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ELŐSZÓ 
 

Amikor a bölcsészettudományokról és azok hasznáról beszélünk, az 

első célok között jelenik meg a hagyományok, az értékek megőrzése. Jelen 

kötet és az ABsolute konferenciasorozat egésze ezzel ellentétben kevésbé a 

hagyományokra, mint inkább az új utak keresésére fókuszál. A konferencia 

előadóiban közös, hogy nem egyszerűen a leírás hajtja őket, hanem konkrét 

problémák és a megoldáskeresés állnak kutatásaik fókuszában. Nem 

zárkóznak el ugyanakkor a múlttól, de új területeket fedeznek fel, új 

kérdéseket gyűjtenek egybe, új hagyományokat teremtenek. 

Hagyománnyá válik maga az ABsolute konferenciasorozat is: 2019-ben 

harmadszorra kerül megrendezésre és másodszorra jelenik meg a 

konferencia előadásait feldolgozó konferenciakötetünk. A kötet tanulmányai 

a bölcsészettudományok legkülönbözőbb területeiről érkeztek. Vannak 

közöttük problémákat egybegyűjtő, útkereső írások és kiérett kutatási 

beszámolók is.  

Közös azonban mindegyik tanulmányban, hogy tudományterületeik 

határait feszegetik és rengeteg kérdést implikálnak az olvasóban: 

felismeréseikkel, ellenkezéseikkel szakmai vitákat nyitnak és diskurzusokat 

gerjesztenek. Tekintetüket leemelik a múltról, és a jelen elvárásainak, a jövő 

kihívásainak igyekszenek megfelelni. Ezen elvek irányítottak bennünket is a 

kötet összeállításában. 
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BLANKÓ MIKLÓS 

SZÓ SZÓT KÖVET 

Nyelvi véleményütköztető rovat az Édes Anyanyelvünkben

Bevezetés 

2018 februárjától nyelvművelő-nyelvi ismeretterjesztő rovat indult az 

Édes Anyanyelvünkben Szó szót követ címmel. A 40. évfolyam új rovatában egy-

egy, az átlag nyelvhasználót is érdeklő nyelvészeti kérdést vetünk fel, és hét-

hét nyelvész vagy a társtudomány képviselőinek válaszát várjuk rá. Mivel a 

rovatot magam szerkesztem (a 2018/4. számig Mayer Péterrel közösen), ez 

a dolgozat nem egy tanulmány, hanem egyfajta összefoglaló és értékelés az 

első év anyagairól. 

A Szó szót követ a nyelvi normák, nyelvi folyamatok állását hivatott 

feltérképezni, az adott kérdésben bizonytalan nyelvhasználóknak és 

magyartanároknak segítséget nyújtani a nyelv világában. E társadalmi 

hasznon túl arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ugyanarról a 

kérdésről többféle álláspont is létezik – a szakma véleménye nem mindig 

egységes. Célunk az is, hogy az elismert szakemberek mellett a fiatalokat, a 

fővárosi egyetemek oktatói mellett a vidékieket és a határon túliakat is 

megszólaltassuk – mutatva ezzel, hogy a magyar nyelvtudomány szereplői 

sokfélék. 

Az eddigi témák és válaszadók 

2018-ban öt témával foglalkoztunk. Legelőször a színészek beszédét 

vettük górcső alá, másodszorra a tegezés-magázás kérdését jártuk körbe, 

harmadik alkalommal a legtöbbször helyesírási nehézséget okozó 

vesszőzéssel foglalkoztunk, a negyedik lapszámban a netnyelvről és annak 
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hatásairól kérdeztünk, az évben utoljára pedig a mesterséges intelligencia 

poétikai potenciáljáról készítettünk összeállítást.  

Az összes válaszadónk száma 35 fő (ötször hét), közülük 16 férfi és 19 

nő. 21 nyelvész, 14 más tudomány vagy szakma képviselője 

(irodalomtudomány, logopédia, színházművészet, pszichológia, költészet, 

történettudomány) válaszolt kérdéseinkre.  

 

1–2. ábra: A válaszadók nemi és foglalkozásbeli megosztottsága 

Szakértőink jelentősebb része fővárosi (21 fő), de számos más 

településen élő kutatót is kerestünk: Pécs (4 fő), Eger (2 fő), Szeged (1 fő), 

Nyíregyháza (1 fő), Szentendre (1 fő). Országhatárainkat átlépve kérdeztük 

a nagyváradi, kolozsvári, beregszászi, komáromi és rétyi nyelvészeket is.  

A munkahelyek terén is színes repertoárunk. A felsőoktatási 

intézmények (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti Műszaki és 

Gazdálkodástudományi Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Pécsi 

Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Eszterházy Károly 

Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Babes–

Bolyai Tudományegyetem, Selye János Egyetem, II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola, Mathias Corvinus Collegium) és a tudományos, 

férfi nő nyelvész más szakma
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kulturális-szakmai intézmények (Magyar Tudományos Akadémia 

Nyelvtudományi Intézete, Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Baranya Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat, Pesti Magyar Színház, Apokrif irodalmi folyóirat, 

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány) mellett szép számban vannak jelen a 

rovatban iskolák tanárai is (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium, Eötvös József Gimnázium, ELTE Apáczai Csere 

János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Szinyei Merse Pál Gimnázium, 

szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium, rétyi Antos János Általános 

Iskola). 

 

 

3. ábra: A válaszadók lakóhelyének megoszlása 

2018/1.: A színészek beszéde 

Az első témánkat a színházi tapasztalataink és a színészek beszéde 

kapcsán sokat hallott kritikák juttatták eszünkbe. Kérdésünk így szólt: 

„Sokszor olvasni, hallani: sok fiatal színész már nem beszél olyan szépen, 

mint előző századi elődeik. Ön szerint a színpadon fellépőknek mennyire 

kell »szépen« beszélniük, baj az, ha például enyhe orrhangjuk van, vagy kissé 

Budapest Pécs Eger Szeged

Nyíregyháza Szentendre Nagyvárad Kolozsvár

Beregszász Komárom Réty



16 
 

raccsolnak, vagy pedig ezzel is a társadalomképet tükrözik, ami amúgy is a 

színház feladata?” 

Soltész Bözse, a Pesti Magyar Színház színművésze szerint „a színész 

nyelvi megnyilvánulásának alaphelyzete is elsősorban a szép tiszta beszéd, 

amelytől […] bármilyen meghatározott irányban eltérhet.” Minya Károly, a 

Nyíregyházi Egyetem intézetigazgató főiskolai tanára úgy véli, hogy a 

„nagyon enyhe raccsolás és orrhang […] még elfogadható”, kiemeli 

ugyanakkor, hogy a színész feladata, hogy az utolsó sorban is jól lehessen 

érteni, amit mond. Havas Judit előadóművész, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem óraadója úgy véli, a színész hivatásához hozzátartozik a 

mély mesterségbeli tudás, amely megakadályozza a beszédhibát, s ennek 

alapja a „sok gyakorlás, amely sok odaadást és alázatot kíván – mint minden 

hivatás.” A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium vezetőtanára, Oláh Tibor a színházi nyelvhasználat terén a 

hitelességet emelte ki: a színész „legyen képes elmondani egy Kosztolányi-

verset, de ha kell, hitelesen tudjon alakítani egy dadogót vagy egy 

nyelvészprofesszort a színpadon.” Tomasevics Zorka szinkronrendező, a 

Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem és a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem professzora szintén a szerepben látja a választ a kérdésre: 

„minden beszédhiba elfogadható, ha indokolt és érthető.” A Baranyai 

Megyei Szakszolgálat logopédusa, Dettre Imola a példamutatás miatt érzi 

úgy, hogy a színészeknek beszédhibák nélkül kell megszólalniuk a színpadon, 

s ezt akár logopédusok segítségével is elérhetik. Szerinte a példa azért fontos 

a gyerekek, fiatalok számára, hogy „evidens legyen a nyelv szabályos 

használata.” Már Orsolya, a rétyi Antos János Általános Iskola igazgatója, a 

Babes–Bolyai Tudományegyetem óraadó oktatója is társadalmi mérceként 

tekint a színészek beszédére, az „példaértékű és beszédnevelő hatású.”  

 „»Ha mi árnyak nem tetszettünk, / ne lássatok hibát bennünk« – adja 

Shakespeare Puck szájába a Szentivánéji álomban (ford. Nádasdy Ádám). 

Napjainkban már nem vagyunk ennyire elnéző nézők, szeretnénk, ha a 
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színházban érthető, tiszta beszédet hallanánk, és ha a beszédhiba nem 

állapot, hanem eszköz lenne a színész számára…” – zárjuk sorainkat. 

2018/2.: Tegezés kontra magázás 

Az írás felvezetőjében Weöres Sándort idézzük, amint Füst Milánnak 

írja: „Engedd, hogy szóljak hozzád s bár ifjú volnék, hadd tegezzelek, / mint 

isteneket s ringyókat szokás: mert szólni könnyebb így nekem.” Weöres sorai 

jól illusztrálják, hogy a tegezés mennyire nem volt szokás egymást nem 

ismerő emberek között, s pont arra a paradox kulturális sajátosságra hívja fel 

a figyelmet, hogy akkoriban csak az égieket és a társadalom legalsó rétegeit 

lehetett „letegezni”. Pár évtized alatt mindez teljesen megváltozott: ma már 

az ismerőseinket és a munkatársainkat is tegezzük – gyakran nemtől és kortól 

függetlenül. A kérdésünk így szólt: „Észrevehető tendencia, hogy a tegezés 

a magázás rovására teret hódít a nyelvhasználatban. Szükség van ennek a 

folyamatnak a lassítására, és ha igen, hogyan? Ön szerint el fog tűnni a 

magyar nyelvben a magázás mint nyelvi forma?” 

Első válaszadónk, H. Varga Gyula, az egri Eszterházy Károly Egyetem 

ny. főiskolai tanára felhívja a figyelmet, hogy ez nem nyelvi, sokkal inkább 

társadalmi jelenség, és nemcsak a magyar nyelvben, hanem több európai 

nyelven megfigyelhető. Hozzáteszi: „fölösleges lenne kívülről, 

mesterségesen beavatkozni”. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

docense, Balogh Judit fontosnak tartja, hogy „az iskolában a gyerekek 

mindenképpen találkozzanak olyan helyzetekkel, amikor megtanulhatják a 

magázódás szabályait.” Csernicskó István főiskolai tanár, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátalajai Magyar Főiskola rektorhelyettese szerint nem tűnik el a 

magázás, ahogyan annak idején, amikor a magázás kialakult, sem tűnt el a 

tegezés, és „a szolidaritáshoz kapcsolódó (tegező) névmások és formák 

mellett szükség van a hatalom/távolságtartás (magázó) névmásaira és 

változataira is.” Vitányi Borbála, a Pécsi Tudományegyetem tudományos 

munkatársaként úgy véli, „napjainkban eluralkodott az udvariatlan, tolakodó 
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tegezés a magázás rovására.” Vitányi szerint ezt a folyamatot a tegező 

formájú médiaplakátok és reklámszövegek szabályázásával lehetne lassítani. 

Buvári Márta, a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány munkatársa nem tekintené 

veszteségnek, ha eltűnne a magázódás a magyar nyelvből, hiszen „a 

harmadik személy puszta használata sokszor félreértést okoz; [és] sehol sem 

olyan bonyolult a távolságtartó igehasználat, mint nálunk, súlyosbítva még a 

tetszikeléssel.” A Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, Csontos 

Nóra is megfigyelte, hogy a magázódás használata korlátozódik, de fontos 

tartja, hogy az ember felismerje, „hogy hozzájárul a kommunikáció 

sikerességéhez, ha bizonyos helyzetekben tudatosan a magázódást 

választja.” Bacsó Péter, a budapesti Eötvös József Gimnázium magyartanára 

sem hiszi, hogy el fog tűnni a magázódás a magyar nyelvből, de a tegezés 

terjedését „lassítani, tudatosan befolyásolni nem kell, nem érdemes”.  

Válaszadóink véleményei igen különbözőek voltak. Voltak, akik nyelvi 

szabályozással lassítanák a tegezés terjedését, mások pedig azt se bánnák, ha 

a magázódás eltűnne a magyarból. A többség a jelenséget elfogadja, és a 

megfelelő nyelvi forma tudatos kiválasztására hívja fel a figyelmet.  

„Kedves Olvasónk! Bárhogy is alakul a tegezés-magázás aránya, 

szerintünk a magázás mindig a magyar nyelv része lesz… Ön is így véli?” – 

tettük fel mi is olvasóinknak a kérdést. 

A rovathoz érkezett egy olvasói levél Victor András tollából, amelyet 

az Édes Anyanyelvünk 2018/4. számában közöltek. Victor a tegezés-magázás 

kommunikációs nehézségeire hívja fel a figyelmet.  

2018/3.: Megszólítás utáni írásjelhasználat 

„Kedves Jankóm! – kezdte többször Petőfi Aranynak írt leveleit, melyre 

a válasz Kedves Sándorkám! megszólítással érkezett. Petőfi Sándor és Arany 

János számára még nem volt kérdés, hogy a megszólítás után felkiáltójelet 

tegyenek, mára azonban egyre többször találkozunk a vesszős formával is. 

Ez alkalommal tehát az írásbeli (elsősorban elektronikus) levelezés 
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megszólításának vesszőhasználatát vettük górcső alá.” – vezettük fel nyári 

kérdésünket. A kérdés pedig így szólt: „Kedves Mari, örülök, hogy írtál! vagy 

Kedves Mari! Örülök, hogy írtál!?  A levelezésben egyre többen – a nemzetközi 

mintát utánozva – nem felkiáltójelet tesznek a megszólítás után, hanem 

vesszőt. Ön mennyire támogatja ezt a megoldást?” 

Prószéky Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 

Intézetének igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora a 

hagyományos felkiáltójeles megoldáshoz tartja magát, de ez „nem azt jelenti, 

hogy ne tudnám elfogadni egy szövegben, de akár egy levélben is azt, hogy 

»Kedves Mari, örülök, hogy írtál« – ekkor viszont ne legyen sortörés a 

megszólítás és az azt követő szavak között.” A Károli Gáspár Református 

Egyetem docense, H. Varga Márta úgy véli, „mindig azt a megoldást célszerű 

választani, amellyel a lehető legvilágosabban lehet a közlés tartalmát és 

hangulatát kifejezésre juttatni.” Péntek János, a Babes–Bolyai 

Tudományegyetem egyetemi tanára mindkét megoldást szokta használni, 

szerinte az egész „ízlés és szokás kérdése.” H. Tomesz Tímea, az Eszterházy 

Károly Egyetem főiskolai docense szerint „felesleges lehet a kiemelt 

megszólítás, praktikusabb a megszólítás után vesszőt tenni.” Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem tanársegédje, Pölcz Ádám felhívja a figyelmet, 

hogy mivel a helyesírási szabályzat 254. pontja mindkét megoldást 

megengedi, a nyelvhasználó szabadon válaszhat, de tapasztalatai alapján a 

vesszős megoldás „a két fél közötti kapcsolat közvetlenségére utal”. Hollósy 

Zsolt, a Szinyei Merse Pál Gimnázium (Budapest) magyartanára a 

felkiáltójeles megoldást tartja jobbnak, ugyanis ez „könnyen áttekinthető 

szöveget eredményez.” Kleiber Judit, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa 

szerint ezekben a kérdésekben maximum magánemberként lehet véleménye, 

azt feltárja azonban, hogy valóban terjed a vesszős megoldás, hiszen a 

helyesírási szabályzat 11. kiadása még csak a magánlevelekbe, a 12. kiadás 

már az összes levélbe engedi a megszólítás utáni vesszőhasználatot. Kleiber 
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Nádasdy Ádámot idézi, aki a Helyesírási ló című írásában úgy reagált, hogy 

„magánlevelekben hadd írjon mindenki azt, amit akar.” 

„Kedves Olvasóink! vagy Kedves Olvasóink, Mindebből / mindebből 

tehát azt látjuk, hogy míg sokaknak nem nyerte el a tetszését a megszólítás 

utáni vesszőzés, mások viszont előszeretettel használják…” – összegezzük a 

Szó szót követ 3. számát. 

