképző Főiskola /1950-1954/ Magyar Nyelv 
és Irodalom Karáról /1953-1954/ orosz szakosoknak átvett diákok tanulták fakultatív 
órakeretben a magyar nyelvet és irodalmat53/, valamint Drávái Gizella, a beregszászi tanítónő, 
akinek otthona valóságos irodalmi központ volt vidékünk értelmisége számára, és aki évekig 
levelezett Váci Mihállyal54. Tankönyveik abban az időszakban születtek, amikor a magyarországi 
könyvkiadás termékei naprakészen kezdtek megjelenni könyvesboltjainkban, amikor 1963- 
ban végre megnyílt a magyar szak az Ungvári Állami Egyetemen.

Az ismertetett adatok vidékünk művelődéstörténetéhez szolgálnak adalékul, elemzésükkel 
közelebb kerülhetünk a tanulmányunk elején emlegetett kárpátaljaiság fogalomköréhez is, ahhoz 
a számunkra egyre nyilvánvalóbb gondolathoz, hogy a /számbeli/ kisebbségben élés nem 
/feltétlenül kell hogy/jelent/sen/ kisebbségi tudati tényezőt /is/.

JEGYZETEK

1 Országos Törvénytár: 1938.XI.13, 617-618; 1939.V1.23., 105-107. -  Magyar Törvcnykczcs: 1938, № 36, 
572, 1939, №  323, 329. -  Budapesti Közlöny: 1938, № 284, 2-4; 1940, № 250, 1-4; 1940, № 264, 7-16.

Budapesti Közlöny: 1939,№ 140,1; 1939; № 141,11; 1940, №256, 1 , - Somogyi József. Hazánk közoktatásügye 
a második világháborúig. Bp., 1942,289-291 ; Szénássy Barna. Kárpátalja iskolaügyc. In: Magyar Középiskola. 1939, 
№ 11,281-283; Cschily István. Három év a kárpátaljai iskola életében. In: Néptanítók Lapja, 1942, № 5, 262-264.

2 A felvidéki ískolaügy rendezése. In: Néptanítók Lapja, 1938, № 23, 949; Irányelvek a felvidéki iskolák 
munkájának folytatásához. In: Néptanítók Lapja, 1938, № 22, 896-897.

2 Siklaky Dezső. Munkács várasszonya. -  Gyöngyös, 1943. Ismertetés: Felsőmagyarországi Tanügy, 1943,№3.
4 Osztálynapló. -  Bp., Diószegi-sokszorosítás, 1941.
5 Rónay Mária. Országjáró V. b. A Felvidéken és a Kárpátalján. -  Bp., / 1940/.
6 Magyar irodalmi ismeretek. Magyar irodalomtörténeti segédkönyv, különös tekintettel az érettségi tételekre. -  

Munkács, 1941.
7 Розпоряджсння НРЗУ чис. 7. Про конф1скашю та вилучення bcíx чужих видань. B íchhk НРЗУ. 

15.XII.1944.-C.14.
* A beregszászi magyar gimnázium története 1864-1989. -  Bp., 1990. -  26-27.
9 Закарпатський обласний державний apxie /ЗОДА/, ф. Р-165, оп.2, од. зб. 48, арк. 143; A beregszászi 

magyar gimnázium története... -  28-29.
10 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 48, арк. 143.
' 1 A beregszászi magyar gimnázium története... - 26-27.
12 Постанова НРЗУ про реформу систсми ocbíth на ЗУ. Bíchhk НРЗУ. 15.VII. 1945. -  С. 158.
13 Журнал зведсних статистичних даних про ocbíthí установи Закарпатсько!' областт з 1945-1946 по 1966- 

1967 рр.
14 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од. зб. 520, арк. 139; там же. од.зб. 636, арк. 6; там же, од.зб. 644, арк. 11.
15 Грищенко М. Нариси з icTopiï школи в Украшськш PCP 1919-1965. -  Кшв, 1966. -  С.200.
|6ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 1. арк. 94.
17 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 939, арк. 91-92.
18 ЗОДА, ф. Р-165, оп.4, од.зб. 8, арк. 103.

142



15 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 48, арк. 143.
20 Kárpáti Igaz Szó, 1946, N 235.
21 Hadrovics László, Gáldi László. Magyar-orosz szótár. Bp., 1952. -  178.
22 Magyar irodalomtörténet szemelvényekkel. Szerk. Keresztes Pál. Sahy, 1930. Il.r.; Pintér Jenő. A magyar 

irodalom története. Bp., 1938. Il.k. -  66-67.
23 Mogis F. Iskolák -  tankönyvek nélkül. In: Kárpáti Igaz Szó, 1946, № 235. -  3.
24ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 48, арк. 144.
25 Там же.
26 Там же, арк. 146.
27 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 47, арк. 5.
28 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 46, арк. 36.
29 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 48, арк. 145.
30 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 47, арк. 3.
31 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 48, арк. 149.
32 Там же, арк. 151.
33 Kárpáti Igaz Szó, 1946, № 2 3 5 .-3 .
34 Uo., Ns 9 2 .-3 .
35 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 1, арк. 101; там же, од.зб. 24, арк. 35; там же, од.зб. 43, арк. 19; там же,

од.зб. 47, арк. 51.
3S ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 48, арк. 148.
37Там же, арк. 135-136.
38 Наказ № 2325 зав. Зак. облВНО Про стан навчально-виховно!'робота в школах з мадярською та румунсь- 

кою мовою навчання. 10.XI.1947 р. ЗОДА, ф. Р-165, оп.4, од.зб. 8, арк. 107-108.
39 Köznevelés, 1947, № 21. -  542.
411 Keresztyén Balázs. Festő és pedagógus. In: Kalendárium 1989. -  69.
41 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 98, арк. 162.
42 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 76, арк. 100.
43 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 98, арк. 168-169.
44 Sándor László. Három ország polgára voltam. /Kézirat a szerző örököseinek tulajdonában/.
45 Наказ №64 по Бср. райВНО вщ 20.IX.1947 p. Зб1рник наказов та розпоряджень Вер райВНО вщ 4.1.1948 

р. до 18.x. 1949 р.
"ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 122, арк. 183. 198; Kovács Vilmos. Gizi néni. In: Kárpáti Kalendárium 1969.— 

105.; Balia D. Károly. Gizi néni. In: Kalendárium 1986.-49.
47 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 292, арк. 144.
48 Sándor László, Botka Ferenc. A kárpát-ukrajnai magyar könyvkiadás irodalmi bibliográfiája. In: 

Irodalomtörténet. 1961, № 3 , -  355-371.
49 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 1048, арк. 123.
5,1 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 422, арк. 34.
51 ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 919, арк. 59-60.
32 Tanterv a magyar tanítási nyelvű középiskolák számára. Irodalom, 1X-XI. oszt. -  Kijcv-Uzshorod, 1961.
S3 Наказ №233 зав. Зак. облВНО вщ 22.Х. 1950 р. ЗОДА, ф. Р-165, оп.2, од.зб. 185, арк. 54.; Наказ № 908/ 

1142 MimcTcpcTBa ocbíth УРСР Про створсння педагопчного шетитуту, 21 .X. 1950 р. Зб1рник наказ1в та розпоряд
жень Мппстсрства ocbíth УРСР. 1950, № 19.- С .11.

54Csanádi György. “A költő olyan, mint a lencse fókusza”. In: Kalendárium 1995. -  92-93.

Фединець Ірина

УГОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА В УГОРСЬКОМОВНИХ ШКОЛАХ 
ЗАКАРПАТТЯ В 1940-60 рр.

Р е з ю м е

В першій половині 40-х рр. в угорських школах нашого краю література вивчалася з підручників, обо
в’язкових для всіх шкіл Угорщини. Специфічним був підручник з угорської літератури, випущений мукачівсь
кими гімназистами у 1941 році. Після 1945 року всі підручники з угорської літератури були заборонені. Автором
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першого післявоєнного букваря, що вийшов у 1947 р., був вчитель із Фанчікова І.Кутлан. Перша хрестоматія з 
літератури на угорській мові для учнів 5-их класів була укладена А.Гідашом, угорським письменником, який 
жив у Москві, та Н.Махліном, працівником Міністерства освіти УРСР. Вона вийшла з друку у 1950 році. Всі 
останні хрестоматії для неповних середніх шкіл та підручники з угорської літератури для середніх шкіл за 
вказаний період були видані під редагуванням місцевих авторів/Л.Балла, Г.Драваї та ін./. У них просліджуеть- 
ся важкий шлях введення історії угорської літератури до навчального матеріалу. Ці підручники давали часткову 
інформацію і про історію Угорщини, яка на Закарпатті до 1989 р. не вивчалась як окремий предмет.
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ФЕДИНИШИНЕЦЬ ВОЛОДИМИР

(Ужгород)

ПРО ВЕРЛІБР ВЗАГАЛІ
Й ЗОКРЕМА У МОЇЙ ПОЕТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Верлібр, або вільний вірш, -  цей термін точний переклад з французької, -  небуден
на практика в нашій поезії взагалі, а якщо казати точніше — донедавна майже не прак
тикований крайовими поетами. Це -  вишуканий стиль поетичної мови, а оскільки 
пригнічений народ потребує карбованих ритмів для своїх агітаційних, трибунних вис
тупів, так само й пісень -  маршових, закличних, строго ритмічних, із дзвінкими рима
ми, -  верлібр як вільний вірш найменше підходить для такого практичного вжитку. І 
все ж, він у нас є. Я був одним з перших крайових поетів, хто ще в 60-х роках -  уперше 
по війні -  звернувся до цього незвичного способу віршування. Зате і обрав темою вис
тупу свою поетичну практику.

Але заторкну і теоретичні аспекти цього стильового різновиду, я б сказав феноме
ну поетичного мистецтва, й історію питання спробую висвітлити сповна, також викла
ду своє розуміння верлібру, підкріплюючи прикладами із власної практики, вдаючись 
відчасти до побіжно-конкретного аналізу окремих творів зі своїх книжок “Симетрія” 
(Ужгород: “Карпати”, 1989), “Сині серпантини” (Ужгород: “Карпати”, 1985), “Перспек
тива” (Ужгород: “Карпати”, 1989) і двотомника “Срібні силуети” (Ужгород: “Патент”, 
1994). Ясна річ, верлібр у моїй поезії практикуватиметься й надалі, отож, піде мова і 
про його перспективу у моїй подальшій поетичній роботі, що на якомусь етапі буде 
підсумована майбутньою книгою верлібрів “Біоритми”, укладання якої в моїх планах. 
Щастя, що я не спокусився претендувати на поета-трибуна, віршування якого є всуціль 
пустими деклараціями, зате ця шляхетна форма вабить мене здавна й донині, щокроку 
відкриваючи для мене свою приховану таїну.

Що таке верлібр? Стопроцентної дифініції теорія літератури не дає. Різні дослід
ники, пропонуючи свої визначення, відбивають лише різні уявлення про його побудо
ву. А як бути зі суттю? Можливо, лише теоретики поезії Степан Крижанівський та Єв
ген Адельгейм на перше місце виносять думку, що вільний вірш “цікавий і значний 
насамперед тим, що певні внутрішні стани художника органічно не могли викристалі
зуватися в жодних інших віршованих формах, крім вільного вірша” (я цитував Євгена 
Адельгейма стосовно Михайля Семенка: за зб. “Українське слово”, Київ, 1994, том 2, 
стор. 36). Діаспорний український теоретик Юрій Лавріненко пояснює природу верлібра 
і звертання до нього як намагання європеїзувати українську поезію. Це те чи майже те, 
що Степан Крижанівський називає прогресивною поетичною формою.

Більшості дослідників кидається в очі лише формальні ознаки вільного вірша -  це 
відсутність ритму і рими (але це не так, -  спробую довести далі). Наприклад, Наталія 
Костенко так і пише, що це “вірш, який не має наскрізної симетричності будови, не 
передбачає метра, рими і, нерідко, -  поділу на строфи, що структурно наближає його до 
прози” ("Українська Літературна Енциклопедія”, Київ, 1988, том 1, стор. 323). Це дуже
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неточна дифініція, бо у верлібрі наявний внутрішній неформальний ритм, а отже, й 
симетричність, якщо його стилістично-синтаксичні форми являють собою періоди. А 
щодо рим. Є ж неримований, але ритмізований “білий вірш”. Так само, як є неритмізо- 
ваний, але римований вірш-байка, притча, дума, зрештою.

Українська теорія щодо верлібру явно пасе задніх. Навіть видатний київський поет, 
член пен-клуба, колишній його голова Микола Вінграновський сердиться на верлібр -  
як різновид жанру поезії. У статті “Вільний вірш поета (Василя Голобородька. -В .Ф .)” 
він докидає: “Верлібр прихопив і нашу поезію, як грип. Та грип приходить і відходить, 
а тут роками, десятиліттями (ну, це вже явне перебільшення щодо такого навалу. -  В.Ф.), 
з дня у день, методично і вперто верлібр підминає під себе все, що не по ньому. Лише 
дуже і дуже небагатьом нашим поетам, і то лиш де-не-де, в окремих якихось винятко
вих випадках, вдається видобути щось живе із цього механічного віршовписання”. І 
тут же далі: “Мені здається, що верлібром пишуть ті, хто не вміє писати, кому писати 
взагалі протипоказано. Женучи погонні метри слів, залякуючи редакторів і читачів 
сумнівною образністю і претензією на оригінальність, ця масова культура верлібристів 
жалюгідна у своїй основі: вона не чує слова”. І ще одна деталь -  звідси ж: “Я ніколи не 
писав би про верлібр, про цей немов підрядник з мов іноземних...” (цит. за згадуваним 
збірн. “Українське слово”, том 3, стор. 534). І це мовлено в час, коли Європа, світ, актив
но практикують верлібр, коли він процвітає.

Мені здається, що така “сердита верлібристична теорія” свідчить про поступо
ве бронзовіння поетичної школи українських шістдесятників, що свого часу була 
новим словом у літературі, або як сказав би Іван Дзюба, “шістдесятництво означа
ло для нас: пафос людської правди, що протистояв пафосові брехні”. Я би і до цієї 
функції не зводив верлібр, бо інфляція радянської поезії зачалася зі створення в 
середині 30-х років наглядацько-карального органу -  Спілки радянських письмен
ників, а верлібр також може бути фальшивим і брехливим, як будь-яка інша жанрова 
форма, тут справа в іншому. Можливо, ближчий до істини Богдан Рубчак, коли пи
ше про “густі килими метафор”. І хоч, як сказав би Богдан Бойчук, “торкати поезію 
-  це торкати нерви часу”, ширше зацитую Анатолія Погрібного -  сучасного українсь
кого теоретика -  саме щодо верлібру. “Офіційно потрактовувана у добу тоталітаризму 
мало як не “дисидентська”, ця поетична форма дістає з-поміж молодих досить стрім
ко зростаючу кількість прихильників. І це при тому, правда, що самі ознаки 
верлібрової форми довільно розуміє (або й зовсім не розуміє) ледь не кожен більш- 
менш упевнений у собі автор, котрий до неї вдається. До речі, попри те, що твори 
частини верлібристів також органічно вбирають у себе національну плазму, з цією 
формою, можливо, найбільше пов’язане наростання у сучасній поезії тенденцій 
“скосмополітизованості”. Особисто я, -  продовжує Анатолій Погрібний, -  вбачаю у 
цьому прагнення повніше освоїти реально існуючу частку світового поетичного 
досвіду... Тож надмірні хвилювання критики з цього приводу були б, гадаю, зайви
ми” (зб. “Українське слово”, том. З, стор. 656).

У наведеній цитаті є теж елементи обережності ("можливо”, “гадаю”...). Але це 
ліпше, ніж цілковите незнання, коли верлібр вважають формою сюрреалістичної поезії 
(наприклад, Юрій Косач), а сюрреалізм плутають з авангардом взагалі. З “ізмами” в 
українській теорії складно. Може, дотепний Юрій Шевельов найточніший, коли 
стверджує, що реалізму не було й немає...

Як не дивно, а в питанні верлібру треба розрізняти дві точки зору: політичну і... 
власне літературно-теоретичну. На жаль, плутати їх в практиці екс-радянської поезії
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було дуже характерно. Чи ж дивно, коли газета “Вісті з України” радіє з проведення в 
Радянському Союзі І міжнародного фестивалю вільного вірша, що відбувся влітку 1989 
року в м. Калуга. Його учасниками, до речі, були два молоді українські автори, кияни 
Віталій Борисполець та Олександр Бригинець, ще мало відомі читачеві.

Очевидно, відсутність точного теоретичного визначення верлібру дозволяє 
історикам певні маніпуляції з фактажем. Як відомо, термін “вільний вірш” вперше вжив 
французький письменник Генріх Кон (1884 року). Майстрами верлібру прийнято вва
жати Верхарна та Уітмена, частково Гетте. Але українські теоретики-патріоти вбачають 
верлібр у зразках свого фольклору (наприклад, в голосіннях, примовляннях, думах, би
линах -  останні дехто зараховує до українського національного фольклору “княжих 
часів” пост-Київської Руси). А що вже “структури, подібні до вільного вірша, є у давній 
книжній... поезії” -  мало хто сумнівається. У такому разі французів треба відсунути 
вбік?! Очевидно, все залежить від того, що і як підводити під поняття верлібру.

Чимало цінних спостережень з теорії вірша можна зачерпнути як у класиків- 
теоретиків Віктора Жирмунського, так і сучасників Александра Квятковського, Михаї- 
ла Г аспарова, Александра Жовтіса, Миколи Сулими, Михайлини Коцюбинської, Бориса 
Бунчука, Ганни Сидоренко, Владимира Бурича, Анатолія Москаленка, -  стосовно 
верлібру.

Існує навіть певна розгубленість серед прихильників і не прихильників верлібрис- 
тичної форми. В часи, коли з нашого суспільства виживали Біблію, російському пись
менникові Костянтину Кедрову згадалося, як групі його друзів-поетів, що писали по- 
новому, публічно, у видавництві (!) “Молодая Гвардия” в Москві дорікнули, що “всі 
метафористи -  гомосексуалісти і наркомани” (див. його статтю “Как меня изгоняли с 
литературы” в “Литературной Газете” від 21 серпня 1991 р.). Або ще такі приблизні 
означення-вигуки: “...Верлибр существовал всегда, до всякого модернизма (чисто, як в 
українських теоретиків. -  В .Ф .), до всякой “капитуляции” искусства перед 
разрушительными энергиями XX века”, -  пише Марина Борщевская, роблячи висно
вок, що “верлибр -  не приемы и не профессия, а вольные непредсказуемые пути духа и 
слова” (журн. “Новый мир”, 1988, № 12, стор. 238 і 240). Дуже приблизне письмо. Або 
ще: “Верлибр выявляет суть поэтической речи выразительнее правильного стиха и даль
ше уходит от алгебры. Читать верлибры -  чистое удовольствие...”, -  пише Александра 
Спаль в “Литературной России” 17 лютого 1989р. (стор. 11). Однак, навіщо протистав
ляти верлібр класичному віршуванню? Навіть Михайлина Коцюбинська, простежуючи 
“Дивосвіт Жака Превера”, вдається до дуже приблизних дифініцій, коли пише, що 
верлібр поета “виступає своєрідним посередником між найскладнішими формами су
часної поезії і масовим читачем” (журн. “Всесвіт”, 1990, № 2, стор. 123). І, може, точні
ша дослідниця, коли бачить в його творах “розмовну стихію паризької вулиці”, “есте
тизацію абсурду”, а їх -  окремі -  атестує як рев’ю, скетчі, фейлетони, інтермедії, 
ексцентричні сценки, захоплюючись поетовою непростою простотою чи “небаналь
ним поетичним мисленням” (тут же).

А тут і “нові” класики-верлібристи, як щойно згадуваний француз Жак Превер, 
турок Назим Хікмет, ще Рабіндранат Тагор, чілієць Пабло Неруда, чех Вітезслав Нез- 
вал, словак Лацо Новомеський, угорці Лайош Кашшак, Ласло Надь, Шандор Береш 
насамперед.

Ну, і коли розмито розуміти верлібр, то в цьому жанрі частково працювали вже й 
Григорій Сковорода, Іван Франко (я вже згадував давню книжну літературу України та 
її фольклор). А що вже справді в 20-роках практикували верлібр Михайль Семенко,

147



Павло Тичина, Валер’ян Поліщук, Микола Вороний, Володимир Свідзинський, Майк 
Йогансен, Володимир Мисик, Володимир Бобинський, а пізніше й Микола Бажан, Мак
сим Рильський, ще пізніше Іван Драч, Василь Голобородько, Віктор Кордун, Микола 
Воробйов, Микола Саченко, Лідія Кульбак, Ігор Калинець, Валерій Ілля, Микола Рубан, 
Олександр Завгородній, Володимир Шкурупій, згадувані Віталій Борисполець, 
Олександр Британець і дальша когорта молодих. І... ще вчора невідомі з української 
діаспори: Василь Барка, Віра Вовк (Селянська), Богдан Рубчак, Богдан Бойчук, Юрій 
Тарнавський, Емма Андієвська...

Так що ж таке верлібр? Підвид поезії? Перехідна форма між поезією і прозою? 
Окрема форма літератури? Третій вид літератури?

Поки Анатолій Мойсієнко задумувався, “чи існує український верлібр?” (газ. 
“Літературна Україна” від 4 квітня 1991 року), а його молодші колеги творили верлібр 
як могли і вміли та знали, — в Москві виходить ряд видань типу “білого квадрата”, в 
тому числі й “Антология русского верлибра” (вид. “Прометей”, 1991), а “Литературная 
Газета” 14 серпня 1991 року безпідставно іронізує: “Свершилось -  по велению време
ни: президентство и автономия в литературе -  съезд верлибристов, хартия верлибрис- 
тов. Историческая значимость верлибров нескольких десятков авторов, которые 
собрались в конце июля (1991 року. -  В.Ф.) в Донецке, оказалось достаточно для того, 
чтобы стать действительными членами ассоциации русских верлибристов... В несколь
ких наглядных пособиях в виде схем были разобраны стихи зачинателей верлибра, и 
оказалось -  словесная мощь в иных строках зашкаливала за бумагу. Руководство ассо
циации напомнило слова ее президента... о тяжелой ситуации с верлибром в республи
ках Средней Азии, после чего, как в годы первых пятилеток, зал зашумел, загудел, и 
только можно было разобрать: “Мы все поедем поднимать верлибровую целину... Не 
исключено, что через несколько лет Советский Союз займет первое место в мире по 
объему поставок полуфабрикатов и верлибристического сырья на мировой рынок. Ис
ходя из этого, целесообразно направить на далекие африканские копи делегацию для 
подписания совместного договора о советско-африканском сырьевом трубопроводе 
верлибра в Европу и Северную Америку. Участники разъезжались, жаль было расста
ваться с мэтрами, убеленными скорбными сединами, с истероидными гениями, с 
устрашающе декольтированными верлибрами; они разъезжались, разлетались, как 
почтовые голуби, разнося повсюду Благую Весть верлибра, сея страх в сердцах фарисеев, 
упорно пишущих каноническим рифмованным стихом”.

Ну, і що ж таке верлібр чи вільний вірш? Він у минулому чи в майбутньому? Який же 
висновок можна зробити з цього всього теоретично-гарячого розмаїття, еклектики ду
мок і означень, штрихів, натяків, іронії, серйозу? Що би підказала Світова Антологія 
Верлібру? Слов’янська? Регіонально-карпатська? А хіба в регіоні Карпат, -  може здивува
тися читач-слухач, -  творився верлібр? Сюди, в дебрі, засягнула віршована цивілізація?

Якщо стати на точку зору українців-теоретиків, -  а в неї є здорове зерно, -  то в 
усно-поетичній творчості аборигенів Карпат також можна вичленити стилістично-син
таксичні побудови із високим внутрішнім ритмом (ті ж голосіння, речитативи, примов
ляння, іншого роду обрядово-поетичні оповідання). Якщо добре перетрясти регіональ
ну книжну поезію, творену латиною, карпато-русинською мовою, мадярською, чесь
кою, — йдеться про давню літературу, -  то знайдеться і в нас дещо й не дещо. Одначе, 
якщо літочислення верлібру вести з кінця XIX сторіччя, від французів та ще англомов
ного Уолта Уїтмена (ще пишуть: ВоЛт Вітмен),. то високопрофесійні верлібри на 
Підкарпатській Руси творили Юлій Боршош-Кум’ятський в 20-30-х роках та Федір По- 
тушняк в кінці 30-х та 40-х. Але цей скромний ряд потрібно залишити відкритим для
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істориків письменства, оскільки вивчення крайового літературного процесу страшен
но запущене. Повоєнне радянське літературознавство в області до примітиву заполіти- 
зоване, до убогості спримітизоване. Імовірно, і внаслідок інтриг та ідеологічних спеку
ляцій на якомусь етапі (особливо в 70-х роках, як і в 50-х) до роботи в літературній 
критиці та й науці про письменство, як теоретичній, так й історичній, не було допуще
но здібну молодь (точно, як у Києві, коли з Інституту літератури та аспірантури було 
вигнано найталановитіших -  Івана Дзюбу, Івана Світличного, Василя Стуса, Євгена 
Сверстюка, нашого земляка Юрія Бадзя, інших). Таким чином витворився штучний 
вакуум, який швидко заповнили браві комсомольські активісти, які були ладні дослід
жувати будь-що і писати про будь-що тільки б звично газди вказали напрям, задали тон, 
підказали висновки... І старші бездарні сердеги, готуючи собі таку ж заміну, й виховали 
когорту цілковито нездарних дослідників. І якби не пряшівська школа літературознавства 
в особі Андрія Шлепецького, Івана Мацинського, Михайла Молнара, Олени Рудловчак, 
Юрія Бачі, Тамари Байцури та ряду пізніших науковців, — я не знаю, чи хтось би в краї 
згадав про минулий плідний літературний процес. Благо, що ще жили такі високі ін
телігенти, як Петро Лінтур, Андрій Ігнат... Благо, що на нас звернули увагу із-за бугра 
такі вчені, як Іван Вишневський, пізніше приїхав до Ужгороду Василь Микитась... (Чо
гось ліпше стояли і стоять справи у істориків, не важачи й на те, що в університеті й тут 
подавлювали таланти, як Івана Попа -  майбутній професор. Але ще живий здорово- 
творчий дух Федора Потушняка не лише витав ув затхлій атмосфері аудиторій, а й вик
ликав на поміч попередників: Августина Волошина, Івана Панькевича, Володимира 
Бирчака, Івана Гарайду, як і ще дальших у часі Арсенія Коцака, Михайла Попа-Лучкая 
та інших, аби оздоровити ту атмосферу карпатським озоном.) Я затрудняюся назвати 
бодай одного сучасного ужгородського літературознавця, який би був вихідцем, урод
женцем краю, а мав якісь достойні праці. Якщо і є Олекса Мишанич-літературознавець 
чи Василь Німчук-мовознавець, який багато зробив і для вивчення пам’яток давньої 
української літератури, то їх вдруге народив Київ... У крайовому ж центрі зродився й 
зостався мізер, достойний фейлетонного пера, гротескного пасажу.

Якщо повернутися до виповнення ряду карпатських верлібристів, назову й 
напівпрофесіонала в цьому ділі Йосипа Терелю з діаспори, куди його насильно виштовха
ли з ріднокраю радянські більшовики. Далі пішло б двоє-троє молодших авторів аж до 
Олени Мейсарош, але не називатиму їх поіменно, оскільки в них поки що не визрів доробок, 
не виріс до професійного, це просто проби пера (один з них щось подібне й викрав від того 
ж таки Йосипа Терелі та приписав собі). Тим паче не окреслена стабільність стилю, як це є 
в українця Василя Голобородька чи росіянина Владимира Бурича або україномовних руси
нів з Пряшева, мадярськомовних літераторів Підкарпаття, русиномовних лемків Польщі, 
русинських професіоналів зі Сербії та Горватїї, -  оцих останніх, що називаю гуртом, нале
жить глибоко вивчити й осмислити. (Я обумовлюю те, що обумовлювати б і не треба: йдеться 
про верлібр у крайовому письменстві, а не зразки традиційного віршування.)

Я б знайшов у крайовому давньому письменстві своїх Сумарокових чи Сковородів 
як верлібристів, однак, належить визначитися в теорії стилю, увиразнити ознаки жанру, 
систематизувати їх, узагальнити й відтак рушити до власної практики, що базувалася 
на невеликому досвіді попередників, творчість яких була доступна мені — зарубіжні 
автори лише в українському чи російському перекладі, нерідко дуже збідненому в порів
нянні з оригіналом. Одночасно я вивчав і вчився, вивчав верлібр і вчився верлібру, прак
тикуючи його. По-моєму, вільний вірш є поезією, а не прозою (навіть поезія в прозі -  
це інше). Він має своє осібне місце -  однаково ДО чи ПІСЛЯ ритмічних і або ритмічно- 
римованих версифікаційних структур. Це потверджено історією поетичних зусиль різно-
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мовних і неоднорідно-територіальних творчих осіб. Я вважаю, що стилістично-синтак
сичні фігури за типом періодів чи будь-яких довільних конструкцій найскорше є ознакою 
верлібру, ніж відсутність чи присутність випадкового ритму або й рими, також випадко
вої. А загалом це формально-зовнішньо не-ритмізована і не-римована образна мова. Але 
неодмінно образна, метафорична. Очевидно, структура верлібру, його стильовий нерв 
залежний від психологічних характеристик особи поета. Його уявлення про смислову 
викінченість чи виокругленість думки-фрази і диктує поділ на рядки.

Якщо скористатися дифініцією Владимира Бурича, то стисле визначення верлібру та
ке: “Свободный стих -  это дисрифменный дисстопный стих. Справа он граничит с 
рифменным дисстопным стихом своего же класса, а снизу с “дольником” или... с 
нерифмованными стихами межкласса полистопных стихов” (див. його книгу “Тексты”: 
Москва, Совпис, 1989, стор. 157).

Поет і теоретик Владимир Бурич називає вільний вірш авторським віршем, творча 
установка якого -  максимальне наближення до природньої мовної інтонації, не обтяженої 
римами чи ритмами, обов’язками теорії класичного віршування, що вже є заданістю, 
упередженістю. Він вважає, що вміння писати вільним віршем —це вміння членувати текст 
на фрази і синтагми, окреслюючи їх графічно у вигляді авторських рядків. Я цілком згоден 
з Владимиром Буричем, коли він узагальнено висновує: “Свободный стих полностью 
подвластен общей поэтике” (тут же, стор. 166). Щоправда, від терміну “верлібр” він, теоретик 
і практик, радить відмовитися як від неточного й утворити такий на національній основі: в 
російськомовному оформленні -  “свободный стих”, іншим словом -  либрический.