2018/4.: Gondolatok a netnyelvről 

A 21. századi társadalomban nagy változásokat hozott az internet, ami 

nemcsak gondolkodásmódunkat, viselkedésünket és közösségi 

viszonyainkat formálta át, hanem a nyelvünkre is nagy hatással van. Ebből 

merít Varró Dániel az általunk idézett soraiban: „Nem kell megszólítás, se 

semmi cécó, / és az se baj, ha nincsen ékezet, / csak kebelembe vésődjék e 

négy szó, / hogy: Önnek új levele érkezett!” Kérdésünk így szólt: „A Z 

generáció beleszületik az internet világába. Mennyiben változtatja meg Ön 

szerint a nyelvi fejlődésüket a netnyelv? Veszélyes a gyermek anyanyelvének 

fejlődése szempontjából az internet?” 

Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora szerint az 

internet akkor veszélyes, ha „»használ« minket”. Szerinte tehát nem a 

médium maga veszélyes, „hanem az, ha átengedjük neki az ember 

legkülönlegesebb ajándékát, az anyanyelvet és az annak használatára való 

nevelést!” A Corvinus Egyetem docense, Veszelszki Ágnes felhívja a 

figyelmet, hogy „megvalósult a Prensky-féle digitális bennszülöttek kora.” 

Veszelszki szerint a gyerekek képernyő előtt töltött idejét kontrollálni kell, 

és fontos, hogy a gyereket versek, mondókák, mesék és rendszeres szülő-

gyermek interakció vegye körül. Egyed Katalin, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem docense úgy véli: „amíg a családok és a gyermekeket 

ellátó intézmények mindenki számára biztosítják az anyanyelv elérhetőségét, 

és így a generációk egymással szót értenek, addig nagy gond nem lehet.” 

Hozzáteszi, hogy fontos feladatunk, hogy az internet adta lehetőségeket 



21 
 

kiaknázzuk. Falyuna Nóra, a Mathias Corvinus Collegium munkatársa és az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusza azt mondja, hogy a 

digitális világ nyelvi változatai nem veszélyesek, „ahogy változik a társadalom és 

benne az emberek, úgy mennek végbe változások a nyelvhasználatban is.” Az ELTE 

Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium magyartanára, 

Szilágyi Barnabás sem használná a veszélyes szót erre a jelenségre, azt 

viszont hozzátette, hogy a folyamatos nethasználat az agyszerkezetet is 

megváltoztatja – így azt is, hogy milyen olvasási vagy szövegalkotási 

feladatok megoldásával birkózunk meg könnyen. Emellett Szilágyi bízik 

abban, hogy a szövegkultúra és az elmélyülő olvasás megőrizhető. A Selye 

János Egyetem doktorandusz hallgatója, Vojtech Istók szerint arra van 

szükség, „hogy a digitális és a nem digitális médiumok nyelvi ismérveinek az 

összevetése a nyelvi tudatosságra való nevelés szerves része legyen.” Schnell 

Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem tudományos segédmunkatársa a 

netnyelvet „nem korcsosulásnak […], hanem az emberi szerepek és a 

kommunikációs helyzetek sokoldalúságának” tartja. A felnőttek felelősséget 

látja azonban Schnell abban, hogy a fiatalok képesek legyenek az internetet 

saját előnyükre fordítani.  

A Gondolatok a netnyelvről című körinterjúnkat a követketőképpen 

összegeztük: „El kell fogadnunk, hogy a netnyelv része a fiatalok életének, 

viszont az anyanyelvi nevelésük során fel kell hívnunk a figyelmüket arra, 

hogy ezt csupán a megfelelő kommunikációs helyzetekben használják.” 

2018/5.: A „verselő” mesterséges intelligencia 

Szinte nincs nap, amikor ne jelennének meg különböző hírek a 

mesterséges intelligencia fejlesztéséről, és az ezzel kapcsolatos társadalmi-

jogi-etikai dilemmákról. A gondolat nem új, száz éve ezt írja Karinthy Frigyes 

az Utazás Faremidóba című utópikus regényében: „Csakhamar ott tartottunk, 

hogy ha az ember tökéletes akart lenni, utánozni volt kénytelen a gépeket és 

a műveket, amik egykor az embert utánozták.” Az Édes Anyanyelvünk 2018. 
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novemberi számában a mesterséges intelligencia nyelvi lehetőségeivel 

foglalkozunk. Kérdésünk így szólt: „A mesterséges intelligencia a nyelvi 

rendszer dekódolására is képes lesz. Mit gondol, létre tud majd hozni 

irodalmi nyelven írt szöveget is? Szülhet a mesterséges intelligencia 

költeményt?” 

 

1. kép: A rovat 2018. novemberi képe 

Válaszadóinkat ezúttal elsősorban nem nyelvészek, hanem irodalmárok 

és a mesterséges intelligencia kutatói adták. Nádasdy Ádám költő, 

műfordító, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusa 

szerint a mesterséges intelligencia tudhat irodalmi nyelven, viszont 

költeményt nem szülhet, hiszen „az igazi vers mögött élethelyzet van, a 

nyelvnek a tapasztalatainkkal való ütközése, ennek része az is, hogy mit 

tartunk szépnek, érdekesnek vagy megrázónak.” Nádasdy hozzáteszi, az 
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előfordulhat, hogy véletlenül összeáll egy költeményszerű szó- vagy 

mondatsor. Z. Karvalics László, a Szegedi Tudományegyetem docense úgy 

véli, a gép mindent meg tud tenni betáplált algoritmusok alapján, de „nincs 

gondolata, érzése, nem kifejez valamit, nem teremt a nyelvi jelek új 

elrendezése alapján új jelentéseket.” A Magyar Nyelvstratégiai Intézet 

igazgatója, Tóth (Tomaji) Attila költő elmondja, hogy régen, amikor verstant 

tanítottak a diákoknak, a tanár „látomást, indulatot, elvágyódást, sóvárgást, 

hazaszeretetet, szerelmet, örömöt, bánatot vagy halálfélelmet stb. nem 

adhatott.” Ugyanez igaz Tomaji szerint a gépek betáplálási folyamatára, ezért 

igazi költeményt soha nem fog tudni készíteni. János Szabolcs, a Partiumi 

Keresztény Egyetem docense szerint a válasz a költészet definíciójától függ: 

a mesterséges intelligencia formai-stiláris szabályok szerint szerveződő 

szöveget tud alkotni, de „egy jó vers nem itt kezdődik: a gondolat, az ötlet, 

az érzelem, a nyelvi lelemény, az egyszeri fordulatok, a meghökkentő képek 

– […]  ehhez szerencsére továbbra is az ember kell.” Az Apokrif irodalmi 

folyóirat főszerkesztője, Nyerges Gábor Ádám költő szerint képes lesz 

poétikai nyelvre a mesterséges intelligencia, de „azért a potenciálja nem lesz 

határtalan. […] Ahogy a papagáj »beszél«, tényleges szavakat tanul meg 

megtévesztően emulálni, mégsem tudatosan kommunikál velünk.” A költő 

elmondta, hogy a kreativitást és az egyediséget nem tudják pótolni a robotok. 

Sebők Melinda, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa szerint 

versek születése lehetséges gépek által, felidézte azonban Arisztotelészt, aki 

„a Poeticában kifejtette: az epika történéseket, a dráma cselekvéseket utánoz, 

viszont a líra nem utánoz”. Sebők éppen ezért nem hisz a „mesterséges 

intelligencia „»költői erejében«”. A szentendrei Móricz Zsigmond 

Gimnázium mesterpedagógusa, Szarvas Rita szerint a robotok tökéletes 

szövegeket alkotnak majd, de „épp ez a »bökkenő«! Mi lesz Babits soraival: 

„»Hozzám már hűtlen lettek a szavak…« vagy egy még ismertebbel József 

Attilától: »Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset.« – ahol nyelvtani 

szabályokat vétenek a nagyjaink.” – teszi fel a kérdést. A magyartanár úgy 
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gondolja, hogy ezekkel a „hibákkal” érezzük a műalkotásokat nagyszerűnek, 

„talán mert az emberi lélek addig ér, ahol a tökéletesség kezdődik…”  

Rovatunk zárósorai nagyjából lefedik válaszadóink véleményét: 

„Bármennyire csodáljuk a mesterséges intelligencia tudását és képességeit, 

hisszük, hogy az emberi érzések kifejezésének egyik legmagasabb fokát, a 

költészetet továbbra is az ember, a poéta fogja művelni.” 

Összegzés 

Az Édes Anyanyelvünk-beli Szó szót követ című rovattal a körinterjú 

formáját felhasználva az volt a célunk, hogy a különböző nyelvi kérdésekre 

vonatkozó gondolkodásmódokat felvillantsuk. Kérdezünk még az 

anyanyelv-pedagógia, a nyelvjárástan, a szociolingvisztika stb. területéről. A 

kérdések sokféleségével azt is mutatjuk, hogy a nyelvészet milyen sokrétű, 

mennyire sok más tudományterülettel érintkezik. Válaszadóinkat éppen 

ezért nemcsak a nyelvtudományból, hanem számos más szakmából 

(irodalomtörténet, költészet, történettudomány, pszichológia, logopédia 

stb.) kértük fel – külön figyelve arra is, hogy egy-egy gyakorló magyartanár 

is elmondhassa az adott kérdésről a véleményét. Ügyelünk arra, hogy 

nemcsak fővárosi, hanem vidéki és határon túli szakembereket is 

megszólaltassunk, és ne csak az ismert szakértők, hanem fiatalabb kollégák 

(pl. doktoranduszok) is megírhassák gondolataikat. Ezzel az olvasók 

számára jelezni szeretnénk, hogy a nyelvről való gondolkodás 

mindannyiunké – életkortól, nemtől és szakmától függetlenül, hiszen az 

anyanyelvet mindannyian minden percben használjuk és formáljuk, és az is 

formál bennünket.  
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Felhasznált irodalom 

BLANKÓ MIKLÓS – MAYER PÉTER 2018. A színészek beszéde. Édes 

Anyanyelvünk 40. évf. 1. szám 14. 

BLANKÓ MIKLÓS – MAYER PÉTER 2018. Tegezés kontra magázás. Édes 

Anyanyelvünk 40. évf. 2. szám 14. 

BLANKÓ MIKLÓS – MAYER PÉTER 2018. Megszólítás utáni írásjelhasználat. 

Édes Anyanyelvünk 40. évf. 3. szám 19. 

BLANKÓ MIKLÓS – MAYER PÉTER 2018. Gondolatok a netnyelvről. Édes 

Anyanyelvünk 40. évf. 4. szám 17. 

BLANKÓ MIKLÓS 2018. A „verselő” mesterséges intelligencia. Édes 

Anyanyelvünk 40. évf. 5. szám 17. 

  



26 
 

  



27 
 

FÉSŰ ANNA MAGDOLNA 
   

KÖZSZÓ, TERMINUS, KIRÁLY 

Egy kifejezés terminologizációs lehetőségei 

Bevezetés 

Vajon lehet-e ugyanazt a szót ugyanazon témáról szóló szövegekben 

egyszer mint közszót, másszor mint terminust definiálni? Amennyiben igen, 

úgy kérdésessé válik az eltérő minősítések indoka, mely nemcsak a 

különböző szövegek között merül fel, hanem bizonyos esetekben 

ugyanazon szövegen belül is. 

Tanulmányomban a király szót vizsgálom három különböző 

szövegben. E szövegek műfajilag három csoportba sorolhatóak, de közös 

bennük, hogy I. Nagy Lajos király 1349‒1352-as nápolyi hadjáratáról 

szólnak. 

A kutatás alapvetően három kérdést vizsgál, miszerint:  

a) a király kifejezés minősíthető-e terminusnak és közszónak is 

egyaránt;  

b) amennyiben igen, úgy ez a kettősség megfigyelhető-e akár 

ugyanazon szövegen belül is, vagy ez csak különböző szövegek esetén 

fordulhat elő; 

c) ez a kettősség szolgálhat-e valamilyen célt vagy állásfoglalást a 

szerzők részéről. 

A vizsgálathoz választott szövegek szakterületekhez, szakmákhoz 

kötődő, nem azonos célú és műfajú szövegek, melyek eltérő terminológiai 

és kidolgozottsági jellemzőket mutatnak, a történettudományi szakszerűség 

szempontjából skalárisan rendezhetőek el.  

A továbbiakban elemzésre kerül egy 14. századi krónika magyar 

fordítása, egy középiskolai tankönyvszöveg, illetve egy egyetemi olvasmány, 

melyek mind ugyanúgy I. Nagy Lajos nápolyi hadjáratáról szólnak. Ezen 
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eltérő műfajú szövegek történettudományos szempontból különböző 

tudásszintet feltételeznek, e meghatározás indokolja a történettudományos 

szakszerű skála elrendezhetőségét is. Így kerülhet a skála egyik végére, 

legalacsonyabb tudásszintet feltételező szövegként a krónika, utána a 

középiskolai tankönyv, majd a három műfaj közül a legmagasabb szakmai 

tudást feltételező szövegként a skála másik végpontjára az egyetemi 

olvasmány. A szövegek terminológiai vizsgálatát kognitív funkcionális 

keretben végeztem el. 

Mivel a szövegek létrejöttét eredeti műfajuk szerint más célok és 

motivációk alakították ‒ melyek nem elhanyagolhatóak a terminológiai 

vizsgálat szempontjából sem ‒, így az elemzések előtt rövid műfaji 

ismertetésre kerül sor. Mindezeket megelőzően pedig a kutatás elméleti 

keretét mutatom be. 

A kognitív funkcionális terminológia 

A terminológiai kutatások egészen az 1930-as évekig vezethetőek 

vissza, fellendülésük azonban csak az 1950-es években történik meg. A kora 

terminológiai kutatások kiemelkedő alakja Eugen Wüster.1 Wüster idejében 

a strukturalista megközelítés uralkodott a nyelvészetben, így szemléletében 

ő is a nyelv formális aspektusai felé orientálódott, háttérbe szorítva a speciális 

jelek szemantikai vonásait. Ennek is köszönhetően a terminológia 

szabványosítását tűzte ki célul. Elmélete igyekezett biztosítani az egyértelmű 

kommunikációt, így a kritériumokhoz tartozott a fogalmak pontossága, a 

terminusok egyértelműsége. A terminológia használatának inkább a 

megfigyelése és leírása került előtérbe, ezért ez a szemlélet egy flexibilisebb 

deskriptív vonalon indult el.2 A kognitív funkcionális irányzat a korábbi 

wüsteri szemlélettel szemben egyáltalán nem tekint el az emberi 

                                                           
1 KOCKAERT−STEURS 2015: 18 
2 CABRÉ 2008: 14−15 
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megismeréstől és tapasztalattól, hanem a világ megismerésének és a világról 

való kommunikáció alapjaként kezeli.3 Ennek köszönhetően a kognitív 

funkcionális terminológia széleskörű lehetőségeket kínál a standardtól a 

prototípus változatig, alkalmazása pedig a felhasználó általi eléréseken 

alapul.4  

 Terminus 

Ahhoz, hogy a vizsgálat során az adott szót mint terminust tudjam 

definiálni, meghatározásra kerül egy prototipikusnak tekinthető terminus, 

megjelölve annak szükséges és elégséges feltételeit. Az ily módon 

meghatározott terminusdefiníció a wüsteri értelemben vett terminushoz áll 

közelebb: a terminus „Egy meghatározott tárgykörön belüli fogalmat jelölő 

lexéma, szám, jel, vagy ezek kombinációja.”5 

A terminus egyik legfontosabb jellemzője, hogy fogalma pontosan 

meghatározható, jelentése specifikusabb, a mindennapi megismerésen 

túlmutat.6 Ez annak is köszönhető, hogy a terminusok létrejöttét alapvetően 

a fogalom jegyei határozzák meg. A fogalom jegyeinek meghatározása, 

osztályozása, tartalma a lényeges jegyek kiemelésével, a lényegtelen jegyek 

elhagyásával jön létre, csak ezután nevezhető meg pontosan a jelenség, ami 

így kerülhet be a terminus kategóriájába.7 

A terminusok alapvetően a közszavakból táplálkoznak. Azért van 

szükség az előbb említett pontos definiálhatóságra, az egyes meghatározó 

jegyek kiemelésére, mely sajátosság teszi lehetővé a terminus közszóval 

történő opponálását is. Az előbb említett kettős definiálhatóságnak ‒ közszó 

és terminus ‒ köszönhetően bizonyos szavaknak egyszerre van köznyelvi és 

                                                           
3 TEMMERMAN 2000: 1−2 
4 KOCKAERT−STEURS 2015: 11 
5 FÓRIS 2005: 37 
6 HELTAI 2004: 38–39 
7 FÓRIS 2005: 16–17 
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terminus jelentése8, ahogy adott esetben a királynál is látható lesz. Ezekben 

az esetekben a besorolás mérvadója a szó definiáltsági foka. Minél inkább 

pontos a szó mögött húzódó jelentés, minél pontosabban jelöl egy entitást 

az adott szó, és minél pontosabban épül köré a tudományterülethez 

kapcsolódó strukturált hierarchikus fogalmi háló, annál könnyebben 

határozható meg szakszóként.9 

A kognitív funkcionális terminológia nemcsak a terminusok jelölő 

voltára világít rá, hanem figyelmet fordít az egyes szavak alkalmi terminus 

státuszának jelenségére, valamint a terminologizációra, azaz az adott közszó 

új terminus státuszként való értékelésére.10 Ebben a szemléletben már 

lehetségessé, sőt funkcionálissá válik a szinonímia és a poliszémia jelensége, 

mely a felhasználó általi kommunikációból szükségszerűen következik. 