Свої “верлібристичні знання” я формував упродовж значного часу. Не сумніваюся, 
що першим автором, якого я свідомо читав, -  це був Уолт Уїтмен. Широко публікова
ний, все ж, у 60-х роках він, може, один з небагатьох, хто репрезентував верлібр, відкривав 
його карпатському читачеві молодшого покоління. Як розумів метр свій стиль? Як пояс
нював його? “Щодо форми моєї поезії, — писав Уолт Уїтмен, -  то я відкинув римований 
і білий вірш. Білий вірш особливо мені бридкий, але ритм я визнаю; не зовнішній, 
регулярний і розмірений: короткий склад, довгий склад, -  короткий склад, довгий 
склад, — як хода кульгавого; така поезія мені чужа. Морські хвилі не викочуються на 
берег через рівні проміжки часу, як і пориви вітру між соснами, а проте і в рокоті хвиль, 
і в шелесті вітру між дерев є чудовий ритм. А який він був монотонний, як стомлювався 
б від нього слух, якби він був правильний! Саме цей різновид мелодії і ритм я намагав
ся вловити...” (Цит. за збірн.: Уолт Уїтмен. Поезії. Київ, вид. “Дніпро”, 1984, стор. 5).

Потому я відкрив собі в перекладній антології Миколи Терещенка цілу плеяду фран
цузьких верлібристів, цілу панораму імен і творів. Йдеться про відому двотомову книгу 
“Сузір’я французької поезії”. Жак Превер заставив приглянутися до себе в блискучих 
перекладах Михайлини Коцюбинської в журналах “Вітчизна”, далі у “Всесвіті”. Як не 
дивно, але читаючи давні верлібри Юлія Боршоша-Кум’ятського, лише пізніше прийшло 
усвідомлення, що це модерн. Десь оці три імена й формували мене як верлібриста 
карпатського, хоч знову ж таки місцева тематика не скоро увірвалася до мого вільного 
вірша. Я спершу вирішував космічні проблеми (це зірко підмітив професор Степан 
Крижанівський у передньому слові до моєї збірки “Секунди серця”). Перші верлібри 
написалися мені в липні-листопаді 1965 року. Два з них -  “Диптих про природу” (1. “Я 
тримаю в руках -  вогонь...” і 2. “Вчу свої очі-дивитися”) та “Прапори кохання” - я  відразу 
й надрукував у багатотиражці УжДУ “Радянський студент” 24 листопада 1965 року. 
Окремі з них не скоро поселилися в моїх збірках — видавці були пильні, пам’ятаючи той 
вогонь, який викликала моя рання публікація в цій же багатотиражці під однозначним
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заголовком “Хіба це поезія?”, який уже містив у собі й відповідь, заздалегідь відому. 
Най уже дебютували в Києві шістдесятники, але це було далеко. В тогочасному Ужгороді 
ж поки що панувало фальшиве загальне переконання, що тільки все римоване є поезією, 
а інше -  проза. Навіть викладачі кафедри української літератури чи не одноголосно не 
визнавали ні Івана Драча, ні Миколу Вінграновського справжніми поетами. На їхню дум
ку, це були такі собі експериментатори... Що вже було казати й писати про Фединишин- 
ця... І критика моїх строф прозвучала на звітно-виборних компартійних зборах університе
ту з уст першої тоді людини в області -  першого секретаря... Щастя, що я був далеко -  в 
Донбасі (багатотиражку мені лише надіслали зі звітом друзі), на вчительській роботі в шко
лі з дрібними хуліганами і мене вже гірше куди зіслати було нікуди... Я перебував на переви
хованні. Десь близько рідних місцин видатного верлібриста Василя Голобородька, який до 
рідного села і був зісланий на переховання в той час, коли його іменем міряли зарубіжні 
знавці поступ верлібру, назвавши одну з антологій “Від Тагора до Голобородька”...

Я працюю в жанрі верлібру, отже, давно. Але цілковите усвідомлення цієї роботи 
як самодостатньої прийшло пізніше, коли вирішив з неопублікованих і публікованих у 
книгах “Сині серпантини”, “Симетрія”, “Перспектива”, “Срібні силуети” укласти окрему 
книгу верлібрів, яку назову “Біоритми”. У самій назві й закладена сутність і сенс жанру. 
Верлібровий “ритм” найближче стоїть до біоритмів людини. Які вони, біоритми мого 
організму, єства, -  такі -  в параметрах -  і мої верлібри. Мов своєрідний приплив і відп
лив морських хвиль.

Останнім часом я дуже люблю писати верлібри. Може, тому, що втомився римувати? 
Що — рима в українській мові є вичерпною? Та ж ні! Хтось виступив і проти укладання 
“Словника українських рим”... Але пракшка Ліни Костенко, Дмитра Павличка, Миколи 
Вінграновського, Івана Драча свідчать про зворотнє: великі можливості щодо розмаїття 
не лише дисонансної, а й звичної рими, асонансної. Хоча справді рима мене особисто 
іноді сковує (зізнаюся в слабинці особистої поетики). Я відчув це випрацьовуючи твори 
до книги восьмивіршів “Едельвейси”, де довелося заримувати 5460 рядків, або 682 твори, 
що мають 1364 строфи... Це, крім римованої “Перспективи” з понад 500-ми творами. 
Мені здається, що верлібр більше імпонує моєму характерові. Знову ж зішлюся на 
спостереження професора Степана Крижанівського, який і писав, що у моїх творах “уже 
чітко проглядають риси власного почерку... як відображення рис... характеру” (передмова 
до зб. “Секунди серця”). Щось подібне писав і літературознавець Тригер Мовчанюк.

Я справді мрію утвердити карпатський верлібр, продовжити, поглибити справу 
попередників. З публікованих творів укажу на вибір, здійснений у книзі “Симетрія”. Я 
не цураюся й літературної теми у верлібрі. А чому виникла необхідність укладення 
спеціальної збірки? По якомусь часі я пішов за принципом, щоб не відчувався перепад 
стилю (на це вказував мені й перекладач Ріталій Заславський). А принцип формування 
збірки, враховуючи і жанрові чи підвидові ознаки -  благородний. Дехто, правда, вва
жає такі збірки монотонними. Але це справа власного смаку. Стильова єдність працює 
на однорідність. (Я іду за цією тезою і далі, укладаючи книгу... мініатюр, які у свою 
чергу за кількістю рядків і циклізуватиму).

Книга верлібрів “Біоритми” стане першою в практиці карпатського поета, загалом 
літературного процесу (люблю бути всюди першим). Сам жанр, як для крайового пись
менства таки незвичний, не практикований широко, а тут - ціла книга... Шляхетна форма 
без формальних ознак віршування потребує читачевої підготовки. Я культивуватиму 
верлібр як уже необхідність моєї душі, мого серця. Два крила має моя поезія -  традиційне 
віршування й модерне. До останнього, опріч графічної поезії та загалом формальних і
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формалістичних пошуків, я зараховую і верлібр. Все ж, він не є традиційною формою, не 
зважаючи на сивий вік, якщо виводити його з усно-поетичної творчості народу.

Мій верлібр має свій внутрішній темпоритм, свою синтагму, свій синтаксично- 
стилістичний період. Тематично я сприйняв пораду теоретика Євгена Адельгейма, що 
треба намагатися бути місцевим поетом, тобто вибором теми, засобів, рости на своєму 
грунті, як він афористично скаламбурив, аби мій фольклор стояв наді мною, а я водно
час -  над ним... Я розумію цю метафору критика як мудру установку творчого засвоєн
ня народнопісенного багатства, а не сліпого наслідування. Книгу “Срібні силуети”, що 
має два томи, я укладав, пам’ятаючи це судження, висловлене Євгеном Адельгеймом у 
листі до мене. Мій верлібр на карпатському загрунті підказується мені серцем і душев
ними проблемами, що ув’язані зі сьогоденністю настільки, як і з історією.

Два мої крила, точніше -  стильове двокрилля моєї поетики є двоєдиним. Інакше 
не буде забезпечено польоту.

І в той же момент практикую не лише внутрішньо-ритмово чисті верлібри, а й 
комбіновані, коли -  зрідка -  рефреном підключу й римовані рядки. Симетрію фрази 
визначаю не лише за сердечним тактом, а й навіть красою розміщення слів, тією ж 
структурною моделлю лексем чи навіть окремих морфем.

В останні роки я звернувся до короткого верлібру. В моєму розумінні мініверлібр -  
це згущений афоризм. Я, може, згрупую їх в розділ “Біоритми-2” (чи “Біоритми-Два” — 
таке написання).

У мені живе велике бажання якомога швидше пустити у світ книгу верлібрів (свої 
внутрішні суперечки, діалоги про пріоритетність видання я вже вирішив). Не без гумору 
буду вірити у таку практичну можливість (а гумору в моїх верлібрах, як і гротеску, сарказ
му — чимало), яку потрібно наближувати. Ця книга суттєво виповнила б цикл моїх 
поетичних публікацій, мовби замкнула його, за умови одночасного виходу й книги 
мініатюр та книги поем, що попри мою видавничу активність лежать в шухляді більше 
десятьох літ. І книги-дослідження модерну-авангарду з додатком зразків власного вироб
ництва. Як писав колись Федір Потушняк, -  щоб доказати Європі, що й карпаторусин 
на щось здатний (я ледь модифікував його вислів-намір)...

Якого слова прагне нинішній день? Гадаю, не залізного псалому, карбованих ям
бічних ритмів... Нинішній день, ймовірно, прагне тихого слова, природньої (натуральної) 
інтонації. Такі й забезпечуються верлібром, що наприкінці ХХ-го віку з новою силою 
вривається в україномовну поезію (чи тільки?), як свого часу -  наприкінці ХІХ-го і в 
перші десятиріччя ХХ-го -  так запанував у серцях і умах землян, що прагнули нового 
слова. Як поет я хотів би скористатися цим викликом. Чи вдасться? Вірю і пробую.

Fedinisinec Volodimir

ASZABADVERS ÁLTALÁBAN ÉS AZ 
ÉN KÖLTŐI GYAKORLATOMBAN

R e z ü m é

A kárpáti regió költőinek gyakorlatában a szabadvers egész a 2. világháborúig meglehetősen ritka jelenség volt. 
ma azonban annál gyakoribb. A szabadvers hazája а XIX. sz. második felének Franciaországja. Az ukrán clmcletirók 
vitatják ezt az állítást, mondván, hogy az már az ősi ukrán folklórban is megvolt. A szabadvers sajátos stilisztikai -  s 
szintaktikai nyelvi szerkezet, amely belső ritmussal cs belső szimmetriával rendelkezik, miközben a jelenségek kívülről 
nem mutatkoznak. Az én számomra a szabadvers az önkifejezés eszköze. Dolgozatomban ennek sajátságait fejtem ki.

152



GÖRÖMBEI ANDRÁS

(Debrecen)

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR IRODALOM FŐ SAJÁTOSSÁGAI

A Trianonban szétdarabolt magyarság egy ideig abszurdnak tartotta azt, ami vele történt, 
s a különböző országokba került kisebbségi magyarok is időleges tévedésnek, átmeneti 
jellegűnek gondolták új helyzetüket. Szellemi életükben a megbonthatatlan egység tudatát 
őrizték. A történelem azonban nem erkölcs és nem logika szerint működik. A kisebbségi 
magyarságnak tudomásul kellett vennie új helyzetét, hiszen naponta tapasztalta annak 
sorsformáló tényeit.

Az 1938-as és 1940-es bécsi döntések rövid időre részben korrigálták Trianont, a második 
világháború után azonban az új békediktátumok -  némi módosításokkal -  ismét megerősítették 
azt. A kommunista diktatúrák pedig szinte hermetikusan elzárták a kisebbségi magyarságot mind 
Magyarországtól, mind a más országokba került kisebbségi magyarságtól. Ez a tény rendkívül 
súlyos gondokat okozott a magyar kultúrában is, felmérhetetlen értékpusztítás, értékvesztés történt.

A magyar szellemi élet mértékadó képviselői sohasem fogadták el ezt a szellemi 
szétdaraboltságot. Az országhatárokat a nemzeti kultúra szempontjából nem tekintették döntő 
jelentőségűnek, azok kényszerű tiszteletben tartása mellett is a nemzeti kultúra lényegi egységét 
hangsúlyozták. Természetesen elismerték azt is, hogy a magyar nemzeti kultúra az egyes 
kisebbségi közösségekben azok speciális helyzete és történelme folytán egy másik nemzeti 
kultúrához is kapcsolódik másodlagos -  az anyanyelvnél és a történelmi hagyományoknál 
kisebb hatókörű- elemek révén. A “kettős kötődés” magyar szempontból fölöttébb nagyvonalú 
elmélete azért jött létre a hatvanas évek végén, hogy ellensúlyozza a kisebbségi magyar 
kultúrákat kisajátító többségi törekvéseket.

A magyar nemzeti kultúra szerves működése azonban a diktatúrában -  mint az köztudott— 
illúziónak bizonyult.

Mindegyik kisebbségi magyar irodalomnak egészen speciális külön sors jutott lélekszám, 
helyi történelmi és kulturális hagyományok, s a jelenkori létet meghatározó szellemi, politikai 
és gazdasági körülmények tekintetében egyaránt. A magyar nemzeti kultúra egészéhez való 
viszonya is mindegyiknek másként alakult.

A kárpátaljai magyar irodalom sajátosságait alapvetően meghatározza az, hogy a kultúra 
szempontjából a kárpátaljai magyarságnak minden lényeges vonatkozásban a legnehezebb 
történelem jutott.

Bár ez a terület a honfoglalástól Trianonig Magyarország szerves része volt, s bár vannak 
értékes lokális kulturális hagyományai, peremhelyzete következtében soha nem volt olyan önálló 
kultúrája, mint például Erdélynek. Ennek az önálló entitásnak a kialakulását a Trianon utáni 
történelme is gátolta. A két háború között Csehszlovákiához, majd néhány évig Magyarországhoz 
tartozott, “önálló” kisebbségi életét csak a második világháború után kezdte. S olyan körülmények 
között, amelyek a szellemi élet elemi személyi és intézményi formáit sem tették lehetővé.

Jelentős művészi értékek keletkezéséhez a tehetségnek is színvonalas szellemi közegre 
van szüksége. Enélkül a nagy tehetség sem képes kibontakozni. Kárpátalján pedig egyetlen 
jelentős aktív magyar művész és tudós sem maradt a kisebbségi lét kezdetekor.
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Éppígy hiányoztak hosszú évtizedeken keresztül a legelemibb intézményi keretek is.
A művészetnek létfeltétele az autonómia, a teljes szabadság. A kárpátaljai magyar irodalom 

kibontakozását egészen a rendszerváltoztatásig az elemi szabadság hiánya feltűnően gátolta. 
Ez az alig több mint másfélszáz ezernyi magyar kisebb közösség annál, hogy ne tudta volna 
mindenki, mit követtek el 1944 novemberében az itteni magyarsággal, hiszen a kétszázezemyi 
kisebbségből húszezren estek áldozatul. Szükebb közösség annál is, hogy ne érzékelte volna 
mindenki az elemi emberi jogok hiányát...

Minderről azonban évtizedeken keresztül szólni sem lehetett Kárpátalján.
A szovjet diktatúra csak olyan irodalmat engedélyezett, amelyik meg sem kísérelte a 

valóságos tények művészi számbavételét.
Bállá László működése épp ezért fölöttébb ellentmondásos. Érdeme a kárpátaljai magyar 

irodalom elemi intézményi formáinak kialakítása, egyáltalán ennek az irodalomnak az elindítása, 
de súlyos vétsége, hogy a pártirányítás elvtelen végrehajtójaként működött, s így gátolta is azt, 
amit segítenie kellett volna. Neki körülbelül annyi könyve jelent meg, mint az összes többi 
kárpátaljai magyar írónak együttvéve, munkássága azonban elsőrendűen mennyiségi, nem pedig 
minőségi tényezője a kárpátaljai magyar irodalomnak. Ami érték született a kárpátaljai magyar 
irodalomban, az hosszú időn keresztül éppen az általa a hivatalosság rangján képviselt parancsok, 
utasítások ellenére jött létre. Könyveinek számát pedig úgy is kell néznünk, hogy hatalmi 
pozíciója folytán többnyire ő töltötte ki a kárpátaljai magyar irodalom számára engedélyezzen 
évi egy-két könyvnyi keretet.

Az irodalom legbensőbb hivatása az, hogy a maga teremtett világával kifejezze az egyén és 
a közösség közérzetét, világlátását, világérzékelését. A jelentős műben az alkotó személyiség a 
maga teljes habitusával, érzéseivel, ismereteivel koncentráltan benne van. A művészi érték nagyon 
összetett. Sokféle érték-elem szintézise, de ezek között az őszinteség, a témával szembeni teljes 
nyitottság és szabadság erkölcsi kötelességként, a hitelesség kritériumaként szerepel.

A kárpátaljai magyar irodalom rendszerváltoztatás előtti periódusában ebből a szempontból 
sajátos tudathasadásos kettősség figyelhető meg. Az az irodalom, amelyet a hatalom 
engedélyezett, a kötelező optimizmust hirdette. Az alaphangot Bállá László adta meg Zengj 
hangosabban! című verseskötetével... Prózai müvei is többnyire egy-egy szovjet kampányhoz 
köthetők tematikailag és hangvételben egyaránt.

Jellemző, hogy amíg ez a dogmatikus szemlélet uralkodott, a kárpátaljai magyar irodalom 
reprezentatívnak szánt antológiáinak a megjelenését mindig a Szovjetunió valamely kerek 
évfordulója tette lehetővé, s az is kórkép értékű, hogy ezek az antológiák címűkkel és 
hangvételükkel egyaránt a problémátlan optimizmust sugározták: A várakozás legszebb reggelén 
(1972), Szivárványszínben (1977), Lendület (1982), Sugaras utakon (1985).

Éppennyire jellemző és leleplező ugyanakkor, hogy amint a történelem félresöpörte az 
elvtelen szolgalelkűség kötelező optimizmusát, a kárpátaljai magyar irodalmat legteljesebben 
bemutató antológiának Vergődő szél1 (1990) lett a címe, s ezt a címválasztást telitalálatnak 
minősítette a kritika, hiszen a kárpátaljai magyar irodalom történetének első négy és fél évtizedét 
valóban ez a minősítés illeti meg igazán.

A hosszan élő dogmatikus szemléletnek a kötelező ünnepi hangvétel mellett a másik 
kártékony vonása a hagyományszemlélet beszűkítése volt. A kisebbségi irodalmaknak a nemzeti 
irodalmon belüli egyenlő esélyét éppen az biztosítja, hogy a nemzeti kultúra egészéből vehetnek 
ösztönzéseket a múltat és a jelent illetően egyaránt. Ehelyett a “szovjet magyarok” fogalmát

1 Vergődő szél. A kárpátaljai magyar irodalom antológiája 1953-1988. Összeállította, a szövegeket gondozta, a 
jegyzeteket cs az utószót írta M. Takács Lajos. Magvető, 1990. 607 1.
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meghonosítani igyekvő szolgalelkűség a kárpátaljai magyar irodalom hagyományait is ijesztően 
le akarta szűkíteni. Nemcsak az egyetemes magyar nemzeti hagyománytól akarta elszakítani 
ennek a nemzetrésznek az irodalmát, hanem még a kárpátaljai magyar hagyománytól is. “A 
Kárpátontúlon ma működő szovjet magyar írók elődei semmiként sem azok a különböző rendű 
és rangú eszmei meggyőződésű és kötődésű, egymással kapcsolatban alig levő magyar 
toliforgatók, akik a felszabadulás előtti időkben véletlenül épp az egykori Ung, Bereg, Ugocsa 
megyében és Észak-Máramarosban tevékenykednek, hanem... sokkal inkább azok a szerzők, 
akik ugyancsak szovjet magyar írókként a mieinkkel teljesen azonos ideológia alapján, 
ugyanazon esztétikai elvek szerint, egységes csoportba szerveződve tevékenykedtek a 
Szovjetunióban a két világháború között, a második alatt és még egy ideig utána is... Zalka 
Máté, Illés Béla, Hidas Antal, Gergely Sándor, Karikás Frigyes, Gereblyés László, Lányi Sarolta, 
Gábor Andor, Madarász Emil és mások...”2 Az önmagát erősíteni igyekvő dogmatizmus így 
akarta még 1975-ben is a kárpátaljai magyar irodalom kizárólagos hagyományává tenni azokat 
az írókat, akik proletkultos dogmatikus hevületükben 1931-ben József Attilát és Móricz 
Zsigmondot lefasisztázták, s akiknek József Attila azt üzente, hogy majd akkor áll velük szóba, 
ha egyes számú alanyhoz egyes számú állitmányt tesznek3.

A kárpátaljai magyar irodalomnak a kötelező optimizmus és az esztétikai dogmatizmus 
ellenében kellett kibontakoznia. Értékesnek, időtállónak éppen azok a müvek minősülnek máról 
visszatekintve, amelyek szembeszegültek ezekkel a követelményekkel, közvetlen hagyomány
ként vállalták az egyetemes magyar kultúrát és reális képet igyekeztek adni a kárpátaljai 
magyarság életéről, közérzetéről.

Tragikus sajátossága a kárpátaljai magyar irodalomnak, hogy az összetettebb szemlélet 
kialakítása a dogmatizmus továbbélése miatt egészen a rendszerváltoztatásig áttörhetetlennek 
bizonyuló akadályokba ütközött. Az irodalom fejlődésének ritmusát a nyitódási kísérletek 
kibontakozása, majd azok szétzúzása jellemzi. A hatvanas évek közepén Kovács Vilmos pályája 
mutatja ezt modellszerűen. A hatvanas évek elején készült regénye, a Holnap is élünk a 
kárpátaljai magyarság második világháború utáni sorsáról adott képet. Megjelenését sok 
vizsgálat előzte meg, 1965-ben végre kiadták, de azonnal betiltották, kivonták még a 
könyvtárakból is4. Ez a regény a kárpátaljai magyarság több egzisztenciális és morális 
problémáját vetette föl, mint az egész addigi kárpátaljai magyar irodalom együttvéve. Nem 
hibátlan mű ez, a főszereplő kivételével nincsenek kidolgozott jellemei, s dialógusai nem képesek 
az egyéniségek összetett bemutatására. A néhány vonással fölvázolt alakokban mégis sikerült 
egy korszak hiteles atmoszféráját megragadnia Kovács Vilmosnak. Modern, tömörítő 
átvetítésekkel mutatja meg a múlt és a jelen tragikus párhuzamait és összefüggéseit. Hősében 
olyan alakot formál meg, aki történelmi tapasztalatai ellenére sem hajlandó elfogadni sorsának 
abszurditását. Megpróbál szembefordulni a továbbélő politikai és művészi dogmatizmussal, 
de menekülésre kényszerül. Kovács Vilmos regénye nemcsak a személyi kultusz időszakának 
törvénytelenségeiről ad hiteles képet, hanem az ötvenes és hatvanas évek fordulójának 
nyomasztó társadalmi, szellemi légköréről is. Ezt a regényt -  társadalomkritikai bátorsága

2 A Kárpáti Igaz Szó 1975. dec. 7.3. p. Neon mell. 38. számából idézi: Bottlik Józscf-Dupka György: Hz hát a 
hon... Mandátum Kiadó Budapest, Universum Kiadó Szeged, 1991. 191.1.

3 A magyar prolctárirodalomplatformtcrvczctc. In.: Latinovits Zoltán: Verset mondok, c.n. 165-166.
4 A Holnap is elünk megjelenésének és “fogadtatásának” körülményeit már gazdag szakirodalom elemzi. Pl.: M. 

Takács Lajos: Regénysors, írósors, sorsregény. In.: Kovács Vilmos: Holnap is élünk. Második, átdolgozott kiadás. 
Csokonai Kiadó Debrecen, Kárpáti Kiadó Ungvár, 1989. 207-214. és Tóth István: Kovács Vilmos Holnap is élünk 
című regénye megjelenésének körülményeiről. Hitel, 1995.4.92— 100.
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miatt -  még a nyolcvanas években is azzal vádolta a továbbélő dogmatikus kritika, hogy torz 
képet festett “Kárpátontúl társadalmának életéről”5. Új kiadására negyedszázadot kellett várni.

Az e regényben megnyilatkozó összetett történelmi látásmód fölerősítette Kovács Vilmos 
költészetének történelmi érzékenységét, felelősségtudatát is. Hangja visszafogottabb, 
meditatívebb lett, keserű és illúziótlan. Csillagfénynél (1968) című harmadik kötete szintén 
kiemelkedő értékű müve a kárpátaljai magyar irodalomnak. Ösztönzője is annak a tehetséges 
fiatal költőgenerációnak, amelyik ekkor talált mesterére igazán Kovács Vilmosban. Eszméltető 
hatású volt Kovács Vilmos és S. Benedek András közös tanulmánya 1970-ben a Tiszatájban is6. 
Ez az írás először adott számot a kárpátaljai magyar irodalom történetéről hitelesen, az értékek 
iránti fogékonysággal. Kovács Vilmos olyan támadások középpontjába került, amelyek 
lehetetlenné tették pályája további kiteljesülését, félbetörték terveit.

Ugyanez lett a sorsa annak a fiatal generációnak, amelyik az 1963-ban megnyitott ungvári 
magyar tanszék hallgatóiból szerveződött, s Kovács Vilmosban talált segítő mesterre. Az 1967- 
ben létrehívott Forrás Stúdió tehetséges fiataljai néhány publikációjuk alapján a hetvenes évek 
elején már Magyarországon is ismertté váltak. Tőlük lehetett remélni a kárpátaljai magyar 
irodalom megújulását. A dogmatikus “ideológiai terror”7 azonban Kovács Vilmossal együtt 
őket is lehetetlenné tette. Több üktől megvonták egy időre az egyetemi tanulás jogát, sorkatonai 
szolgálatra vitték őket. Sokáig nem publikálhattak. A Forrás Stúdiót pedig a felülről irányított 
József Attila Stúdió váltotta fel. Az irodalomban a sors nem állítható a művek helyére. Annyi 
azonban bizonyos, hogy Fodor Géza, Vári Fábián László, Zseliczki József pályáján az 
“ideológiai terror” jóvátehetetlen törést okozott. A művész fejlődéséhez, kibontakozásához 
ugyanis folyamatos alkotómunkára, állandó szellemi aktivitásra is szükség van. Ők pedig hosszú 
ideig nem publikálhattak, napi megélhetési gondokkal küzdöttek. Első vékonyka könyvük csak 
a redszerváltoztatás után jelent meg. Amikor az utánuk fellépő fiatalabbak némelyike- Bállá 
D. Károly, Nagy Zoltán Mihály -  már több kötettel rendelkezett. “A Kovács Vilmossal és a 
Forrás Stúdió fiataljaival szemben táplált bizalmatlanság a kárpátaljai magyar irodalom egészére 
is átvetült, s a hetvenes évek el ej én-derekán induló újabb írórajnak ismét a hangsúlyos pártosság 
vállalásával sikerült megszólalnia.

Mindnyájan megírtuk a magunk Lenin-versét, békeversét, pufogtak frázisaink, sugároztunk 
az optimizmustól. Ha borúsabb, ne adj isten pesszimista verset akartunk publikálni, mellé tettünk 
két harsányat, talán így elmegy. Aztán a két harsány megjelent, a borús kimaradt... Jöttek a 
nyolcvanas évek, egyetlen nagy tapstól zengett az ország”8.

A kárpátaljai magyar kultúra történetében a rendszerváltozás alapvető fordulatot hozott. 
Egyenesen lenyűgöző az a szellemi fölszabadulás és kibontakozás, amit az utóbbi fél évtizedben 
a kárpátaljai magyarság véghez vitt. Ez a folyamat a nyolcvanas évek második felének 
megváltozott politikai légkörében indult, s a rendszerváltoztatás után teljesedett ki. Ennek az 
új korszaknak a kultúrában az a leginkább szembetűnő jegye, hogy a kárpátaljai magyarság 
határozottan megfogalmazta saját kisebbségi magyar identitását. Korábban ez az irodalom 
nem vállalhatta nyíltan nemzetiségi sorstudatát, a dogmatikus politika minden ilyen próbálko
zást üldözött. “A kárpátaljai magyarság az elmúlt évtizedek szorongásai, megaláztatásai-

s Vaszócsik Vera írt ilyen szellemben a Sugaras utakon című antológia utószavában. Ungvár, 1985.
6 Kovács Vilmos-Benedek András: Magyar irodalom Kárpát Ukrajnában. Tiszatáj, 1970. 10. sz. 961-966.; 12.' 

sz. 1144-1150.
7 Fodor Géza: Keresztezett égboltok alatt. In.: Nézz töretlen homlokomra. A Forrás Stúdió versantológiája. 

Intermix Kiadó, Ungvár-Budapcst, 1994. 235-240. és Fodor Géza: Egy lakhatóbb világ felé. In.: Kovács Vilmos: 
Testamentum. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1992.129-148.

s Balia D. Károly: KIS (ebbségi) magyar Skizofrénia, Galéria Kiadó. Ungvár-Budapcst, 1993.49.
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megalázkodásai után csak az 1980-as évek második felében talált nyíltan és igazán magára:
gyökereire, hagyományaira, nemzeti tudatára, magyarságának nyílt vállalására. A hosszú 

évek során visszafogott, de mégis felhalmozódott szellemi potenciál eddig soha nem tapasztalt 
mozgásba jött”9.

Még 1984-ben megszervezték a Kárpátalján az első magyar művelődési egyesületet, a 
beregszászi Illyés Gyula Magyar Irodalmi Klubot. Ennek engedélyezését még a véletlen 
segítette: a hatóság emberei Illés Bélával tévesztették össze Illyés Gyulát... Néhány évig nem 
is lehetett folytatása a művelődési egyesületek létrehozásának. A nyolcvanas évek végén azonban 
minden jelentősebb magyar jellegű helységben létrehoztak olyan művelődési egyesületet, 
amelyik már az elnevezésével is jelezte a helyi és egyetemes magyar hagyományok együttes 
ápolását, a magyar nemzeti tudat frissítését10.

Ez a művelődési mozgalom vezetett aztán 1989. február 26-án a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség megalakításához. A kárpátaljai magyarság igen gyorsan kialakította saját 
intézményrendszerét.

Az irodalomban az 1987-es Évgyűrűk című kiadvány volt az első olyan kötet Kárpátalján, 
amelyik nyíltan és tudatosan vállalta a kisebbségi magyarság magyar nemzeti és történelmi 
azonosságtudatát. 1988 januárjában a József Attila Stúdió József Attila Alkotóközösséggé 
alakult át. Célul tűzte ki mindazon alkototók tevékenységének összefogását, akik a kárpátaljai 
magyar szellemi élet fellendítésén, a magyar anyanyelv megőrzésén és ápolásán fáradoznak11. 
Az ötvennél több alapító tag közel fele író.

1989 augusztusában megjelent a kárpátaljai magyarság első irodalmi folyóirata, a Hatodik 
Síp. Majd 1993 tavaszán új irodalmi folyóirat indult Pánsíp címmel. A Magyar írószövetség 
1990-ben öt kárpátaljai magyar í ró t-Balia D. Károlyt, Bállá Lászlót, Horváth Sándort, Füzesi 
Magdát és Vári Fábián Lászlót- vett fel tagjai sorába. 1991-ben Dupka György és Fodor Géza 
is írószövetségi tag lett. 1992. szeptember 26-án a Magyar írószövetség kárpátaljai tagjai -  
Balia D. Károly, Füzesi Magda, Horváth Sándor, Vári Fábián László, Fodor Géza, Dupka 
György -  megalakították a Magyar írószövetség Kárpátaljai írócsoportját.

A megelevenedett szellemi életet közvetlenül tükrözi a könyvkiadás. Az új könyvkiadók 
olyan intenzitással kezdték meg működésüket, hogy Kárpátalján négy év alatt több kárpátaljai 
magyar szépirodalmi és történelmi, művelődési munka jelent meg — jelentős magyarországi 
segítséggel - ,  mint a korábbi négy és fél évtized folyamán. Különösen Dupka György kiadói 
szervezőmunkáját kell kiemelnünk. Az általa irányított Intermix Kiadó Kárpátaljai Magyar 
Könyvek című sorozata 1992-ben indult Fodor Géza kötetével, s 1995-ben Bállá Teréz 
verseskötete már e sorozat hatvanadik darabja. A Balia D. Károly által vezetett Galéria Kiadó 
is értékes müvek sorát adta ki az utóbbi években.

A kárpátaljai magyar irodaim sajátosságaihoz tartozik, hogy magát az irodalmiságot jóval 
szélesebben kell értelmeznünk, mint a nemzeti irodalmak esetében ez szokásos, hiszen a szellemi 
közeg megteremtése, a kisebbségi értékek számbavétele nélkül elképzelhetetlen az irodalom 
autonóm működése.

A kárpátaljai magyarság kultúrájának bemutatásában a korábbi szórványos érdeklődés 
után a nyolcvanas évek végén magyarországi irodalmárok is fontos munkát végeztek. M. Takács 
Lajos adta ki 1990-ben a mindeddig leggazdagabb kárpátaljai magyar irodalmi antológiát. О 
jelentette meg Kovács Vilmos regényének új kiadását is. Pál György pedig 1990-ben jelentette

9 Pál György: A magyar irodalom Kárpátalján ( 1945-1990). Nyíregyháza, 1990.48.
10 Dalmay Árpád. In.: Ötágú síp. Tisztelgés Illyés Gyula emléke előtt. Galéria Kiadó. Ungvár, 1992. 20-21.
11 BottlikJózsef-Dupka György: Ez hát a hon... Mandátum Kiadó, Budapest-Universum Kiadó, Szeged, 1991.199.
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meg a kárpátaljai magyar irodalom történetét bemutató könyvét. A kárpátaljai származású 
S. Benedek András (Tettenérhető történelem, 1993) Kárpátalja történelmének és kultúrtörténetének 
összefoglalását készítette el. Botlik József és Dupka György Ez hát a hon... Tények, adatok, 
dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből. 1918-1991. című kötete áttekinti a kárpátaljai 
magyarság egész történelmét, minden lényeges művelődéstörténeti tényezőt ismertet és 
dokumentál. Ők adták ki 1993-ban a Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján című, 
szintén alapvető fontosságú könyvet, melyben az egyes kárpátaljai települések alapos bemutatása 
előtt A harmadik kisebbségi korszak mezsgyéjén címmel külön kis könyvnyi terjedelemben 
vetnek számot a kárpátaljai magyarság jelenkori helyzetével.

Ezekkel a munkákkal párhuzamosan számos olyan könyvet kellene még megemlíteni, 
amelyekben a kárpátaljai magyarság saját történelmét és kultúráját méri fel, nemzetiségi tudatát 
erősíti. Közülük különösen fontos a Dupka György által közreadott Kárpátalja magyar személyi 
és intézmény-adattára, valamint a Koncepciós perek magyar elítéltjei. A sztálinizmus áldoza
tainak emlékkönyve. 1944-1957. című kötet. Az előbbi a szellemi értékek széles körére hívja 
fel a figyelmet, az utóbbi pedig a kárpátaljai magyarság történelmének legtragikusabb 
időszakával szembesít. Vári Fábián László kárpátaljai magyar népballadagyűjteménye (Vannak 
ringó bölcsők, 1992) és Keresztyén Balázs által kiadott kárpátaljai történeti és helyi mondák 
(Rákóczi virágai, 1992) is fontos a kárpátaljai magyar irodalom szellemisége szempontjából. 
Gortvay Erzsébet Ezer évig nem volt itt semmi? (1993) című publicisztikai kötete a magyar 
hagyományok tudatosításával egészíti ki ezt a vázlatos szellemi körképet. Dupka György és Váradi- 
Stemberg János pedig- szintén a régebbi kárpátaljai magyar hagyományok fölelevenítésének, 
tudatosításának a szándékával—összeállította az 1919-1944 közötti időszak kárpátaljai magyar 
íróinak antológiáját (Kisebbségi ének a beregi rónán, 1992).

íme, amint a kárpátaljai magyarság fölszabadult a szovjet diktatúra alól, sürgősen 
megfogalmazta önmagát, föltárta múltját: tudatosította a magyarsághoz tartozását nyelvi, 
történelmi és kulturális vonatkozásban egyaránt.

A kárpátaljai magyar szépirodalom eddigi legszebb értékei is ebből a sajátosságból nőttek 
föl. Erről győzhet meg bennünket a kárpátaljai magyar irodalom jelenkori számadása. A 
kárpátaljai magyar irodalom 1991-ben elkezdődött új korszakának egyik szembetűnő vonása 
az értékek felmutatásának, tudatosításának az igénye.

Jellemző e kisebbség nehéz sorsára, hogy legszebb művészi értékei motivikusan is, 
közérzetileg is szorosan kapcsolódnak ehhez a sorshoz. Most avatja legfontosabb belső 
hagyományává a kárpátaljai magyar irodalom Kovács Vilmos életművét. Regénye most vált a 
kárpátaljai magyarság közkincsévé. Olyan sorstudatosító, sorsfelmérő versei, mint a Verecke 
és a Testamentum csak most jelenhettek meg kötetben. Müveiből két válogatás is készült, 
mindkettő alapos tanulmányok kíséretében jelent meg (Testamentum, 1992;... folytatás, 1993).

A megváltozott történelem arra ösztönözte Bállá Lászlót, hogy regénytrilógiában vessen 
számot a kárpátaljai magyarság egész történelmével (Azt bünteti, akit szeret, 1990; A Nagy 
Semmi, 1993; A végtelenben talákoznak, 1994). A három regényben három különböző életút 
foglalja magába a szovjet rendszer bírálatát. Amit Bállá korábban kiszolgált, most elveti. Az 
olvasó csak ámul e változáson, mégis örül az igazabb képnek.

Az értékmegmutatás és értékrehabilitáció igényével jelentették meg az egykori Forrás 
Stúdió tagjainak antológiáját (Nézz töretlen homlokomra, 1994), melynek függeléke a Forrás 
Stúdió történetét is áttekinti, annak dokumentumait is tartalmazza. Megjelentek végre az egykori 
Forrás Stúdió tagjainak sokáig késlekedő és késleltetett kötetei (Vári Fábián László: Kivont 
kardok közt, 1992; Fodor Géza: Erdőn, mezőn gyertyák, 1992; Zseliczki József: Rokonom, csillag,
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1994; Bállá Teréz: A hallgatás oszlopai, 1995). Ugyancsak értékreprezentáció és léthelyzettudatosítás 
kíván lenni a Magyar írószövetség Kárpátaljai írócsoportjának antológiája, a Sors, megírva, melyben 
“a kisebbségi lét króniájaként sorakoznak egymás mellett a versek és novellák”12.

A kárpátaljai magyar irodalom új korszakának jellegzetességei közé tartozik az is, hogy 
néhány fiatal író pályája most bontakozott ki nagyívűen. A szabadabb légkörnek, a tematikai 
tabuk felszámolásának van nagy szerepe ebben. Két könyv kap ebben az összefüggésben nagy 
jelentőséget. Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya (1991) című kisregénye lírai monológ formában, 
egy meggyalázott lány életén keresztül mutatja be a kárpátaljai magyarság 1994-es tragédiáját. 
Balia D. Károly KIS (ebbségi) magyar skizofrénia (1993) című közéleti esszé-gyűjteménye a 
kárpátaljai magyar kisebbség történelmi kényszerűségből létrejött skizofréniájának gondolati 
telítettségű és döbbenetes krónikája. Mindkét szerző jelentős költő és novellista, műfaj váltó 
remeklésük eszmei és esztétikai értelemben egyaránt a kárpátaljai magyar irodalom élvonalába 
helyezte őket.

Fontos sajátossága a kárpátaljai magyar irodalomnak, hogy legjobb müvei az egyetemes 
magyar kapcsolatrendszerbe kötődnek. Közös lelkűiét, közös hagyomány, közös motívumkincs 
működik bennük. A kárpátaljai magyar írónak, költőnek -  most, az összegző, értékfelmutató 
számadás idején világosan szembetűnik e z -  két igazi egyénítő forrása van: a kárpátaljai magyar 
sors és az ebből értelmezett egyetemes magyar kultúra.

A kárpátaljai magyar irodalom legjelentősebb müvei jellegzetesen kárpátaljai magyar 
alkotások. Folytatják Kovács Vilmos sorskifejező regényének és verseinek hagyományát. A 
közvetlenül megszólaló tájélmény, Verecke, a munkácsi vár, az Ung vidék, az “ibolyányi 
ölelésnyi töredék hazácska”, a verhovinai szél motívumai gyakran összekapcsolódnak a 
különlegesen kiszolgáltatott kisebbségi sors drámájával, a menni-maradni kérdésfelvetésével, 
s a gondolati érvekkel már nem erősíthető, de mélyről fakadó kötődés- és hűségvallomásokkal.

Az egyetemes magyar kultúra igen nagy erőforrásuk a kárpátaljai magyar költőknek. 
Reménytelennek látszó léthelyzetekben az egyetemes magyar kultúra klasszikusaihoz fordulnak, 
őket idézik, velük érvelnek. Fájdalmukat is őket idézve fejezik ki. Törvényszerű az, hogy 
legtöbbször a “magyar tragédia nagy énekeséinek, Ady Endrének sorslátását idézik, s hogy 
újabb irodalmunkból a magyar összetartozás eszméjét a legnehezebb időkben is védelmező 
Illyés Gyulához és Csoóri Sándorhoz kapcsolódnak utalásos, szellemi-erkölcsi kötődésüket 
kifejező verseikben.

Szembetűnő és természetes, hogy a kárpátaljai magyar irodalomban különleges 
érzékenység mutatkozik meg más magyar kisebbségek, elsősorban az erdélyi magyarság 
létkérdései iránt. Balia D. Károly Tamási Áront, Dsida Jenőt, Kós Károlyt, Sütő Andrást, 
Kányádi Sándort, Szilágyi Domokost megszólító képverse (Székelykapu), Vári Fábián László 
Szervátiusz Tibor Dózsa-szobra előtt című költeménye és Farkas Árpáddal történt versbeli 
üzenetváltása (Vári Fábián László: E földről, Farkas Árpád: Az örök hó határa) csupán 
jellegzetes példák a sok-sok idézhető mű közül.

A kárpátaljai magyar irodalom előtt azzal nyílt meg a nagyívű kibontakozás lehetősége, 
hogy végre ez az irodalom is számot vethet a kárpátaljai magyar ember sorsával, létkérdéseivel. 
Nem magára vett program, hanem az alkotó ember belső parancsa szerint. A művészetnek 
vigasztaló sajátossága, hogy kínból, fájdalomból, küzdelemből teremti értékeit. E “töredék 
hazácska” legtehetségesebb alkotóinak művei ma már figyelmet érdemelnek és kapnak is az 
egyetemes magyar irodalomban.

12 Füzesi Magda: Utószó. In.: Sors, megírva. A Magyar írószövetség Kárpátaljai írócsoportjának antológiája. 
Intermix Kiadó, Ungvár-Budapcst, 1993. 120.
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Görömbei András

CHARACTERISTIC FEATURES OF HUNGARIAN LITERATURE 
IN THE CARPATHO-UKRAINIAN REGION

S u m m a r y

In the first four and a half decades o f its history, the development of Hungarian literature in the Carpatho- 
Ukrainian region had been characterized by the lack of personal as well as institutional conditions; ‘compulsory’ opti
mism and the dogmatic reduction of Hungarian literary traditions. The most important problems of the Hungarians of 
the region could not even be brought up by this literature. Several efforts had been made to enlarge the scope of 
literature, but these efforts had been suppressed by the political power. This is the reason why the carriers of these 
authors broke into fragments.

After the changes in political life in 1989-90-91, Hungarian intellectual life changed radically in the Carpatho- 
Ukrainian region. Hungarians firmly stated that they consider themselves a part of the Hungarian nation and expressed 
their wish to have a part in the complete cultural traditions of the Hungarian nation. In a short period of time they 
organized their own system of institutions; political and educational organizations, publishing companies and periodi
cals. They revaluated their history and traditions, rehabilitated values that had been suppressed so far. Literature started 
to deal with the most important historical and contemporary problems of the Hungarians o f the Carpatho-Ukrainian 
region. In the 90s a dynamic change has been brought about in this literature. More works on cultural history and on 
fiction have been published in these couple o f years than in the previous half-century. Progressive trends making use of 
the whole national culture, that is; new conditions o f a significant literature arc about to appear.
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PÁL GYÖRGY

(Nyíregyháza)

MAI IRODALMUNK KÁRPÁTALJÁN

Kisebbségi magyar irodalom -  kisebbségi magyar író, Trianon-szülte szóképződmény és 
fogalom. Ebben a sajátos és kényszerű léthelyzetben élő és alkotó költő azóta permanensen 
nehéz, olykor tragikus sorsot vállalt, különösen, ha Kárpátalján élt. Az itt született szellemre, 
eszmélése pillanatától többszörös elnyomás nehezedett: a társadalmi, a szellemi s legfőképpen 
a nemzetiségi diszkrimináció. E térségben a magyar ember- és írósorsot azok az események 
alakították, amelyek a Kárpátalján ebben a században történtek; a világháborúk, a többszöri 
államfordulatok és uralomváltások és ezek tragikus következményei. A II. világháború után a 
kárpátaljai magyarnak mindent ki kellett törölni az emlékezetéből, amit a “felszabadulásról”, 
az oroszokról, a szomszédokról (ukránokról, szlovákokról, románokról stb.), de még az 
amerikaiakról is tudott; legfőképpen pedig azt, amit saját magáról, identitásáról, arról: hogy 
magyar. És ezt békeszerződések, szovjetcsehszlovák “különmegegyezés” (a terület hovatarto
zásában) erősítették meg. Nem csoda hát, ha a háború borzalmaiból feleszmélt magyar szellem, 
illetve a szülőföldjén maradt és a helyét kereső fiatal értelmiség tudathasadásos állapotba került, 
vagy enyhébben szólva “kettős” tudattal élt a “felszabadulást” követő évtizedekben. A szovjet 
hatalom nemcsak a saját társadalmi berendezkedését erőszakolta rá a lakosságra, hanem a 
nemzetek mítoszait és hagyományait is a saját céljaira sajátította ki. Nemcsak az infantilis 
“különleges emberek vagyunk mi...” kategóriáját próbálta elhitetni, hanem pl. a “szovjet 
magyarok” és más hasonló szóképződményt is újszerű, “pozitív diszkrimináció”-nak tekintett. 
A kárpátaljai magyarság nagy többsége (miként az anyaországban élők is) -  minkások és 
értelmiségiek, szülők és gyermekek, papok és hívők és így tovább, ha élni akart, sok-sok 
kényszerű kompromisszumra kényszerült, s ezzel együtt vállalta a kettős tudatot, vagy éppen a 
“permanens” tudathasadást is. Egy maroknyi népcsoport és szellemisége kereste helyét ebben 
a számára idegen világban.

A szellem embere az egyéni és a közösségi tragédiákról, sőt még a kisebb sérelmekről 
sem több mint negyven évig hírt is alig adhatott a Kárpátaljáról. Ha mégis felemelte fejét és 
szavát, “táborokba” küldték, megalázták vagy jobbik esetben később “csak elhallgattatták”, 
felmondtak munkahelyén vagy behívták katonának, “lánctalpas huszárnak”. Ma már közismert, 
hogy a kárpátaljai magyar nemzettestet ért 1944-45-ös tragédiáról Kovács Vilmos adta az 
első nyilvános híradást az 1965-ben megjelent Holnap is élünk című regényében. Ugyancsak 
ő volt az, aki a Csillagfénynél (Kárpáti Kiadó, 1968) lírai kötetének Kísértés című versében 
hangosan kiáltott “egy lakhatóbb világot”. Regényét betiltották, egyéni sorsa kálvária lett, és 
tragikus, korai halálba torkollott 1977 őszén, alig ötven évesen. Az általa elhintett magból 
sarjadt ki az “új hajtás”, a Forrás-nemzedék (Benedek András, Bállá Gyula, Vári Fábián László, 
Fodor Géza, Zseliczki József és mások), akik Kovács szellemi vezérsége alatt, Fodó Sándor 
(ma a KMKSZ elnöke) buzdításaival és bátorításával komoly harcot vívtak a magyar “szép 
szóért”, az anyanyelvért, a magyar nyelvű oktatás ügyéért az 1960-as évek második felében. 
Ám az 1970-es évek elejétől ők is visszavonulásra kényszerültek. Elhallgattak, illetve írásaik 
nem jelenhettek meg, többen az anyaországba telepedtek át. Az 1970-es évek vége felé kezdte 
hallatni hangját egy újabb, főként lírikusként induló és beérkező raj (Balia D. Károly, Dupka 
György, Füzesi Magda, Horváth Sándor, Finta Éva, Kőszeghy Elemér, Nagy Zoltán Mihály és
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mások), akik a hivatalos Kárpáti Igaz Szó égisze és védőszárnyai alatt nevelkedtek ugyan, de 
művészet- és irodalomszemléletükben, társadalmi nézeteikben, az egykori Forrás Stúdió 
tagjaival együtt szívósan és kitartóan építkeztek; ma már úgy tűnik, tudatosan készültek a 
kárpátaljai magyarság problémáinak a megközelítésére, és többé-kevésbé felkészülten várták 
a “lakhatóbb világért” folytatott küzdelem újabb kibontakozásának lehetőségét.

A szellemi és a nemzeti megújulás jelei az 1980-as évek második felétől kezdtek 
érzékelhetővé válni; az Évgyűrűk (1987) című antológia megjelenése után pedig az események 
is felgyorsultak. Sorra alakultak a különböző (lokális) irodalmi és kulturális, önmüvelődési 
körök. így az Illyés Gyula kör (Beregszász), a Munkácsy Mihály kör (Munkács), a Drávái 
Gizella kör (Ungvár) stb., 1988-ban a József Attila Alkotóközözösség, a következő év elejére 
pedig megkezdhette működését a KMKSZ, a kárpátaljai magyarság kulturális és érdekvédelmi 
szervezete. 1989 végén megjelenik a kárpátaljai magyarság első irodalmi és kulturális folyóirata, 
a Hatodik Síp, a következő évben pedig a Kárpátalja, a KMKSZ kéthetenként megjelenő 
orgánuma; az előbbi Balia D. Károly, az utóbbi pedig Horváth Sándor szerkesztésével. A döntő 
változást az 1990-es évek hozták meg mind a szellem szabadabb szárnyalásában, mind a kiadott 
művek számában. Az utóbbi években több, esztétikai szempontból is jelentős irodalmi mű 
(regény, verseskötet, szociográfia, publicisztika stb.) jelent meg a Hatodik Síp Könyvtár, a 
Galéria Könyvtár, a Kárpátaljai Magyar Könyvek stb. sorozatokban, mint az 1970-80-as 
években együttvéve. Igaz, mindezek jelentős anyaországi támogatással. A kárpátaljai magyar 
író számára rendszeresebbé vált az átjárás a határokon és élőbbé a kapcsolat a hazai magyar 
irodalommal. Természetesen e rövid áttekintés nem vállalhatja magára mindezek bemutatását; 
érintését is alig. Inkább arra hívjuk fel a figyelmet, hogy kárpátaljai irodalmunk nemcsak 
társadalom- és történelemszemléletében változott meg jelentősen, hanem irodalmi, művészi 
színvonalában és -  ami ezzel együtt járt -  eredményeiben is. Az eddig többnyire egysíkú, 
egypólusú irodalom szélesebb skálájúvá, több szólamúvá vált.

Az első szólam forrásvidéke az elmúlt évtizedek történéseinek a felmérése, a magyarságot 
ért tragédiák, diszkriminatív eljárások bemutatása és dokumentálása a szépirodalom, illetve a 
pulbicisztika eszközeivel. Az utóbbi évek e témakörrel foglalkozó publicisztikai írásait, 
dokumentumait felsorolni is hosszú lenne. Ezt ezúttal nem is tartjuk feladatunknak. Néhány 
fontos kötetet azonban még is meg kell említenünk. Mindenekelőtt Botlik József- Dupka György: 
Ez hát a hon... (Mandátum Kiadó, Bp. 1991.) című tanulmánykötetét, a kárpátaljai magyarság 
Trianon óta tartó életéről és küzdelmeiről, és Balia D. Károly: Kis(ebbségi) magyar skizofrénia 
(Galéria Kiadó, Bp. 1993.) című publicisztikai kötetét, és ugyancsak a Balia D. Károly 
szerkesztésében megjelent Mezsgyén állva (Galéria Kiadó, Ungvár, 1993.) című interjúkötetet. 
Az előbbi az írónak az 1988-tól Magyarországon megjelent közérdekű írásait tartalmazza. 
Ezekben az esszé-szerű cikkekben a Peresztrojkácska (1988) címűtől a Reménytelen esetig 
( 1993) annak az állhatatos, szívós küzdelemnek és kritikának lehetünk a tanúi, amelyet a terület 
magyar értelmisége és maga a szerző folytatott az átalakulás és demokratizálódás éveiben a 
kárpátaljai magyarság érdekében. A Peresztrojkácska az egyetlen írás a kötetben, amelyik nem 
magyarországi lapban jelent meg először, hanem a Kárpáti Igaz Szóban. Jelentőségét az adja 
meg, hogy ezzel a cikkel kezdődött el a kárpátaljai magyar kisebbség sérelmeinek a nyilvános 
felvetése a helyi sajtóban. Ez akkoriban még meglehetősen “szokatlan hang” volt, sőt kissé 
meglepetés is Balia D. Károly részéről, hiszen őt, az eddig megjelent, főként lírai kötetei alapján 
halk szavú, a politikától visszahúzódó, nagy műgonddal alkotó, inkább “esztétizmusba” hajlá 
költői alkatnak ismertük meg. Lírai kötetei és novellisztikája az 1978-as Álmodj zenét-től 
kezdve a Sorsomhoz szegezve (1990), sőt a Hóban és homokon (1992) címűig erről 
tanúskodtak. Persze a Sorsomhoz szegezve több verse (Végső kongatás, Székelykapu, Tövisek 
közt stb.) már lírájában is jelzik a közérdek és a nemzeti értékek iránti érdeklődést és
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feladatvállalást. A Hatodik Síp, a Pánsíp szerkesztőjeként, íróként és költőként nemcsak 
kárpátaljai irodalmunk értékeit közvetíti, hanem az egyetemes magyar kultúra érdekeit is 
képviseli és védelmezi. “Azzal a cikkel -  írja a kötethez írt előszavában -  ma így érzem, saját 
magam számára sikerült lerombolnom a gátlások és óvatoskodások berlini falát; ...Én akkor 
szembesültem először őszintén, önámítás nélkül a valósággal”. Balia D. Károly valóságérzéke 
tiszteletet parancsoló szerénységgel párosul. A kárpátaljai magyarság sénelmeinek nyilvános 
felvetésével — írja tovább -  “természetesen nem a saját érdemeimet akarom hangsúlyozni, 
hiszen nem írásom tört meg valamely tabut, hanem a tabu oldódása engedte meg a cikkem 
megjelenését”. íme egyike az egyre ritkább őszinte szónak, és íme egy író, akit valóságérzéke 
nem hagyott cserben.

Az 1944^45-ös deportálások és a kárpátaljai magyarság Trianon utáni korszakának 
szépirodalmi feldolgozására és ábrázolására Bállá László az Azt bünteti, kit szeret (Háttér 
Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1990.), A nagy semmi (Háttér Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1993.) és A 
végtelenben találkoznak (Háttér Lap- és Könyvkiadó, Bp. 1994.), valamint Nagy Zoltán Mihály: 
A sátán fattya (Hatodik Síp Könyvtár, Bp. 1991.) című regényeikben vállalkoztak. Bállá László 
elsőként említett regényeiről e sorok szerzője írt részletesebb tanulmányt a Főiskolai Acta 
legújabb számában. (Lásd: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tomus 13 
Nyíregyháza, 1992.265-275. 1.) A nagy semmi című Balla-kötet időben és lényeges tartalmát 
tekintve az előzőnek a folytatása, és egyben több kötetre tervezett regényfolyamának, A 
végtelenben találkoznak címűnek a második könyve.

A címadás ezúttal is találó; a lényeget fejezi ki. A regény történéseiből és leírásaiból, a 
főszereplő életútjából, egyéni sorsából és más szereplők mozgatásából egyértelműen az derül 
ki, hogy a “világmegváltó” szándék, amely egykor a pétervári forradalom szikráiból gyulladt 
ki, füstté és korommá vált, “A nagy semmivé” lényegült. E korom nemcsak a környezetre, 
hanem az emberi szellemre is rárakódott, füstje pedig évtizedeken át intenzíven mérgezte a 
lelkeket. A nagy semmi elsősorban kisebbségi magyar sorsregény. De több is annál. Ducsay 
József alakja, egyéni sorsa és közéleti pályája kelet-közép-európai jelenség. Hű tükre és 
dokumentuma az elmúlt évtizedek küzdelmeinek és tévedéseinek, testi-lelki gyötrelmeinek és 
vívódásainak, a “tudathasadásos” értelmiségi léthelyzetnek, de annak a metamorfózisnak is, 
amely a társadalmi és művészeti tudatban az utóbbi években végbement.

Bállá László regényfolyamának harmadik kötete A végtelenben találkoznak (Háttér Kiadó, 
Bp. 1994). E regényének főszereplője egy alig húsz éves fiatalember, Gerlóczy Béla, aki az 
előbbi müvekben is jelen volt már mellékszereplőként, sőt egyik központi alakja volt korábbi 
elbeszéléseinek, az ún. “Gerlóczy-novellakömek” is. A regényben az ő szemszögéből és 
szemléletmódján keresztül elevenedik meg előttünk Kárpátalja és a vele szomszédos területek 
történetének csaknem fél évszázada, a Gerlóczyak három nemzedékének sorsa, s az ő sorsukban 
a kisebbségi magyarság sorskérdései a századelőtől a szovjet korszak első évéig. Ez a regény 
tágabb időtere. A másik, az “elbeszélő idő” mindössze néhány nap, a sztori pedig csupán annyi, 
hogy Gerlóczy Béla tanulmányainak folytatása céljából a már lezárt szovjet-magyar határon 
akar illegálisan átjutni egy megvesztegetett magas rangú szovjet határőrtiszt segítségével. A 
tiszt egy zárt katonai kenyérszállító kocsiban viszi ki a határsávba, ahol (feltételezhetően) egy 
őrs sötétzárkájában rejti el és bizonytalan időre magára hagyja. Ez a történet akkor zárul, 
amikor a határsávban az őt kísérő katona tudomására hozza: “megnyugodhat, ez már itt 
Magyarország”. És ez egyben a regény zárlata is.

Bállá e regényének is pontosan megtervezett szerkezete és ritmusa van. A regényfolyam 
előbbi nűveihez hasonlóan ezúttal is főszereplője életének egy döntő pillanatát ragadja meg, és a 
múltbeli történetek ebbe a döntő pillanatba, “idősíkba” ágyazódnak be a hős emlékezete, az 
emlékezet és a tudat időértékelése szerint csapongva, hol a saját, hol az apák, hol pedig a nagyapák
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küzdelmes életét és sorsát bemutatva. A regény szerkezetileg lezárt, de az író sejteti, hogy hősének 
még “útja” van. Gerlóczy Béla alakjával minden bizonnyal találkozni fogunk következő írásaiban.

Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya (Hatodik Síp Könyvek. Budapest-Ungvár, 1991.) 
című könyvében nemcsak a ma már jól ismert tragikus események, az 1944-45-ös deportálások 
történeti igazsága és az író hűsége ragadja magával az olvasót, hanem a megformálás módja, a 
téma sajátos és egyéni kezelése, a dokumentális életanyag ábrázolása és művészi formába 
öntése is. A könyv nemcsak dokumentum és hiteles korrajz az 1944-es kárpátaljai 
deportálásokról, hanem elsősorban szívfájdító, késői rekviem is, szinte klasszikus balladáinkra 
emlékeztető hangvételben. Epiko-lírai rekviem, egyetlen hatalmas körmondatban az áldozato
kért, a megalázott és megszégyenített magyar lányokért és asszonyokért. Tóth Eszter története, 
a kisregényben rögzített eseménysor megdöbbentő, kínosan brutális megpróbáltatás és 
megszégyenítés; Tóth Eszter a “felszabadító harcosok kéjvágyának”, a brutális erőszaknak 
esik áldozatul. E meggyalázó iszonyat után következnek a fiatal lány szenvedéstörténetének 
részletei hol a felindulás és fásultság, hol a megalázottság és a szégyenérzet, de szinte mindvégig 
a kiszolgáltatottság és a permanens rettegés állapotában, egészen a regényzárlatban felsejlő 
őrületig. Aki századunk legsötétebb erőinek és történelmi eseményeinek a magyarságra zúdult 
hatását egy kicsit is szeretné megsejteni, annak többek között, de nem utolsósorban, Nagy 
Zoltán Mihály könyvét adnám a kezébe. Abba a sorba tartozik -  Kovács Vilmos és Bállá 
László említett könyvein túl-, amit A vádlott megszólal, A folyón Túl, a Sodrásban, A messze 
voltak a csillagok stb. jelentenek a magyar irodalomban.