Ebből adódik, hogy a wüsteri felfogással szemben a kognitív funkcionális 

terminológia elfogadja a terminusok poliszém és szinonim lehetőségeit. 

A terminusok másik szükséges jellemzője, hogy a szakszavak mögött 

fogalmi háló jön létre, mely hierarchikus, alá-fölérendeltségi struktúrát 

mutat.11 Ennek elemzésében nagy szerepet játszik a szövegpragmatika. A 

háló kiépülésében és az ebből következő terminusként való minősítésben 

nélkülözhetetlen a szöveg kontextusa, a benne foglalt szavak, kifejezések, 

melyekből kiépülhet az adott esetben a történettudományhoz kapcsolódó 

terminológiai háló, és ez által az adott szó terminologizálódik. Ezek a 

kifejezések adják majd a fogalom mögötti struktúrát (adott esetben a 

királyhoz tartozó jogkörökkel, hatalommal kapcsolatos kifejezések), a 

hierarchikus alá-fölérendeltségi viszonyt (király és alattvalói). Így válik a szó 

árnyaltabbá és pontosabbá az alakilag megegyező közszóhoz képest. 

                                                           
8 HELTAI 2004: 31 
9 ZIMÁNY 2004: 145, HELTAI 2004: 36 
10 TEMMERMAN 2000: 34−37 
11 RÉBÉK─NAGY 2004: 199, 204 
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Emellett a szakszavakra egyáltalán nem jellemző a konnotáció vagy az 

érzelmi jelentés.12 

Röviden összefoglalva a dolgozat funkcionális terminus fogalmának 

fontosabb jellemzőit: 

− a közszavaktól eltérően árnyaltabb, egzaktabb jelentést hordoznak 

magukban; 

− a mindennapi megismerésen túlmutatnak; 

− a szó mögött fogalmi háló épül ki, mely háló strukturált, alá-

fölérendeltségi viszonyokat mutat; 

− a terminust a közszótól definiáltsági foka különbözteti meg, mely a 

hétköznapitól eltérően részletesebb, kidolgozottabb; 

− továbbá funkcionális keretben lehetséges a terminusokhoz tartozó 

szinonímia és poliszémia jelensége is, azonban nem bír érzelmi 

konnotációval.  

A terminusválasztás mikéntje irányítja és befolyásolja a befogadót is: a 

fogalmi struktúrát alkotó egységek megjelenésének elsődlegessége, példának 

okáért rangbeli kifejezéseknél a családi fogalomkör kerül elő vagy pedig a 

történettudomány szempontjából fontosabb hatalmi jogkörök. 

Hipotézis 

Kutatási hipotézisem az volt, hogy a skálán elhelyezett szövegekben az 

egyre szakszerűbbnek minősíthető textusokban egyre többször határozható 

meg a király szó terminusként. A kutatás eredményei csak jelzésértékűek, 

nem általánosíthatóak egyrészt az anyag mennyiségének tekintetében, 

másrészt pedig, mivel bizonyos műfajok több tudományterület felől is 

megközelíthetőek és elemezhetőek. 

 

                                                           
12 HELTAI 2004: 29 
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A vizsgálat korpusza 

A vizsgálat szerint a választott szövegek nem egyforma tudásszintet 

feltételeznek a befogadó részéről, így az említett skálán különböző helyet 

foglalnak el a szakszerűség szempontjából. A skála egyik végén tehát a 

krónika szövegrészei állnak, ez után a középiskolai tankönyv, és végül a 

tudományos szakszöveghez legközelebbinek nevezhető szövegrészként az 

egyetemistáknak szóló „kötelező olvasmány”. A vizsgálat korpuszát ez a 

három szövegtípus adja ki. 

 Az első választott szöveg, A Névtelen Minorita krónikája I. (Nagy) 

Lajos király I. nápolyi hadjáratáról szóló rész azért került a skála aljára, mivel 

e műfaj hírértéke bír a legnagyobb szubjektivitással A középiskolai tankönyv 

kiválasztásának indoklása, hogy az oktatásban felhasznált szövegek inkább 

arra igyekeznek felkészíteni az iskolás gyerekeket, hogy minél könnyebben 

értelmezhessenek és használhassanak fel szakszövegeket, melyeknek 

alapvető jellemzője a tudományterülethez tartozó nomenklatúra, 

terminológia ─ az általam meghatározott jellemzők alapján prototipikus 

terminusok összessége ─, a krónikákhoz képest ezért markánsabb szakmai 

jegyeket viselnek magukon. Emellett a választáskor fontos volt még, hogy a 

tankönyv forrásanyaga közvetlenül is hivatkozik krónikára. A felállított skála 

szakszerűbb végénél az egyetemi tankönyv, olvasmány foglal helyet. 

Egyetemi szintű elvárás, hogy a hallgatók tudományos szakszövegeket 

olvassanak, értelmezzenek és használjanak fel, így feltételezhetően ehhez a 

szöveghez tartozik a legtöbb szakmai jellemző, és a legkidolgozottabb 

terminológia, melyen belül is a király szó minősíthetőségének lehetőségeit 

hivatott vizsgálni e kutatás.  

A szaknyelvkutatás alapelve, hogy a szaknyelvet a köznyelvhez 

viszonyítva vizsgálja13, tehát azt, hogy miben tér el az adott szó köznyelvi 

                                                           
13 FÓRIS 2010: 427 
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vagy szaknyelvi értelmezése, a szavak definiáltsági foka adja meg.14 A 

terminusok és a köznyelvi szavak különbségei a tudományos és a hétköznapi 

megismerés különbségeire vezethetők vissza, a szakszavak jelentése túlmutat 

a mindennapi megismerhetőségen.15 Ebből következik, hogy a terminusként 

való minősítéshez az adott szó mögött egy szakmai fogalmi hálónak kell 

kiépülnie. Így csak e feltételek teljesítésekor tekinthetők egyes szavak 

terminusnak. 

Nehézséget okozhat még azon kifejezések besorolása, melyek a 

megadott prototipikus terminus jellemzőinek megfelelnek – a mindennapi 

megismerésen jelenésük túlmutat, hierarchikus fogalmi háló épül ki 

mögöttük stb. –, de használatuk szakmai szempontból helytelen. Ebben az 

esetben adott kifejezésnek a funkcionális jellege kerül előtérbe, például a 

krónika műfajának megfelelően a hallgatóságot befolyásoló szándéka (lásd. 

Endre királyként való megnevezése).  

Krónika 

Műfaj 

A krónika stílusa alapvetően emelkedett, ünnepélyes és irodalmias.16 A 

műfaji elbeszélésének alapja az időrendiség. A krónikák 

folytatólagosságához hozzátartozik, hogy a műveket több szerző írja, 

mégpedig egymás munkájának folytatásaként.17 A Névtelen Minorita 

krónikájának egyik érdekessége, hogy Küküllei János is írt Nagy Lajos 

nápolyi hadjáratáról, azonban a tanulmány terjedelmi megkötése végett az 

erről szóló elemzés nem került a dolgozatba. 

A krónikák írói általában saját korukról írtak, ahogy ebben az esetben 

elmondható a Minoritáról is. Mivel a szerző a saját idejében történtekről tud 

                                                           
14 ZEMAN 1978: 326 
15 HELTAI: 2004: 38–40 
16 KŐFALVI–MAKK 2007: 67 
17 KŐFALVI−MAKK 2007: 69 
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a legpontosabban és leghitelesebben írni, e műfaj forrásértéke kiemelkedő.18 

Ugyanakkor e jellemző csökkentheti is a krónika forrásértékét, hiszen 

számolni kell a szubjektivitás jelenségével. Emellett a mű megírásának célja 

következtében nem zárható ki a befolyásolási szándék sem, mely szerepet 

játszhat az egyes krónikabeli szereplők jellemének leírásában.19 Az érzelmi 

alapú befolyásolás, szubjektivitás, torzítás a krónika műfajához tartozó 

sajátosságok, melyek igen távol állnak a szakszövegi jellemzőktől. 

Az alábbiakban a Minorita krónikájának 1349-1352 között történt 

Lajos király olaszországi csatározásairól szóló fejezeteinek magyar fordítását 

elemzem, így az általam végzett kutatás nem az eredeti latin szövegre 

vonatkozik. Mivel a szövegeket online formában elemeztem, aminek 

következtében oldalszámot nem lehet társítani az idézetekhez, a 

továbbiakban a fejezetekre hivatkozom. 

A Névtelen Minorita krónikája (I–IV. fejezet) 

 A Névtelen Minorita krónikájának (NMk.) magyar fordításában több 

szakszerű jellemző feltűnik Küküllei krónikájához képest. A király körül 

olyan fogalmi hálók kezdenek kiépülni, melyek helyet foglalhatnak a 

történelem tudományos diskurzusában. A hat fejezetből álló részletben már 

az első bekezdésnél kiépülni látszik a fogalomrendszer a király, királyság, 

korona, méltóság kifejezések révén. E szavakat abból az okból lehet 

terminusnak tekinteni, hogy az uralkodás nemcsak a korona jelképe és 

rokoni kapcsolatok által van feltüntetve, hanem a mögötte álló ranggal, és az 

ezzel járó feladatokkal, felelősséggel és hatalommal is, melyek az előző 

krónikához képest jóval részletesebb fogalmi hálóval és struktúrával 

rendelkeznek Lajoshoz kapcsolódva. Ide tartozik továbbá a királyi 

hatalomként jelzett királyi hadsereg, a vagyon, az alattvalók és a felettük való 

                                                           
18 KŐFALVI−MAKK 2007: 70 
19 KŐFALVI─MAKK 2007: 80–81 
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rendelkezés („Lajos király úr költségén fogadott harcedzett zsoldosokkal”20). A király 

mögött húzódó fogalmi háló tovább bővül a király rangjához tartozó 

kapcsolatokkal, stratégiákkal („gondoskodásából Lajos király békességben volt 

országa határán ellenségeivel szemben, biztonságban volt barátai és atyafiai felől”21), bár 

ezen politikai stratégiák és kapcsolatok szegmentumai nem explicite jelennek 

meg, mégis segítik a Lajoshoz kapcsolt király terminologizációját. A király 

jelző terminus mivoltát tovább erősíti, hogy más, terminusnak tekintendő 

szó is érintkezik a vizsgált kifejezéssel („familiárisa”22). Továbbá, bár 

megjelennek a krónikában a királyhoz tartozó családi kapcsolatok, Küküllei 

krónikájától abban tér el az itt megjelenő kapcsolati háló, hogy a trónutódlás 

nyer teret („Lajos király, (…) atyja Károly király”). 

A Névtelen Minoritánál Endre szintén királyként van feltüntetve, a 

Minorita szövegrészeiben ráadásul szakszerű terminológiai háló is kezd 

kiépülni körülötte. Endre jogkörei és méltóságai is fel vannak tüntetve, így a 

szakszerűnek nevezhető terminológiai fogalmi háló révén feltételezheti a 

befogadó, hogy a Minoritánál joggal van megnevezve Endre királyként, 

viszont az adott személy akkor nevezhető királynak, ha hatalomra jutását a 

királlyá avatás szentesítette. Ehhez a ceremóniához tartozik a felkenés, 

koronázás.23 Azonban Endrét még az avatás előtt gyilkolták meg. Tehát a 

megnevezés a prototipikus szakszövegi terminusnak itt sem felel meg. 

Ahogy fentebb is írtam, a krónikák céljai közé tartozik a befogadó 

befolyásolása, a krónikában felmerülő szereplők képének torzítása akár 

pozitív, akár negatív irányba. A király szó használatával feltételezhető, hogy 

a krónikás célja itt is ennek a képnek a pozitív irányba való torzítása volt, 

mivel a valótlan titulussal Endre jobb, nemesebb színben tűnik fel. 

                                                           
20 NMK. V. fejezet 
21 NMK. V. fejezet 
22 NMK. IV. fejezet 
23 TFK. király 
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Tankönyv 

Műfaj 

A Száray Miklós-féle tankönyv kiválasztásának indoka egyrészt, hogy 

az elmúlt években az Oktatási Hivatal hivatalos tankönyvlistájában állandó 

helyet foglalt el – pl. Tankönyvjegyzék 2012/2013 –, másrészt a tankönyv 

elemzendő részének forrásanyagai között szerepel a Minorita korábban 

vizsgált krónikarészlete.  

A továbbiakban tehát a 2012-es Történelem II. tankönyv 17. fejezetét, Az 

Anjouk fénykora és bukása cím alatt Nagy Lajos külpolitikája részből a nápolyi 

hadjárathoz tartozó szövegben elemzem a király szó kapcsán felmerülő 

terminologizációs lehetőségeket. 

A tankönyvek az oktatás alapvető segédeszközei. Tartalmuk egészét 

tekintve ─ ideértve magát a szöveg minőségét, megformáltságát, szövegen 

kívüli vizuális segédeszközöket ─ pedagógiai célokat szolgálnak. 

Az alábbiakban a műfaj meghatározása egy átfogóbb definíció, 

ugyanakkor az általános szempontokkal szemben többségben specifikusan 

magára a tankönyvek nyelvezetére vonatkozó, valamint 

történelemtankönyvekkel kapcsolatos tanulmányok alapján készült deklarált 

értelmezés. 

A tankönyv célja, hogy olyan érthető ismereteket közöljön a diákokkal, 

melyek könnyen meg is tanulhatóak, ezeket az ismereteket pedig az adott 

feladatokkal, gyakorlatokkal mélyítsék el.24 Didaktikus feldolgozhatósága 

életkornak megfelelő25, e tudásszintnek megfelelően Kojanitz háromféle 

terminust el is különít a középiskolai tankönyveken belül.26 Így, bár a fenti 

meghatározások alapján a tankönyveknek is van terminológiájuk, de jelen 

tanulmány a történettudományhoz tartozó kognitív funkcionális 

terminológiát hivatott feldolgozni.  

                                                           
24 EŐRY 2006: 28 
25 BORDI 2004: 1 
26 KOJANITZ 2005: 53−68 
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Terminológia 

A választott szövegrészben egyedül Lajoshoz kapcsolódva tűnik fel a 

vizsgált kifejezés. Az első bekezdésben megjelenő fogalmi háló az egyes 

szavak összekapcsolódása révén épül ki (király, trón, kincstár, bárók27), a 

közöttük lévő kapcsolatok nincsenek feltétlen feltüntetve, így az 

összefüggések észrevétele függ a befogadó kompetenciáitól, előzetes 

háttértudásától. Rébék-Nagy Gábor szerint a szakterülettel kapcsolatos 

tartalmi és diskurzusbeli hozzáértést feltételeznie kell a szakszövegnek, ezért 

ott nincs szükség az explicite kifejtettségre.28 Tehát ez a kifejtetlenség ebben 

az esetben megfelel a szakmai szöveg szakszerűnek való minősítéséhez, mert 

a szavak önmagukban pontos, árnyalt definíciót tartalmaznak, így 

szakszerűek, emellett már beépülhettek a diákok mentális lexikonjába, ezért 

előzetes szaktudásukat aktiválni tudják, mely aktivizálás a szakszövegi 

terminusjellemzőknél is megjelenik. 