A mai kárpátaljai magyar irodalom másik szólama -  szorosan kapcsolódva az előzőhöz, 
gyakorta azzal összefonódva -  a szülőföldről, a hazáról, a hazafiságról, a magyarságról való 
megnyilvánulásokban és vallomásokban van elsősorban jelen; nyíltan vállalva magyarságunkat 
az előző évtizedek képlékeny internacionalizmusával, illetve “szovjet nacionalizmusával” 
szemben. E témakörnek és szólamnak természeténél fogva a líra a műfaja. Az első bátor hang 
az identitás, a nemzeti tudat nyílt vállalásában a Dupka Györgyé volt. Az Egy távoli ismerősnek 
(Évgyűrűk. Kárpáti Kiadó. Ungvár. 1987.43.1.) című híres verse törte meg a csendet, s kezdte 
lerombolni e “költői” témában a hosszú hallgatás berlini falát. Az utóbbi években megjelent, 
többnyire lírai kötetek Balia D. Károly: Sorsomhoz szegezve ( 1990), Hóban és homokon (1991), 
Karnyújtásnyira (novellák, 1993); Dupka György: Tavaszra születtem; Kőszeghy Elemér: 
Változom (1990); Vári Fábián László: Széphistóriák (1992), Kivont kardok közt ( 1992); Finta 
Éva: A lét dicsérete (1991); Füzesi Magda: Biztató (1992); Horváth Sándor: Távolságok (1993), 
Az ugató lány (novellák, 1993); Bállá László: Ikebana (1993); Nagy Zoltán Mihály: Pírban, 
perben ( 1990); Ferenczi Tihamér: Férfiidő (1990); Fodor Géza: Erdőn, mezőn gyertyák ( 1992); 
Zseliczki József: Rokonom, csillag (1994); Barta Gusztáv: Korok (drámák, 1994); Cséka 
György: Klondják, egymillió fallikus csillogás (1994), Sors, megírva (antológia, 1993), Töredék 
hazácska (antológia, 1994), Razzia (antológia, 1994) -  teljes felsorolás nélkül -  a hűségről és 
a nemzetre találásról tanúskodnak. A felnevelő környezetről, a szülőfödről az elmúlt korszakban 
is gyakorta írtak. Ám csak az utóbbi években fejezhették ki nyíltan és vehették birtokba az 
egész magyarságot s a “történelmi” és “szellemi” hazát. E gazdag lírai anyagból csak néhány 
kötetet és motívumot emelnék ki, elsősorban Vári Fábián László: Kivont kardok közt című 
verseskönyvét, aki mind tartalmi, mind formai megoldásait tekintve klasszicizáló törekvéseivel 
és eljárásaival a magyar költészet legértékesebb hagyományaihoz visszanyúlva teremtett egy 
egyéni karakterű, sajátos hangulatú és hangszerelésü modem költészetet. Magyarság
szemléletének alakulására minden bizonnyal nagy hatással volt a szülőföld történelmének élő 
emlékezete a munkácsi vár; a konok kurucos dac és elszántság szimbóluma, a vezérlő fejedelem 
gyermekkori fészke, és a huszti várrom, amely több szép versének (Útban Törökország felé,
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Mikes Kelemen, Majtény) is ihletője lett. Az Útban Törökország felé nemcsak a számkivetett 
kurucok hangulatának és a kor költészetének felidézésével kelt varázslatot, hanem elsősorban 
azzal, hogy a nagyságos fejedelem és hű követői száműzetésébe a szétszóródott magyarság 
otthontalansága és a “felnégyelt haza” trianoni hontalanjainak a szorongató fájdalma és “föl- 
folhorgadó” reménye is belehallik:

“Mindkét hazából kiárvulva,
Csak hitünkben töretlenül,
Lelkünk holdfehér vásznaira 
Isten árnyéka nehezül”.

Nemzeti történelmünk ismeretében ki ne gondolna, magyar a “mindkét hazából kiarvulva” 
olvastán a magyarság egykori két hazájára (Magyarországra és Erdélyre), szétszóródásunkra a 
nagyvilágban és a Kárpát-medencében egyaránt. És nemcsak az országlásra termett nagyjaink -
II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Károlyi M ihály- “életfogytig” tartó keserű száműzetésére, 
hanem a századunkban bekövetkezett nemzeti és társadalmi sorstragédiák milliós nagyságrendű 
kivándoroltjaira és emigráltjaira, a kisebbségbe szorult, belső száműzetésbe kényszerített magyar 
nemzetiségű tömegekre; a Trianon szülte, a saját szülőföldjén “idegen” és hontalan milliókra. 
Vári Fábián kötetének több verse a magyar líra maradandó értékei közé tartozik.

Horváth Sándor Távolságok című kötetének sok darabja hangos tiltakozás az egykori és 
a mai kárpátaljai léttel szemben, amelyben -  mint annyi társa -  számára csak egyetlen 
nyugvópont van, a “szellemi haza”: “Az én hazám /csendes pentaton ének./ Ha a szívemhez 
hajolsz, /éneklem néked. “Minden idegszálával, hiteivel és reményeivel ezen a “pentaton hazán” 
csüng, és minden indulata azok ellen irányul, akik feladják az anyanyelvűket (Te dög), akik 
ilyen vagy olyan okokból elhagyják szülőföldjüket (Magadra feszülve). A legtöbbjük számára 
csak álom marad as ábeli vágyakozás otthonteremtő reménye, mert a tágabb, az igazi haza 
csak a “magasban” létezik: “hát nézünk egyre a hószín égre fel/ egy magasba írt haza légterébe 
/mely dérütötte madár számyverésre/ mélységeinkből majd egykor égre kel.” (Fodor Géza: Ily 
ránk vert sorssal). Új, más hangsúlyt kap itt az illyési metafora. Mezsgyén állnak, két ország, 
két haza határán. E fontos nemzeti sorskérdésekre a Sors, megírva, a Töredék hazácska és a 
Mezsgyén állva című antológiák adják meg a költői, illetve a köznapi választ.

A közösségi gondok mellett persze j elen van ebben a költészetben a magánszféra is, amely 
az egyéni és a költői lét fontos kérdéseivel vívódik. Finta Éva nagy műgonddal írt lírai kötetének, 
A lét dicsérete (Hatodik Síp Könyvek. Budapest-Ungvár, 1991.) címűnek ez a szólam adja meg az 
alaphangját. A költő ebben az újabb kötetében a létezés “titkait” fürkészi és kutatja az értelem és az 
érzelem példás harmóniájában. A címadó vers szépséges mesterszonett, mint a pályatárs, Balia D. 
Károly Hittel higgyem (Sorsomhoz szegezve. Kárpáti Kiadó, 1990.) című költeménye is. Vagy 
éppen Bállá László mesterszonettjei (Magyar nyelv, Krisztus) az Ikebana című kötetében. A lét 
dicsérete költője filozófiai mélységű és méretű kérdésekkel viaskodik. Természetes módon, 
elégikusan és nőiesen bájosan. Ha jól gondolom, etikai és lételméleti kérdésekkel. Am nem az 
irracionális abszolutumot keresi, hanem az anyag és az emberi szellem mozgását vizsgálja egymáshoz 
való viszonyában és kölcsönhatásában ebben a lét “természetes” rendjét és szépségét rögzítő 
filozofikus meditációban. A költemény töprengő, elégikus hangvétele ellenére is reményt, 
felszabadultságot sugall, mert a mából a holnapba, ajövőbe tekint. A lét, benne az emberiét is, Finta 
számára evidencia és természetes állapot; akár egy hatalmas folyam, folyton folyású állandóan 
mozgó, változó és újjászülető. A lét dicsérete közösségi jellegű, személyes és egzisztenciális 
érvényességű szép költemény. Minden bizonnyal e szólamkörbe sorolható Kőszeghy Elemér:
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Egy kis csodát (1993) című versgyűjteménye, Zseliczki József: Rokonom, Csillag (1994), 
Füzesi Magda: Biztató (1992) című kötete is. Ez utóbbi a személyes lét, a közösségi gondok 
és a szülőföldhöz való vonzódás példás harmóniájában.

Kárpátaljai irodalmunk idősebb generációi a rendszerváltás időszakában a “szovjet múlt” 
feltérképezésére és a nemzeti-kisebbségi sorskérdések megválaszolására összpontosítottak, 
az irodalmi, művészi kifejezéstár hagyományosabb eszközeivel. A mai huszonévesek az átmenet 
ellentmondásaiban gyökerező negatív életérzés kifejezésével párhuzamosan, úgy tűnik, művészi 
szemléletváltásra is készülődnek. Razzia (Galéria Kiadó, 1994.) című antológiájuk fő medre 
és Cséka György önálló verseskötete (Klondják: Egymillió fallikus csillogás. Galéria Kiadó. 
Ungvár, 1994.) stílustörekvéseiket és alkotásmechanizmusukat tekintve ebbe az irányba 
mutatnak. Pócs István, a kötet szerkesztője az Előszó helyett című írásában csaknem 
egyértelműen erre a törekvésre utal: “Annak idején még csaknem kéz alatt kaphattam meg 
élete, első “Új Symphosion”-ját. Egy kis közösség kierőszakolt Európa-vágya, akarás, a látszat
jólét lírája. Bármennyire is idegennek éreztem, tudtam, valahol a sáncaik mögött kell 
megkeresnem saját irodalmi igazságomat. Amit kárpátaljai magyar hagyományként éltem meg, 
az nem más, mint a tiszta nyelv. Ezen túl már minden Kelet-Európa”. És héhány mondattal 
később: “Amennyire nem szabad az irodalomnak elfogadnia, а Г art pour Fart beállítódását, 
úgy nem degradálódhat tömegköltészetté sem. Vannak pillanatok, amikor Dürrenmatt többet 
mond rólunk, mint Illyés. Csak a megfelelő lehet elfogadható mérce”. Az előző generációtól 
eltérő, újszerű szemléletmód és ars poetica körvonalai bontakoznak ki a fentebbi sorokban. 
Pócs István maga hivatkozik az Új Symphosion gárdájára, megnevezve közvetlen példáikat, 
de írásaikban érezhetően jelen van a Tandori Dezső, Petri György, Petőcz András nevével 
jelezhető irányzat hatása is. Sőt a klasszikus avantgárd és szürrealista forradalom egykori 
fenegyerekeinek az ún. “automatikus” írással való kísérletező kedve és hajlama is. Ezek a 
hatások elsősorban a már önálló kötettel is rendelkező Cséka György lírájában érhetők tetten. 
Versei egymás mellé/után írt, gyakorta ismétlődő szavakból állnak, amelyek csak nagy riktkán 
forrnak össze egységesnek mondható szövegrésszé vagy szövegtestté. Ha mégis létrejön egy- 
egy szövegrészben valamilyen kohéziós, összetartó erővonal, akkor egy-egy “szócsonkkal”, 
“szószilánkkal szétbombázza” a tartalmasodni kívánkozó szövegtestet. Kócosak, rendezetlenek 
(illetve annak hatnak) ezek a “szómágia” versek (verstöredékek), amelyekben a szavak úgy 
kerülnek egymás mellé, mint az “akváriumba” vagy a tóba dobált kövek. Az ma már aránylag 
jól behatárolható, hogy merre tart a középnemzedék. Ám megjósolni is nehéz, merre ez a 
kétségtelen új arcot és költői szemléletet felmutató “Razziageneráció” Kárpátalján.

Пал Дсрдь

УГОРСЬКА Л1ТЕРАТУРА НА ЗАКАРПАТТ1 

Р е з ю м е

Угорська лпература Закарпаття в останш роки стала бшьш р1зноманггною i за тематикою, i за жанрами. 
Поколшня 70-80-их рр. характсризуеться приналежшетю до традицшних художшх форм, а новс поколшня, 
яке стало на лпературний шлях у 90-х рр., веде активний пошук нових стильових ;пдход:в, нових мсхашзмхв 
творчостт ,
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TÓTH PÉTER

(Szombathely)

A NYELV ÉS A NYELVEK
(Néhány megjegyzés Németh László nyelv-és irodalomszemléletéhez)

I.

Két évtizede, 1975 tavaszán hunyt el Németh László, XX. századi irodalmunk egyik 
legtermékenyebb -  és talán a legtöbb vitát kiváltó -  írója, gondolkodója. Az évforduló 
önmagában is elég indok lehetne, hogy röviden megemlékezzünk róla, és felidézzük mint a 
hungarológiai kutatások egyik programadóját, ösztönzőjét. Én nem az ürügyet kerestem, amikor 
őt választottam előadásom témájául. A kiemelkedő alkotók, a lényeges gondolatok amúgy 
sem szorulnak a kerek évtizedekre és a centenáriumokra; időszerűek ezek nélkül is. Gazdag 
életművének van egy olyan- általam vázlatosan érintendő- témaköre, amely tudománytörténeti, 
eszmetörténeti jelentőségén kívül bőven tartalmaz továbbgondolásra méltó felvetéseket, 
javaslatokat; és amely erőszakolt aktualizálás nélkül is e tanácskozás legfontosabb kérdéseihez 
adhat támpontokat. Németh László a nyelvészet műkedvelőjének tartotta magát; ebben a 
minőségben szólt hozzá az alkalmazott nyelvtudomány számos területéhez. Szenvedélyes 
nyelvtanulóként és tucatnyi mű átültetőjeként a nyelvelsajátításról, a nyelvek közötti 
kapcsolatokról, illetve a fordítás elméleti-gyakorlati gondjairól fejtette ki a véleményét (A 
kétezeréves költő, 1930.; Műfordítók csalétke, 1932.; Nyelvekről, 1933.; Gályapadból 
laboratórium, 1952-62. stb.). Tolsztoj-fordításának műhelynaplójában a (választott és nem 
kényszerített!) kétnyelvűségnek a szellemre gyakorolt hatásáról jegyezte fel a gondolatait. Ezzel 
öszzefuggésben nagy figyelmet szentelt a nyelvi és a politikai nacionalizmus történelmi 
összefüggéseinek és jelen idejű kapcsolatának, sőt a jövőjének is (Tolsztoj inasaként, 1954— 
56.; Nóra ürügyén, 1954.; Agonizáló irodalom, 1966.; Levél a nacionalizmusról, 1967.). 
Pedagógiai tervezeteket megálmodó tanárként az iskolai nyelvoktatás szerkezetének átalakítása 
foglalkoztatta (A tanügy rendezése, 1945.; Pedagógiai töredék, 1955.; A Négy könyv-ről, 
1962. stb.). Hozzászólt a nyelvművelés egyik-másik vitatott kérdéséhez. A merev, korlátozó 
nyelvtisztítással szemben a pozitív nyelvművelés hatásában bízott. Mély magyarság című 
írásásban Móricz Zsigmondra hivatkozva vallotta: “Én is azt hiszem, hogy minden purizmusnál 
többet érne a régiektől nyelvi fényűzést tanulni”. (Magyar Csillag, 1942. V. 1., 258.; lásd még: 
Nyelvébresztés és nyelvtisztítás; Idegen szavak; Romlott vagy épült a magyar nyelv? 1939— 
40.; A javító toll nyomában, 1961. stb.) Visszatérő témája volt a nyelv és a gondolkodás 
viszonyának boncolgatása és az anyanyelv elsajátításának vizsgálata is (Homályból homályba -  
A k o h ó -1943-44.; Dantetolmácsolók, é.n.; Lányaim, 1941-45. stb.). E megkezdett sort számos 
további példával bővíthetném tovább. (Mindegyikük önálló elemzést érdemelne.) Amilyen 
változatosak ezek a témák, olyan sokrétű a megközelítésük. Naplóbejegyzés és összehasonlító 
fordítói bírálat ugyanúgy akad közöttük, nint érvelő felszólalás, vitacikk és lírai vallomás. De 
az írások egy dologban mégis megegyeznek: Németh László a nyelvek botanikusaként előítéletek 
nélkül közelített valamennyi tárgyához (Magyarok Romániában, 1935.; Gályapadból 
laboratórium; Nóra ürügyén stb.); kivételesen tájékozott “laikus” lévén szakmai korlát és
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elfogultság nélkül vizsgált egymástól látszólag távol álló területeket. Mint orvost -  Korányi 
egykori tanítványát -  és mint gondolkodót egyszerre érdekelte a nyelvek alaktana és alkattana. 
Emiatt tartotta elvégzendő feladatnak az areális kapcsolatok feltárását. “Az európai nyelveket 
lehet eredetük és nyelvtanuk szerint csoportosítani -  de lehet alkatuk szerint is” -  írta 1939- 
ben a prozódiai vitát keltő Magyar ritmusban (Az én katedrám, B p .,1983.25.). Összehasonlító 
nyelvészeti felvetését többek között latin, francia, szlovén, német és finn példákkal szemléltette. 
Ugyanezt a tételét -  bár a részletes kifejtéssel adós maradt -  egy évvel később bővebben is 
érintette a szellemi hídverést kezdeményező Most, Punte, Silta című tanulmányában (Európai 
utas, Bp. 1973. 692.). A nyelvi alkat tényét poétikai, verstani kérdésekkel is összefüggésbe 
hozta: “A nyelveknek is van jellemük, s minden nyelvben ott szunnyad egy forma (vagy mondjuk 
formai rendszer), amelyben ő a legtermészetesebben tudja költői zsákmányát megragadni”. 
(Magyar ritmus, i.h. 16.)

A nyelv mint a kultúra részese, hordozója és mint a nemzeti önazonosság egyik záloga 
számos tanulmányának volt a tárgya. E kérdéskörön belül fejtette ki véleményét a régi magyar 
nyelvről és az irodalomról. A húszas évek végén indított irodalomtörténeti esszésorozatával 
tevékenyen is hozzájárult a XVI-XIX. századi magyar literatúra újrafelfedezéséhez (Molnár 
Albert zsoltárai és ritmikájuk, 1928.; Sylvester nyelvtana, 1929.; Heltai prózája, 1929.; A 
vizsolyi biblia, 1929.; Bethlen Miklós, 1932.; Sziget Erdélyben, 1940.; Berzsenyi, 1937. stb.). 
A múlt értékeinek tudatosítása természetesen a hagyományok átértékelésével és új minősítő 
szempontokkal járt együtt. Ennek során Németh László a saját korábbi ítéleteit is jelentős 
árnyalatokkal módosította. Jól példázza mindezt a nyelvújításról, illetve a Kazinczy Ferencről 
(is) szóló írásainak egyre kritikusabb, egyre elítélőbb hangvétele (A tekintélyes ifjú, 1930.; 
Négy kísérlet, 1937.; Magyar ritmus; Janus-arccal, 1941. stb.). A széphalmi mester nemcsak 
nyelvszemlélete és esztétikai felfogása miatt részesült (véleményem szerint elfogultan túlzó) 
bírálatban, hanem mint irodalomszervező is könnyűnek találtatott. Németh ez utóbbival 
kapcsolatban nem is rejtette véka alá, hogy Kazinczyban a hatalommal rendelkező és azzal 
visszaélő literátomak az őstípusát látta: “...kortársai számára mégiscsak az ő Széphalma volt a 
második Vérmező. (...) Irodalmunkban nem egyetlen eset az övé: a negyvennyolc és 
kilencszáztizenkilenc utáni égaljváltásnak is megvannak a Kazinczyai”. (Négy kísérlet = Az 
én katedrám, 204-5). Nézetem szerint a nyelvhígítással vádolt Kazinczytól (i.h. 204.) már 
csak egy lépés választja el a Kisebbségben- sokak által joggal kifogásolt- fogalomhasználatát.

II.

Németh László életművének központi kérdése volt az egyetemes magyarság iránti 
felelősség és -  ezen belül — a határokon túliakért érzett aggodalom. Számonkérő 
helyzetelemzéseit, nagy ívű, de olykor nehezen értelmezhető terveit Herder és Ady baljóslatú 
próféciáinak árnyékában fogalmazta meg. Aránytévesztésektől, túlzásoktól sem mentes 
programjai a saját maga által is felismert zsákutcák ellenére -  vagy éppen azokkal együtt -  
megfontolandó tanulságokkal szolgálnak.

A magyar társadalom nagy részét sokkolta a trianoni békekötés. A feltámadó 
irredentizmusnak -  legalább időlegesen -  a kiemelkedőbb gondolkodók, művészek között is 
akadtak támogatói. Németh László írásaiban nincs nyoma ennek az eszmének. Tanulmányaiban, 
esszéiben, vitairataiban többször is kifejtette véleményét a diktátum előzményeiről. Valamennyi 
elemzésében a magyar politikai elitnek évszázadokra visszanyúló mulasztásait és rosszul 
megkötött kompromisszumait említette a legsúlyosabb kiváltó okok között. Végzetes alkuként 
értékelte a kiegyezést, hiszen “bűnrészességet vállaltunk abba, amiben hasznunk nem lehetett”.
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(Szekfíi Gyula, 1940. = Sorskérdések, Bp. 1989.548.) A hatalmon lévők hibái mellett a “magyar 
alkotó ellenzék” gyengeségét is vétkül rótta fel. Romániai útinaplójában arra is kitért, hogy 
Erdély elvesztéséhez a nemzetiségi arányoknak -  emberöltőkön keresztül történt — gyökeres 
megváltozása is hozzájárult.

A fentiek mellett nem hallgatta el a nagyhatalmak felelősségét sem”. A magyarságot az 
ököljog halálra ítélte, s csak a lelkiismeretére ébredt Európa mentheti meg” — írta 1928-ban 
egy szónoki túlzásoktól sem mentes cikkében, amelyben a Klebersberg Kuno által meghirdetett 
“Neonacionalizmus” című programhoz szólt hozzá (Új reformkor felé = Sorskérdések, 43.). 
A külső segítségnél lényegesebbnek tartotta a belső megújulást; és egy új, etikai alapú 
hivatáseszmét vázolt fel. Az ezzel szorosan összefüggő antiimperialista gyökerű utópiájának 
egyik ösztönzője, példaképe, hivatkozási alapja Gandhi szabadságmozgalma lett.

A határokon túli magyarság helyzetét és az itthoni tennivalókat a politikai szempontok 
mellett elsősorban ekrölcsi nézőpontból vizsgálta. Azon kevesek közé tartozott, akik a trianoni 
békekötésnek a pozitiv hatásaival is számoltak (Kisebbségben = Sorskérdések, 460.). Az inte
ger Magyarországnál fontosabbnak minősítette az integer magyarságot. Következetesen bírálta 
a Horthy-korszak kül-és belpolitikáját/А magyar élet antinómiái, 1934.; Lesz-e reform?, 1934.; A 
magyar rádió feladatai, 1934.; A reform, 1935.; Magyarság és Európa, 1935. stb./. Szerteágazó 
kritikájának lényege vázlatosan így foglalható össze: a külpolitika keveset tett azért, hogy a határokon 
túli magyarságot saját területén életben tartsa; a “világpolitikai társasjáték” során elhanyagolta a 
szomszédait. A közhelyeken kívül alig tudunk valamit azokról az államokról, amelyekben magyarok 
százezrei, milliói élnek. A felelőtlen irredenta szólamok csak nehezítették a kisebbségben élők 
helyzetét. A hazai diplomácia irányítói nem vették észre a kínálkozó együttműködési lehetőségeket 
(kényszereket). Németh László hasonlóképpen érzékelte és minősítette az utódállamok hatalmi 
gőgjét és szűklátókörű politikáját is. Tisztában volt azzal, hogy az “apró határpörökben eljátszott 
kelet-európai szolidaritás” nem csupán a magyar irredentizmusnak a számlájára írható (Európa 
egysége, 1940. = Életmű szilánkokban 1. Bp. 1989. 608.).

Elemzéseiben a racionális igényű tényfeltáráson kívül a következtetések megfogalmazásakor, 
a feladatok kijelölésekor, illetve a jövőkép vázolása során gyakran élt cselekvési programként 
nehezen értelmezhető metaforákkal, példázatokkal. Ezzel írásainak egy része a szokásosnál is 
kiszolgáltatottabbá lett; védtelenebb az értelmezőkkel, félreértelmezőkkel szemben. Németh 
Lászlót bírálhatjuk amaiatt, hogy nem reálpolitikusként közelítette meg ezeket a kérdéseket, 
és hogy általában megvetően nyilatkozott a politikai gyakorlatról. De nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy kritikai megjegyzései, kérdésfelvetései egy válságos kor szorongó gondolkodójának 
öntörvényű útkeresései voltak. Javaslataiban következetes értékrend és szigorú sorrend 
érvényesült. Ezekhez a bécsi döntés után is ragaszkodott (vö. Erdély ünnepére, 1940. 
Sorskérdések, 630-4.). A szomszéd országokkal és az ott élő magyar kisebbséggel kapcsolatos 
valamennyi kezdeményezése az előítéleteknek és a kölcsönös gyanakvásoknak a feloldását 
kívánta elősegíteni. Elemzéseiben egymást követték a megfontolandó, de figyelembe nem vett 
tanácsok. “Az irredenta ódákat szavaló magyar fiatalság pedig tanuljon állami költségen csehül, 
románul, szerbül, ismerje meg a helyzetet, melybe sorsa helyezte” -  olvashatjuk a Lesz-e re
form? című írásában (Sorskérdések, 174.). Papírra vetette egy olyan közép-európai folyóirat 
tervét, amelyet egyszerre szánt a magyar kisebbségeknek és a szomszéd népeknek. Elképzelése 
szerint a többnyelvű lap egymás értékeinek megismerését és megbecsülését szolgálhatná; 
továbbá: “ha nem is szegezné be az ágyúkat, segítene nedvesen tartani ott is, itt is a puskaport” 
(Egy folyóirat terve, 1933. = Európai utas, 678-9.; vö. Levél Duna-Európáról, 1933.) 1934- 
ben hivta fel arra a figyelmet, hogy “Magyarországnak nincs Kisebbségi Intézete; míg a németek 
a Bakony legeldugottabb falujában élő svábság életkörülményeit is számon tartják, a mi



látókörünkből lassan a kisebbségi sorsba került magyarok is kicsúsznak”. (A magyar rádió 
feladatai = Sorskérdések, 139.) Ugyanebben az évben tett javaslatot egy hungarológiai társaság 
létrehozására. Tervezetében a magyar nyelv ügye ( 1.), az összehasonlító népművészet (5.) és a 
Duna-népek (6.) is külön osztályként szerepelt (Egy hungarológiai társaság terve = Életmű 
szilánkokban I. 328—31.). 1935-ben az Ortutay Gyula által megindított Magyarságtudomány 
című lap számára ő írta meg a programadó cikket, amelyben nyomatékosította korábbi 
vallomását: “a mi sorstestvéreink a Duna-medence népei”. (A magyarságtudomány feladatai = 
Életmű szilánkokban 1.412.)

A meglevő intézmények közül a rádiónak szánt kitüntetett szerepet. 1934-ben egy 
tervezetben a határokon túli magyarság tájékozódásának eszközeként szólt róla. Úgy gondolta, 
hogy a rádió követendő mintákat nyújthatna: bemutathatná a kisebbségi lét egyéni és társas 
heroizmusának mindennapi példáit, továbbá hozzájárulhatna ahhoz, hogy a népeket elválasztó 
valóságos és képletes falak, határok átjárhatóbbak legyenek. A tervezett folyóirathoz hasonlóan 
a rádió is tudatosíthatná a Duna-táj közös múltját; szemléltethetné a Kárpát-medence 
kultúráinak, nyelveinek egymásra hatását (Sorskérdések, 126—153.). A magyar szellemi élet 
egyoldalú tájékozódását több alkalommal is bírálta. Véleménye szerint a felvilágosodás kora 
óta szomszédainkat csaknem teljesen elhanyagoltuk. A Kelet népei közt (1940) című írásában 
kritikusan jegyezte meg, hogy egy jövendő kor idegen tudósa a szellemi hatásokat számba 
véve a magyarságot alighanem Svájc vagy Belgium vidékére helyezné. Németh László fontosnak 
érezte ennek az aránytévesztésnek a módosítását; de maga is tudta, hogy nem lehetnek vérmes 
reményei. Kevésnek, esetlegesnek tartotta a szomszédnépek irodalmának fordítását. Abban bízott, 
hogy a kisebbségi helyzetbe kényszerült magyarok -  az alaposabb neylvismeret birtokában — 
hozzájárulnak majd az értékek kölcsönös átültetéséhez. De ezzel kapcsolatban sem hallgatta el 
türelmetlenségét, aggodalmát: “Lehet, hogy néhányan még csak ezután állnak elő vele, amit 
odaát tanultak, egyelőre azonban nem sok hasznát látjuk műveltségükben ennek a kényszerű 
tanulásnak. Úgy látszik, sokkal több harccal és daccal járt a kisebbségi sors, semhogy igazi 
érdeklődés és hatás kifejlődhetett volna”. (Kelet népei közt = Életmű szilánkokban, 568-9.)

A szomszéd népek nyelvének, kultúrájának megismerése, megismertetése terén maga járt 
elöl jó  példával. “Csehül tanulok, románul, szerbül, lengyelül (...) ide-oda levelezek, hogy a 
tót, cseh, román viszonyok felől tájékozódjam” -  írta 1932-ben, bizonyítva, hogy nemcsak 
másoktól várta helyzetünk alaposabb feltérképezését. (Új nyelvtanokra = Életmű szilánkokban 
I., 245—6.). Akkor lépett fel a megbékélés igényével és a tejtestvériség eszméjével, amikor az 
idő az ordasabb indulatoknak kedvezett. (Vő. Kiss Gy. Csaba: Tejtestvérek = A mindentudás 
igézete, szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Bp. 1985. 102-118.; Grezsa Ferenc: Németh László 
háborús korszaka,. Bp. 1985.; Kocsis Rózsa: Németh László Közép-Európa-gondolata mai 
szemmel = Az író rejtettebb birtokán, szerk.: Bakonyi István, Bp. 1992.202-207.). Lapjában, 
a Válaszban cseh költők verseinek a megjelenését segítette elő. Délvidéki barátaitól szerb 
könyveket várt, amelyeket a Tanúban ismertethetne. A háború előestéjén Szirmai Károlytól 
kért köteteket a horvát és a szerb történelem és irodalom tanulmányozásához: “Krlezától mást 
is szeretnék látni. Nagyon érdekelne a régi raguzai költészet (...) szívesen olvasnám a középkori 
szerb krónikákat”. (Németh László élete levelekben — NémLev.-, Bp. 1993. 291.) Szépírói 
témaválasztásában is tetten érhető a megismerés, megértés szándéka. A negyvenes évek elején 
kezdett foglalkozni a Husz-dráma gondolatával. (A mű 1948-ban készült el.) Később pedig 
így emlékezett vissza a világháború kezdetére: “Ekkoriban fogant, sajnos, még mindig 
szinopszisban levő történelmi regényem, A mélységek, amely a Нога-felkelésben, egy román 
paraszthoz adott magyar nemes lány történetével, szinte a testében kapcsolja össze az egymás 
mellett élő két világot s emeli folibük a megértés s testvériség szobrát”. (Az én cseh utam, 
1959. = Megmentett gondolatok, Bp. 1975. 180.)
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A már említett kulturális kapcsolatoknak kézzelfogható eredményeiről rendszeresen 
beszámolt. Úgy például szólt Kádár Imrének az Erdélyi Helikonban megjelent román 
balladafordításairól (Összehasonlító népköltészettan, 1933.). Kiemelkedő és feldolgozásra váró 
okmánytárként- csak Bartók népzenegyűjtéséhez hasonlítható tettként- értékelte a Veress Endre 
által sajtó alá rendezett Documente-köteteket (Documente privitoare la istoria Ardealului. 
Moldovei si Tarii Romanesti). /А romániai kutató Erdély, Moldva és Havasalföld történelmének 
addig feltáratlan levéltári forrásait adta ki Bukarestben./ A Madáchot olvasva (1943.) című 
írásában a Tragédiának román és szerb nyelvű fordításairól is szót ejtett. Az előbbi (Tragédia 
omului) Octavian Goga nevéhez fűződött, utóbbi pedig (Tragedija csloveka) Klearh munkája, 
és a “magyar Kalangyának volt büszkesége a kiadása”. (Az én katedrám, 644.)

Németh László a hitelesebb önismerethez szükségesnek tartotta, hogy felméijük azt: miként 
vélekednek rólunk mások. Maga is foglalkozott nyelvünk és irodalmunk külföldi ismertetőivel, 
értékelőivel. A visszatérő Herder-hivatkozások mellett Grillparzer kritikus magyarságszemléle
tének önálló tanulmányt is szentelt (Grillparzer-év, 1941.). A Tejtestvérek (1932.) című írását 
Karl Dietrichnek a kelet-európai irodalmakat elemző kandidátusi disszertációja ihlette. Krleza 
irodalomtörténeti esszéit- köztük az Adyról szólót- eredetiben olvasta; és némi fenntartással 
ugyan, de mégis elismerően méltatta (Krleza Adyról, 1939.).

III.

Németh László, mint erről több írásában is beszámolt, a Nyugat novellapályázatának 
megnyerését követően /1925./ a magyar szellemi élet organizátoraként kívánt fellépni. Olyan 
irányító, nemzedékszervező, programkijelölő szerepre vágyott, amelyre sem a helyzete, sem 
az alkata nem volt maradéktalanul alkalmas. De a korabeli magyar irodalmi élet erőviszonyai 
is akadályozták a tervét. Kétségtelenül ezért is került ellentmondásos viszonyba a Nyugat 
szerkesztőivel, a folyóirat szellemével; és minden bizonnyal ez is kiváltó okként szerepelt a 
Tanú és a Válasz megindításában.

Az elsők között ismerte fel és tudatosította a kisebbségi magyar irodalom kiemelt szerepét. 
Ez azzal együtt is igaz, hogy 1928 tavaszán egy tervezett pályázattal kapcsolatban a következőket 
írta Áprily Lajosnak: “Az erdélyi fiatalokra különösképp számítok, bár nem vagyok az erdélyi 
irodalom fanatikusa, sőt egyáltalán nem ismerek erdélyi, csak magyar irodalmat”. (NémLev. 
59.) A kijelentés nyilván arra vonatkozott, hogy a magyarországi és a kisebbségi szerzők 
esztétikai minősítésében nem kívánt külön mércét állítani. Ezt kritikusi működésével is 
hitelesítette. Ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy az eltérő szociális, gazdasági, kulturális 
hagyományok eltérő árnyalatokat igényelnek és teremtenek. Szirmai Károlyhoz küldött 
levelében ez olvasható: “Külön sorsoknak külön irodalom kell, s a Vajdaság egy darab elszakadt 
magyar sors, amelynek meg kell találnia a maga teljes garnitúra íróját -  ha nem is állíthat 
minden helyre elsőrangú erőt. (Valamivel magasabb fokon ez az egész magyar irodalom s 
minden kis irodalom helyzete s létjoga). Ha Ön nem volna vajdasági író, írhatna, de nem lenne 
kötelessége, hogy írjon. Ott az”. (NémLev. 151.)

Szirmaival, a délvidéki irodalmi -  kulturális élet egyik szervezőjével éveken keresztül 
tartotta a kapcsolatot. Neki számolt be a meglepetéséről: “hogy a Vajdaságban ennyi embernek 
ügye az irodalom”; és ugyanebben a levelében -  támogatást is ajánlva — biztatta őt a további 
munkára. (Ném Lev. 97-8.) A felajánlott segítség nem maradt üres ígéret: Németh László több 
tanulmányt küldött a Kalangyának és a Hídnak; kritikát irt Szirmai és Herceg János műveiről; 
a kisebbségi irodalom számára pedig “egységes munkatervet” próbált megfogalmazni (Ném 
Lev. 169.). 1934 tavaszán a tervezett magyarságtudományi kutatásokról az elsők között számolt
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be vajdasági barátjának. Az általa sorstudományként minősített hungarológiát kiváltképpen a 
kisebbségek számára tartotta időszerűnek. A megkésett és pontatlan helyzetértelmezés és 
önértékelés javítását várta tőle. A sarjadó kezdeményezésről az idő tájt így vallott: “A magyar 
kisebbségek sorsa attól függ, hogy mennyire tudnak tájékozódni helyzetükben, megismerik-e 
igazán magukat és környezetüket, s sikerül-e küldetéssé alakítani balsorsukat. A magyarságnak, 
legalább ezeken a területeken rég pótolnia kellett volna, amit önismeretben és helyismeretben 
elmulasztott. (...) Örülnék, ha a Kalangya velünk tartana ebben a vállalkozásban, s az ottani 
magyarság sorskérdéseire (táj kutatás, jugoszláv viszonyok, összehasonlító tudományok) 
megfelelő író-szakembereket képezne ki”. (Két nemzedék, Bp. 1970. 543.)

A fenti tények sem feledtethetik azt, hogy a kisebbségi irodalmakat tekintve Németh László 
tájékozódása némileg egyenetlen volt. Amikor önálló kötetben tervezte a határokon túli magyar 
literatúra bemutatását, maga vallotta be: a Felvidéket nem ismeri még eléggé (NémLev. 153.). 
A kiadott művek mennyisége és minősége miatt is az erdélyi irodalom került érdeklődésének 
középpontjába. Ezt a figyelmet az ott élő magyarság lélekszáma, az egykori Tündérkert históriája 
és részben még felfedezés előtt álló művelődéstörténete is nyomatékosíthatta. /Csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy számos drámájában (Bethlen Kata, 1939.; Eklézsia-megkövetés, 1946.; 
Apáczai, 1955.; A két Bolyai, 1955.) és az említett irodalomtörténeti esszéiben, tanulmányaiban 
maga is hozzájárult az erdélyi múlt újraértékeléséhez./ De mit várt a kortárs literatúrától? A 
már idéztem Aprilyhoz szóló levél tanúsága szerint elsősorban abban bízott, hogy “a nagy 
szerencsétlenség, azzal, hogy rossz üzletté tette, féregtelenítette” is az erdélyi irodalmat. A 
művek esztétikai minőségét és hatását tekintve abban reménykedett, hogy sikerül áttömiök a 
magyar próza hagyományos bezártságát. A pályáján, éppen csak elinduló Tamási Áronról 
egyenesen azt feltételezte, hogy szerencsés esetben “a magyar irodalom világirodalmi 
reprezentánsává nőhet”. (Az erdélyi irodalom, 1926. = Két nemzedék, 189.) Ezt a-némiképp 
megelőlegezett -  rangot később számonkérő szembesítésként idézi majd fel Tamási -  
bírálataiban.

A húszas-harmincas években kritikusként sokat tett a romániai magyar irodalom 
megismertetéséért. /А Nyugatot egyebek mellett azért marasztalja el, mert “az erdélyi 
irodalommal nincs kapcsolata”. (A Nyugat húsz esztendeje, 1926. Életmű szilánkokban I. 
132.)/ О maga hiteles értékelésre törekedett; eközben szóvá tette a hazai méltatok elfogult 
magasztalásait, aránytévesztéseit. Alig akad olyan jelentősebb szerző, aki elkerülte a figyelmét. 
A már említett Tamási Áron mellett többek között Gulácsy Irén, Makkai Sándor, Karácsony, 
Benő, Berde Mária, Nyírő József, Bartalis János és Reményik Sándor köteteiről írt mélyen 
átélt, és következetesen magas esztétikai, erkölcsi igényeiből árnyalatnyit sem engedő 
elemzéseket. Nem kerülte meg a kisebbségi irodalmak legsúlyosabb kérdéseit (igazság, 
elkötelezettség, művészi hitelesség). Példázza mindezt egy hosszabb idézet az egyik -  
vallomással is felérő-kritikájából, amelyet a Zátony című Székely Mózes-regényről írt 1931- 
ben: “Az igazság azonban nemcsak tény; inkább arány a tények közt, s a Zátony után meg kell 
kérdenem: helyes arányba állította-e az író az igazságot alkotó tényezőket? Hogy a fő 
kérdéseknél maradjunk: Szabad-e a románok magyargyűlöletét a világtörténelmi gyakorlattól 
ennyire izoláltan, az 1919 előtti magyar viszonyoktól ennyire függetlenül, csak mint védtelen 
emberek ellen elkövetett hatalmi merényletet nézni? Igaz-e, hogy a magyarságnak ez a merénylet 
ilyen méretű, csaknem százszázalékos veszteséget okozott? S végül a könyv vakmerő (férfias 
vagy férfíatlan) zártétele: igaz-e, hogy nincs menekvés, az erdélyi magyarságnak el kell 
pusztulnia? (új bekezdés T.P.) Sohasem jártam Erdélyben, amit ismerek belőle: az írói. Egyes 
íróinak a tehetsége, másoknak az elszántsága, megint másoknak a konjunktúra-dilettantizmusa. 
Nem tudom megmondani, hogy el lehet-e fogadni ezt a zártételt. Egy mindenesetre aggasztó:
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Székely Mózes bántó türelmetlenül intéz el minden olyan jelenséget, amely a magyar kisebbség 
kilátásain látszólag javít valamit. Mintha jobban ragaszkodna a kétségbeeséséhez, mint 
Erdélyhez”. /Életmű szilánkokban I. 191./

Négy évvel később, romániai utazását követően maga is számvetésre kényszerült /Magyarok 
Romániában, 1935. = Sorskérdések, 336-408./. A földrajzi, a társadalmi és a lelki tájakat 
feltérképező útinaplójában egyszerre nézett szembe a történelmi mulasztásokkal, az erdélyi 
magyarság akkori helyzetével: a kisebbségi neurózis tünetegyüttesével (“morbus minoritatis”) 
és a megmaradás esélyeivel. Arra is választ keresett, hogy vendéglátói kedvezően fogadják -e 
az általa is dédelgetett Duna-gondolatot; és vajon ennek az eszmének lehetne -e erjesztője a 
kisebbségi magyarság. Romániai kőrútjának szomorú tanulságaként mondott nemet 
mindkettőre.

IV.

A második világháborút követően, a megváltozott politikai viszonyok között Németh 
László alig-alig érintette a kisebbségi magyar irodalom kérdését. (A — részben kényszerű —  
hallgatás nem csupán őrá volt jellemző.) Számomra úgy tűnik, hogy a határokon túli irodalom 
megítélésében szigorúbbá, bizonyos tekintetben arányokat tévesztővé vált azt követően, hogy 
elvesztette személyes kapcsolatait a kintiekkel. A kis népek irodalmának legnagyobb 
veszélyének a provincializmust tartotta. A Nóra ürügyén (1954.) című írásában -  bár néhány 
kivételt elismert -  sommásan ítélkezett: “ezek az irodalmak már a magyarhoz viszonyítva is 
bizony zugirodalmak voltak”. (Megmentett gondolatok, 126.) Talán nem túlzás azt állítanom, 
hogy ma árnyaltabban és kedvezőbben minősítené a kisebbségi literatúra színvonalát.

Előadásom első részében már említettem, hogy Németh Lászlót élénken foglalkoztatta a 
nyelvi és a politikai nacionalizmus kérdése. A nemzeti lét és a megmaradás gondjai az életmű 
utolsó szakaszában is rendre visszatértek (Levél a nacionalizmusról; Agonizáló irodalom, stb.). 
Aggódva szólt a fenyegető nyelvi és kulturális elszürkülésről, “a magunktól elidegenítő divatok” 
gyors terjedéséről. Úgy vélte, hogy itthon és a nagyvilágban is gyengül a magyarság kohéziója. 
Tragikusnak tartotta, hogy az ép nemzeti érzést úton-útfélen nacionalizmussal vádolják. Németh 
László a kevesekkel együtt nem adta fel azt a belső igényét, hogy ítéletet mondjon mindezekről. 
Az önazonosság kérdését (nem csupán a magyarét!) életének alkonyán is erkölcsi oldalról 
közelítette meg. “Ma, mikor az áttérés egyik nyelvről a másikra egy nemzedék alatt, de egy 
életen belül is végbemehet, sokfelől ostromolt kis népeket kétségkívül csak bizonyos 
“büszkeség” tarthat össze; az a hit, hogy érdemes ahhoz a nemzethez tartozni”. (Utolsó 
széttekintés, Bp. 1980. 792.)

Товт Пейтер

MOBA I МОВИ. ECE I CTATTI ЛАСЛО НЕЙМЕТА 
ПРО MOBHI I ДУХОВЕН ЗВ’ЯЗКИ НАРОД1В ЦЕНТРАЛЬНО!

та схщно1 свропи

Резюме

Ласло Неймет- видатний письмснник, перекладач, педагог XX столггтя. Багато cboïx праць bíh присва
тав питанию лпературних, мовних, культурних зв’язюв народ1в СхщноУ та Центрально! Свропи. Особлива 
увага звсртаеться на те, шоб ui процсси проходили пщ гаслом взаемозбагачсння, взаемопорозушння, атс при 
цьому Bei вони повинш зберегти cboï особлив! нашональт характера, свою щентичнють.
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EGY XX. SZÁZADI REFORMÁTUS PRÓFÉTAASSZONY TEVÉKENYSÉGE
A KÁRPÁTALJÁN 

(Népi vallásosság és történelmi identitás)

Közismert, hogy a vallásosság az egyik legfontosabb, szinte utolsó territóriuma a kisebbségi 
sorba szorult magyarság anyanyelvi kultúrájának. Emiatt a néprajzkutató számára különös 
jelentőséggel bírnak a helyi sajátosságokat őrző paraliturgikus hagyományok, a hivatalos 
egyházak érdeklődési körén kívül eső népi vallásosság különböző megnyilatkozási formái, pl. 
a prófétikus mozgalmak vagy a parasztecclesiolák. Bizonyára nem véletlen, hogy a Trianoni 
béke után a Kárpátalján két parasztpróféta asszony is működött: az egyik, Borku Mariska 
1937-1977 között Tiszaágteleken, a másik, Szanyi Mikó Borbála 1938—57 között a szomszédos 
Nagydobronyban. Az egyik két éven az 1937 Húsvétjától 1939 — tavaszáig hetente legalább 
egyszer nyilvános istentiszteleteket is tartott az udvarán, ahol a szemtanúk szerint több száz 
ember hallgatta, a másik kis elitista, zárt csoportot szervezett maga köré és házi ájtatosságokat 
tartott. Hívei időlegesen ki is szakadtak a nagydobronyi ref. gyülekezetből, majd halála után 
újra betagolódtak a hivatalos egyházi szervezetbe.

Előadásom egy több éve folyó kárpátaljai kutatás rövid summáját kívánja adni, melynek 
középpontjában Borku Mariska prófétikus tevékenysége áll. A tiszaágteleki református 
parasztasszony negyven éven át tartó lelkigondozói munkájának egyik eredménye a Szentlélek 
sugallatára írott ún. Lettszövetség, amelyben vallásos látomásait, isteni szózatokat, jövendöléseket 
és tanításokat valamint a Szentiélektől tanult énekeit és imádságait, jegyezte fel. Ez a szentnek 
tartott kézirat évrőlévre gyarapodott1, és a prófétaasszony hívei között másolatokban terjedt. A 
szovjet rendszerben, az anyanyelvű nyomtatott vallásos kiadványok hiányában a Bilbiához 
hasonlóan házi istentiszteletek és egyéni ájtatosságok alkalmával használták. Jelentőségét és 
elteijedettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a kárpátaljai református gyülekezetek 
(Nagydobrony, Csongor, Dercen) középkorú vagy idősebb tagjainál ma is megtaláljuk, sokan 
még ma is a Biblia kiegészítéseként olvassák, sőt egyes részét kívülről tudják.

Borku Mariska prófétikus tevékenységének másik eredménye, hogy híveiből a 
hagyományosan vallásos református gyülekezetek belső magját, legtevékenyebb részét képező 
imádkozó kis csoportok, ún. szeretetközösségek alakultak, akik magukat a Lettszövetség 
munkásainak nevezik.

Borku Mariska “elhívása” 26 éves korában 1936 októberében, családi bajok, betegségek 
után, hallucinációkkal kísért látomásban történt, épp úgy, mint a bibliai prófétáké2. E szokatlan 
jelenségeket ő közelgő halála előjelének tartotta, és csak lassan tudatosodott benne Isten akarata: 
“...én, a kicsin hűnek találtattam, és így lelki család bízatott rám. Az egyedüli pásztor vezetése 
mellett nyájat őrzök’. (DL 445).

1 A legteljesebb példányt én Dercenben láttam, ez 770 számozott és 10 sorszám nélküli igét tartalmazott.
2 Vö. Kiss Ferenc: Magyar parasztpróféták. Bp. 1942. és André Gunnel Ecstatic Prophecy in the Old Testament. 

In: Religious Extasy. ed. by N.G.Holm Scripta Instituti Donncriani Aboensis XI: 187-200.
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Prófétai küldetését, “szent” igéit, közvetítő funkcióját, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel 
való személyes kapcsolatát az egyszerű emberek sem életében, sem halála után nem kérdőjelezték 
meg. Borku Mariska egyik idős nagydobronyi híve, aki mintegy íródeákként segített neki az igék 
letisztázásában, azt mondta: “És ugye tudtuk, és mi szentül elhittük, hogy ő az Úrjézustól volt 
taníttatva... Úgyhogy ő személyes kapcsolatban volt az Úrjézussal. Volt elragadtatása is, fel 
a mennybe. Eszméletlen volt a földön, az ágyban feküdt, de a lelke fel vót”.

Az már az első helyszíni gyűjtés (1989 októbere) alkalmával kiderült, hogy Borku Mariska 
csak akkor magyarázta meg a Szentlélektől tanult igéket és látomásokat, ha erre külön 
“kijelentést” kapott. Az ő feladata általában a közvetítés volt, neki “nem adatott meg az értelem",-  
állították egybehangzóan hívei - , s egy derceni “lelki testvér"-hez, egy gyermekkorában 
megnyomorodott nőhöz küldtek, mondván: ő az, aki értelmezni tudja az igék és látomások 
jelentését. “Neki megadatott ez a kegyelem”, s él is vele a vasárnap délutánonként egybegyűlő, 
20-30 fős kis gyülekezetében.

I.
“Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban 

szólok azzal”. (4 Mózes 12:6)-olvashatjuk a Szentírásban. Mivel időm nem engedi, hogy a 
prófétaasszony tevékenységének minden részletét bemutassam, a következőkben csak néhány 
igéjét és látomását idézem fel a hívei által hozzáfűzött magyarázatokkal együtt, hogy érzékeltessem, 
milyen fontos szociálpszichológiai szerepet töltött be szűkebb pátriájában Borku Mariska.

Terepmunkám során azt tapasztaltam, hogy adatközlők többsége álmainak, a valóság 
történéseinek és a Lettszövetség kijelentéseinek, látomásainak koherens jelentést tulajdonít. A 
múlt és jelen történelmi, politikai eseményeit folytonosan összevetik Borku Mariska igéivel, 
és a legkülönbözőbb, legváratlanabb élethelyzeteket is képesek ezekkel a lelki ébredésre, tűrésre 
összetartásra és szeretetre intő, kiválasztottságuk tudatát erősítő szövegekkel megmagyarázni, 
elfogadni. Pl. “Az imádság házára sötét homály szállott" -  olvashatjuk egy helyütt Borku 
Mariska igéiben. Nagydobronyi követői ezt a kijelentést azzal a valós ténnyel kapcsolják össze, 
hogy a szovjet időkben bezárták a templomokat, illetőleg a gyerekeket 18 éves korukig eltiltották 
vallásuk gyakorlásától. Vagy egy másik, számomra nem világos igét “Pál apostol megújult, a 
holt megelevenedett" a dobronyiak így értelmeztek: “Olyan lelkipásztort kaptunk, hogy ráillik. 
Érdemünkön felül való”.

A megélt valóság, az álom és a látomás a kárpátaljai falusi hagyományban nem különül el 
ma sem olyan élesen, mint a magunkfajta városi embernél, hanem kiegészítik, igazolják, 
magyarázzák egymást.

“Valamikor van az álomban az Úrnak kijelentése”.-magyarázta B . I. (1931, Dercen) F. R 
( 1928, Dercen) szerint “Ha templomról álmodunk, az mind bekövektezik”. Elmesélte egyik 
régi álmát, melyben a lelkésztől kapott sorsjegyen nyert egy irkát. A füzet minden lapján “ott 
volt az Úrjézus”. О nem értette ezt az álmot, s akkor F. A. Borku Mariska egyik legelső hive és 
szószólója a faluban -  egyébként köztiszteletben álló presbiter -  megmagyarázta neki: “Hát 
nem érted? Megkaptad a Lettszövetséget, annak minden lapján ott az Úijézus!” A fiatalasszony 
ennek az álomélménynek hatására kezdte el füzetbe írni Borku Mariska igéit. Badó Irénnek, 
Borku Mariska idősebb lányának ( 1927, Tiszaágtelek) szimbolikus álma édesanyja beporosodó 
sírkövéről kezdetével nyert értelmet3.

3 A derceni В. I. igy vélekedett gyűjtőmunkánkról. “Magok Isten szempontjából olyan hivatalos férfiak cs nők, 
akik nem maguktól jöttek, hanem az Isten küldte magukat” . Erről úgy szerzett bizonyosságot-mondta-, hogy első 
látogatásunk után erre az igére nyitott a Lettszövetségben: “Az Úr szól: -  Az áradat egyre növekedik, Sionnak népe 
készülj fel a harcra! A nagy folyamból folyamból a halak hozzád sietnek a Mester parancsára, a hit, remény, szeretet 
hálóját kinyitva...” stb. (DL 479).
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Hadd idézzem a Lettszövetség néhány látomását és a hozzájuk fűzött magyarázatokat:
1. “Jó reggel vitt fe l engem a hit hegyére (ti. az Úr). Mintegy hagyíttásnyira a hegyhez, ahol 

én állok, ereszkedik lefelé az égből zászló alakban tűzoszlopok, és én úgy gondolám, ez által lesz 
megégetve a föld. Ahogy ezt látom, mind jobban fohászkodám az Úrhoz, és akkor látom, hogy 
lenyúlott egy isteni kéz a legalsó tűzig, kibontakozva feltaszította ezt a nagy tüzet. Én a hegyen 
hálát adtam az Úrnak, megmaradtam. Legyen meg Atyám a te akaratod. Amen ”. (DL. 428.)

A derceni B.I., a jelenlegi Lettszövetségesek egyik vezető egyénisége azt mondta: “Tetszik 
emlékezni a prágai tavaszra? Oszt akkor a két fél, a nyugati oldalról, meg a Szovjetunió a 
vonatban ültek itt, mert Ágtelek, meg Agcsemyő közel vannak, mer hát ott vótunk, oszt 
elbeszélte (ti. Borku Mariska), hogy a katonaság le volt telepedve, ellepte az ágteleki, meg a 
dobronyi határt, mert itt kezdődött vóna meg a III. világháború itt csaptak vóna öszze, akkor 
oszt az Úr azért hárította el. Nem baj az, hogy a szovjet lerohanta, az az Úrtól vót, hogy a 
szovjet lerohanta Csehszlovákiát. Mert ha a Nyugat rohanja le, akkor a szovjet támad, oszt akkor 
a III. világháború, a harctét itt kezdődött vón, nem Oroszországban, mer már a határ neki itt vót, 
de az Úr védte ezt a területet a prófétáért, mert még a Lettszövetség nem vót megírva. Oszt 
akkor lenyúlott, oszt feltaszította a nagy tüzet, oszt akkor megegyeztek: Szovjetunió leróhatna 
Csehszlovákiát, a vonatban megegyeztek, oszt akkor a katonaság elhárult. — De azt mondta (ti. 
Borku Mariska), hogy itt -  ha az Úr az ő kezével vissza nem toszítsa a tüzet - ,  itt nem marad 
meg a fekete főd se! Ilyen nagy kegyelem! így vótunk vezettetve az Úrtól, hogy tudtuk, 
hogy a történelem hol áll”.

2. “Én lélekben viteték egy angyallalfolyótólfoly óig és tavaktól tavakig. És szól az angyal, 
rámutatott a tóra és folyóra: -  Ezekben mérgezett vizek vannak. -  (Kiben) az öldöklő angyal 
leszállt és elapadtfolyóhoz vitt és ottan döglött halak voltak, és olyan mocsáros tóhoz vitt, ottan 
meg nyüzsögtek. És végül egy hegyre vitt -  ezt a kutat Nőé ásta —, és abban az élő halak 
sokaságát láttam, és szól: -A z  az élő víz, ami a hegy belsejéből buzog, amit Jézus által nyertetek 
a megtartásra. Ezek a halak ebből isznak és mannával táplálkoznak a pálmafák allait ”. (DL 423)

В. I. szerint a mérgezett vizek az oroszok és a kommunisták rossz tanításait jelentik, amelyek 
igen nagy területen “folyóktól folyókig és tavaktól tavakig” terjedtek el. A mocsáros tó az egyházat, 
a papságot jelképezi, amely tele van hibákkal, ezért a hívek még élnek csak döglődnek, míg a 
Nőé kútjában, az “élő vízben” lévő halak ők maguk, a “Lettszövetség munkásai”.

<Látomásszövegeiben — Borku Mariska akárcsak a bibliai próféták- gyakran utalt saját 
érzelmi állapotára, látomás keltette reakcióira, pl.: “iszonyodtam ettől a látástól”, 
“megremegék”, “felsóhajtottam", “éneklek én is” (ti. együtt az angyalokkal), “igen örvendek” 
stb. Sokszor megemlíti abbéli erőfeszítéseit is, hogy megértse transzcendentális élményei 
konkrét jelentését, üzenetét, de csak ritkán szólt valóságos környezetéről és fizikai állapotáról. 
A gyűjtések során kiderült, hogy a látóasszony péntekenként -  és természetesen Húsvét előtt 
is -  rendszeresen böjtölt4. Érthető, hogy ilyenkor és látomásos éjszakái után másnap ágyban 
feküdt, gyengélkedett. A reá háruló mezei munkák (pl. kapálás) elvégzésében gyakran 
besegítettek neki hívei, annál is inkább, mert korán megözvegyült, és férfikéz nélkül, 
édesanyjával és két lányával élt közös háztartásban.>

Az teljesen nyilvánvaló, Borku Mariska maga is utalt rá, hogy látomásainak legfontosabb 
képi és nyelvi forrása a Biblia volt. Elsősorban János Mennyei jelenésekről írott könyve, aztán 
Ézsaiás, Ezékiel, az ún. “kis próféták”, valamint a szinoptikus evangéliumok és a szoltárok

4 Erre személyes intést kapott az égiektől: ‘‘Ismét hallám a szózatot: -  A prédikátorok, a kisebb papság mind 
ellened van. Böjtölj 18 héten keresztül” (DL 594).
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hatása mutatható ki a Lettszövetségből. Számtalan ezekből merített képet, frázist idézhetnék 
ennek bizonyítására, túl azon, hogy igésfüzeteinek külalakja: a kézirat kéthasábos tördelése és 
az igék megszámozása is biblikus mintára vall.

Még a teljesen köznapinak tűnő részletekben is a Biblia szóhasználatára ismerhetünk: 
"Az első szózat és az első látás ez volt: Én találók az én ágyamban egy darab deszkát, és 

azon írás van, és én azt elolvasom. De nem tudom megérteni, hogy mit tartalmazhat az az 
írás, és én ezen tövenődék (sic!) és könyörgök. Egyszer csak elhangzik fejem felett egy nagy 
hang, mint mikor a templom üresen hangzik. Ezek a szavak: — Ha férfi vagy, légy férfi, most 
ebéd előtt, ebéd után jól lészen dolgod!” (vő,: Ezsaiás 8:1); vagy ahogyan magát ("én, az Úrnak 
szolgáló leánya”) és a lelkipásztorokat (“keménynyakú pásztorok!’) megnevezi. Rendszeresen 
használja a Szentírás régies igeidőit is: Pl. “Szála az Úr: — Vegyél egy levelet, 60 fillér az csak, 
írdfel arra az én evangyéliomomat!” (vő.: Ézsaiás 8:1 “És monda nékem az Úr: -  Végy magadnak 
egy nagy táblát, és írd fel reá közönséges betűkkel...” stb.)

Sajátos, hogy a helyi tájnyelv fonetikai és grammatikai jellegzetességei, a tájszavak 
viszonylag ritkán bukkannak fel a Lettszövetségben. De azért erre is van példánk: gyosz 
(=gyom); tövenődék (=töprengkedtem,); tengeri (=kukorica); dnigár (=csónak féle); gyalom 
(-hálófajta); Iától, találol (=látsz, találsz); ő bíri (=ő bírja); ezlet: amék; nekem fele  (=felém) 
stb. A prófétaasszony néhány szóképe zavaros, homályos, (nemcsak a másolatokban, hanem 
az eredeti verzióban is!), ami arra utal, hogy nem mindig értette, ismerte egy-egy szó, fogalom 
jelentését, szinte automatikusan használta, fűzte össze a gyermekkorától beléivódott 
frázisokat. Pl. “az áradat bűn tengere zúg”; “a tűznek rostáján át lesztek koholva”.

Egyébként a Lettszövetség minden igéje a Biblia és a zsoltárok alapos ismeretét mutatja; 
a helyszíni gyűjtés pedig meggyőzött arról, hogy a kárpátaljai református falusi kultúrában a 
Szentírás hasonlatokkal, metaforákkal és példázatokkal teli képes nyelve a mindennapi vallásos 
kommunikáció megszokott köznyelve, amivel a Lettszövetség hívei spontán imáikban, álom- 
és látomás-elbeszéléseikben, valamint vallásos és világi témájú verseikben szabadon élnek. 
Borku Mariska igéi egy-egy képzavar ellenére is költőien szépek, a gondolatritmusok, ragrímek 
és asszonáncok, valamint a figura etimologica alkalmazása adja verses lüktetésűket5. Példaként 
hadd idézzem azt a M ária-látomását, amelynek stílusa és hangütése az apokrif népi 
imádságokéval rokon:

"Én az Úrnak szolgáló leánya 
láték egy szelíd nőt, előttem megálla, 
és én megismertem, hogy az Szűz Mária, 
és énnekem ekképp szála:
-  Én Szűz Mária vagyok,
én szültem a földön a Jézust, aki adatott
halálra, keresztre,
szegekkel hozzá szegezve,
dárdával átal verve
vérét ontotta értetek,
hogy a bűnnek rabságából felébredjetek,

5 Borku Mariska első 167 autográf igéje (BM1) gyakorlatilag teljes egészében költői, verses szöveg, de a 
Lettszövetség népi változatai ennek nem automatikus ismétlései. Az egyik népi kéziratban több, a másikban kevesebb 
a verses ige. Sajátos módon azonban adatközlőim nem érzékelték, hogy versben vagy ritmikus prózában mondják és 
Írják Mariska néni igéit.
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kik a hitnek világánál ide jöttetek.
Adjatok érte hálát azért,
az Isten által elrendelt evangyéliomért,
mert Jézus adja azt az ő szolgáló leányának ajkára.
Itt a lelki eledel, vegyétek ingyen,
vegyetek eleget, ne legyen a telketek éhes ”. (DL 93)

Mivel nem ez az egyetlen olyan látomás, amelyben Szűz Mária megjelenik a református 
Borku Mariskának, megkérdeztem híveit, erről a tulajdonképpen katolikus hatásra utaló 
jelenségről. Válaszukból az derült ki, hogy Máriát, mint Jézus Krisztus sokat szenvedett anyját 
valamennyien közel érzik magukhoz; a református egyház hibájának tartják, hogy különleges 
szerepét nem ismeri el. Végső soron abban is Borku Mariska közvetítő szerepét és nem evilági, 
Szentlélektől ihletett tudását látják igazolódni, hogy az egyházak ma újra közelednek egymáshoz, 
vallási ökumenizmust hirdetnek. Egyébként is számukra a teológiai dogmákon alapuló, 
vallásfelekezetek közötti határok soha nem voltak relevánsak, hisz (amint számtalanszor 
elmondták nekem): “Az Ige mindenkinek szól”. (A reformátusoknak egyedül a “milinisták”- 
kal, Jehova tanúival szemben vannak fenntartásaik, ellenérzéseik.)