A pár bekezdésben megjelenik a királyi hatalom mások felett, a kincstár 

fölött való rendelkezés, nem mellesleg a hatalmas összeg, melyet Lajos a 

pápai udvar lefizetésére ad. Ezzel előkerülnek a királyi politikai, stratégiai 

kapcsolatok, melynek köszönhetően a király terminológiai hálója 

történettudományi szempontból egyre részletesebbé válik. E fogalmi háló 

további része a nápolyi hadjárat elindítása, ami implicite magába foglalja a 

hatalmi jogkört, deklarálva a cselekedetet („a nápolyi örökségért folytatott 

küzdelem”29). 

Egyetemi szöveg 

Műfaj 

A Kristó Gyula által írt szövegrész választásának több indoka is volt. 

Ezek közé tartozik, hogy több egyetem szigorlatának irodalomjegyzékében 

                                                           
27 SZÁRAY 2012: 115 
28 RÉBÉK‒NAGY 2004: 198−99 
29 SZÁRAY 2012: 115 
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szerepel, valamint főleg a történelem szakokhoz tartozó kurzusokon mint 

kötelező olvasmány is, így az egyetemi hallgatók többségének illik ismernie 

a kötetet, hasonlóan a Száray-tankönyvhöz. Szempont volt még, hogy Kristó 

szövegében hivatkozik Küküllei János krónikájára, sőt idézi is. 

Mivel e szövegrész áll a felállított tudományos szempontú skálán 

legközelebb a prototipikus tudományos szakszöveghez, ezért azt vártam, 

hogy a szakszövegi terminus kritériumok legtöbb jellemzője megtalálható 

lesz benne, illetve azt, hogy jóval több terminus és fogalmi háló jön létre 

benne, mint az előző szövegekben. Kommunikatív céljában ez a szöveg 

megegyezik a Száray-féle középiskolai tankönyvvel: ismereteket akar átadni, 

bővíteni kívánja a befogadó tudását, és a didaktikai funkció sem 

elhanyagolható.  

A tankönyvi műfajba sorolás révén feltételezhető, hogy inkább az 

átfogó és összefoglaló jellemzők kerülnek középpontba, mivel a tankönyvi 

szövegek célja, hogy ne egy szűkebb témát taglaljanak részletesen, hanem 

több évet minél átfogóbban, így ezek a szövegek opponálhatók a 

tudományos szakszövegek pontosságra és árnyaltságra törekvő jellemzőivel. 

Itt a pontosság alatt nem a kifejezések minél részletesebb, explicite 

kifejezését értem, hanem inkább az árnyaltságon alapuló pontosságra, a 

mindennapi megismerésen túlmutató részletekre utalok. 

Bár az eddigiek alapján feltételezhető volna, hogy műfaji besorolása 

miatt ugyanazok a jellemzők találhatóak majd meg a Kristó által írt 

szövegrészben, mint az előbb vizsgált középiskolai tankönyvben, de mivel a 

felállított skálán tudományos szempontból egy magasabb szintet képvisel, 

szakszövegi szempontból különbségek voltak várhatóak. 

Ugyan a kommunikatív célok megegyeznek a tankönyvvel, de a 

célközönség és az írói előfeltételezések is eltérnek, így az egyetemi szövegben 

egyes kifejezéseknél ─ melyek terminologizálódhatnak ─ nem történik meg 

a definiálás, nincs pontosan kifejtve, a szövegben explicite nem jelenik meg 

pontos fogalmi háló. Ennek oka, hogy a közlő feltételezi a befogadó előzetes 
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tudását, megfelelő lexikális (nomenklatúra, terminológia) ismereteit, így nem 

kell implicite elmagyaráznia, megmutatnia neki a terminológiai hálót, mert 

az olvasó az előzetes tudása révén a megszerzett kompetenciái által a 

fogalmakat össze tudja kapcsolni, és képes megalkotni a mögöttük álló 

strukturális, hierarchikus rendszert.30 

Terminológia 

 A király kifejezés mögött már a szöveg elején elkezd kiépülni egy 

fogalmi háló a magyar királyi koronázásnak köszönhetően. Mivel a 

koronázás a magyar szokásjognak megfelelően történt – Székesfehérváron 

az esztergomi érsek által, valamint a Szent Koronával, bár ez a szövegben 

nem jelenik meg –, így a továbbiakban Lajos joggal nevezhető királynak.31 

Bár a fogalom mögötti hierarchikus rendszer még nem épül ki, Lajos 

esetében a szöveg további részében erre fokozatosan sor kerül. Megjelenik 

a mások feletti hatalma („Lajos… követet küldött”32) és jogkörei is („Lajos úr, 

Magyarország királya pedig még utána küldött négyezer márka válogatott aranyot”33), 

ezzel tisztázódik, hogy a királynak jogkörébe tartozik a birodalomnak ekkora 

vagyonával rendelkezni. Bár ez az idézet Küküllei Jánostól származik, de 

hatalmi jogkörök tisztázását, kiszélesítését Kristó is folytatja: magasabb 

rangú személyekkel szövetkezés, haderő összeszervezése, hadjárat indítása, 

udvari címek adományozása.34 A szöveg király terminusához hozzátartoznak 

a királyi kompetenciák is, mint az előbb említett stratégiai szövetkezések, 

bel- és külpolitikai ismeretek, mind gazdasági, mind a területi strukturális 

felépítettséggel kapcsolatban, pl. egyes helyzetekben mely pozíciójú emberek 

a megkeresendők, az országon belül történt hatalmi harcok következtében 

kivel érdemes szövetkezni, hogy a saját érdek érvényesítő legyen. 

                                                           
30 KURTÁN 2004: 13, RÉBÉK─NAGY 2004: 198–199, 204 
31 ÁTF. király 
32 KRISTÓ 1998: 64 
33 U.o. 
34 KRISTÓ 1998: 64−66 
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Összegezve Lajos esetében a király mint szakszerű jellemzőknek eleget tevő 

terminusnak minősül. 

A király szó fogalmi hálója más személynél nem ennyire részletes. A 

szöveg elején megjelenő Róbertre vonatkozó király szó körül inkább a 

családi viszonyok tűnnek ki, melynél ugyan az utódlás kérdésköre 

szakmainak is tekinthető, de a további hatalmi jogviszonyok nem 

bontakoznak ki. Az elemzésnek ebben a részében látszik a kognitív 

funkcionális elméleti keret, miszerint az adott kifejezés a szövegbeli 

helyzetétől függően válik terminussá, mint Lajosnál, akit szintén mint király 

jelöl a szöveg, de esetében királyi minőségét a történettudományi szempont 

szakszerűen deklarálja hatalma és jogkörei révén.  

A szövegben a király megjelölés még vonatkozik VI. Fülöpre és III. 

Edvárdra, de mindkettejüknél csak a hadakozással kapcsolatos hatalmi 

jogkörök villannak fel.35 Emellett a király kifejezés Andrásnál, Lajos öccsénél 

is megjelenik, de a mondat Küküllei Jánostól származik.  Prototipikus 

értelemben vett terminusnak a király tehát szinte csak Lajosnál tekinthető, 

mivel az ő személye körüli fogalmi háló jóval kidolgozottabb a többiekénél, 

ezt azonban az is indokolhatja, hogy a fejezet középpontjában az ő személye 

áll. 

A szövegben szerepel a királynő megnevezés is, mely könnyedén 

válhatna a király terminuspárjává, azonban több pontban is eltér az előbb 

felvázolt király részletesnek mondható terminusától. A szövegben a királynő 

egyedül Johannát jelöli. Mivel a király fogalmának meghatározása szerint az 

viselheti valósan és joggal a címet, aki a koronázási ceremónián túlesett, így 

a királynő esetében is adott lenne ez a feltétel. Azonban Johannát nem 

koronázták meg, amit szöveg jelöl is („[M]int Johanna férjét, a királynővel együtt 

koronázzák meg”36). Ha ezt a feltételt vesszük a terminus prototipikusan vett 

                                                           
35 KRISTÓ 1998: 65 
36 KRISTÓ 1998: 64−65 
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helyes használatának alapjaként, úgy terminológiailag nem elfogadható a 

királynőnek minősítés. Ha e kritériumtól eltekintünk, és Johanna 

királynőként való megjelenésének elegendő feltételének nagyapja, Róbert 

kinyilatkoztatását tekintjük („Johannát nyilvánította örököséül”37), akkor sem 

tekinthető terminusnak a megnevezés, mert fogalmi háló nem épül ki 

részletesen a kifejezés mögött. Egyedül egy ponton jelenik meg hierarchikus 

alá-fölé rendeltségi viszony, ahol András alacsonyabb rangú pozícióban 

tűnik fel („András továbbra is megmaradt”38).  

Érdekesség, hogy a szövegben leggyorsabban az anyakirályné kifejezés 

terminologizálódik. Már a kifejezés magába foglalja a család („fia”) és jogi 

fogalom körét, ezek szinte egyszerre bontakoznak ki, főleg a vagyoni 

helyzettel kapcsolatosan („nem fukarkodott a kincsekkel”39). Továbbá e 

fogalom körül is megjelennek a különböző stratégiai intézkedések, 

hasonlóan a király terminushoz, de implicite itt sem mutatkozik meg az 

összefüggés. Erzsébet cselekedeteiből kivehető, hogy célja a pápa 

megvesztegetése („Szent Péter apostol oltárán és kelyhei fölött elhelyezte 

felajánlásként ünnepélyes ajándékait”40), ezáltal nála is megjelennek a politikai 

stratégiák. 

Összegzés 

Bár mindegyik szövegben megjelenik a király szó, de különböző 

funkcióval és különböző strukturált háttérrel. A krónikában a helytelen 

terminushasználatának érzelmi befolyásolás a célja, ami terminológiai 

szempontból helytelen, de saját műfajának megfelel (a királyi család tagjainak 

felmagasztalása41). Nem csak e műfajban nem épül ki strukturált fogalmi 

                                                           
37 KRISTÓ 1998: 64 
38 U.o. 
39 U.o. 
40 U.o. 
41 lsd. KŐFALVI─MAKK 2007: 80−81 
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háló a szó mögött. Az egyetemi szövegben példának okáért más 

személyekhez kapcsolódóan a király szónak nem épül ki olyan részletes 

terminológiai háttere, mint Lajosnál (Róbert nápolyi király, Fülöp francia 

király42). 

A szövegekben tehát ugyanazon nyelvi elemek más funkciókkal 

jelennek meg, és csak egyes esetekben terminologizálódnak. Itt nyer teret a 

funkcionális szempontú elemzés, mert a funkcionális szövegpragmatika az 

egyes kifejezések jelentését a kontextustól és szituációtól teszi függővé.43 Így, 

ha a szövegben nem jelennek meg az adott szó szakmai szempontú fogalmi 

hálóját kiépülni segítő kifejezések, szövegrészek, úgy az adott szó nem válik 

prototipikus terminussá. 

A terminusok kialakulására is többféle mód található a különböző 

szövegekben. Míg a Névtelen Minoritánál akár egy mondaton belül is 

megjelennek olyan kifejezések, szókapcsolatok, melyek révén fogalmi háló 

kezd el kialakulni explicite módon, addig a középiskolai tankönyvben a 

terminológiai hálót a befogadónak kell összerendeznie. Ez azonban szintén 

explicite és könnyebben megtehető, mint az egyetemi szöveg implicite 

szerkezeteinél, mivel a szavak definíciója bizonyos szinten meg is jelenik a 

szövegen belül, de főleg azért, mert a tankönyv, funkcióját tekintve, a 

további szakszövegekre való felkészülést segíti, és elsődleges célja, hogy a 

korosztálynak megfelelő tudásszinten közöljön. Mivel a középiskolai 

tankönyvben a krónikától eltérően jóval részletesebb szakmai fogalmi háló 

lelhető fel, tudományos szempontból indokolt a skálán a prototipikus 

tudományos szakszöveghez közelebbi pozíció elfoglalása. Az okokat a 

tankönyvi műfaj sajátosságai mutatják, mivel a műfaj célja, hogy befogadóját 

szocializálja és felkészítse a szakmai diskurzusközösség tagjává válására, és a 

történelemtudományhoz előzetes érthető szakmai ismereteket közöljön.44 
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43 KURTÁN 2003: 90 
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Az egyetemi szöveg már számol ezzel az előzetes háttértudással, ezért a 

fogalmi hálók sokkal implicitebben jelennek meg, a fogalmi struktúrák 

árnyaltabbak és részletekbe menőbbek, mint az előtte elemzett szövegek 

struktúrái. Az egyetemi szövegnek ez is alátámasztja a tudományos skálán 

való feljebb helyezését.  

Így a terminológiai elemzést tekintve bizonyítható a hipotézis, hogy a 

korpuszt alkotó szövegek egy történettudományos szempontú skálán sorban 

helyezhetőek el, és a skálán a szakmaibb szöveg felé haladva egyre több 

prototipikus terminus jelenik meg. 

Felhasznált irodalom 

ÁTF. = MARKÓ László szerk., 1990. Általános történelmi fogalomgyűjtemény. 

Budapest. Novotrade Kiadó. 

BORDI Zsuzsanna 2004. Tankönyveinkről: gondok és gondolatok. Könyv és 

Nevelés 6. évf. 3. sz. 54−60. 

DÖMÖTÖR Tekla 1998. Monda. In: VOIGT VILMOS szerk.  A magyar folklór. 

Budapest. Osiris Kiadó. 281–302. 

DÜMMERTH Dezső 1982. Az Anjou-ház nyomában. Panoráma, Budapest. 

ENGEL Pál – KRISTÓ Gyula – KUBINYI András 1998. Magyarország története 

1301-1526. Budapest. Osiris Kiadó. 

EŐRY Vilma 2006. A jó tankönyv nyelvi követelményeinek rendszerezése. 

Könyv és Nevelés 8. évf. 2. sz. 28−33. 

ÉRTSZ. = BÁRCZI Géza – ORSZÁGH László főszerk. 1959–1962. A magyar 

nyelv értelmező szótára I–VII. Budapest. Akadémiai Kiadó. 

FERENCZI Imre 1966 Mondatterminológiák és műfajkritériumok. Néprajz és 

Nyelvtudomány 10. 1–18. 

FÓRIS Ágota 2005. Hat terminológia lecke. In: Lexikográfia és terminológia 

kézikönyvek 1. Pécs. Lexikográfia Kiadó. 

FÓRIS Ágota 2010: A szaknyelvkutatás modelljei és módszerei: 

szociolingvisztikai megközelítés. In: Magyar Nyelv 106/4. 424–438. 

http://epa.oszk.hu/01200/01245/00023/10Bordizs.html
http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/downloads.php?cat_id=2&file_id=119


44 
 

HELTAI Pál 2004. Terminus és köznyelvi szó. In: DRÓTH Júlia szerk. 

Szaknyelvoktatás és szakfordítás 5. Tanulmányok a Szent István 

Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból. Gödöllő. 

Szent István Egyetem. 25–45.  

KOJANITZ László 2005. A tankönyvkutatás szerepe és feladatai. Új 

Pedagógiai Szemle 55. évf. 3. sz. 53−68. 

KŐFALVI Tamás – MAKK Ferenc 2007. Forrástani ismeretek történelemből. 

Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 

KURTÁN Zsuzsa 2004. Szaknyelv és szakmai kommunikáció. In: DOBOS 

Csilla szerk. Szaknyelvi kommunikáció. Budapest. Tinta Kiadó. 11−23. 

KJk. = Küküllei János és a Névtelen Minorita Krónikája.  In: Magyar 

Elektronikus Könyvtár. Link: 

http://mek.oszk.hu/05500/05564/05564.htm (Utolsó letöltés: 

2019.10.25.) 

MNL. = ORTUTAY GYULA szerk., 1982. Magyar Néprajzi Lexikon V. kötet. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 

NMk. = Küküllei János és a Névtelen Minorita Krónikája.  In: Magyar 

Elektronikus Könyvtár. Link: 

http://mek.oszk.hu/05500/05564/05564.htm (Utolsó letöltés: 

2019.10.25.) 