A Lettszövetség egyik központi témája, lényegi mondanivalója annak bizonygatása, hogy 
Borku Mariska tanítása nem ellentétes a Bibliával. О nem szektaalapító, hanem közvetítő, aki 
égi sugallatra, a Szentlélek segítségével szűkebb közössége javára végzi tevékenységét. Hadd 
idézzek ennek igazolására is egy látomásszöveget és magyarázatot:

"Látást láték az égen: Ótóhoz hasonló záros kocsi jelenék meg, olyan szekérhez hasonló 
kerekei valának, és abban szamárcsikóhoz hasonló állatforma van befogva, és vonja maga 
után. És láttam a kerekeknek gyors forgását, és énrajtam körül olyan 12 éves forma gyerekek 
valának, még kisebbek is, és nézik velem együtt látásban és ezt erős hangon kiáltják: — A 
Lettszövetséget, az Isten törvényét viszi! ” És az Dél felől indult keresztül az égen, fényben, 
Északnak felé tartott (és) csendbe(n), szó nélkül. És ezek angyali szép gyermekek voltak, egy 
hegy oldalán álltunk, és onnan néztük”. (DL 72)

В. I. szerint az autó maga a Lettszövetség, amelynek kerekei az Otestamentumot, a 
szamárcsikó az Újszövetséget példázza, a gyerekek pedig a jövendő ígéretei, ők lesznek az 
igékbeteljesítői.

A Lettszövetség és a Szentírás összetartozását, hármas egységét több helyütt is 
hangsúlyozzák Borku Mariska igéi6. <Egy másik látomása például ilyen módon szentesíti, 
hitelesíti művét:

‘‘Ismét láték egy ősz hajú embert, és láték nála egy nagy könyvet, és leül előmbe, és 
kétfelé nyitotta, és eztet szólotta: -  Jere, megmutatom az írásnak minden betűjét! Néz(d) meg, 
hány kéz irta! — És látom, amint lapozta, többféle irást(l) írott betűvel volt írva, és volt olyan 
köztük, olyan elavolt levelek is, és én nem ismertem a betűket. Többféle színnel volt írva, 
pirossal is, látom. És elolvasott nekem sok szavakat, és amint lapozta, az utolján megismerem 
a magam írását is, és én megrettenék rajta, mert én azt gondolám, hogy ellopták tőlem az 
írást. És akkor így szólt: -  Eztet neked itt hagyom egybe. -  És így szólt: — Olvasd el a Máté 
evangyéliomát, és fe l leszel ruházva!- És az ősz alak eltűnt, de a Szentírást itt hagyta egybe ". 
(DL 588).

6 A hármasság elvet preferáló folklorikus kultúrában magától értődő az alábbi verses kinyilatkoztatása: “Szóla 
Isten: az Ószövetségben mint Atya én vagyok, az Újszövetségben mint Fiúban nyilvánulok, a Lettszövetségben mint 
Idvezítő Szentlélek által tanítok és szólok” (BMI, 1:31 )
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Két derceni híve így magyarázta meg nekem e látomás jelentését: “Tehát az elavolt lap, az 
Ószövetség. Úgyhogy mind a három ott vót neki adva. Az elavolt írások az Ószövetség, amék 
a piros betűvel, az meg az Újszövetség, mer az Úrjézus piros vérivel befestve, meg oszt az ő 
írása. Az utósó az ő írása”>  A Lettszövetség igéi és jelenései nemcsak a három biblikus szöveg 
egységét hirdették, hanem lelkileg “felébredt” követői, “a Lettszövetség munkásai” vallásos 
hitének és bensőségesebb vallás -  gyakorlatának igazolásául is szolgáltak.

Borku Mariska egész tevékenységének és így látomásainak is fontos -  mondhatni 
tünetszerű — üzenete a raformátus egyházzal, a hívek lelki éhségét nem csillapító papsággal 
való elégedetlenség. Egy helyütt azt írja: “Éhség van a földön, telkeknek éhsége. Vágyakoznak 
a hívek, mint a szomjas szarvas a vízre”. Vízióiban a templom repedezett, csak a fundamentuma 
ép; esetleg leomlott és ő segít újjáépíteni; belepte a templomhoz vezető utat a gyom, s neki kell 
azt kitisztítania; angyal mutatja meg neki az úrasztalánál, hogyan kell jó táplálékot készíteni a 
hívek számára, stb..

A kívülállónak nehéz eldönteni, melyik látását, melyik igéjét kell átvitt értelemben felfogni, 
és melyiknek van konkrét, helyi eseményre utaló, reflektáló tartalma. Ezt azonban a 
prófétaasszony hívei és ismerősei pontosan tudják, bár nyomatékosan hangsúlyozták, hogy 
Borku Mariska nem jövendölt, “nem babonáskodott" (tehát nem volt halottlátó vagy gyógyitó), 
az ő feladata a Szentlélek segítségével a telki vezetés és felvilágosítás, a példaadás és a 
bizonyságtétel volt. Számos élménytörténetet és vallomást gyűjtöttem arról, mennyi empátiával 
gondozta, hogyan vigasztalta mindennapi gondjaik között (a lágerekbe hurcolt papok helyett 
is) hozzá fordulókat. Ahogy a derceni В. I. megfogalmazta: “Olyan volt nekünk, mint 
Hóbáb”.7

Összegzés és kitekintés
A Lettszövetség “látás”-ainak és “igé”-inek folklorisztikai elemzése, valamint Badó 

Ferencné Borku Mariska prófétai személyiségének kulturális antropológiai vizsgálata során 
az alábbi következtetésekre jutottam:

Borku Mariska Lettszövetségének páratlanul gazdag látomásanyaga a szó szoros 
értelmében narratív teológia8, aminek további elemzése egyedülálló tehetőséget teremt a 
kárpátaljai református lelkiség, népi mentalitás megismeréséhez és megértéséhez. Az egyház 
képviselői, a helybéli lelkipásztorok eleddig csak tiltották, ha tudtak használatáról, vagy ab 
ovo semmibe vették, jóllehet egyikük sem vette azt a fáradságot, hogy beletekintsen e népi 
kéziratokba, “dekódolja” e prófétikus hagyomány neki is szóló “üzenetét”. Az ágteleki 
prófétaasszony egész tevékenysége és a személye, igéi köré fonódó narratív hagyomány azt 
szemlélteti, milyen távol él még ma is egymástól az ún. elit és népi kultúra. Pontosabban, hogy 
ez utóbbi a valóság jelenségeit és a vallásos ideológiát miként formálja át a saját törvényei 
szerint, és hogyan adaptálja saját hagyományos eszmerendszerébe, művészi folklórjába.

A tiszaágteleki parasztpróféta ugyan egyéni lekigondozói és gyülekezetszervező 
tevékenységet folytatott, rendkívüli életművének hatása azonban közösségi, s a prófétai 
szerepkör vonatkozásában univerzáis sajátosságokat mutat. Mindenképpen érdemes arra, 
hogy a hazai vallási néprajzi vizsgálatok homlokterébe kerüljön. Borku Mariska kéziratos

7 Vö: 4MÓZCS 10 :29-32 .
8 E fogalomról cs az érzékek antropológiájáról Id. W. Brücknck munkáit: 1979 “Narrativistik” . Varsuch einer 

Kenntnisnahme theologischer Erzählforschung. In: Festschrift für Max Lühti. Fabula 20:18-33. Berlin, és Elbeszélő 
egyházi kispróza a barokkban. In: A megváltozott hagyomány. Szcrk.: Hopp Lajos -  Küllős Imola -  Voigt Vilmos, 
Budapest 1988:429^477.
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hagyatéka, Lettszövetsége a kárpátaljai magyarok számára olyan lelki erőforrás, hivatkozási 
alap, amely nemcsak összetartozásuk tudatának kifejezője, hanem a magyar nyelvű protestáns 
folklór páratlan dokumentuma egyszersmind. Meggyőződésem, hogy a parasztpróféta alakja 
köré fonódó vallásos elbeszélő folklór azért alakult ki, és az általa 2 éven át nyilvánosan, majd 
1939 tavaszától haláláig titokban hirdetett, kéziratban terjesztett “igé”-k azért olyan aktuálisak 
ma is, mert a Trianon után válságos helyzetbe került, mind nemzeti azonosságtudatát, mind 
hagyományos paraszti kultúráját és vallását elveszített, létbizonytalanságban és megfelelő 
szellemi vezetők nélkül élő kárpátaljai magyarság túlélési stratégiájának részei voltak. És sok 
helyütt, ill. az idősebb korosztályok számára ma is ez a funkciójuk.

Шллеш 1мола

НАРОДНА РЕЛ1Г1ЙН1СТБ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ E T H I4H O Ï 1ДЕНТИЧНОСТ1
(Д1ЯЛЬН1СТЬ НАРОДНОГО ПРОРОКА XX ст. НА ЗАКАРПАТТ1 ТА ЙОГО ВПЛИВ)

Резюме

Для нашональнси мсншини рсмигшшсть е засобом збсрсжсння щснтичносп. У цш cnpaei велику роль 
в1д1грають на тшьки традицшш церковш громади, алс й прсдставники своерщно!' народно! рсл1пйност1, як 
наприклад М.Борку, яка д1яла на Закарпатп в 1937-77 рр. У цш доповцц анал1зуеться характер и впливу, 3míct 
вчення народного пророка.

181



МАНДРИК 1.0.

(Ужгород)

УГОРСЬКИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ 60-70-их РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Угорський лібералізм середини XIX ст. носив своєрідний характер, поскільки відріз
нявся від західноєвропейського, тобто від англійського чи французького, з якими не 
був ідентичним. Поміркований, дуже обережний, дворянський лібералізм, був значно 
ближчим до прогресивного консерватизму прусських юнкерів і О.Бісмарка, ніж до полі
тичних поглядів англійських консерваторів. Угорських лібералів не захоплювала 
всеперемагаюча ідея свободи і прогресу, навпаки, лякала перспектива розширення по
літичних прав народних низів. Вони за всяку ціну намагалися залишитися при владі, 
розширити доступ до державних посад середнього дворянства. Старі ліберали задо- 
вільнилися частковим відновленням завоювань 1848 р., не брали до уваги загальний 
прогрес, вимоги нової епохи, тому мало зробили для розширення політичних прав 
широких верств народу, до загальної демократизації суспільства.

В Угорщині 60-х-початку 70-х років лібералізм знайшов найбільш повне теоретич
не обгрунтування у поглядах таких видних його представників, як Ф.Деак, Й.Етвеш, 
Ж.Кемень, Я.Вайда і Л.Мочарі. Найбільш відомим серед них були Ф.Деак і Й.Етвеш. 
Відомо, що угорська революція 1848-1849 рр. завершилася поразкою; частина її керів
ників була страчена, частині на чолі з Л.Кошутом вдалося емігрувати, а більшість зай
няла вичікувальну позицію. Пройшло ще майже два десятиліття і лише після цього 
настав час для здійснення цілого ряду політичних, національних та демократичних змін. 
Центральною з них стала дуалістична угода від 1867 р., яка відновила державний ста
тус Угорщини, знаменувала поновлення її конституційних прав. Ці події в значній мірі 
пов’язані з іменем та діяльністю одного з найбільш видних угорських політичних дія
чів -  Ф.Деака, який взяв єдино розумний курс на мирні пошуки вирішення політичного 
статусу Угорщини, що при конкретній розстановці внутрішніх та зовнішніх сил могло 
бути здійснене лише шляхом примирення і взаємних компромісів.

Лідер лібералів у Державних зборах Ф.Деак та його прибічники виступали за по
новлення дії законів 1848 р., проголошували необхідність збереження конституційної 
правонаступності. З 1860 р. вони відмовилися від тактики пасивного опору, стали на 
шлях активних дій. Центр політичного життя перемістився на місця, у комітатські 
дворянські збори, де все активніше лунали вимоги відновити угорську конституцію. 
Вибори 1861 р. до Державних зборів привели до розширення впливу середнього дворянст
ва та інтелігенції.

У середині XIX ст. всі угорські політики, такі як Ф.Деак, Д.Андраші, Й.Етвеш і на
віть Л.Кошут, виходили з того положення, що Угорщина при існуючих європейських відно
синах, навіть у тому випадку, якщо зуміє завоювати національну незалежність, не зможе на 
тривалий період зберегти її, бо рано чи пізно стане жертвою зовнішньої агресії. Правда, 
якщо Ф.Деак пов’язував вирішення проблеми лише в союзі з Австрією, то Л.Кошут вихід 
бачив у створенні так званої “Дунайської конфедерації”  малих держав [18 с. 189]. План 
Л.Кошута не знайшов підтримки ні з боку угорських політиків, ні ззовні.
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В міру того, як зменшувалися ілюзії щодо можливості нової відкритої національ
но-визвольної боротьби проти Австрії, серед широких політичних кіл Угорщини поси
люється прихильність до компромісної угоди з Габсбургами. Тут перемішувалися і страх 
перед новою революцією, і прагматизм врівноважених політиків, і спроба утвердити 
свою владу над національними меншинами, і страх перед німецькою та російською 
загрозою. Оцінюючи дії цих сил, російський посол у Відні вважав, що вони у дос
татній мірі схильні пожертвувати лібералізмом”, щоб “знайти шлях до угоди” [ 1, с. 330].

У 1861-1864 рр. Ф.Деак і його прибічники стояли на позиції вичікування, пасив
ної тактики. Такий стан не міг довго тривати, бо значна частина депутатів Державних 
зборів і місцеве чиновництво почали проявляти ознаки нетерпимості, сподіваючись на 
краще майбутнє. Все гучніше звучали заклики тих, хто виступав на захист “багатостраж
дального покоління”, приреченого на приниження і бездіяльність, що суперечить тради
ціям угорської нації [15, с. 179]. Враховуючи ці обставини, а також розвиток міжнарод
них подій, Ф.Деак зрозумів, що час перейти до активних дій. Першим його кроком на 
цьому шляху стало написання весною 1865 р. серії статей про історію угорського держав
ного права. Оперуючи чисельними прикладами, він дав зрозуміти, що бажає продов
жити правові відносини з Австрією, утвердити новий юридичний статус Угорщини, 
при цьому не поступитися національною незалежністю. Така позиція збільшувала чи
сельність його прибічників, які вбачали в ньому врівноваженого лідера, правника, який 
здатний забезпечити плавні політичні зміни і вберегти суспільство від крайностей, як з 
боку Габсбургів, так і з боку народних низів.

З політичних, національних, історичних міркувань угорські ліберальні політики 
були зацікавлені у примиренні з династією та Австрією. Ф.Деак робить дивний висно
вок, що монархи завжди “виступали проти декретів та указів, спрямованих проти угорсь
кої конституції, чим знову воскрешали довір’я і надії нації” [5, с. 112]. Це було явним 
перебільшенням, до того ж свідомим, що випливало з тактичних міркувань угорського 
лідера, який зробив перший примирливий крок, хотів реабілітувати в очах широкої 
громадськості Габсбургів, зокрема самого Франца Иосифа. Отже, Ф.Деак спочатку за
хищає природні права угорської нації, засуджує порушення її конституційних прав, а 
потім ставить у заслугу монархам нове і нове відновлення справедливості.

Угорський лідер намагався чітко роз’яснити політичну сторону майбутнього 
примирення між Габсбургами і угорською нацією: обидві сторони мають твердо стати 
на позицію збереження імперії, її безпеки. Друга мета -  встановлення конституційної 
державності Угорщини. Поряд з цим, під спільним монархом, спільною обороною, 
спокійно може ужитися і повна конституційна свобода інших держав австрійської корони 
[5, с. 115]. Угорці нічого не відбирають від інших народів, не бажають втручатися у 
чужі внутрішні справи. Інтереси сторін не суперечать одне одному, воші можуть взаєм
но узгоджуватися. Ф.Деак робить такий висновок: відновлення угорської незалежності 
приведе до зміцнення безпеки всієї імперії, забезпечить її стабільність. Слід підкресли
ти, що його думки мали значний відгук, були добре сприйняті як з боку монарха, так і з 
боку угорської громадськості. Всі стомилися від невизначеності, а то й протистояння, 
відчули необхідність компромісу.

Після парламентських виборів 1865 р. центром політичного життя Угорщини ста
ли Державні збори, де більшість депутатів складали ліберальні прибічники Ф.Деака. 
Навіть ті суспільні сили, що були позбавлені політичних прав, звернули свої погляди до 
цього єдиного легального органу влади, чекаючи від нього реальних дій по ліквідації 
залежного, антиконституційного становища країни. Важливе значення мало й те, що
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між угорськими та австрійськими лібералами з другої половини 1865 р. виник реаль
ний політичний союз.

Швидка поразка влітку 1866 р. Австрії у війні з Пруссією привела до усунення її з 
терену німецьких справ, прискорила в імперії внутрішні політичні зміни. Слід підкрес
лити, що ліберальні кола на чолі з Ф.Деаком, як і більш широкий загал угорців, під час 
війни ніяк не виказували нетерпіння, поспіх, намагалися створити враження, що її наслід
ки не впливають на зміну їхньої позиції, на характер вимог. При зустрічі з Францом 
Иосифом лідер конституціоналістів Ф.Деак запевнив монарха у лояльності угорців, які 
і надалі нічого не вимагають понад те, чого хотіли і до поразки австрійської зброї.

Ф.Деак і його ліберальна партія мали біля 80 голосів переваги у парламенті над опози
цією, але повної впевненості в остаточному рішенні у нього не було. Проти такого карди
нального рішення виступала частина консервативних сил, але особливо активно прибічни
ки повної незалежності, котрі групувалися довкола ідей та імені Л.Кошута. Одначе ці по
літичні сили виявилися у меншості. Після довгих парламентських дискусій, тривалих 
переговорів і взаємних поступок, ЗО березня 1867 р. в угорському парламенті пройшло 
голосування. За пропозицію Ф.Деака голосувало 257 депутатів, проти -  117 [9, с. 323].

У загальній дискусії взяв участь і Ф.Деак. Його основні аргументи зводилися до 
того, що у правовому відношенні угода є компромісом між правом на повну незалеж
ність і між зобов’язаннями заради спільної оборони. По-друге, у політичному плані це 
гармонійне поєднання угорських інтересів з усією системою європейської рівноваги. 
До того часу, поки Європа зацікавлена у сильній Габсбурзькій монархії, основні поло
ження угоди не можуть змінитися. Повна національна незалежність Угорщини стала б 
загрозою для континентальних інтересів, які потрібно враховувати. По-третє, заради 
збереження великодержавних інтересів монархії, угорці добровільно відмовляються ли
ше від мінімуму своїх прав. Ф.Деак був твердо переконаний, що умови і конкретні по
ложення угоди не можуть бути змінені, поскільки незмінними є спонукальні причини, 
які породили її [4, с. 5]. Ф.Деак виділяв тільки факт відновлення угорських конститу
ційних прав, мирне уладнання відносин з Габсбургами і Австрією, але промовчав про 
зміцнення угорського впливу над національними меншинами. Він вважав своє творін
ня довготривалим, яке угорська нація ніколи не повинна добровільно змінити. Один 
угорський дослідник початку XX ст. писав, що Ф.Деак на практиці зумів втілити 
ліберальні ідеї І.Сечені [14, с. 161]. Опозиційний депутат Л.Мочарі сказав, що не мож
на вважати самостійною таку країну, чиї Державні збори не мають право вирішувати 
найважливіші справи [17, с.75].

Найбільш відомий противник політичного компромісу з Габсбургами Л.Кошут ос
таточно переконався, що боротьба, якій присвятив все своє життя, не досягла мети, 
проте він не міг промовчати і навіть в останній момент звернувся до народу. У травні 
1867 р. великий угорський патріот написав Ф.Деаку знаменитий “лист Касандри”, що 
був опублікований в газеті “Мадяр Уйшаг”. Л.Кошут однозначно вважав, що доля 
батьківщини знову опинилася під загрозою, тому настійно закликав до боротьби з 
Австрією, не розуміючи, що укладення дуалістичної угоди стало останнім заключним 
етапом демократичних змін, політичним компромісом сторін, а великі європейські 
держави мало цікавить доля угорського та інших народів монархії. Після 1867 р. угорське 
питання взагалі зникло з порядку денного європейської політики, бо великі держави і 
надалі вважали Габсбурзьку імперію важливою силою у Центральній і Східній Європі. 
Розпад імперії, притому насильницьким шляхом, завоювання самостійності її народа
ми не співпадало з їхніми інтересами.
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Найбільш видним пропагандистом ліберальних ідей в Угорщині і надалі залишав
ся Й.Етвеш -  письменник, політик, член революційного уряду 1848 р. Поряд з І.Семені, 
Л.Кошутом, Ф.Деаком він входив до числа найбільших людей епохи, чиї ідеї справили 
великий вплив на суспільно-політичний розвиток країни, сприяли утвердженню 
демократичного світогляду у свідомості угорців. Й.Етвеш виступав проти феодальних 
пережитків, за проведення демократичних реформ, за зміцнення позицій Угорщини в 
рамках Габсбурзької монархії, в цілому за більш справедливе і вільне суспільство.

Як найважливіший показник прогресу оцінював великий угорський ліберал 
утвердження у суспільстві індивідуальної свободи. У той же час, вимоги надання ко
лективних прав для національних меншин кваліфікувалися ним як протест проти все
силля державної влади. Й.Етвешу здавалося, що захоплення національною ідеєю вип
ливає з християнської традиції особистої свободи [6, с. 553]. Виступаючи за утвердження 
прогресу в усіх сферах життя, він відстоював тезу про необхідність створення сильної 
централізованої держави, що цілком відповідало духові епохи. Національні вимоги етніч
них меншин можуть бути закономірними лише у тому випадку, коли вони “не загрожують 
існуванню більш великих держав” [6, с. 359-360]. Єдиним гарантом особистої свободи 
людини може стати держава, яка має забезпечити її від “властолюбства і революцій” 
[6, с. 577]. Угорський політик підняв і ряд інших проблем, які тісно перепліталися між 
собою. Так, він пристрасно протестував проти національного гніту, вказав на необ
хідність задоволення вимог етнічних меншин, але в рамках “існуючих можливостей” 
[7, с. 79]. Під ними він розумів особисті права людей, їх культурні та релігійні потреби. 
Й.Етвеш не допускав і думки про можливість порушення територіальної цілісності 
угорської держави, до того ж вірив, що багатовікова спільна доля малих народів Ду
найського басейну настільки пов’язала їх, що ніколи не дозволить роз’єднатися. Він 
взагалі був переконаний, що напрямок суспільного прогресу завжди визначається па
нуючими ідеями.

У політичній реальності середини XIX ст. саме життя висувало національні проб
леми у розряд центральних. Особливо актуальне значення набувають вони у період 
підготовки австро-угорської угоди. Напередодні, у 1865 р. з ’явилася праця Й.Етвеша 
“Національне питання”, яка зіграла важливу роль у визначенні позиції дворянства [7]. 
Один з дослідників відзначав, що в цій книзі великий ліберал розкрив свої концепції на 
основі тих же принципів, що і в двотомній праці “Пануючі ідеї XIX століття та їх вплив 
на державу” [10, с. 233]. Дійсно, багато положень повторялося, одначе цілий ряд проб
лем розкривалося більш глибоко і конкретно. Й.Етвеш намагався примирити дві проти
лежні тенденції -  вимоги національних меншин і прибічників “єдиної угорської нації”, 
тому переконував громадськість у необхідності законодавчого закріплення національ
ного рівноправ’я.

Й.Етвеш виклав своє бачення шляхів вирішення національних протиріч у країні, 
де половину населення складали словаки, серби, румуни, німці, хорвати, українці та 
інші народи. Він був щиро переконаний в тому, що в разі демократизації усіх суспіль
них відносин, проголошення юридичної рівності людей, можна вирішити усі націо
нальні проблеми [7, с. 69]. У той же час Й.Етвеш змушений визнати, що неугорські 
народи країни більше прив’язані до своєї рідної мови, ніж до Угорщини, а їх національ
ні почуття сильніші від любові до батьківщини [7, с. 56-57].

Угорський ліберальний політик вважав закономірною появу національних вимог з 
боку усіх народів, які входили до складу королівства, поскільки вони стали складовою 
частиною усіх тих процесів, які протягом цілого століття визначали відносини між

185



народами Європи. Й.Етвеш звертав увагу на ту обставину, що деякі етноси Угорщини є 
лише меншою частиною своїх братів по той бік “політичних кордонів” [7, с. 101]. Це -  
українці сучасного Закарпаття, серби Воєводини, румуни Трансільванії, німецьке насе
лення по всій країні, та й слов’янське населення в цілому. Даний фактор в значній мірі 
визначав центробіжні тенденції, котрі виражалися у намаганні до возз’єднання народів. 
Й.Етвеш рішуче заперечував надання територіальної автономії національним землям, вис
тупав проти федеративного устрою країни. На його думку, у специфічних умовах Угорщини 
це неможливо, поскільки приведе до росту міжнаціональних протиріч, ліквідації осо
бистої свободи громадян і, головне, до розпаду монархії в цілому і Угорщини -зокрема 
[7, с. 114—115]. В зв’язку з великою строкатістю розселення етносів, неможливо визначи
ти географічні кордони національних регіонів. Тут, на його думку, допустиме тільки міс
цеве самоврядування при збереженні цілісності комітатської системи. Водночас ліберал 
попереджував угорських шовіністів, що марними є спроби асимілювати меншини, дома
гатися того, щоб народи забули про своє походження [7, с. 135].

Книга “Національне питання” з задоволенням була сприйнята представниками мен
шин, зокрема, сербами і хорватами, її переклали на сербську мову. Як свідчать його 
праці, Й.Етвеш не відносився до тих угорських керівників, які, за словами російського 
посла у Відні, “не здатні були визначити логічні наслідки своїх суперечностей з слов’яна
ми і румунами” [1, с. 240]. Ще напередодні дуалістичної угоди він підкреслював, що у 
вирішенні міжнаціональних суперечностей “вибір знаходиться у наших руках” [7, с. 140]. 
Його підтримував відомий історик Л.Солої, який настоював на праві всіх людей вільно 
вживати рідну мову, поскільки це тільки зміцнюватиме єдність країни. Ф.Деак також 
був противником прямолінійного національного гноблення, виступав проти насиль
ної мадяризації, за стабільний внутрішній розвиток. Саме він та Й.Етвеш стали 
ініціаторами прийняття вельми ліберального закону “Про національне рівноправ’я” 
(1968 р.). У 1867 р. був прийнятий закон, котрий встановлював громадянське та полі
тичне рівноправ’я громадян єврейського походження. Одночасно відмінялися усі 
попередні закони, звичаєве право та розпорядження, які суперечили новому юридич
ному статусу єврейського населення [3, с. 354].

Й.Етвеш став одним з ведучих діячів суспільно-політичного життя дуалістичної 
Угорщини, символом продовження політики ліберальних реформ. Як міністр освіти і 
культів, у 1868 р. він прийняв активну участь у розробці і прийнятті нового закону про 
шкільну освіту. Витриманий у ліберальному дусі, закон став важливим кроком на 
шляху до культурних перетворень. Відповідно до 58 статті, навчання усіх дітей доз
волялося на рідній мові. Вводилася обов’язкова початкова освіта у віці від 6 до 12 
років [3, с. 458]. Демократична громадськість, у першу чергу інтелігенція, підтримала 
реорганізацію шкільної справи. У 1868 році словацька делегація вручила Й.Етвешу 
меморандум, в якому давалася висока оцінка його особистим заслугам у проведенні 
шкільної реформи. Під документом стояло 60 тисяч підписів [ 16, с. 326]. З лютого 1868 р. 
за ініціативою міністра освіти та культів для педагогів почав видаватися “Журнат народ
них учителів”. Матеріали друкувалися на семи національних мовах, але під натиском 
шовіністів, через два роки журнал став виходити лише на угорській мові [10, с. 257]. 
Й.Етвеш бачив глибокі суперечності системи, яка гальмувала практичне втілення 
ліберальних ідей. Його поразку визначили старі сили, які були ще досить міцними, щоб 
зупинити прогресивні суспільні та культурні перетворення. Як підкреслював його 
біограф І.Шетер, “в країні, де поразкою завершилася боротьба за ідеї Л.Кошута і Ш.Пе- 
тефі, така ж доля чекала і на ідеї Й.Етвеша” [16, с. 388].
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Головна заслуга великого угорського ліберала в тому, що серед сучасників він до 
кінця залишався прибічником демократичних змін, проголошував необхідність свобо
ди людини і цілих народів. Його ідеї та практична діяльність об’єктивно зіграли пози
тивну роль, зустрічали підтримку у демократичних колах, серед лідерів національних 
меншин. З раптовою смертю Й.Етвеша у 1871 р. наступає спад ліберального світогляду, 
який живив творчу і політичну діяльність прогресивних людей.

Відомим представником угорського лібералізму був Ж.Кемень -  письменник і 
політичний діяч. У своїх публіцистичних творах, написаних після революції, він говорив 
про необхідність відмовитися від попередніх ілюзій, врахувати нові реалії, тому став 
одним з засновників так званої “пасивної опозиції Габсбургам”, натхненником 
компромісної угоди 1867 р. [2, с.6]. Ж.Кемень вважав неминучим капіталістичний роз
виток Угорщини, відкидав будь-які прояви абсолютизму, виступав за ліквідацію залиш
ків кріпосництва, але попереджував, що “крайнощі” демократії також загрожують на
ціональним інтересам, поскільки можуть сприяти рухові за відокремлення національ
них меншин [19, с. 115].

Ж.Кемень, колишній палкий сподвижник Л.Кошута, став на шлях повного 
заперечення революційної перспективи Угорщини, поскільки уже й події 1848-1849 рр. 
були “історичною помилкою”. Угорці мають назавжди засвоїти цей урок, зробити все 
необхідне, щоб попередити нову революцію, тим більше, що їм не притаманні крайно
щі і радикалізм. Такий висновок Ж.Кеменя широко пропагувався протягом наступних 
десятиліть. У цьому він не був самотнім, бо про революцію, діяльність Л.Кошута по
дібної ж думки дотримувалися і Й.Етвеш, і більш радикальний Я.Вайда, і Я.Оронь та 
інші відомі люди епохи. В основі концепції Ж.Кеменя лежало намагання “відокремити 
дух нації від духу революції ” [2, с. 7]. Угорці -  тверезо мисляча нація, яка дуже далека 
від абстрактного мислення. Головне для нього — не перетворення в життя тих чи інших 
ідей, а вміння йти на необхідні компроміси. Ж.Кемень прибічник повільного еволюцій
ного розвитку, який ніхто не повинен підштовхувати.

Чільне місце серед провідників ідей лібералізму займав поет, письменник, публі
цист Я.Вайда. Наріжним каменем його концепції стала вимога утвердження демократії, 
під якою розуміє перемогу чистих ліберальних принципів. Станове панування дворянст
ва має замінити повне політичне рівноправ’я усіх людей. Забезпечити такий поворот 
зможе тільки сильне, свідоме громадянське суспільство. Угорці мають стати на шлях 
промислового і культурного розвитку, що може гарантувати тільки особиста і колектив
на свобода [8, с. 5]. Усі суспільні біди, писав Я.Вайда, походять від того, що у політиці 
вирішальне слово все ще належить аристократії, а інтелігенція мовчазно погоджується 
з таким антинародним станом речей. На його погляд, в Угорщині відсутній середній 
клас, тому основним гарантом демократії має стати сам народ [8, с. 24]. Потрібно ввести 
нове виборче право, якого більшість населення не має. Утвердженню індивідуальної та 
колективної свободи сприятиме децентралізація, тобто зміцнення прав комітатів, у яких 
далі не може правити тільки дворянство. Місцеві вибори мають вирішити питання кому 
має належати адміністративне управління. Я.Вайда вимагав проведення таємних 
виборів у кожному населеному пункті. На його погляд, важливе значення має орга
нізація світської народної освіти, прийняття закону про обов’язковий громадянський 
шлюб, юридичне рівноправ’я євреїв [8, с. 25]. Він до кінця життя залишався вірним 
ідеям свободи і демократії, прибічником повної національної незалежності Угорщини;

На думку угорських лібералів, безплідним революційним конструкціям може 
протистояти тільки “реальна” політика. Розвиток подій ніби підтверджував, що зміни
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повинні йти еволюційним шляхом. Дедалі очевиднішим ставало й те, що на практиці 
неможливо втілити в життя абстрактні ідеї свободи і рівності усіх людей. Після 1867 р. 
Угорщина стала найбільш східною країною Європи, де у державній та законодавчій 
системі лібералізм проголошувався провідною ідеологією. На практиці, у реальному 
житті, аристократією і середнім дворянством вона сильно деформувалася. Керівна елі
та не зуміла подолати суперечність між лібералізмом і націоналізмом, навпаки, між ни
ми зростала непереборна прірва. Прибічники дуалізму опинилися між водорозділом 
націоналізму і лібералізму; більшість надала перевагу угорській гегемонії і класовому 
пануванню, на шкоду повному суверенітетові та демократії.

Відомий угорський історик, який проживає за кордоном, Б.Кіралі стверджує, що 
після 1867 р. у державному управлінні обидвох частин монархії утвердилися класичні 
ліберальні принципи. Правда, це не демократія, але у ті часи вона ще ніде не була звич
ною. На погляд ученого, дуалістична система створила гармонію між трьома гілками вла
ди, породила їх рівновагу. Закони приймали представники відносно широких прошарків 
населення; забезпечили особисту свободу, свободу слова, зборів, об’єднань; остаточ
но ліквідували традиційні в історії Габсбургів деспотизм і абсолютизм [12, с. 171]. Не 
заперечуючи тезу про загальну тенденцію до лібералізації у різних сферах суспільно- 
політичного житгя, все ж говорити про гармонійний розвиток, значить не враховувати 
усі історичні, економічні, класові, етнічні та інші проблеми, котрі нагромаджувалися в 
Угорщині, ускладнювали її відносини з оточуючим світом. Це бачили і сучасники, причо
му не лише противники дуалізму, але і його прибічники, навіть творці, такі як Ф.Деак, 
И.Етвеш, М.Лоняї.

Після поновлення конституційних основ, економічні справи Угорщини залишали
ся далеко не блискучими. Вводилося мало нових залізниць, наростала фінансова криза, 
проявлялася недосконала податкова система. За попередні 18 років абсолютистського 
управління Габсбургів люди вважали майже своїм патріотичним обов’язком погано 
сплачувати податки, а у нову епоху важко привикали до них. Економічний стан країни 
викликав зростаючу тривогу серед самих деакістів. Партія лівого центру і особливо 
крайня опозиція з партії 1848 року, всіляко намагалася використати наявні труднощі, 
але все зводили до політичної боротьби, одначе важливі економічні реформи залиша
лися поза їх увагою.

Поряд з цим між прибічниками лібералізму і консерваторами з новою силою 
розгорнулася теоретична дискусія, яка покликана була визначити ідейні засади май
бутнього суспільного розвитку Угорщини. Правда, суто теоретичним роздумам зараз 
намагалися протиставити “реальну” політику. Область державного права стає основ
ною ареною, де стикаються різні підходи у вирішенні національних та соціальних пи
тань. Укладення дуалістичної угоди стало закономірним явищем, заключним етапом на 
шляху демократичних перетворень, розпочатих революцією та національно-визволь
ним рухом 1848-1849 рр. Це був політичний компроміс, котрий відповідав інтересам 
значної частини угорського суспільства, особливо його верхнім прошаркам -  дворянству, 
буржуазії, інтелігенції. Для перемоги принципу дуалізму велике значення мала та обс
тавина, що угорське дворянство як ведуча політична сила висунула таких здібних лідерів, 
як Ф.Деак, Д.Андраші, К.Тіса, Й.Етвеш, М.Лоняї та інші.

Більшість інтелігенції, не говорячи вже про чиновників і священиків, підтримува
ло проурядові сили. Це було важливою обставиною, бо дозволяло більше впливати на 
народні низи. Маси примирилися з тим, що угода мало що змінила у їхньому житті. 
Нечисленна ліберальна інтелігенція не мала достатніх інтелектуальних сил, щоб привита
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громадськості свої ідеали свободи і повної національної незалежності. У внутрішній 
політичній боротьбі водорозділ проляг між інтересами аристократії і демократичних 
сил, між лібералізмом і бюрократизмом, а також довкола конкретних інтересів, які ма
ли усі ведучі державні діячі.

Ліберальна інтелігенція критикувала наявні феодальні пережитки, бачила причи
ни відсталості країни, виступала за реформування багатьох сторін суспільного життя, 
але більше була зв’язана з існуючою системою, ніж з народом [13, с. 43]. Це відносить
ся і до И.Етвеша та його найближчих ідейних сподвижників. Ліберальні мрії про сус
пільство загальної свободи, людської гармонії, національного рівноправ’я залишалися 
ілюзіями, які легко розбилися об сувору дійсність.

Поступово ведучі політичні партії відмовилися від наміру представляти інтереси 
усього суспільства, відкрито схилялися до захисту групових інтересів. Попередні 
ліберальні платформи втратили своє значення, поскільки більшості політиків здавали
ся суперечливими, вартими забуття. Незважаючи на такий поворот з середини 70-хроків, 
лібералізм в Угорщині повністю не втратив свою базу, просто переживав кризу, яка 
дедалі поглиблювалася. На поверхні проявлявся тільки ідейний занепад, але насправді 
порушилася суспільна рівновага. Урядова політика, на відміну від ідейних зрушень, і 
надалі залишалася стабільною. Про це засвідчили 15 років влади К.Тіси та його ото
чення. Основною вимогою ліберальної епохи була свобода слова, совісті, політичне 
рівноправ’я, їх законодавча регламентація. У 60-х -  70-х рр. XIX ст. цього в повному 
обсягові не вдалося досягнути, натомість зміцнювалися основи автократичної держав
ної системи, особливо у наступну епоху уряду К.Тіси.
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Mandrik Iván

MAGYAR LIBERALIZMUS A XIX. SZÁZAD 60-70-ES ÉVEIBEN

R e z ü m é

A liberalizmus eszméi legteljesebb teoretikus megalapozottsága olyan kiváló képviselőinek nézeteiben tükröződik, 
mint Deák Ferenc, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Vajda János és Mocsári Lajos. Legismertebbek közülük Deák 
Ferenc és Eötvös József, akik a szabadság és a nemzeti egyenjogúság eszméit a gyakorlatban kívánták megvalósítani. 
A magyar liberálisok a demokratikus változások támogatói maradtak, az egyén és a nemzet szabadsága mellett szálltak 
síkra. Az előző szellemi értékek a 70-cs évek közepétől elveszítették korábbi jelentősegüket, mivel a politikusok 
többségének ellentmondásosnak tűntek, és feledésre Ítélték őket. Nem tekintve erre a fordulatra a liberalizmus 
Magyarországon nem veszítette cl teljesen létjogosultságát, csak egyre mélyülő krízisen ment át. A felszínes eszmei 
hanyatlás mögött valójában a társadalom egyensúlyának megbomlása rejlett. Erről tanúskodik “Tisza Kálmán kora”.
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SMANYKO GEORGIJ

(Ungvar)

UKRAJNA KÁRPÁTALJAI TERÜLETE ÉS A MAGYARORSZÁGI 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÖNKORMÁNYZATI SZERVEINEK 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSE: A MAI REÁLIÁK ÉS PERSPEKTÍVÁK

Tekintettel arra, hogy az uj társadalom jogi alapjainak kiépítését meg kell gyorsítani és 
erőfeszítéseinket az új körülmények közepette az államalkotó folyamatokra összpontosítani, 
Ukrajna és Magyarország parlamentje és kormánya a demokratikus fejlődés elmúlt 4 évében 
jelentős munkát végzett az államigazgatás tökéletesítése terén.

Mivel az országok polgárai valamely városban vagy egyéb településen laknak, és épp ezekben 
merül fel az alapvető szociális problémák mindennapi megoldásának szükségessége, természetes, 
hogy a szociális szféra irányításának középpontját épp ide kell helyezni. A szociális infrastruktúrát, 
a kommunális gazdaságot, a lakás- és polgári építkezést, az oktatást és egészségügyet, valamint 
a polgári rendfenntartást alapjában a helyhatalmi szervek hatáskörébe kell adni, hogy ezek 
képezzék tevékenységük fő tartalmát. Természetes, hogy ezzel együttjár az adekvát, független 
pénzügyi-gazdasági bázis, a helyi önkormányzat megteremtése, vagyis az önkormányzatok 
számára a szükséges polgármesteri tulajdon és költségvetési juttatások biztosítása.

Az új regionális politika tartalmát tehát nem az adminisztratív-közigazgatási manipulációk 
képezik, hanem a hatalomnak a szociális és gazdasági szempontból célszerű decentralizálása 
és a megbízatások, ill. a pénzügyi-gazdasági bázis adekvát felosztása.

Természetes, hogy a szociális infrastruktúráért és a szociális fejlesztésért alapjában a helyi 
és a territoriális önkormányzati szintre hárítva a felelősséget, az állam fenntartja a maga számára 
az össznemzeti szociális programok megvalósítását, nevezetesen egyéb szociális garanciák 
biztosítását, amelyeket az össznemzeti kulturális létesítmények, egyes oktatási intézmények, 
egészségvédelmi létesítmények és programok finanszírozásának törvénye, valamint a régiónak 
a konkrét körülményeket figyelembevévő pénzügyi juttatása határoznak meg.

Összegzésképp megállapíthatjuk: az új regionális politika az adminisztrációs alárendeltség 
szintjei közötti viszonyok elutasítása, amikor is egyazon kérdést minden szinten megoldanak a 
bürokratikus eljárások fentről lefelé haladva és áttérünk a minden szint számára pontosan 
meghatározott hatáskör megosztására. Ugyanakkor tudni kell, hogy az új regionális politikára 
való áttérés mindenekelőtt egy új adó- és pénzügyi politikára való áttérés, ami mind a helyi, 
mind a területi költségvetési jövedelmek törvényi rögzítésén alapul, minden régió számára 
egyazon feltételek szerint.

A vázolt feltételeket rögzíti “Az új regionális politikáról szóló törvény Ukrajnában1 és a 
Magyar Köztársaság Alkotmánya2.

“A helyi önkormányzatokról” szóló törvény kimondja, hogy Magyarország haladó 
hagyományait folytatva, valamint az önkormányzatokról szóló Európai charta elvei szerint 
Magyarország elismeri a helyi önkormányzati szerveket és biztosítja jogaik gyakorlását.

1 Urjadovij Kurjcr, 1995. április 6.
: A Magyar Köztársaság Alkotmánya, 1949. cvi XX. törvény
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A helyi önkormányzatnak -  mondja a törvény -  minden joga megvan az önkormányzásra és 
azt önállóan és demokratikus alapokon gyakorolja.

A magyar országgyűlés segítséget nyújt a helyi szerveknek az önkormányzati funkciók 
ellátásában, ösztönzi a társadalom igazgatásának decentralizálását és ezen álláspontját rögzíti 
a helyi önkormányzatokról szóló törvényben.

A területek közigazgatási irányítói a megfelelő államigazgatási és önkormányzati szervek, 
így az ukrán régiókban az államigazgatási és önkormányzati szervek a hatalomról szóló törvény 
értelmében a megfelelő területi, városi, járási népképviselői Tanácsok és azok végrehajtó 
szervei3. A Magyar Köztársaság megyéiben és falvaiban választott önkormányzati szervek 
működnek a helyi önkormányzatról szóló törvény értelmében, melyet az országgyűlés hagyott 
jóvá 1990-ben4. A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapját mind Ukrajnában, mind 
Magyarországon az önkormányzatokról szóló világ-és európai charta elvei képezik, amelyek 
biztosítják a szükséges feltételeket és a megfelelő jogi terepet a helyi önkormányzati szervek 
működéséhez.

Az ukrajnai és magyarországi parlament által jóváhagyott említett törvények az önkormányzati 
szerveknek teljhatalmat biztosítanak a területek igazgatásával kapcsolatos valamennyi intézkedés 
megtételére és lehetővé teszik az érvényben levő törvénykezés keretében a nemzetközi gazdasági, 
politikai és kulturális együttműködést Ukrajna és Magyarország régiói között.

Az utóbbi években Európa központjában létrejött társadalmi-politikai egyesület, a “Kárpáti 
Eurorégió” kedvez a regionális együttműködés megélénkülésének új alapon és új formában. 
Teljesen újfajta felfogások születtek az egyes régiókban a nemzetközi együttműködésről a 
gazdasági és a szellemi élet fejlesztése terén. Ilyen mindenekelőtt a közös termelési üzemek, 
termelési és intellektuális gazdasági társaságok, közös kereskedelmi társaságok létrehozása és 
működtetése. Ilyen az oktatási és kultúrfelvilágositó szervezet nemzetközi együttműködése 
szubregionális területeken. És nem utolsósorban ilyen a helyi önkormányzati államhatalmi 
szervek tartalmas együttműködése.

Épp ezért vált hát szükségessé az említett folyamatok konkrét megnyilvánulási formáinak 
és módszereinek alkotó értelmezése és tudományos általánosítása s ennek alapján tartalmas 
javaslatok kidolgozása a szomszédos régiók közötti nemzetközi kapcsolatok megjavítására, 
amelyek közel állanak egymáshoz mind területileg, mind a lakosság kulturális fejlődését illetően.

Az Ukrajna Kárpátontuli területe és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és önkormányzati 
szervei közötti regionális együttműködésnek régi hagyományai vannak. Az együttműködés e 
régió területén a különböző történelmi korokban más-másképpen valósult meg. így már a 20. 
század 30-as és 40-es éveiben e két terület között voltak bizonyos kapcsolatok,- amelyek 
elősegítették a gazdasági együttműködés javítását és a széleskörű kulturális cserét. Például a 
kárpátaljai Szlatina látta el sóval csaknem egész Közép-Európát, benne Magyarországot is. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasági termékeit a kárpátaljai piacokon is 
értékesíthették. A vallási ünnepekre a magyarországi Máriapócsra és a kárpátaljai munkácsi 
kolostorba évente zarándokoltak a hívek mindkét régióból.

Az államhatalmi szervek nemzetközi együttműködése a kommunista rendszer idején is 
megvolt. Regionális szinten együttműködött a Kárpátaljai terület és Szabolcs-Szatmár megye 
is. Ez azonban nem állami törvények alapján történt, hanem az úgynevezett “direktív szervek” 
értsd: pártszervek/ határozatai értelm ében. A helyhatalmi szerveknek tilos volt 
kezdeményezni.
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Újszerűén épül viszont e régiók nemzetközi együttműködése azóta, hogy Ukrajnában és 
Magyarországon a régi politikai rendszer szétesett. A két állam között nemzetközi barátsági és 
együttműködési egyezmények jöttek létre, amelyek szószerint említik a helyi önkormányzati 
szervek kapcsolatait is. Arról van szó, hogy a kárpátaljai és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
helyi önkormányzati szervek önállóan egyezményeket köthetnek gazdasági, politikai és 
kulturális együttműködésre a legtágabb értelemben.

Például szomszédos területeink belügyi szerveinek együttműködése lehetővé tette több 
bűnöző banda ártalmatlanná tételét Magyarország területén. A Kárpátaljai terület és Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megye speciális államigazgatási szolgálata elért bizonyos sikereket a 
narkotikumok és egyéb csempészáruk terjesztése elleni harcban. A két szomszédos terület 
helyi jogvédelmi állami szervei alapos munkát végeznek a gazdasági büntettek feltárásában és 
az önkéntes pénzszedők ártalmatlanná tételében.

Nagyobb, aktívabb tevékenységet fejthetnek ki a gazdasági együttműködés terén e két 
szomszédos régió helyi önkormányzatának szervei. Egyelőre még passzívnak bizonyulnak a 
két régióban hagyományosnak számító közszükségleti cikkek közös gyártásának 
megszervezésében. Még mindig nem kapott nagyobb lendületet a közös termelő üzemek 
létesítése. Nem használja ki lehetőségeit a két fél a mezőgazdasági termelés és feldolgozás 
terén. Magyar szomszédaink tettek bizonyos lépéseket a privatizáció és a különféle gazdasági 
ágazatok termelési struktúrájának megreformálása terén. De pédául az államigazgatási és helyi 
önkormányzati szervek gazdasági hivatalai nagyon keveset vettek át magyar partnereiktől. A 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vezetőség szerint a gazdasági kapcsolatok a Kárpátaljai 
területtel teljesen esetlegesek. Szeretném felhívni a kárpátaljaiak figyelmét a magyar 
szomszédoktól kapott értékelésre. Csak a két terület mindennapos konkrét munkája teszi 
lehetővé az emberek jólétének sikeres elérését.

Napjainkban az államigazgatási és helyi önkonnányzati szervek együttműködésének elvileg 
új formái jönnek létre. Ezek eredményesekké, konkrétakká és kölcsönösen előnyössé válnak, 
központi irányítás nélkül, megvalósításuk alkotó megközelítés révén. így például Kárpátalja 
határmenti övezetének egész sor önkormányzati szerve gyakorlati lépéseket kezd határontúli 
partnereivel tevékeny együttműködés létesítésére. Közösen oldják meg a határmenti falvakban 
és településeken élő nemzeti kisebbségek életének és együttműködésének problémáit.

A beregszászi városi hatóság együttműködik a nyíregyházi önkormányzattal a kárpátaljai 
m agyar tannyelvű iskolák tan ítóellátásában . A helyi önkorm ányzat szerveinek  
kezdeményezésére Beregszászon létrehozták a Nyíregyházi Pedagógiai Főiskola fiókintézetét 
a kárpátaljai középiskolai végzősök oktatására. Az első 30 végzős már 1994 óta tanul itt, hogy 
magyar főiskolai végzettségű tanár legyen. A fiókintézetben az oktató munkát az alapfőiskola 
jól képzett szakemberei látják el, akik megtanítják ifjú kárpátaljai kollégáikat a magyar nyelv, 
a pedagógia minden apró részletére, a magyar terminológiára. Beregszász helyi igazgatási 
szervei biztosítják az oktatás anyagi fedezetét a tanintézetben. A leendő tanárok pedagógiai 
gyakorlata a magyarországi gyakorlóiskolákban fog folyni, ami lehetővé teszi elméleti ismereteik 
alkalmazását. Nem mondhatjuk, hogy ez a legjobb megoldása a helyzethek. A kárpátaljai magyar 
tannyelvű iskolák számára a tanárképzést talán jobb lenne az ungvári egyetem keretei között 
megoldani. Itt megvan az anyagi-műszaki alap, vannak jól képzett professzorok, előadók. Az 
egyetem együttműködése a nyíregyházi főiskolával szerintem hatékonyabb lenne a 
pedagógusképzésben. Annál is inkább, mert az Ungvári Állami Egyetem hosszú évek óta képez 
tanárokat a magyar tannyelvű iskolák számára, e téren vannak már tapasztalatai és ismeri e 
munka fogyatékosságait is.
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A helyi önkormányzati szervek egyik alapfunkciója Ukrajnában is, Magyarországon is 
az, hogy regionális szinten feltétlenül biztosítsák, az infrastruktúra jó állapotát és annak 
fejlesztését. Az élet ezen objektumainak, valamint a régiók tevékenységének és fejlesztésének 
megjavítása nélkül.

Ezért az államigazgatási és helyi önkormányzati szervek szerepe az infrastrukturális 
kapcsolatok közös, régióközi megoldásában meglehetősen nagy. A jelenlegi határátkelők nem 
tudják biztosítani Kárpátalja és magyar szomszédja között az intenzív együttműködés megfelelő 
színvonalát. Ezért üdvözölnünk kell az államigazgatási és helyi önkormányzati szervek 
kezdeményezését új határátkelők létesítésére és a meglévők rendezésére. így új átkelőt nyitottak 
az ukrajnai lakosok számára Beregszászon, Tiszaújlakon és Mezőkaszonyban, igaz, az említett 
régiókban sok a megoldatlan infrastrukturális probléma. Mielőbb meg kell oldani mindkét 
oldalon a tömegközlekedési szolgáltatást: növelni az autóbuszjáratok számát, megszüntetni a 
többnapos sorbanállást a határátlépésnél.

Számottevőbb és kölcsönösen előnyös aktív kapcsolatok létesíthetők a mezőgazdasági 
termelés terén. Az a csekély tapasztalat, amelyre e téren az előbbi években szert tettünk, arra 
enged következtetni, hogy a határmenti övezetek mezőgazdasági vállalatai között eredményesen 
fejlődhetnek a kapcsolatok a vetőmagtermesztésben, az új mezőgazdasági technológia 
bevezetésében, a növényvédelemben stb. Nagy lehetőségei vannak az együttműködésnék a 
mezőgazdasági termékek feldolgozásában. Például a kárpátaljai földművelők korszerű 
technológiákat alkalmaznak a borászatban, a magyarországi földművesek pedig korszerű 
technológiával termesztik a gabona- és zöldségféléket. A mezőgazdasági termelésben 
alkalmazott ezen korszerű technológiák cseréje külösönösen előnyös lenne mindkét fél számára.

A szubregionális szintű lehetséges nemzetközi együttműködés felsorolt tényei, az 
államigazgatási és a helyi önkormányzati szervek kezdeményezései alapján levonhatunk néhány 
következtetést. A határon túli regionális kapcsolatok újszerű kiépítést kívánnak. Figyelembe 
kell venni a fejlődés piaci törvényeit. Előtérbe kell helyezni a kölcsönös előnyösséget az 
együttműködő felek számára. Szükség van még több kormányközi egyezményre és szerződésre, 
amelyek megadnák a különböző országok régiói közötti nemzetközi együttműködés jogi kereteit 
és feljogosítanák az államigazgatási és helyi önkormányzati szerveket ezen együttműködés 
egyes aspektusainak önálló megoldására. Az államigazgatási és helyi önkormányzatok szervei 
kapjanak széleskörű meghatalmazást szubregionális szinten különféle iparcikkeket gyártó közös 
üzemek szervezésére, aminek már vannak bizonyos hagyományai e régiókban. Például e régiók 
“nagyszabású” iparosítása a szocialista építés éveiben megsemmisítette a sokféle cikket gyártó 
helyi mesterek hagyományos termelőmunkáját, holott termékeikre nagy volt a kereslet a helyi 
lakosság körében és az egész világból idelátogató turisták is kedvelték a báránybőrből készült 
termékeket, szőnyegeket, vesszőfonást, fémdomborítast. A kárpátaljai mesterek vesszőből font 
termékeinek ma is van piaca sok európai országban.

De nemcsak kenyérrel él az ember. Ősidők óta hagyományosak a kulturális kapcsolatok a 
határmenti régiókban élő emberek között. Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár népe között a 
kulturális kapcsolatok hosszú évszázadok során bontakoztak ki a fennálló politikai rendszertől 
függetlenül. Még a volt Szovjetunió totalitárius rendszere éveiben is fejlődött a kulturális 
együttműködés szubregionális szinten.

E két szomszédos terület történelmi fejlődésének jelenlegi szakaszában Kárpátalja és 
magyarországi szomszédai -  az adott gazdasági struktúrától függetlenül -  mindent megtesznek, 
hogy a két régió közötti kulturális csere folytatódjon és változatosabbá váljék. Hivatásos 
művészegyüttesek cseréje, képzőművészeti kiállítások, alkotóművészek, tudósok és oktatási 
szakemberek találkozói ma is rendszeresek. E kulturális kapcsolatnak jelentős szerepe van az
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említett régiókban élő népek nemzeti tudatának fejlesztésében. Itt meg kell jegyeznünk, hogy 
a Kárpátalján létrejött, különböző nemzetiségeket tömörítő kulturális egyesületek sokkal többet 
tehetnének a különböző népek kulturális vívmányainak népszerűsítéséért. A kulturális 
kapcsolatok terén fokozni kell a Kárpátaljai Magyar Egyesület szerepét.

A helyi önkormányzati szervek tehát sok kérdéssel foglalkoznak, olyanokkal, mint az 
oktatás, szociális biztosítás, lakás, infrastruktúra, gazdaság stb. Övék a főszerep a lakosság 
életszínvonalának emelésében. Ők rendelkeznek a közpénzekkel és a munkahelyekkel. Ők 
tekinthetők annak a szintnek, amely a legalkalmassabb a megfelelő kormánybefolyásra a 
gazdasági hatékonyság ösztönzése és a szociális biztosítás kérdéseinek megoldására. A 
kormányzati struktúrák e szintje áll legközelebb az állampolgárokhoz, betöltve szerepét a helyi 
lakosság szükségleteinek és érdekeinek képviseletében. A helyi önkormányzatnak vannak a 
legnagyobb lehetőségei a politikai részvételre és befolyásra, vezető szerepre tehetnek szert a 
demokratikus rendszerben. Mint a magyarországi gyakorlat mutatja, a helyi önkormányzat 
tekinthető az egyetlen szolgáltató közegnek, amely tükrözi a regionális egységet és a helyi 
demokratikus választások útján jelölhető ki.

A központi kormány és a helyi önkormányzati szervek közötti kapcsolatok modellje 
Ukrajnában és Magyarországon csaknem identikus, bár Magyarországon sokkal fejlettebb. 
Ilyen modell az, amikor a központi kormány és a helyi önkormányzati szervek szorosan 
együttműködnek esetleg kettős mandátum által. így a problémáikat gyakran közös vitában 
oldják meg. Mindkét fél tisztviselői részt vesznek a javaslatok és tervek közös megvitatásában. 
A helyhatóság pénzeszközei a dotációkból és az adókból tevődnek össze, de az adókat 
eloszthatják, a dotációk szintje azonban megmarad.

Az ukrajnai és a magyarországi hatalmi szervek tevékenységének legújabb vizsgálata azt 
mutatja, hogy van bizonyos azonosság azok között a funkciók között, amelyeket a főbb helyi 
önkormányzati szervek gyakorolnak, függetlenül attól, hogy a helyi hatalmi szervek általános 
hatalmi mandátum alapján működnek-e vagy sajátos kötelezettségek jegyzéke alapján. A 
legélesebb ellentétek a köztes hatalmi szervek szintjén vannak.

Шманъко Георгш

М1ЖНЛРОДНЕ СП1ВРОБ1ТНИЦТВО ОРГЛН1В САМОВРЯДУВАННЯ 
ЗАКАРПАТСЬКО! ОБЛАСТ1 УКРАШИ ТА СОБОЛЧ-СОТМАР-БЕРЕЗЬКОГО 

КО.М1ТАТУ УГОРЩИНИ: РЕАЛП НА СБОГОДН1 ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Р е з ю м е

У публшаци пор1внюються можливосп двох сусинix pcrioHÍB по хпжнародному ствробтшцтву. Анал1з 
зроблсннй за даними Ужгородського финалу [нституту cbítobo'í ckohomíkh та хпжнародного ствробпннцтва. 
Основна увага в доповеп звсртаеться на полшшсння м1жнародного ckohomíhhoto ствробйництва мгле Украшою 
та Угорщиною.
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VOIGT VILMOS

(Budapest)

KÉT VAGY TÖBB NÉP HAGYOMÁNYA:
REFORMKORI MONDÁK MAGYARORSZÁGON

Máig nincs magyar mondaszöveggyűjtemény, nincs teljes magyar mondakatalógus, e műfaj 
kutatástörténete sem készült el. Immár több évtizede hajtogatom, hogy e téren legsürgősebb 
feladatunk a 19. század első feléből származó források áttekintése lenne. Ezek nemzetközi 
jellegűek: az osztrák birodalom különböző területén hasonló módon jelentkeznek, az első 
publikációk (függetlenül attól, milyen területre is vonatkoznak) német nyelvűek, és igy nem 
csupán egy-egy nemzeti folklorisztika vagy művelődéstörténet keretébe illeszthetők. Nagyon 
ritka kivételektől eltekintve, eddig mégsem így értelmezték ezeket. Noha terjedelmi okokból 
most sem adhatjuk e problémakör teljes képét, mégis legalább hangsúlyoznunk kell jelentőségét 
és utalnunk kell a még elvégzendő feladatokra.

Néhány korábbi előzmény után az 1975-ös budapesti Kriza-ülésszakon kíséreltem meg 
áttekinteni a magyar mesekutatás történetét a 19. század közepéig1. Gaal György alakjával 
kapcsolatban külön is összegezhettem mesekutatásunknak az ő életében megfigyelhető 
szakaszát2, és -  ami újdonságnak számított -  Pulszky Ferenc mondagyűjtésének igazában 
ürügyén az 1820-tól kezdődő két évtizedben a mondakutatás rövid jellemzését is adhattam3. 
Az 1986-os bécsi hungarológiai kongresszuson pedig nemcsak a magam előadása (a magyar 
mese- és mondakutatás ún. “bécsi triászáról”4), hanem más tanulmányok is foglalkoztak ezzel 
a szellemi körrel. Sajnos, ekkor sem a szlovák, sem a magyar folklorisztikai tudománytörténet 
nem foglalkozott érdemben, új adatokat is feltárva a témával. Bizonyos (egyébként nem is 
téves) állítások a korábbi hivatkozásokból úsztak át az újabb dolgozatokba, az adatok 
ellenőrzése, a forrásművek tanulmányozása, újabb források feltárása vagy mindezek értékelése 
nélkül5.

Pedig már az első tekintetre is nyilvánvaló hogy itt sok olyan összefüggésre kell 
gondolnunk, amelyek akár műfajonként és korszakonként különböznek. E szempontból például 
el kell választanunk a mesekutatás és a mondakutatás áttekintését, még akkor is, ha a főszereplők 
olykor azonosak voltak.