RÉBÉK-NAGY Gábor 2004. Szaktudás, nyelvtudás, szaknyelv. In: DOBOS 

Csilla szerk. Szaknyelvi kommunikáció. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 195–

204. 

SZÁRAY Miklós 2012. Történelem II. Budapest. Nemzetii Tankönyvkiadó. 

TEMMERMAN, Rita 2000. Towards New Ways of Terminology Description. 

Amsterdam, Philadelphia. John Benjamins Publishing Company. 

TFK. = SIMÁNDI Irén szerk. 1999. Történeti fogalmak kisszótára. Budapest. 

Korona Kiadó.  

TRENCSÉNYI─WALDAPFEL Imre: Küküllei János és a Névtelen Minorita. 

(Bevezetés) In: Magyar Elektronikus Könyvtár. 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00090/2005-03-ko-Kojanitz-Tankonyvkutatas.html
http://epa.oszk.hu/00000/00035/
http://epa.oszk.hu/00000/00035/
http://epa.oszk.hu/html/vgi/ujepa_kardex.phtml?aktev=2005&id=00035
http://mek.oszk.hu/05500/05564/05564.htm
http://mek.oszk.hu/05500/05564/05564.htm


45 
 

VOIGT Vilmos 1998. Mese. In: VOIGT Vilmos szerk. A magyar folklór. 

Budapest. Osiris Kiadó. 221–280. 

ZEMAN László 1978. A tudományos nyelvhasználat. Magyar Nyelv 74. 

316−333. 

ZIMÁNYI Árpád 2004. Szaknyelv és nyelvi norma In: DOBOS Csilla szerk. 

Szaknyelvi kommunikáció. Budapest. Tinta Kiadó. 141–160. 



46 
 

  



47 
 

 

 

TANÍ-TANI 
 





49 

K. MOLNÁR EMESE   

A TANULÁS HÁLÓJÁBAN 

Hálózatalapú koncepciók a nyelv és a múzeumok tükrében 

Bevezetés 

Írásomban az interdiszciplinaritás jegyében a nyelv és a múzeum 

pedagógiai szempontú kapcsolatát tárgyalom. Célom egy olyan komplex 

elméleti konstrukció bemutatása, amelynek gyakorlati alkalmazásával 

elsősorban a tanulással kapcsolatos attitűd formálható, az elsajátítást is 

megkönnyítve, a hasznos ismeretekkel a fiatalok motiválttá tehetők a 

tudásszerzés iránt. Ehhez olyan nyelvi és tanulási modellt ismertetek, 

melyeknek közös jellemzője a hálózatiság, valamint kapcsolódnak hozzá az 

interaktivitás, a használatalapúság és élményszerűség fogalmai is. A 

tanulmányt a koncepció elméleti hátterének áttekintésével kezdem 

(Problémafelvetés és elméleti háttér), mind a nyelv, mind a pedagógia 

szempontjából. Elsőként a bahtyini karneválelméletet alapul véve a 

funkcionális kognitív nyelvészet hálózatalapú nyelvi modelljét vázolom. 

Majd ezzel összhangban a gyakorlati megvalósításához a tudásközvetítés 

módjára, az edutainment szemléletből kibontakozó, szintén hálózatalapú 

konnektivista tanulási modell alapjaira fókuszálok. Ezt követően néhány 

példán keresztül is szemléltetem az elméleti megállapításokat. A vígeposz és 

a rapdalszöveg műfaja alkalmas az anyanyelvoktatás szempontjából 

hasznosítható nyelvkoncepció illusztrálására (A vígeposz és a rap nyelvi 

hálózata), míg a múzeumok oktatásban betöltött szerepének, az alternatív 

(múzeum)pedagógiai gyakorlatoknak az ismertetése a pedagógiai 

alkalmazáshoz jelent mintát (A múzeumok hálózata).  A példák nyomán, a 

szempontokat együttesen érvényesíti a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) „Ki 

vagyok én? Nem mondom meg…” – Petőfi választásai című kiállításához 

készített múzeumpedagógia foglalkozás, amelynek tervébe betekintést 
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nyújtok a tanulmány második felében (Közös nyelven: múzeumpedagógiai 

foglalkozás a PIM-ben). A beszélt nyelvi, szlengváltozatokat is beépítő 

feladatok a nyelvi variabilitás szemléltetésére, a kommunikatív kompetencia 

fejlesztésére, általánosságban a nyelvi érzékenyítésre alkalmas gyakorlatot 

kínálnak. A tanulmányt az elméletre és gyakorlatra vonatkozó 

megállapítások összegzésével zárom (Összegzés).  

Problémafelvetés és elméleti háttér 

Kutatásom abból a feltevésből indult ki, hogy gyakran találkozhatunk 

mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály tagjainál azzal a nyelvi 

attitűddel, hogy úgy érzik, nincsenek megfelelően birtokában 

anyanyelvüknek. Ez expliciten például abban a gondolatban fejeződik ki 

általában, hogy bizonytalanok a helyesírási szabályokkal kapcsolatban. 

Ennek nyomán elindulva a probléma forrását az anyanyelvoktatás 

vizsgálatán keresztül kívántam azonosítani. Hiszen a közoktatásban jelen 

lévő anyanyelv-pedagógia feladata éppen az lenne, hogy a nyelvről való 

ismeretek átadásával tudásukban gazdagítsa és elmélyítse a beszélőket, ezáltal 

nyelvi képességeikben, a nyelv használatában biztos nyelvhasználókat 

alakítson ki. Az egyes esetekben feltételezhető sikertelenség okára 

rávilágíthatnak a nyelvi attitűd és oktatás kapcsolatát tárgyaló 

szociolingvisztikai kutatások, így ezek eredményeit összegezve mutatom be 

a problémakört.   

Az attitűdvizsgálatok tehát ebből a szempontból azért tekinthetők 

fontosnak, mert a nyelvi alapú diszkrimináció, a lingvicizmus jelenlétére 

mutattak rá az oktatásban. A fogalom definíciója Kontra Miklós 

fordításában45 a következő: „A lingvicizmust olyan ideológiákként és 

struktúrákként határozhatjuk meg, amelyeket a hatalomnak és a (mind 

materiális, mind nemmateriális) forrásoknak nyelvi alapon (az anyanyelv 

                                                           
45 KONTRA 2006: 83 
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alapján) meghatározott csoportok közti egyenlőtlen elosztásának 

legitimálásra, kialakítására és újratermelésére használnak.” Az anyanyelvben 

azonban szintén találkozhatunk presztízsalapon értékelt változatokkal46, így 

ezek alapot teremtenek az egyenlőtlen helyzeteknek. A közoktatásba kerülő 

diákok esetében ez abban mutatkozhat meg, hogy nyelvhasználatukat a 

tanárok helyesnek vagy helytelennek minősítik, ami akár a szerzett 

érdemjegyben is negatívan nyilvánulhat meg. A gondot pedig legfőképp az 

jelenti, ha az addig a környezetükben hallott nyelvi mintákat, a számukra 

legtermészetesebben használt formákat, azaz a vernakurális 

nyelvváltozatukat47 próbálják megváltoztatni ezáltal. Amennyiben erre a 

változtatásra mégsem lenne képes valaki, úgy a későbbiekben már a 

munkaerőpiacon indulhat hátránnyal, hiszen a kiemelt presztízsű sztenderd 

változat az oktatással kapcsolódik össze, így a műveltség mércéjévé válik. A 

szociolingvisztikai kutatások beszámolnak olyan esetekről, amikor valakit a 

sztenderdtől való eltérés miatt nem alkalmaztak szaktudásától függetlenül.48 

A nyelvi minták elsajátíthatóságát vizsgálva Kontra a tanulhatóságot 

azonban nem a kognitív képességek vagy akarat hiányával hozza 

összefüggésbe, hanem a nyelvi minta komplexitásával.49 Példaképpen, aki 

kapnák alakot használ feltételes mód egyes szám első személyben, az a 

magyar nyelv egyik legerősebb nyelvi mintájának megfelelő magánhangzó-

illeszkedést követi. Tudható, hogy a gyerekek ezt a mintát jóval hamarabb 

felismerik és alkalmazzák, mint a feltételes mód használatát. Ezzel szemben 

a kapnék alak használatával egy általános nyelvi mintától eltérő, tehát 

komplexebb minta alkalmazása szükséges, amely a gyerekkori tanulási 

folyamat során még könnyebben elsajátítható, később azonban a rögzült 

minták nehezen változtathatók. A gyermekek kognitív működése még a 

                                                           
46 KONTRA 2006: 92–93; TOLCSVAI NAGY 2017 
47 TRUDGILL 1997: 8 
48 KONTRA 2006: 95–98 
49 KONTRA 2006: 88–92 
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folyamatos információbefogadásra és rendszerezésére készül, míg felnőtt 

korban már éppen az ezáltal kialakult minták kiválasztása és alkalmazása a 

cél a hatékony működés érdekében. Mivel a nyelv esetében e minták 

szorosan kötődnek az elsajátítás körülményeihez, az alapvető társas 

interakciókhoz, így az identitás egészéhez, ezért a személyiség integritásának 

megőrzése is döntően befolyásolja a mechanizmust. Ha tehát kizárólagos 

úton próbálják a nyelvi mintákat formálni, azaz felcserélni és nem 

hozzáadással kiegészíteni kívánják a használt formákat, azzal a nyelv lényegi 

interakciós és identitásjelölő szerepe korlátozódik. Mivel az oktatásban az 

alapvetően sztenderdnek tekinthető, főként írott formában megjelenő 

nyelvhasználati formák dominálnak, így egy rögzített, abszolút normaként 

kezelhető nyelvképpel találkoznak a diákok. Emellett a helyesírási, valamint 

a hangtani, alaktani és mondattani ismeretek a nyelvet leginkább mint 

absztrakt rendszert mutatják be a funkcionális használattal szemben. 

Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a kommunikatív 

kompetencia50 fejlesztésében, a használatalapú gyakorlat közvetítésében, a 

nyelvi variabilitás bemutatásában jelölhető meg a közoktatás anyanyelv-

pedagógiai hiányossága. A diákok tehát éppen a nyelv lényegi, közvetlen, a 

hétköznapi kommunikációban is leggyakrabban használt beszélt nyelvi 

formáiról szerezhetnek kisebb mértékben tudást a közoktatásban elvégzett 

tanulmányaik során. Ez pedig magyarázza a nyelvhasználók későbbiekben 

tapasztalható bizonytalanságát saját anyanyelvük használatával kapcsolatban, 

hiszen amennyiben az oktatás egy írásbeli nyelvhasználatról, annak is 

kodifikált formájáról juttatja ismerethez az embereket, úgy ez nincs kellően 

összhangban személyes nyelvi tapasztalataikkal.  

Ezt figyelembe véve megoldást jelenthet, ha a szóbeli nyelvváltozatok 

és ezzel összefüggésben a nyelvi változatosság megismertetésére teszünk 

kísérletet, azaz olyan nyelvi mintákat emelünk be az oktatásba, amelyekkel a 
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fiatalok a mindennapokban is folyamatosan találkozhatnak. Érdemes olyan 

műfajokat keresni tehát, amelyek a szóbeliségben gyökereznek, és elég 

komplexek ahhoz, hogy változatos példaként szolgáljanak a nyelvi eszköztár 

szélesítéséhez. Ehhez a szóbeliség kultúrájának alapvető műfaja, az eposz 

kínálhat megfelelő kiindulást, így az ebből eredeztethető vígeposzok és a 

velük szoros rokonságot mutató rapdalszövegek szemléletes példaként 

szolgálnak az elméleti és a gyakorlati keret kialakításához. Az ismert magyar 

vígeposzok egyrészt abból a szempontból alkalmasak, hogy írott 

szövegekként a közoktatási kánonban is találkozhatunk velük, másrészt 

azért, mert írásbeli jellegük ellenére, a műfaji sajátosságok miatt a szóbeliség 

jegyeit is magunkon hordozzák. A rapdalszövegek pedig szóbeli műfajként 

olyan beszélt nyelvi változatok közvetítői, amelyeket a fiatalok közvetlenül, 

a hétköznapi nyelvi interakciókban érzékelnek.  

A két műfaj összességében a szóbeliség hangzós és interakcionális 

sajátosságait szemlélteti, vagyis a nyelv közvetlen, társas jellegére irányítja a 

figyelmet. Ennek vizsgálatához átfogó elméleti hátteret biztosít Mihail 

Bahtyin karneválelmélete.51 Ugyanis Bahtyin rámutat a 16. századi alkotó, 

François Rabelais munkássága kapcsán, hogy a legitimizálttal párhuzamosan 

működött egy alulról szerveződő, azt ellenpontként kiegészítő hagyomány 

is. A népi nevetés kultúrájának jelentősége abban áll, hogy a hétköznapok 

szabályozott, elhatároló rendszeréhez képest a tabuk áthágásával, a 

felszabadulás érzésével teremt egyensúlyt az emberi viszonyokban. Ahogyan 

Rabelais az emberi lét folyamatszerű jelenségeit ábrázolja műveiben, így az 

evést, ivást, ürítést és a szaporodást, úgy az elválasztással szemben az 

egyesülés jut érvényre a bekebelezés és a növesztés aktusaival.52 Felerősödik 

az érintkezés igénye, ezért felnagyításra kerülnek a testen túlnövő részek, 

elsősorban a has, a kebel, valamint a férfi nemi szerv, és az elnyelni, 
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befogadni képes száj, illetve a női nemi szerv.53 Ezek összefüggésében a 

lefelé irányulás nyilvánul meg. A lent úgy is mint a testiség, az eltávozás, 

befogadás és életadás kifejezőjeként, valamint úgy is, mint a föld, a temetés 

és a vetés, az élet sarjadásának a helye is egyben. Az ábrázoltak itt mindig a 

végpontok teljességeként jelennek meg, ez a szüntelenül formálódó anyag, 

az öregedéstől felbomló és a fiatalságban még alakuló. „Az egyik testből 

valamilyen formában és mértékben mindig egy új, egy másik test jelenléte 

sejlik elő.”54 Ez a groteszk realizmus, ahogy Bahtyin nevezi, amelyből 

hiányzik a lezártság, az elhatárolás, az elválás időbeli és testi tapasztalata. Ez 

az élet és halál szüntelen körforgása, a mindenkit érintő, az emberi létezést 

elemien meghatározó tapasztalat. Ennek a megéléséhez pedig eszközt jelent 

a nyelv is, alapvető dialogikus természetével. Hiszen a nyelv elsődlegesen 

abban a fizikai valójában realizálódik, aminek közege a közvetlenül 

érzékelhető hang, ahogyan kimondása feltételezi az azt létrehozni képes 

beszélőt és a befogadni képes hallgatót.  A létrehozás és befogadás szüntelen 

egymást váltó aktusa, a társas közegben működő interakció az, amelyen 

keresztül a nyelv alakul. A karneváli-vásári beszédben ez koncentráltan 

megjelenik a gyakran használatos káromkodási és szitkozódási formákkal 

éppúgy, mint a humorral. A káromkodások a testi lent fogalmain keresztül 

irányítják a figyelmet az élet körforgására, valamint a tabuk kimondásával, a 

normaszegéssel, a régi rend felbomlásával a másik megszületését hozzák 

magával.55 A vásári nevetésben testet öltő humor, a komoly komolytalanná 

tétele, a meglévő kifordításával szintén ambivalens, egyszerre pusztít és 

teremt újjá.56 Ezt a karneváli-vásári beszédet tehát Bahtyin familiárisnak 

nevezte, hiszen ezeken az aktusokon keresztül közvetlen érintkezés, 

kölcsönös egymásra hatás, a megszűnés és létesülés szintézise valósul meg, 
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az egyetemesség élménye élhető meg.57 Ám Bahtyin ennek a közösségi 

élménynek, a közösségben való feloldódásnak a lehetőségét is 

problematizálja a karneválok fokozatos eltűnésével az európai kultúrából. 