A magyar mesekutatás miniatürizált története azt mondhatja, hogy sok korábbi, forrásként 
is felhasználható munka után a 18. század végétől jelenik meg ez az érdeklődés a magyar 
szellemi életben. Tudományossá, egyszersmind a nemzetközi folklorisztikához kapcsolhatóvá 
Gaal tevékenysége teszi, akinek 1822-es bécsi, német nyelvű kötete (Georg Gaal: Märchen 
der Magyaren) nemcsak az itt közzétett 17 mese révén, hanem a Gaal-hagyatéknak nevezett, 
ennél sokkal nagyobb mesegyűjtemény körüli munkálatok során (legkivált Georg Stier kötete: 
Ungarische Volksmärchen nach der aus Georg Gaals Nachlass herausgegebener Urschrift, 
Pesth 1957) vált a német nyelvterületen ismertté. Gaal, majd Erdélyi és mások mesekincse 
nem tekinthető felvidékinek. Noha Ipolyi Arnold folklórgyűjtésében (legkivált a Csapiár 
Benedek által szorgalmazott csallóközi feljegyzésekben) az 1850-es évekből gazdag prózai 
népköltészet ismerhető fel, ez csak jóval később vált kiadottá. Voltaképpen csak Merényi László:
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Sajóvölgyi eredeti népmesék (I—II., Pest, 1862), még inkább Pap Gyula (1865). Pintér Sándor 
(1891) meg Istvánffy Gyula ( 1890) “palóc” meséi révén gondolhatott az olvasóközönség meg 
a kutatás az “északi” vagy éppen “felvidéki” magyar mese jellemvonásaira.

Ekkor már a magyar mesekutatás is tudott a szlovák mesékről. Henszlmann Imre: A 
népmese Magyarországon című tanulmányában (Szépirodalmi Szemle 1847 augusztus
december)6 összeveti Gaal György 17, Mailáth János mintegy 60, Erdélyi János 12 “magyar” 
szövegét nemcsak Arthur és Albert Schott ( Wallachische Märchen. Stuttgart, 1845) 43 román 
meséjével, hanem a Jankó Rimauski, írói néven Ján Francisci (1822-1905) által Slovenské 
povesti (Lőcse, 1845) cimmel közzétett 10 szlovák mesével is. Ez utóbbiakról a 
tudománytörténet meg szokta jegyezni, hogy megelőzik mind Pavel Dobsinskÿ, mind Bozena 
Némcová nagyhírű szlovák mesekönyveit. Amikor Henszlmann (és követői) időnként a milliő- 
elmélet érvelésétől nem eltérően a zordon és vadregényes hegyi-erdei folklórt vetik össze az 
alföldi folklórral, ez a szlovák mesekincs minősítéséhez is alapul szolgált. Talán felesleges 
is megemlíteni, hogy sem Henszlmann, sem követői nem ítélkeznek az egyes meserégiók 
hagyományairól, csupán összevetik ezeket egymással. Természetesen e megjegyzések -  
márcsak az ismert meseszövegek korlátozott száma miatt is -  csupán vázlatszerűek, ám 
mégsem ötlettelenek.

A következő szlovák mesepublikáció August Horislav Skultéty és Pavel Dobsinskÿ: 
Slovenské povesti címmel közismert gyűjteménye, amelynek első füzete ( 10 mese) Rozsnyón, 
1859-ben, a második füzet (9 mese) ugyanekkor és ugyanitt jelent meg. (1859 és 1861 között 
Selmecbányán jelent meg a további négy füzet 45 mesével). A teljes gyűjtemény tehát 64 
mesét tartalmaz, és már a múlt század második feléhez tartozik. Voltak ugyan korábbi 
feljegyzések, sőt kiadási tervek is (Sámuel Reuss), ám ezek akkor nem valósultak meg, a 
szövegek nem váltak közismertté7.

A szlovák és a magyar mesék megismerése a múlt században nagyjából egyeztethető 
folyamat, ám olyan párhuzamos vonulatok, amelyek nem egymásból, nem is egymással 
összefüggésben alakultak ki8.

A reformkori magyar mondaanyagot több forrásból is ismerhetnénk. Szépirodalmi regék, 
más forrásokból vett szövegek irodalmi(as) átdolgozásai, ennél kisebb számban helyi 
feljegyzések készültek ekkor. A történetírás -  nálunk is és másutt is -  romantikus, regényes 
felfogásának megfelelően ilyen történeteket népszerűsített: ezek egy része hiteles (pl. Török 
Bálintot elfogatta a szultán), más része kiszínezett (Zách Felicián és Zách Klára), ismét más 
része irodalmi alkotás vagy folklór (Mátyástörténetek; az őskori csak uralkodóról szóló 
történetek), máskor meg az akkori tudományos tévedés ölt ilyen formát (a hunok azonosítása 
a magyarokkal). Az eddigi magyar mondakutatás9 sohasem vizsgálta ebben a tágabb 
összefüggésben a kérdéskört: legfeljebb egy-egy részletét mutattak be. Ezért is olyan sok az 
egymással nem egyeztetett, és ezért ellentmondónak látszó adat. Nagy Ilona szerint első 
eredetmondagyűjtőnk Kálmány Lajos10. Ugyanő azt írja, hogy a hiedelemmondák gyűjtése a 
Grim m -testvérek mondakiadványa (Deutsche Sagen. 1816-1818) nyomán indul meg 
(Mednyánszky 1829; Mailáth 1824), az eredeti magyar mondák közlését Pulszky nyitja meg 
(1840), a hiedelemmondák voltaképpeni gyűjtését Ipolyi Arnold kezdi meg, a Kisfaludy 
Társáság 1846-os pályatétele nyomán, és végülis ennek eredménye lett a Magyar Mythologia 
(1854)". Lengyel Dénes is Pulszkyt említi12, ám mindezen hivatkozásokban végtére is Horváth 
János 1927-ben megjelent monográfiája (a magyar irodalmi népiességről) a kiindulópont. 
Horváth János ugyan ennél pontosabban mutatta b ea  magyar irodalmi rege fejlődési útját, ám 
még művének icipicit javított kézi példányában13 sem lép túl a maga anyaggyűjtésén, vagyis az 
1920-as évek közepének tudományos ismeretanyagán. Azóta azonban éppen a kulcsfigurákról
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(Mailáth, Mednyánszky) sok új áttekintés jelent meg. Maga Horváth János 1955-ben kiadott, 
-  ám jóval korábban írott -  munkájban (Kisfaludy Károly és íróbarátai) külön fejezetben 
foglalkozik velük, immár idézve az újabb disszertációkat is. Ezeket pontosan említem idézett 
dolgozataimban, kár, hogy hasztalanul.

Csupán e közismert (nek remélhető) tényeket összegezve, azt ismételhetjük, hogy a 
reformkori mondakutatás megindítása elválaszthatatlan Joseph Hormayr (1782-1848) 
munkásságától. A tiroli főnemes részt vesz az Andreas Hofer nevéhez fűződő sikertelen Na- 
poleon-ellenes tiroli felkelésben, majd Magyarországon át menekül Bécsbe. Még 1809-ben 
megindítja Archiv fiir Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst című folyóiratát, 1811- 
ben pedig ezt kiegészíti Taschenbuch für die vaterländische Geschichte című évenkénti 
zsebkönyvével. Köztudott, hogy Georg Gaal, Johann Mailáth és Alois Mednyászky e sorozatok 
munkatársai, szorosan Hormayr bécsi köréhez tartoznak, egész működésük megérthetetlen e 
kapcsolatok nélkül14. Újabb kutatásokból tudjuk, mások is tartoztak Hormayr köréhez (például 
Johann Ladislaus Pyrker)15. Hormayr “az osztrák történetírás atyja”, egy birodalmi 
történetszemlélet megteremtőjeként ismert a köztudatban, aki egészen 1848-ig rendszeressé, 
tette a forrásfeltárást, ezek irodalmias-patriota feldolgozását, német nyelven közzétételét. Noha 
a magyar (!) történelemre vonatkozó forráshivatkozásait már régen áttekintették, senki sem 
nézte át többszáz kötetes kiadványsorozatait abból a szempontból, mennyi ezekben a “monda”, 
az irodalmi “rege”, vagy egyéb, a magyar mondakutatás érdeklődési körébe tartozó adat, 
összefüggés.

Még érdekesebbé válik ez a kép, ha Hormayr életének néhány sajátos vonását is idézzük.
A konzervatív, katolikus és birodalmi beállítotságú szerző ugyanis össze is ütközött a 

bécsi körökkel. János tiroli főherceg politikai mozgalmaiban való részvétele miatt 1813-ban a 
bécsi titkosrendőrség (Metternich parancsára) letartóztatta. Munkács várában majd a Brünn 
melletti Spielberg börtönében tölti fogságát. Valószínűleg Franciaország, és ennek akkori 
szövetségese, Bajorország irányába tett gesztusként viszonylag szelid körülmények közt őrzik: 
János főherceggel és másokkal kiterjedt levelezést folytathat. 13 hónap múlva szabadon 
bocsátják, de Bécsbe még nem térhet vissza, ekkor Brünnben, Raitzban és Klostemeuburgban 
él. Csak 1816-ban kap teljes kegyelmet, költözhet vissza a császári városba. Mettemichhel 
szemben viszonya továbbra is ellenséges marad. 1828-ban elfogadja I. Lajos bajor király 
felkérését, és az ő szolgálatában folytatja történészi tevékenységét.

1846-ban, Münchenben az országos levéltár igazgatója lesz. Ilyen életútja indokolja 
Mailáth és Mednyánszky brünni, majd müncheni orientációját. E tények ismeretében érthetőbb, 
miért olyan sokrétűen is értelmezhető a magyar mese és mondakutatás bécsi triászának 
munkássága16. Mednyánszky 1817-től kapcsolódik szorosabban Hormayr köréhez, az Archiv 
és a Taschenbuch számára dolgozik, ő indítja meg a “Sagen und Legenden” rovatot, 1820 és 
1828 között pedig ő a segédszerkesztő. Rendszeres közlései alapján adja ki 1829-ben 
Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit (Pesth) c. kötetét, amely 1832-ben 
magyarul is megjelent Elbeszélések, regék s legendák a magyar előidőkből címmel (Pest). A 
közölt szövegek zöme felvidéki, nem is csoda, hogy később szlovákul is közzétettek belőle, 
legutóbb pedig népszerű magyar újrakiadása is napvilágot látott17. Ugyancsak felvidéki témájú 
a Malerische Reise auf dem Waagßusse in Ungern (Pesth, 1826; új bővített német kiadásban 
1844), amelynek szintén készült modem, népszerűsítő szlovák és magyar kiadása is18.- 
Mednyánszky esetében nem csupán az a mintegy 100 téma (történet, helyszín, monda vagy 
rege), hanem az általa megjelentetett több tucat várleírás és több mint száz “monda” is figyelmet 
érdemel. Ezek szinte kizárólag a Felvidéket idézik. Érthető tehát, hogy a szlovák folklorisztika 
klasszikusnak kijáró tisztelettel említi munkásságát19. Sajnos, ennek ellenére nem készült el
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olyan munka, amely összevetné a nála olvashatókat a szlovák történeti mondák (és 
hiedelemmondák) hitelesnek tekinthető gyűjtött szövegeivel. Már a bemutatott táj is jelzi, hogy 
itt a magyar mondakincshez kevesebb kapcsolatot látunk, ám Mednyánszky elbeszél nem 
felvidéki magyar történeteket is, mint amilyen például a győri vaskakas. A törökvilág 
szerepeltetése azonban korlátozott. Még feltűnőbb, hogy a Jánosról vagy más útonállókról 
szóló történeteket mellőzi. Eőszeretettel helyezi viszont az elbeszélt eseményeket a lovagkorba, 
ahova ő nemcsak a középkort, hanem Rákóczi korát is sorolja. Aulikus szemlélete, ugyanakkor 
a nemesi értékeket hangsúlyozó felfogása olykor kibékíthetetlen ellentéteket eredményez: a 
közlő nem is tudja, igazában melyik küzdőfélnek az oldalán álljon. Minthogy a kortársi 
küzdelmek (a szabadságharc, vagy akár a koleralázadás) már túl késeiek ahhoz, hogy figyelmét 
megragadják, a társadlmi konfliktusokat előtérbe helyező, úgynevezett “szociálkritikai” mondák 
már nem bukkannak fel műveiben.

Johann Mailáth: Magyarische Sagen, Märchen und Erzählungen című gyűjteménye először 
1825-ben Brünnben, még csak Magyarische Sagen und Maerchen címmel, majd két kötetben 
1837-ben jelent meg (Stuttgart- Tübingen). Ebből eddig a magyar kutatás is csak legfeljebb néhány 
mesét értékelt, idézett. A Pesten 1864-ben megjelent magyar fordítás (Magyar regék, mondák és 
népmesék) is csak ugyanennyi figyelmet keltett. A mondákkal eddig még nem foglalkoztak.

Mailáth János gróf munkássága egyébként a legkevésbé ismert, kutatott még a bécsi triász 
tagjai között is. Ebből 12, majd a második kiadásban ennek kétszeresére bővített szövege a 
LEGINKÁBB irodalmi vállalkozás (ezért is fordítja le ezt Kazinczy Ferenc magyarra). Minthogy 
MAILÁTH is dolgozott Hormayr kiadványsorozataiban, egyszer végre érdemes volna 
összeállítani ide kapcsolható munkái jegyzékét. Eddig néhány értekezés foglalkozott 
tevékenységével20, ám ezek is inkább életének romantikus vonásait (hogyan lesz nyomorgó 
szegénnyé az egykor dúsgazdag főúr, aki ezután a rendőrség szolgálatában áll, közben 
népszerűsíti a magyar irodalmat, megírja ennek első német nyelvű áttekintését, élete végén 
Münchenbe költözik, ahol is leányával együtt buzgó katolikussága ellenére öngyikos lesz) 
emelik ki. Szövevényes világképének “meséiben és mondáiban” való visszatükröződését eddig 
nem vizsgálták.

Magyar folyóiratokban és magyarul az 1820-as évektől kezdve jelentek meg irodalmi 
átdolgozásban mondaszövegek. Az egyik legelső közülük az Auróra 1822-iki évfolyamában 
éppen Mailáthtól a Villi-tánc (azóta is kedvelt téma a Kárpát-medence irodalmában és 
folklórjában). A “népmonda” elnevezés is egy ilyen közlésben (az ismeretlen gyűjtőtől- 
átdolgozótól származó Okos Jancsi s Bolond Kata története az Auróra 1831 -es évfolyamában) 
bukkan fel először. Külön lenne érdemes áttekinteni ezt az irodalmi hagyományt, különös 
tekintettel Kisfaludy Sándor “regéire”. Köztudott, hogy Kisfaludy első három regéje (Csobáncz, 
Tátika, Somló) 1807-ben jelent meg (ám már 1805-ben készen voltak), ám később is (1823 és 
1824 között, majd 1833-ban, végül 1838-ig) művelte e műfajt. Maga 17 költeményét nevezi 
“regének”, amelyek ilymódon több mint három évtized termékei, vagyis elő is készítik, majd 
maguk is képviselik a húszas években kibontakozó regedivatot. Kisfaludy útinaplójából tudjuk, 
hogy már 1796 márciusa óta érdekelték a regényes várromok, és ugyanezen idő óta csodálta 
Veit Weber “ősregéit”. Igaza van az irodalomtörténésznek, amikor e felfogást nem is 
romantikusnak, hanem igazában preromantikusnak nyilvánítja21. Minthogy azonban Kisfaludy 
regéinek világa nem a Felvidék (inkább), a Balaton menti várromok, vagy általában a magyar 
középkor), e helyütt részletesebben nem foglalkozunk bemutatásukkal, noha a verses 
mondafeldolgozásoknak ezek voltak nálunk első mintái, sőt a romantikus szlovák irodalom is 
merített belőlünk.
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A legközvetlenebbül területünkre vonatkozik viszont a Pulszky-házaspár monda
tevékenysége. Pulszky Ferenc (1814-1897) író, politikus, régész, a reformkor, majd a 
szabadságharc utáni emigráció egyik legérdekesebb, kiemekledő alakja. A sáros megyei 
születésű jogász 1840-ben, az Emlény című zsebkönyv hasábjain tesz közzé három versbeszédet, 
népmondát, ezek előtti prózai bevezetőjében pedig ezt írja:

’’Ily nézetektől vezéreltetve én is hallgattam környékemen a pásztor meséire, a földmívelő 
elbeszéléseire, s midőn itt hármat közülük, tudtomra még ki nem adottat, mutatványul egy 
nagyobb gyűjteményből az olvasó közönségnek előterjesztek, remélem, hogy talán több 
követőre találok, kik majd magyarabb vidékről nemzetiebbeket közlendenek, mint én a féltót, 
félnémet Felföldön összeszedhettem”22. Amikor 1914-ben megjelent a Pulszky Ferenc kisebb 
dolgozatai című kiadvány, recenziójában Sebestyén Gyula megírja, hogy Pulszky e három 
népmondájának eredeti, prózai szövege is megvan Pulszky naplóinak a budapesti Széchenyi 
Könyvtárban őrzött kéziratában (Kézirattár, Quart. Hung. Tom. VI. fol. 57-65). Itt a három 
verses történet eredeti címe is olvasható: 1. Karbunkulus a zöld tó felett -  2. Szűzugrás a 
szepesi lovagteremben -  3. Rusbachi apáca. Pulszky ez után tíz szövegre utal (közülük három 
a már említett, a többiek a következők: 1. Földalatti faluk -  2. Grancsi malom -  4. Bremitei 
ördöngős k ő -  6. Lublói v á r-  7. Lipnyiki sziklák- 8. M aczanyom- 9. Monostor alapítása) és 
ezek tisztázatlan szövegét is adja. Pulszky életrajzának (Életem és korom) első kötetében (1835- 
36-ra datálható fejezet elején) említi, hogy Sáros vármegyében ekkor “a népmesékre, családi 
legendákra, paraszt- és boszorkányregékre is figyelmet fordítottam”. Sebestyén Gyula hivatkozik 
Pulszky naplóinak kilencedik kötetére, melynek sokatígérő címlapja ez lett: Népmondák és a 
magyar Hősrege töredékei. Egyveleg 1841-diktől. Sebestyén részletesen le is írja e kigyűjtés 
tartalmát23. Megemlíti, hogy ugyanez naplókötet végén Pulszky “Népmondákról III." címmel 
egy befejezetlen, elméleti cikket is olvashatunk.

Mindezek alapján ügy látjuk, hogy Pulszky 1835-36-ban feljegyzett több, általa ismert 
szöveget. Ezek száma 10 lehetett. 1838 és 1840 között fogott hozzá ezek közül háromnak 
versbe szedéséhez. Ezek jelentek meg az Emlény hasábjain. 1841-re érlelődött meg Pulszkyban 
az a gondolat, hogy 11 felvidéki vármegye mondáit egybegyűjti. Azonban csak hat megyéből 
van szövegünk, összesen 12 cím, amelyek közül azonban a már említett korábbi jegyzékből is 
ismert három szöveg. 1838 és 41 közűiről ilymódon 17 monda címét ismerjük. Az idézett 
feljegyzésekből is kiderül azonban, hogy ennél több mondaszöveget is ismert, legalább 
utalásszerűén feljegyzett.

Egy bécsi bankár leányával, a Pulszky Teréz néven íróként is ismert Walter Terézzel 1845- 
ben házasodott össze. Fiuk, Pulszky Ágost 1846-ban született. Amikor 1848 után emigrációban 
élnek, az ő nevükön jelenik meg két kötetben Berlinben a Sagen und Erzähhtgen aus Ungarn, 
amely azonban Pulszky Ferenc mondagyűjtését adja. 17+1 szöveg van az első kötetben, 6 
szöveg a másodikban24. Nyilvánvaló, hogy a szövegek többsége a régi mondagyüjtésből 
származik, amelyet történeti és szépirodalmi szövegekkel egészített ki a szerkesztő (Pulszky 
Ferenc). Ezt fordította németre felesége. A háromkötetes, Londonban megjelent Tales and 
Traditions in Hungary (1851) még inkább a férj munkájának látszik. Ebben azonban (érthető 
okokból) nincs új, népmondának nevezhető anyag25.

Pulszky volt az első író és tudós, aki az egész Felföld mondavilágát bemutatni kívánta. 
Az adatok jól jelzik, hogy nagyszabású tervből csak részek valósulhattak meg. Ám annál 
fontosabb, hogy német (majd angol) nyelven is közzétett ilyen szövegeket. Sajnálatos viszont, 
hogy munkásságát (a teljes kéziratos hagyaték alapján) sem a magyar, sem a szlovák 
folklorisztika nem méltatta kellő figyelemre.

Hogy még most is előkerülhetnek új, eddig még nem ismert forrásművek e témakörből, 
könnyen igazolhatjuk. 1842-ben Londonban jelent meg Julia Pardoe írónő The Hungarian
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Castle című munkája, amely regényes keretbe ágyazva magyar történeti elbeszéléseket tartalmaz. 
A kutatás megállapította26, hogy ezek közül 23 történet Mednyászky: Errzählungen, Sagen 
und Legenden aus Ungarns Vorzeit című művéből, két további történet pedig Mailáth ötkötetes 
Geschichte der Magyaren című munkájából származik. Pardoe (különböző morális és 
magyarbarát okok miatt) mintegy 20 Mednyánszkyközölte történetet nem vesz át. Ez a 
reformkori magyar mondakincs ilyen áttételes módon is befolyásolta az országról kialakult 
nemzetközi képet. Azt sem tarthatjuk mindezek után meglepőnek, hogy a mondának nevezhető 
történetek nagyobbik hányada a Felvidékről szól.

Legutóbb tervbe vették a magyar történeti mondaanyag áttekintését. Jó lenne remélni, hogy 
ez a régi mondakincs végtére is megfelelő módon értelmezve, itt már figyelembe lesz véve. 
Szlovák részről legutóbb Gaspariková, Komorovskÿ, Melichercik, és Michálek foglalkoztak a 
történeti mondák szövegeivel. A régi források közül azonban csak Francisci (Rimauski) 
gyűjteményét tekintették át külön is27. Úgyhogy a hasonló tematikájú szövegek közé sem 
kerültek a fentebb említett forrásművekből származók28. Remélhetőleg ez a háttérbe szorulás 
nem lesz örökös.

Ami végül is az interetnikus összefüggéseket illeti: két vonatkozásban is nyilvánvalóak 
ezek. Egyrészt a történetek eredeti forrásai, a szájhagyomány képviselői a Felvidék etnikai 
sokrétűségét tükrözik. Pulszky jellemző szavai (“féltót, félnémet föld”, megkülönböztetve a 
magyaroktól” jelzik, hogy magától értetődő volt, hogy az általa is “aus Ungarn” vagy “in Hun
gary” megjelöléssel közzétett szövegek nem sorolhatók egyetlen etnikum hagyományai közé. 
Ugyanezt mondhatjuk Mednyászky forrásairól is. Másrészt a szövegek elterjedése és közönsége 
is interetnikus volt. Nem véletlen, hogy éppen ez az a hagyomány, amely a legtöbb német 
fordításban lát napvilágot. Az angol nyelvű közlések pedig azt jelzik, hogy itt nem csak a közelség, 
az osztrák birodalom nyelve számított, a nagyvilág nagy világnyelveken is szívesen forgatta az 
ilyen történeteket. Természetesen, mind a források, mind az olvasók társadalmi háttere igen sokrétű, 
külön vizsgálat alá lenne veendő29. Ám éppen ez a bonyolultabb kép felel meg a valóságnak. A 
folklór és a helyi hagyományok komplex feltárása, körültekintő és összetevő értékelése nélkül 
igazában még a források közelébe sem juthatunk, féligazságok gátolnak.

Ami közvetlenül a kárpátaljai mondákat illeti, itt ugyan gazdag tudománytörténeti 
szakirodalom foglalkozik az ukrán és ruszin folklór múlt századi kutatásainak felsorolsával és 
értékelésével, ám éppen a mondákról csak későbbi korszakból van tudomásunk. Először magyar 
folkloristák (köztük Erdélyi János) ismerik fel a ruszin népköltészet fontosságát, ám népdalok, 
szólások után még a mese is csak később kerül elő. 1867 és 1871 között Ungváron jelenik meg 
a Svet című lap, amelyben Zloczky Atnal és mások közölnek hiedelmekre, szokásokra és ezekkel 
kapcsolatban mondákra vonatkozó adatokat, mégpedig mind a Kelet-Szlovákia, mind a mai 
Kárpátalja területéről30. A század legvégéről már gazdag anyagot ismerünk, a legkiválóbb 
folkloristák, elsősorban Hnatyuk révén. Már ekkor is közölnek Mátyás királyra vonatkozó 
ruszin történeteket, parabiblikus folklórt -  amely nyilván nem ekkor alakult ki, régebbinek 
tekinthető: ám azt csak sejthetjük, hogy ilyen szövegek akár a reformkorban is ismertek voltak. 
Ugyanezt gondolhatjuk a Rákóczit vagy rablókat említő szövegekről is. Mégis jó lenne pontosan 
feltárni ezek első megbízható említését.
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A kötetet sáros vármegyei mondáival kezdte meg s szűkszavú vázlatokban c hármat jegyezte le: 1. Hailingrunti 
(Heiligengrund vagy Höllengrund).- 2. Váraljai vár. -  3. Dárius Kincse, (t.i. komlóskeresztesi kunhalom alatt). Alább 
a napló 10. levelében Zemplénből e három monda van följegyezve: 1. Monostor alapítása.- 2 .  Haragosdi puszta.- 3 .  
Macanyom. Szcpesböl a 14. levélben a "Lipnik melletti sziklák”, Borsodból a 23. levélben “Leányvár”, Abaújból a 27. 
levélben a “Fancsali feszület”, Hontból a 30. levélen “ 1. Oriásnyomok Pataj mellett. -  2. Szántói juhásznő” czímen 
találunk szövegeket. A többi vármegyéből nincs adat. Az 54. Levélben található “Mindenféle” négy rövid lejegyzést 
foglal magában: 1. Magyar tenger. -  2. Szegény tatár (hihetőleg Kisfaludy Károly nyomán). -  4. Csősz árka (így!) A 
“Haramia regék” czímű sorozatból csak az első került papírra: Jánosík (61.1). A “Babona, szokások” című fejezet 
(74.1.) elmondja, hogy az ördög hogyan tépászta meg Keczer vadászt a keresztúton. Ugyanitt van följegyezve néhány 
babona és ugyanitt vannak felsorolva azok a mithoszi fogadalmak, amelyekre a napló vezetője kutatásai során fényt 
kíván deríteni.
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Végül megemlítjük még, hogy a kötet végén ( 102.1.) Pulszky “Népmondákról III.” címen újra (talán harmadszor) 
elmélkedni kezd a néphagyomány mibenlétéről. Azonban most sem jut dűlőre, mert a nemzeti hagyományok faji 
sajátosságainak érdekes fejtegetése közben ez a kísérlete is félben marad.

24 Peisner Ignác: Pulszky Ferenc és a népmondák. Etnographia 27 (1916) 240-241. címétől eltérően csak 
Pulszkyék külföldön megjelent köteteit említi, és ezek közül is csak az 1851 -es berlini kötetet mutatja be. Itt az első 
kötetben a következő szövegek olvashatók:

1. Karbankulus a zöld tó felett -  2. A körösföi arany kereszt -  4. Az őrök -  4. Annahid -  5. Az angyalok 
szerelme- 6. Asmodai -  7. A rusbachi apáca- 8. A monasztiri kolostor (Zemplén megyéből)- 9. Szcben alapítása-10. 
A szepesi ház 11. Jánosik- 12.PanTwardowski- 13. Szegény ta tá r- 14. Leányvár- 15. Árvalányhaj- 16. A lipniki 
sziklák -  17. “KIingsor aus dem Ungarland” -  Függelékül: Jack der Pferdehändler (von Franz Pulszky) A második 
kötet tartalma: 1. A magyar törzsmonda -  2. Béla k irály- 3. A magyar rabló -  4. Az obsitos —  5. János vitéz (Petőfi 
elbeszélő költeményének beható ismertetése) -  6. Mese. Ebből jól látszik, mi származik a régi mondagyüjtőktől, mi 
pedig íróktól.

25 Nem szándékozzuk itt az angol nyelvű magyar monda- (és mese-) kiadások áttekintését adni, noha ez tartogatna 
bizonyos meglepetéseket. W. Henry Jones and Lewis L. Kropf: The Folk-Tales of the Magyars. London, 1886. (Publi
cations of the Folk-Lore Society XIII.) újrakiadásakor (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1989) a rövid bevezetőben 
igazában nem adhattam e kérdés tudománytörténeti áttekintését.

26 Kádár Judit: I. A. Fessier hatása Julia Pardoc “magyarságképére”. Irodalomtörténeti Közlemények XCIV 
(1990) 730-743, főként 733-734. E tanulmány idéz néhány korábbi cikket is a reformkori magyar-angol kapcsolatokról 
(ezek száma ennél jóval nagyobb), és nyilvánvaló, hogy egyszer külön is át kellene tekinteni a reformkori magyar 
folklórérdcklödés angliai kapcsolatait.

27 Michálck, Ján- Mruskovic, Stefan: Folkloristická práca Janka Francisci-Rimavského. Ccskc Lid LX ( 1973) 
149-151.

28 Lásd legutóbb például (a korábbi irodalomra való utalásokkal is): Zvonové studnicky. Slovcnské l’udové 
povesti. Vybral, spracoval a doslov napisal Ján Michálck. Bratislava 1990. -  Na kríznych ccstách. Povcroré rozprávanic 
slovenského l’udu. Vybral, zostavil, spracoval, studiu a poznántky napisal Ján Michálck. Bratislava, 1991.

29 Sziklay László, Csanda Sándor, Rudolf Chmcl, Fried István és mások igen sokszor foglalkoztak szlovák
magyar kapcsolatokkal az általunk tárgyalt időszak és a népicsség vonatkozásában is. Külön tanulmányt azonban nem 
szenteltek a most érintett kérdéskörnek.

30 Számos tudománytörténeti áttekintés, bibliográfia hallgat ide vonható adatokról. Még a legtöbbet adja: 
Rudlovcsák, Olena: A kárpátukrán néprajzkutatás története (1914-ig). Debrecen, 1986. 20, 90. (Folkór és Etnográfia 
23.) Ukrán szempontból készült kitűnő áttekintés: Muskctik, Lcszja: Szlaviszticsna folklorisztika v Ugorscsini. Kincc 
XIX-XX szt. Kijiv, 1992, már zömmel későbbi korszakról. Ennek igen gondos bemutatása: Udvari István: A 
szlavisztikai folklorisztika Magyarországon. Először: Ethnographia 104 (1993) 280-281, majd a szerző kötetében. 
Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, 1995. 194-200 (ukránul is).

Войгт Вилюш

ЗБИРАННЯ КАЗОК ТА ПЕРЕКА31В У КАРПАТСБК1Й ДОЛИН1 
ЕПОХИ РЕФОРМ

Р е з ю м е

До сьогодт нсмае повного видання угореьких псрсказ1в, не описана icTopia дослщжень цього жанру. 
Найпсршс завдання -  дослщити першоджсрсла початку XIX столптя, якп мають кпжнародний характер, вони е 
частиною фольклорно! та культурно'! спадщини не тшьки угорського, алс й сус1джх народ1в.
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