Ezzel szemben Vlagyimir Jelisztratov58 azon az ellentétes véleményen van, 

hogy éppen a nyelv az, ami által a karneváli szemlélet tovább él. Egészen 

pontosan a szleng által, amely a kiscsoportok nyelvhasználataként 

értelmezhető.  Ez tudniillik egy olyan szoros interakción alapuló, kreatív, a 

humor eszközével is élő nyelvhasználat, amely az általános szabályokat sok 

esetben megszegi. Mivel az egy közösséghez tartozók között sajátos nyelvi 

eszközök és formák alakulnak ki, így ezek használatából pedig a közösséghez 

való tartozás válik láthatóvá. Azaz az identitás meghatározója a nyelv a társas 

interakciókon keresztül, ahogy ezt Bahtyin a dialogicitás mentén értelmezte. 

A kölcsönös kapcsolatokkal egyik és másik között, az egyén másokhoz 

viszonyítva a közösségen belül, és a közösség egyéni viszonyaiban 

határozható meg. A közösségek pedig az egyéneken keresztül egymással is 

kapcsolódnak egy komplex hálózatot alkotva.   

Az egyén, a közösség és a nyelv kapcsolatát hálózatalapon a 

funkcionális kognitív nyelvészet egységes keretbe foglalja azáltal, hogy „a 

nyelvet lényegében az emberek közötti kommunikáció céljaira kialakított 

gondolkodásként értelmezi. Az egyfelől szociokulturális teljesítményként, 

másfelől az elme működési módjaként értelmezhető nyelv ugyanis 

voltaképpen nem más, mint emberi elmék közötti interakciók sorozata, 

illetve ennek eredménye.”59 Az így létrejövő szerveződést a wittgensteini 

családi hasonlósággal lehet leírni, ahol a család tagjai különböző arányban 

osztoznak a hasonlósági jegyekben. Tehát ha két tag bizonyos közös 

jegyekben hasonlít egymáshoz, akkor másokban eltérhet, viszont ezek pedig 
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megint más tagokhoz teszik hasonlatossá őket.60 Az ezáltal létrejövő hálózat 

kölcsönös kapcsolatban álló elemeit nem lehet élesen elválasztani, 

besorolásuk egy kategóriába fokozati alapon történik. Bizonyos elemek 

több, míg mások kevesebb jeggyel rendelkeznek az adott kategóriából, 

viszont ezzel együtt egy másik kategória jegyeivel nagyobb mértékben 

rendelkeznek. Így a prototipikus esetekben rendelkeznek a kategória 

legjellemzőbb tulajdonságaival az elemek, még a kevésbé prototipikus, 

periférikus esetekben éppen egy másik kategória vagy kategóriák 

tulajdonságaival is nagyobb mértékben osztoznak. Ezáltal egy kontinuum 

mentén válnak értelmezhetővé a kategóriák egyes elemei éppúgy, mint 

maguk a kategóriák. Köztük átfedés van, folytonos érintkezés, amely által 

egy dinamikusan változó hálózat jön létre.61   

A nyelv ezen oldalról való megközelítéséhez szükséges a róla való 

ismeretek átadásának módját is meghatározni. Ehhez ígéretesnek kínálkozik 

egy olyan területre látogatni, amelynek a tudásszerzés és az élményszerzés 

együttesen elemi lényegét jelentik. Ugyanis, ha a muzealitás hagyományát 

végigtekintjük, akkor láthatóvá válik, hogy ugyan a különböző korszakokban 

különböző hangsúllyal volt jelen, de a tanulás és a szórakozás érezhetően a 

modern intézményi forma, a múzeum komplexitásának is gyökerét adják. 

Tehát korunkban a múzeum a formális oktatás mellett a tanulás alternatív 

helyszínét jelentheti. Hiszen az a hely, amely multimedialitásával képes a 

kreativitásra, a megértésre és az attitűdformálásra teret nyitni, felkeltheti a 

tanulás iránti motivációt, úgy, hogy élményszerűvé teszi a tudás befogadását. 

Ezeket a múzeumok által kínált alternatív pedagógiai gyakorlatokat 

összefoglalóan az edutainment62 fogalmával lehet jellemezni, amely az 
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ismeretszerzést az embereket interaktívan bevonva teszi lehetővé. Azaz a 

karneválelméletből már ismert közvetlenségen és részvételen alapuló 

közösségi élményszerzés szellemisége jelenik meg. Ebből kiindulva jutunk a 

konnektivizmus hálózatalapú tanulási modelljéhez. Ugyanis a tanulási 

hálózatot olyan ökoszisztémának lehet tekinteni, amelynek tanulási 

objektumai között nem állítható fel rangsor, meghatározásuk csupán egyedi 

jellemzőik és egymásra való hatásuk alapján történik. Vagyis az egymáshoz 

való kapcsolódáson keresztül egy rendszerbe ágyazott tudás jön létre, 

amelyhez a kapcsolatok révén a hálózat bármely tagja hozzáférhet.63 Ismét 

az egymást kölcsönösen feltételező társas szerveződéshez és az 

interakcióhoz érkezünk, amelynek a gyakorlati megvalósításhoz szükséges 

eszközeit a következőkben ismertetem. Ehhez a szemléltetéshez alkalmas 

műfajokból vett példákat elemzek, továbbá eredményes múzeumi 

gyakorlatokat mutatok be röviden, valamint mindezek együttes 

adaptálásaként egy anyanyelv-pedagógiai szempontból hasznosítható 

múzeumi foglalkozás tervéből ismertetek részleteket. 

A vígeposz és a rap nyelvi hálózata 

Mind a bahtyini nyelvfilozófia, mind a funkcionális kognitív nyelvészet 

felfogásában a nyelv a nyelvhasználók közötti közvetlen interakciók során 

létrejövő társas megismerő tevékenységként fogható fel. A formális oktatás 

anyanyelv-pedagógiai gyakorlatában megjelenő nyelvkép ezzel szemben 

inkább a normativitásra és az elvont rendszerszerűségre helyezi a hangsúlyt. 

Éppen ezért, ezt kiegészítendő, érdemes olyan nyelvi produktumokat 

keresni, amelyekkel a testközeli, közösségi jelleg szemlélhető, a nyelvi 

változatosság mértéke is növelhető az ismeretek közvetítésében. Ehhez a 

karneválelméletben bemutatott népi nevetés kultúrájába illeszkedő műfajok, 
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a vígeposz és a rap jelenthetnek kiindulást. Mindkét műfaj a szóbeliségben 

gyökerezik, a hangzó nyelv fizikai tapasztalatában, a közösségbe való 

beágyazottságban. Emellett a karneváli-vásári beszéd további sajátosságait is 

magukban hordozzák, a szabályok áthágására és a humor eszközeire is 

mutatnak példát. A szemléltetéshez a magyar underground rapszíntér egyik 

alkotójának, Busa Pistának Nem mindegy 2 című darabját választottam, 

illetve a múzeumpedagógiai foglalkozás tematikájához illeszkedve Petőfi 

Sándor A helyiség kalapácsa című művét.  

Mindkét műfajról elmondható általánosságban, hogy a közösségi 

szemlélet határozza meg őket. Míg az eposzok alapvetően a közösségi 

szokások átadásában töltettek be fontos szerepet a szóbeliség kultúrájában64, 

addig a műfaj paródiájaként működő vígeposzok ezt a negatív minták 

megjelenítésével örökítik tovább. A rap szintén a közösségi értékek 

reprezentációja mentén alakul, amely a műfaj létrejöttét lehetővé tevő, és a 

rapszíntéren a mai napig is jelen lévő freestyle battle-kből eredeztethető. 

Ugyanis ezek olyan versenyeket jelentenek, ahol a résztvevőknek a nyelven 

keresztül kell bizonyítaniuk rátermettségüket.65 Az előadók pedig 

csapatokba szerveződve is megtartják ennek hagyományát, így a saját 

közösség felértékelése, a másik, az ellenfél leértékelésével párosul. A 

dalszövegek visszatérő témája az összetartozás, az összetartás, a tisztelet, a 

közösségi lét alapjai.   

A minták, az előírt szabályok abból a szempontból is meghatározóak a 

műfajokban, hogy bizonyos normatívák megszegése, és ezzel egyúttal új 
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műfajt angolul több néven is ismerjük: dozens, joning, sounding stb.). Ez nem valódi 
harc, hanem egy műforma, miként más kultúrák hasonlóképpen stilizált, szóbeli 
összecsapásai” (2010: 44–45). 
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rend felállítása is lehetségessé válik az alkotással. A rapre vonatkozóan 

például a flow kapcsán figyelhető meg a nyelvi norma megváltoztatása. Ez a 

fogalom ugyanis az előadó verbális közlésének összhangját jelenti a zenei 

alap ütemével, amelynek érdekében a hazai rapperek a hangsúlyviszonyokkal 

is játszanak, akár úgy, hogy a magyar nyelvre jellemző első szótagi hangsúlyt 

áthelyezik. Ez egyúttal a nyelv hangzósságával a fizikai, közvetlen tapasztalás 

élményére is hangsúlyt helyez. Ehhez képest a vígeposzok általában, így 

Petőfi alkotása is már az írásbeliség jegyében fogant, azonban szoros 

kapcsolatát az eredeti szóbeli jelleggel mutatja, hogy Petőfi a verslábak 

szabálytalan előfordulásával az eposz klasszikus, kötött hexameteres 

formáját karikírozza. Azaz az időmértékes verselést a vígeposz műfaji 

elemeként is felhasználja, a paródia hatáselemeként a versritmus 

szabálytalansága pedig olyannyira mérvadó, hogy a szóalakok átformálását, 

nyújtását vagy rövidítését eredményezi, mint például tekenőjében, teremében 

kukucskáltak, od’adni, I’kább.66 A hagyományok átértelmezése pedig 

általánosan is jellemzi a vígeposz műfaját, amelyben már a bahtyini 

dialogikusságot is egyértelműen felfedezhetjük. Hiszen a paródia mindig egy 

már meglévő mintát fordít át, arra felel, ezzel kölcsönös viszonyt teremtve 

az eredeti és saját maga között. Az eposzparódiák az eposz képét használják 

saját maguk megteremtéséhez egy olyan folyamatban, amelyben a 

komikumot éppen az hívja életre, hogy az eposz emelkedettségét állítják a 

feje tetejére. Ez A helység kalapácsában a versmérték átformálása mellett, a 

lényegi eposzi mozzanat kapcsán is megmutatkozik, ahogy a magasztos 

közösségi esemény megjelenítése is hétköznapivá lesz. Egy komoly csatával 

szemben csak egy kocsmai verekedés áll a középpontban, és ugyancsak a 

hétköznapi dominál a transzcendens helyett azzal is, hogy a szereplők közt 

istenek nem jelennek meg, pusztán egy falusi közösség tagjai, ezzel 

felcserélve a fent és lent viszonyait. Az eposzi emelkedettség nyelvi szinten 

                                                           
66 PÁNDI 1982: 423–424 



60 

is eltűnik, ahogy a nyelvi regiszter hirtelen vulgárisba vált a mű különböző 

pontjain. Mint például az (1)-ben láthatóan, ahol a történet elbeszélője a 

következőképpen szól: 

(1)  Oh ez előtt nincs 

Szentség a föld hátán, 

A legszűzebb ártatlanságnak 

Tiszta vizét is 

Bémocskolja iszappal, 

A hóra sarat hány, 

És... de hová ragadál? 

Oh fölhevülésnek 

Gyors talyigája! 

 Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 

Érzékeljük, hogy a finoman kifejezett szűzies ártatlanság tiszta vizétől az 

iszappal bemocskolt és a hóra hányt sár motívumán át végül a talyiga durva 

hétköznapiságához jutunk el. Az elbeszélő bonyolult nyelvi stílusával pedig 

az egyik szereplő, Vitéz Csepű Palkó megnyilatkozása is szembe kerül: 

(2)  Annakutána 

Fölnéze az ég tájéka felé — 

A kemencetetőre, 

S illyféle szavakkal 

Terhelte meg a levegőnek 

Könnyű szekerét, 

Hogy szállítná azokat 

A derék hangászi fülekbe: 

 „Húzd rá, Peti, 

A fűzfán fütyölődet is, 

A ki megáldott!” 

 Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 
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Ebben nem csak a nyelvi regiszterek között feszülő ellentétből 

következő humoros hatást figyelhetjük meg, hanem a Vitéz Csepű Palkó 

szájából elhangzó szitkozódás a nyelvi tabuk áthágására is példaként szolgál. 

Ezek általános jellemzője, hogy gyakran olyan istenkáromló formulák, 

amelyekben az istenség, a transzcendens lefokozása történik meg, 

megsemmisítve emberfölötti pozícióját, hogy emberként születhessen újjá. 

Éppen ezért a káromkodások leginkább a testi lent fogalmait és folyamait 

használják fel, hogy az eltávozás és a befogadás kifejezői lehessenek.67 A 

nyelvi tabuk kimondása, a káromkodások használata pedig a rap műfajától 

sem idegen, ahogy ez Busa Pista művének következő részletben is feltűnik. 

Emellett a humor szintén a nyelvben rejlő lehetőségek kihasználásával 

jelenik meg. Sokszor éppen a hangzósságot használta ki az előadó, hogy a 

forma- és jelentéspárok összefüggései humoros hatást keltsenek. 

(3)  Nem mindegy, hogy a nők hímeznek vagy a hímek nőznek, 

Hogy hív egy szőke vagy hímvessző kell, 

Hogy éget a faszkalap vagy élettapasztalat, 

Hogy pörög a haraszt vagy hörög a paraszt. 

 

Nem mindegy, hogy mozog a Rozi, vagy rozoga mozi,  

 Hogy kék nyak, vagy nyakék, profi vagy proli,  

 Hogy eggyel sokszor, vagy sokkal egyszer, 

 Hogy reménykedsz a réseddel, vagy keménykedsz a késeddel. 

 

 Nem mindegy, szerintem az sem itt már,  

 Hogy cseles a bicskás, vagy beles a csicskás,   

 Hogy a falu bikája, vagy a Balu fikája,  

 A pápa cicája vagy a cápa picsája. 
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 Nem mindegy, hogy Weöress Sándor vagy Sörös Vándor, 

 Hogy a génembe vázol, vagy a vénember gázol, 

 Csikk landol a testeden vagy a tested csiklandozzák,  

Hogy az atom villan párat vagy a pillanatom vár. 

 

Nem mindegy az sem, hogy mi vár téged, 

 A naptár képe vagy a kaptár népe, 

 Hogy elesek, vagy nem esek, vagy elesett Nemecsek, 

 Hogy vetek vagy nevetek, nem mindegy az teneked? 

 Busa Pista: Nem mindegy 2 

Ahogy a (3)-ban látható, nemcsak pusztán a hangzás, hanem ezzel 

együtt a variáció, az elemek felcserélése is a humor eszközévé válik. Hol a 

kezdő hangok (pörög–hörög, haraszt–paraszt, reménykedsz–keménykedsz, réseddel–

késeddel, cseles–beles, bicskás–csicskás, fula bikája–Balu fikája, pápa–cápa, Weöres 

Sándor–Sörös Vándor, génembe vázol–vénember gázol, naptár képe–kaptár népe), hol 

pedig a toldalékok (eggyel sokszor–sokkal egyszer) felcserélése alakítja a nyelvi 

játékot, érzékeltetve, hogy a kis mértékű alaki eltérések nagy mértékű 

jelentésbeli változásokhoz vezethetnek. Ez tehát a komoly komolytalanná 

tétele, a határok eltolása, az egymásból újra és újra formálódó elemekből 

alakuló nyelvi hálózat.  

Összességében a két műfaj a közösségi tapasztalatra, a hangzósságon 

keresztül a testközeli érzékelésre, valamint a szabályok kifordításával és a 

humor eszközeivel az egymást kölcsönösen feltételező viszonyok 

kialakítására, a hálózatalapúságra szolgált példaként. Ezáltal pedig 

alkalmasak lehetnek egy hozzáadó jellegű nyelvközvetítés jegyében a nyelvi 

variabilitás és a nyelv társas lényegének érzékeltetésére. Ennek okán a 
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felsorolt jegyek felhasználásával készítettem el a múzeumi foglalkozás tervét, 

összhangban a következőkben áttekintett pedagógiai gyakorlattal.  

A múzeumok hálózata 

Az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetéséhez a pedagógia 

módszerek lehetőségeit is érdemes áttekinteni. A múzeumok alkalmas 

mintákat biztosíthatnak ehhez, így a nemzetközi gyakorlatban megjelenő 

módszerek rövid bemutatása után egy hazai intézmény kiállítását részletesen 

is elemzem. A közös pontot az edutainment szellemisége jelenti, amely az 

interaktivitás kapcsán a hálózatalapú tanulással teremt kapcsolatot. A 

nemzetközi gyakorlatból ide sorolhatók tehát olyan példák, mint a STEAM 

módszer és annak változatai egy olyan modellen alapulva, amely különböző 

területeket kapcsol össze, úgymint a természettudomány és a művészet. 

Emellett jelentősnek számítanak a nemzetközi színtéren az élő interpretációs 

gyakorlatok is, hiszen ezek a színészi játék speciális formájával elősegítik a 

testközeli és interaktív élményszerzést. Valamint meg kell említünk a főként 

a science centerekben68 alkalmazott, játékon alapuló, aktív részvételt kívánó 

tanulási formákat is, amelyek képesek a különböző korosztályok, gyermekek 

és felnőttek együttes bevonására is. Mindezek a módszerek pedig a 

multimedialitás jegyében egyre inkább digitális formákat öltenek, a 

kapcsolódás lehetőségének megteremtésével a hálózatok világába vezetnek.  

Hazánkban a külföldi példákkal szemben a digitális technológia 

használata a múzeumok tekintetében, sem a gyűjteményi digitalizáció, sem a 

kiállításon megjelenített tartalmak esetében nem mondható magas 

arányúnak.69 Választásom azért is esett a Petőfi Irodalmi Múzeumra (PIM) a 

tervezett múzeumpedagógiai foglalkozás helyszíneként, mert a múzeum 

tevékenysége sok szempontból példaértékű. Többek között remekül 

                                                           
68 A magyar szakirodalomi gyakorlatot követve az angol megnevezést használom a 
tudományos ismereteket játékos, interaktív formában közvetítő intézményekre.  
69 KAJÁN 2010 



64 

mutatja, hogy egy elhivatott és kreatív csapat hogyan tud folyamatosan a 

közönség igényeit magas szinten kiszolgáló kiállításokat és programokat 

létrehozni. A számtalan színvonalas projektből egyet szeretnék kiemelni, 

amely a MOME TechLabbal történt együttműködésben született. A 

TechLab a Moholy Nagy Művészeti Egyetemhez tartozó kreatív technológia 

labor, a művészet és a design területeit kapcsolja össze a digitális 

technológiában rejlő potenciállal. A labor interdiszciplináris szemlélettel az 

egyetem különböző szakán tanuló hallgatókat készteti közös gondolkodásra, 

amelynek eredményeként jöttek létre a PIM, Weöres Sándor születésének 

100. évfordulója alkalmából rendezett, A megmozdult szótár70 kiállításának 

multimediális részei is. A kiállítás kurátora olyan alkalmazásokat kért, 

amelyek a kiállítás hagyományos, analóg részeit kiegészítve Weöres 

költészetét hűen tükrözik. Samu Bence71, a készítők egyike a költői 

interfészek fogalmat használja az elkészült installációkkal kapcsolatban, 

ugyanis párhuzamba vonja azokat a költészetben alkalmazott, 

hasonlóságalapú leképezéssel létrejövő metaforákkal. A Weöres-kiállítás 

esetében a költő formai-nyelvi virtuozitásával, ezzel együtt a játékossággal 

analóg installációk létrehozása volt a cél. A megvalósult ötletek közül hármat 

szeretnék kiemelni. Az egyik ilyen installáció a Versrajz, amelynél egy vers 

kiválasztását követően, az ujjunkat a képernyőn végighúzva rajzolhatjuk ki a 

vers sorait. Ez egyben összeköti az írás vizualitását a vizuális művészetekkel, 

másrészt pszichomotorikusan aktivizálja a látogatót, vagyis 

multiszenzorosan hat. Szintén ez mondható el a Verskoppintóról, ahol a 

képernyőn megjelenő vers ritmusát kell lekoppintani. Az installáció tükrözi 

a Weöres-versek hangsúlyos verszeneiségét, továbbá a hallás és tapintás 

érzékét is aktivizálja. A harmadik és egyben utolsó szemléletes példa a 

                                                           
70 A megmozdult szótár. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2013. június 19.–2014. 
szeptember 30. Link: https://pim.hu/hu/esemenyek/megmozdult-szotar-weores-
sandor-100-eves-0 (Utolsó letöltés: 2019.08.25.) 
71 SAMU 2011 

https://pim.hu/hu/esemenyek/megmozdult-szotar-weores-sandor-100-eves-0
https://pim.hu/hu/esemenyek/megmozdult-szotar-weores-sandor-100-eves-0
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Gondolatfújás, amelynél egy plexiüvegen megjelenített pitypangot kell elfújni. 

A levegő hatására a plexi mögött lévő falon a pitypang repülő magjai betűkké 

alakulnak és kirajzolódik belőlük a vers. Ez egy olyan interaktív elem, amely 

egy, a legtöbbeknél fellelhető gyerekkori élményre épít, tehát szintén több 

szinten hat a látogatóra. Mindezek azért fontosak, mert a látogatókutatások 

alapján az mondható el, hogy a látogatók vagy azokra a kiállítási elemekre 

fordítanak különösebb figyelmet, amelyek térbelileg kiemeltek, vagy azokra, 

amelyek interaktívak és multiszenzorosak.72 Mindezeket figyelembe véve a 

PIM profiljába is illeszkedő, a résztvevők aktív bevonásával, az 

ismeretszerzést az élményszerzéssel is összekapcsoló foglalkozási tervet 

készítettem a múzeum egy meglévő kiállításához.   

Közös nyelven: múzeumpedagógia foglalkozás a PIM-ben 

Mivel az anyanyelv-pedagógia szempontjából a közoktatási gyakorlat 

hiányosságát a nyelvi változatosság, az interakción alapuló társas 

meghatározottság bemutatásának korlátozott lehetőségeiben, illetve a 

használatalapú megközelítés elmaradásában látom, így a Közös nyelven című 

múzeumpedagógiai foglalkozás tervével ezen szemlélet kiterjesztéséhez 

kívánok alternatívát kínálni. A foglalkozás helyszínéül a PIM „Ki vagyok én? 

Nem mondom meg…” – Petőfi választásai című kiállítást választottam, mert 

általánosságban a múzeum és a konkrét kiállítás is céljaként tűzi ki, hogy 

egyrészt egy olyan kultikus irodalmi alakot, mint Petőfi Sándor is közeliként, 

a mai fiatalok számára is érdekesként mutasson be, másrészt irodalmi 

kiállításként alapvetően is vállalja és sikeresen megvalósítja azt a feladatot, 

hogy az irodalmat, egy alapvetően szellemi, elvont jelenséget testközeli, 

komplex élményként közvetítsen az edutainment szellemében. A 

másfélórásra tervezett foglalkozás középiskolás diákok számára készült, 

elsősorban a magyar nyelv és irodalom tantárgyakhoz szolgálhat 

                                                           
72 GERMAN 2011 
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kiegészítőként. A feladatokkal a legfőbb cél az attitűdformálás, a nyelvi 

érzékenyítés. A teljes foglalkozásnak, amely egy ráhangolást segítő 

beszélgetésből, egy bevezető, közös csoportmunkából, majd három 

kiscsoportos feladatból, és végül a megoldások közös megbeszéléséből áll, 

most csak egy részét ismertetem.  

A foglalkozás a téma bevezetésével kezdődik, amely a diákok 

érdeklődésének felkeltését, a ráhangolódást célozza az első negyedórában. 

Ehhez a múzeumban található nyomdagép használható fel, amellyel a 

diákokkal közösen elkészíthető a Nemzeti dal nyomtatott változata. Ez 

egyrészt egy kézzel fogható és maradandó emlékként szolgál, másrészt a 

diákok háttérismereteinek mozgósításával a nyelv különböző változatairól, a 

szóbeli és az írott formákról való beszélgetés a téma bevezetőjeként 

működik. A Nemzeti dal kinyomtatását követően pedig még további húsz 

percben ez a mű áll a középpontban. Ehhez először is a motivációs keret 

ismertetése szükséges, ami egy kortárs digitális irodalmi szöveggyűjtemény 

elkészítését célzó megbízás a csoport részére. A szöveggyűjtemény alternatív 

megközelítésben nem csak írott szövegeket, hanem hangfelvételeket is 

tartalmazhat. Ennek a szituációs keretnek egyrészt az a célja, hogy aktívan 

bevonja a diákokat, másrészt az is tudatosíthatóvá válik, hogy a nyelvet ők 

maguk mint használók szabadon formálhatják. Éppen ezért a 

szöveggyűjtemény első műve is a diákok közreműködésével készül el, a 

Nemzeti dal kortárs változatának megszólaltatásával. A művet a diákok 

egyesével, soronként olvassák fel, illetve A magyarok istenére esküszünk… 

kezdetű, ismétlődő sorokat közösen. A felolvasásról felvétel készül, így egy 

előre elkészített zenei alapra illeszthető a csoportmunka ideje alatt. A 

részvétel mellett, a különböző érzékek és kognitív területek összekapcsolása 

is lényegi ezen a ponton. Hiszen ez a feladat jól érzékelhetővé teszi a diákok 

számára a szóbeli nyelv hangzós meghatározottságát, a zeneiségét, ahogyan 

egy költemény a ritmus felhasználásával könnyen illeszkedik zenés 

szólamokra. Valamint a nyelvi attitűd is formálható, ha egy olyan nagy múltú, 
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emelkedett szellemiségű alkotást, mint a Nemzeti dalt, amelyet a nemzeti 

ünnepen hagyományosan pátosszal adnak elő, a diákok sajátjukként 

éleszthetnek újjá. Ezt követően a diákok három csoportot alkotva folytatják 

a munkát. A húszperces feladat minden csoportnál egy Petőfi-mű 

meghatározott szempont szerinti feldolgozására épül, majd az adott témákra 

reflektáló kérdésekre kell közös válaszokat megfogalmazniuk. A 

csoportmunkákból szintén a Nemzeti dalhoz kapcsolódót ismertetem 

részletesen, vagyis a mű átírására vonatkozó feladatot, amivel a nyelvi 

variabiliást kívánom szemléltetni. Tehát a Nemzeti dal első versszakát kell 

átírni a diákoknak, amely történhet akár stiláris vagy területi változattal is, 

készülhet szleng vagy idegen nyelvi elemeket is felhasználva. Példaként a 

kezdő sort (Talpra magyar, hí a haza!)  hivatalos stílusban (4a) és szleng 

változatban (4b) a következő formában olvashatják a feladathoz:  

(4a)  Ezúton kerül minden állampolgár értesítésre a függőleges 

testhelyzet elfoglalásáról,  

  amelyet a lakhely felszólítása okán szükséges elvégezni.  

(4b)  Na pattanj tesó, mer’ parába’ van a haza! 

További ötletet meríthet a csoport a kiállítás második termében lévő 

Petőfi-idézeteket tartalmazó érintőképernyőről, amelyen Petőfi és Arany 

levelezésének részlete is megtalálható. Könnyen felismerhető a feladathoz 

illő idézet, hiszen a My dear Dzsenkó! kezdetű levelet Petőfi végig a magyar és 

az angol nyelv keverékeként fogalmazta meg, egyfajta sajátos 

nyelvváltozattal, amely egészen eltér a többi ott található idézet 

nyelvezetétől. Ez a szöveg a humor eszközét is egyértelműen játékba hozza, 

ami pedagógiai oldalról hasznosítható, hiszen ezáltal oldottabb hangulatot 

tud teremteni a feladat megoldásához. Az átírat elkészítése mellett, a 

nyelvhasználat tudatosítására, a diákoknak a reflektálniuk is kell a 

munkájukra azzal, hogy meg kell nevezniük, hogy milyen nyelvváltozatot 

választottak az átíráshoz, és indokolniuk ez alapján a kifejezések választását. 

Ezeket a válaszokat a csoportmunkák végeztével, az elkészült feladatok 
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bemutatásakor, közösen megbeszélve lehet tárgyalni. Ennél a pontnál 

lehetőség van további irányított kérdésekkel a nyelvi variabilitásra és a nyelv 

társas, közösségi, identitásmeghatározó szerepére is rávilágítani. Valamint az 

elvégzett feladat gyakorlati jellegéből adódóan a kommunikatív kompetencia 

fogalma is tárgyalható, ami által a funkcionális megközelítés szellemében a 

mindennapos nyelvhasználathoz kaphatnak mintát a diákok. A foglalkozást 

végül pedig a Nemzeti dal diákok által megszólaltatott változatának közös 

meghallgatása zárja. A feladatokkal remélhetőleg a diákok aktív, alkotó, 

közösségi szellemű bevonása valósulhat meg, lehetőséget teremtve ezáltal az 

élmény- és ismeretszerzés összekapcsolására. 

Összegzés 

Tanulmányom célja az volt, hogy az anyanyelv-pedagógia lehetőségeit 

szélesítve az emberek, elsősorban a fiatalok nyelvhez való viszonyát 

formálhassam, motiválttá tegyem őket a nyelvvel kapcsolatos 

ismeretszerzésre. Ehhez a nyelv és múzeum kapcsolatának lehetőségeit 

vizsgáltam meg előbb elméleti oldalról, majd a gyakorlati alkalmazhatóság 

lehetőségeit vázoltam. Míg nyelvi oldalról a bahtyini karneválelmélet, 

valamint a funkcionális kognitív nyelvészet jelentette a keretet, addig 

pedagógiai oldalról a múzeumokhoz köthető edutainment szellemiség és a 

konnektivizmus szolgált alapul. Az ezekből következő nyelvi és a tanulási 

modell a gyakorlatban az interakción alapuló, közösségi szemlélet 

hálózatalapú szerveződésében találkozik. A készített múzeumpedagógiai 

foglalkozáshoz kiindulást jelentettek a nyelvi anyag tekintetében a 

vígeposzok és a rapdalszövegek, míg a múzeumi gyakorlathoz a PIM 

kiállításai szolgáltak mintaként. Mindezekből a foglalkozásban a közvetlen 

tapasztalást, a humort, a bevonódást, a közösségi élményt adaptáltam. Ezzel 

az élményadáson keresztül az attitűdformálás volt az elsődleges célom, az 

anyanyelv-pedagógia alternatíváinak bővítése.   
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BIRÓ ISTVÁN 
   

TÖRÖTT TÜKÖRKÉPEK 

A szinkretizmus megjelenése a hadtudományban 

 

Jelen korunk hadviselésről alkotott képe átalakulóban van. Olyan 

átmeneti időszakot élünk, amely az államok közötti konvencionális 

összecsapások irányából egy másik, jóval szürkébb régióba vezet minket. 

Ebben az időszakban a hadviselő felek már nem feltétlenül kötődnek 

konkrét államokhoz, az erőszakmonopólium nemzetközi szerződésekkel 

szigorúan őrzött határai lassan elmosódnak. A nemzetállamok katonai 

érdekérvényesítő képessége ugyan még csorbítatlannak tűnik, de mind 

szubnacionális, mind szupranacionális irányból erodálódik. Számtalan 

kérdés merül fel a XXI. század harcmezőivel kapcsolatban, amelyek 

megválaszolása még hátra van. Jelen dolgozatomban egy olyan jelenségre 

szeretném felhívni a figyelmet – és ezzel bevezetni a magyar katonai 

kutatások körébe –, amely az elhúzódó konfliktusok hadviselő felekre 

vonatkozó hatásait mutatja be. Mennyire alakította át a NATO eredetileg 

konvencionális összecsapásokra optimalizált modus operandiját a 2001 

szeptembere óta tartó „háború a terror ellen”?73 A szovjet örökség romjaiból 

gazdálkodó Orosz Föderáció fegyveres ereje miként alkalmazkodott a grúz 

és ukrán harcmezőhöz? A Tunéziától74 Jemenig75 terjedő konfliktuszónában 

tevékenykedő felek mennyire feleltethetők meg a katonákról alkotott 

hagyományos elképzeléseknek? A megfogalmazott kérdések kapcsán 

kiemelendő, hogy a jövőre vonatkoztató következtetéseinknek támpontot 

adhat a múlt hasonló korszakainak tanulmányozása.  

                                                           
73 SCHMITT – SHANKER 2005 
74 GLOBAL TERRORISM DATABASE 2015 
75 ARDEMAGNI 2018 



76 

Bevezetés 

A hadtudományban – különösen annak hadikultúrákat érintő 

területein76 - alapvetésnek tekinthető a társadalom és a hadsereg szerves 

kapcsolata. Ez nem csak az egyes harcos77 szintjén jelenik meg és annak 

felszerelésében, illetve harcstílusában, hanem a hadsereget alkotó 

fegyvernemekben, azok tagolódásában és használatuk módjában. A földrajzi 

és az abból következő gazdasági és társadalmi tényezőkből adódik a hadsereg 

kiállításának módja is. A materiális dimenzión kívül számolni kell még az 

egyes népek kultúrájával, harchoz, halálhoz és túlvilághoz való viszonyával 

is. Ezek összessége alakítja ki a hadviselésnek azt az egyéni módját, amely 

karakterizálja az adott emberi közösséget. Ezt összegezte John Keegan 

nagyon találóan a „minden hadsereg tükörképe az őt kiállító 

társadalomnak”78 gondolatban.  

A kapcsolat egészen addig egyértelmű és következetes a hadsereg és 

annak társadalma között, ameddig a fegyveres erő nem kerül egy olyan 

ellenséggel kapcsolatba, amit nem képes egy adott időkorlát79 alatt leküzdeni, 

ellenállását megtörni vagy támadását kivédeni. Abban egyetértenek a téma 

szakértői, hogy ilyenkor az adott hadsereg az eredmény elérése érdekében 

változásra kényszerül. Meglátásom szerint ezen változás és átalakulás nem 

egy esetleges véletlenszerű folyamat, hanem megfelel a szinkretizmus 

alapvetéseinek.  

                                                           
76 A hadikultúrák definícióját itt a magyar hadtudományi kutatások értelmében 
használom, elsősorban Dr. Forgács Balázs értelmezési keretéből kiindulva. Abban 
az esetben, ha ettől eltérek, lábjegyzetben jelzem. FORGÁCS 2002 
77 A harcos és katona szavakat írásomban egyaránt használom, mivel az általam 
vizsgált esetekben nem mindig különíthető el a jogszerű fegyverviselő státusza az 
egyes társadalmakban.  
78 KEEGAN 2002: 34 
79 Az időkorlát az információ terjedésének és a harcok intenzitásának függvényében 
koronként változik. 
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A filozófiában és a vallástudományban jól ismert fogalom a 

szinkretizmus.80 Utóbbiban a szinkretizmus fogalmát akkor használják, 

amikor: (1) az egyik vallás a másikra hat, (2) két vallás egybeolvad, (3) idegen 

istent fogadnak be, (4) különböző isteneket azonosítanak, vagy (5) két istent 

egyesítenek.  

Kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy a hosszú 

háborús konfliktusok alatt a szembenálló felek katonai egységei technikai és 

hadműveleti szinten elkezdenek a szinkretizmus súlypontjai szerint 

(szimbiózis, amalgamizálás, identifikáció, metamorfózis, elszigetelődés) 

viselkedni. Ez kihat a felek alkalmazott stratégiájára, taktikájára, valamint az 

egyes katonák támadó- és védőfegyvereire.  

Ebből következően a konfliktus eszkalációs csúcsa után a szembenálló 

felek technikailag, taktikailag és lélektanilag jobban hasonlítanak az 

ellenfeleikre, mint arra a társadalomra, melyből eredetileg kikerültek. 

Meglátásom szerint a fenti nézőpont átértelmezi a hadtudomány 

mechanisztikus és evolucionista irányvonalát, és az ötödik generációs 

hadviselés vizsgálatát is eredményesebbé teheti.  

Egyes tudományágak korlátai a hadtörténeti és hadtudományi 

kutatások területén 

A matematikai alapú megközelítés hiányosságai 

A kora újkorig a hadtudomány tanulmányozása egyet jelentett a 

hadtörténet ismeretével. Az egyes hadvezérek elődeik munkásságára 

támaszkodtak, ezeket próbálták adaptálni saját korukra, és minden ezen 

felüli tudáshoz empirikus úton jutottak el. 

A XVI. és XVII. században lezajló hadügyi forradalom81 egyik hatása 

volt az igény a hadtudomány (hadművészet) egységes elveinek 

kidolgozására. Ennek közvetlen következményeként a technika és a 

                                                           
80 A jelenség leírása bővebben: BENTLEY 1993: 50-56 
81 BLACK 1995: 95-115 
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matematika fejlődésével a műszaki tudományok kerültek előtérbe, 

elsősorban a logisztika.82 Pontos számítások készültek a katonák teherbíró 

képességéről, az általuk megtett menetteljesítményről és fegyvereik 

működési elveit is egzakt módon le lehetett írni. Az emberi tényező kizárása 

a hadviselés elméletéből a kibernetikai fogalomkészlet integrálásával vált 

teljessé, amely különböző utakon, de egyaránt megjelent az Amerikai 

Egyesült Államok (továbbiakban USA) és a Szovjet Szocialista 

Köztársaságok (továbbiakban Szovjetunió) katonai akadémiáin.83  

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy ezek a számítások, bár a 

maguk módján hibátlanok voltak, eredményeik nem fedték megfelelően a 

valóságot. 

Ennek oka véleményem szerint a következő: amennyiben elfogadjuk, 

hogy a háború logikája nem lineárisan kauzális, hanem paradox, akkor 

kimondhatjuk, hogy a háborút meghatározó determinisztikus 

törvényszerűségek ellenére sem jelezhető előre hosszú időre annak 

eredménye. Így a jelenség további vizsgálata csak egy sztochasztikus 

folyamat részeként lehetséges, melynek vannak determinisztikus alapjai.84 

A háborús események leképezésének első akadálya a szereplők 

cselekedeteinek racionális és irracionális okai, valamint annak száma. Ahhoz, 

hogy ezeket egy modellben szerepeltetni tudjuk, a folyamatok közben 

pszeudoszámokat85 veszünk igénybe a véletlenek szimulálásához. Azonban 

egy idő után vagy csökkentjük a véletlen változók számát, vagy túlzottan 

leegyszerűsítjük az elméletet. A folyamatleképezés mindegyik esetben 

használhatatlanná válik.86 

                                                           
82 CREVELD 1977: 100-110 
83 ARMY RESEARCH OFFICE 1996 
84 LO – MAMAYSKY – WANG 2000 
85 VADHAN 2012 
86 A kérdésre megoldást kínál a Kolmogorov által kidolgozott tétel, amely 
konzervatív determinisztikus rendszerek esetében mutatja meg a kaotikus viselkedés 
feltételeit. KOLMOGOROV – FOMIN 2010 
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A fentiekben említett változók pontos felismerése és meghatározása 

olyan feladat volt, melyhez segítségül kellett hívni azokat a tudományágakat, 

melyek az emberi akaratérvényesítés matematikailag nem leírható, ösztönös 

és tanult ágaira terjednek ki.  

A viselkedéstudományok korlátai 

Az első, de fokozottabban a második világháború alatt jelentkező, 

néhol indokolatlan mértékű brutalitás és agresszió késztette arra a kutatókat, 

hogy figyelmüket az ember személyiségét alkotó mélyebb rétegekre 

fordítsák. A harc közbeni látványos brutalitás vagy éppen annak ellenkezője, 

a ritualizált küzdelem a törzsi társadalmak hadviselésének jellemzője, amely 

bizonyos atavisztikus formáiban a mai napig velünk él.87 A megfigyelések 

elemzéséből arra az eredményre jutottak, hogy az emberi viselkedés szerves 

része az agresszió, a személyiségtől nem lehet leválasztani, elkülöníteni, 

mintegy patologikus jelenségként tekinteni rá.  

Az emberi agressziót az állatitól azonban mindig elkülöníti az emberi  

tanult jellege. Az ember mint társas lény elsajátította a csoportként való 

együttműködést, és ebből következően a csoportszintű agressziót is. Az 

egyéni túlélést felváltotta a csoport túlélésének érdeke, így az agresszió 

célpontja már nem egy adott faj egy adott egyedére korlátozódott, mint 

ahogy az állatvilágban megszokhattuk, hanem egy adott fajon belül egy 

másik csoportra. Ezek a csoportok pedig annak függvényében, hogy milyen 

környezeti hatások érik őket, máshogy reagálnak a fenyegetésre. A közös, 

minden emberben jelen lévő túlélést segítő agresszióra így rakódott a 

csoportszintű agresszió intelligencia által irányított rétege. Ebből következik 

az, hogy az etológia és a pszichológia alkalmasak a hadseregek moráljának és 

harckészség nem anyagi dimenzióinak felmérésére, de hatásuk nem terjed ki 

                                                           
87 LOMAS 2009 
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a vizsgált konfliktus teljes mélységére, mivel az intellektuális dimenziót mint 

az emberi érdekérvényesítés és társadalomszervezés alapját kihagyják.88 

A szinkretizmus útja 

A haderők integritása 

Az előzőekben leírt módszerek összesítése alapján kaphatunk egy 

egységes képet a hadsereg technikai-taktikai felépítéséről és moráljáról. Ez 

mindaddig megállja a helyét, ameddig az adott haderő anyagi és szellemi 

integritása nem bomlik meg. Az integritás egységes megmarad az alábbi 

esetekben: 

− a hadsereg békeidőben intakt állapotban van;  

− anyagi és morális fölénye tudatában győzelmet arat egy eltérő 

hadikultúrát alkotó ellenség felett; 

− a sajátjához hasonló felépítésű ellenséggel kerül szembe;89 

− megsemmisítő vereséget szenved egy alapvetően más felépítésű 

ellenséggel szemben. 

Az első esetben az egyensúlyi állapot fennáll, mivel nincs olyan tényező, 

amely veszélyeztetné. A második esetben semmilyen kétség sem merül fel az 

eddigiekben a hadsereg által követett módszerek és technikák 

hatékonyságával szemben. A harmadikban a hadsereg komoly vereséget 

szenvedhet vagy elhúzódó konfliktusba is kerülhet, mégis őrzi integritását, 

mert ellenfelei ugyanabban a dimenzióban mozognak. A negyedik esetben 

pedig, bár a társadalom érdeke azt diktálná, hogy a hatékonyabb ellenség 

módszereit változtatás nélkül átvegye, a kognitív disszonancia ezt nem 

                                                           
88 Véleményem szerint az emberi konfliktusok kiterjednek a társadalmi alrendszerek 
egészére, és talán a hálózati hadviselés elmélete az, amely igyekszik összefogni a 
kutatások szétfolyó ágait. 
89 A fenti három eset abban az ideálisnak tekintett állapotban áll fenn, melyben 
nagyarányú belső ellenség nem fenyegeti a hadsereg anyagi és emberi bázisát, vagy 
ezt a kockázatot a társadalom belső immunizációs folyamattal leküzdheti.  
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engedi, mivel akkor el kellene ismernie az adott közösség egészének, hogy 

ellenségei felmúlják.  

A fentiekből következik, hogy az integritás megbontására akkor kerül 

sor, amikor két eltérő hadviselési elvet követő fél olyan konfliktusba kerül, 

mely nem zárható le egyértelműen, mivel valamely hadviselő fér érdekelt 

annak végsőkig való folytatásában. Maga a küzdelem időben és térben 

elhúzódik, bár lehet, hogy kezdetben egyetlen konfliktusról volt szó, de 

ebben az egyetlen konfliktusban több frakció és érdek vehet részt. Ezen 

kívül a harc egy olyan többpólusú szférában zajlik, ahol már nincs 

megkérdőjelezhetetlen szuverenitású felsőbb hatalom, ami 

kikényszeríthetné a békét.90 

Az ilyen konfliktusokban a szemben álló felek először megkísérlik a 

saját hadviselési módszereikkel kivívni a döntést, de a kezdeti sikertelenségek 

után folyamatosan a harc jellegének megfelelően megkezdődik a két 

hadikultúra, hadviselési irányzat szinkretizmusa. 

A szinkretizmus fogalmának vizsgálata 

A szinkretizmust övező ma is élő számtalan tévhit miatt is érdemes 

alaposabban utánajárni a fogalom mögöttes jelentésének, amelyek főként a 

szó eszmetörténeti értelmezésének félreértéséből adódnak.91 

Maga a szinkretizmus szó a görög szünkrétiszmosz („összefogás, 

elegyítés”) nyomán a szünkerannümi („elegyít”) igéből származik, mely a 

szün- („össze”) előtag és a kerannümi („kever”) utótag összetétele.92 

Eredetileg Plutarkhosz „a krétaiak összefogása külső ellenségek ellen” 

értelemben használta a Moralia című művében.93 

                                                           
90 A legtöbb esetben a reálpolitikai alapú rendezés pedig lehetetlenné válik a 
konfliktushalmaz szekuláris dimenziója miatt.  
91 CHRYSSIDES 2004 
92 Egy másik nézet szerint a görög szünkrétizó (összekeveredik, összekever) igéből 
származtatható. 
93 PLUTARKHOSZ 2012 
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A szinkretizmus súlypontjainak meghatározásával Kurt Rudolph 

általánosan elfogadott definícióját veszem figyelembe.94 Ezek létrejöttük 

módja szerint az alábbiak: 

− Szimbiózis: együttélés, azaz amikor két vagy több isten kultusza 

egymás mellett van jelen egy adott helyen, kapcsolatuk viszont nem 

feltétlenül van a helyi istenekkel.  

− Amalgamizálás: másként egyesülés, mint Ozirisz és Ré 

összeolvadása.  

− Identifikáció: az egyik isten azonosítása a másikkal, az azonosított 

istenek önazonosságának feladása nélkül. Ez a leggyakoribb jelenség a vallási 

szinkretizmusban.95  

− Metamorfózis: mikor egy isten átalakul, és egy másik istenség 

képében jelenik meg.96  

− Elszigetelődés: a szinkretizmus tulajdonképpeni tagadása, mely 

során teljes mértékben megmaradnak önálló isteni személyekként. 

A hadtudományi szinkretizmus 

Jellegét tekintve a két hadviselő fél kezdetben a konfliktus kitörése előtt 

szimbiózisban áll, hiszen egymás mellett léteznek, tudnak a másik létezéséről 

– ez indokolja a fegyveres erő létrehozását –, harccselekményre viszont 

sokáig nem került sor. Hatásuk a másikra elenyésző, önálló úton fejlődtek, 

integritásuk stabil. Ez az állapot nem csak a békére jellemző, hanem a háború 

kezdeti időszakára is, amikor az ellenség legyőzésére csak az addig bevált 

módszereket veszik igénybe.  

A kezdeti kudarcok után, miután az eszkalálódott konfliktus holtpontra 

jutott, következik be az amalgamizálás, melynek során a hadseregek a másik 

haderő egyik fegyvernemét, vagy harceljárását lemásolják és megkísérelik 

                                                           
94 RUDOLPH 1965: 12-48 
95 Lásd: névformula, szinkretikus istennevek 
96 képi szinkretizmus, képmás 
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beilleszteni saját rendszerükbe. Ez azonban egy szervetlen folyamat, hiszen 

nem véletlenül hiányzik az adott társadalmon belül a késztetés az adott 

fegyvernem vagy harceljárás használatára. Ekkor saját hiányosságaik 

orvoslására vonhatnak be a küzdelembe olyan elemeket, melyek bírnak a 

kívánatosnak vélt tulajdonsággal. 

Abban az esetben, ha az amalgamizálás kiteljesedik, beszélhetünk 

identifikációról. Ekkor a hadsereg egy része (ez lehet egy kisebb csapattest 

vagy akár egy egész fegyvernem) szervesen alkalmazkodik a megváltozott 

körülményekhez, úgy, hogy megőrzi saját önazonosságát. A funkció 

betöltésére létrejövő forma ekkor már inkább hasonlít az ellenség parallel 

feladatú egységére, de még – ha csak külsőségeiben is – őrzi gyökereit.  

Utolsó mozzanatként következik be a metamorfózis. Ennek egyik 

kísérőjelensége, hogy a konfliktusban részt vevő felek nemcsak szellemileg, 

hanem fizikailag is eltávolodnak saját társadalmuktól. A hosszú háborús 

időszakokban a tér, melyen a konfliktus zajlik, elnéptelenedik, a nem harcoló 

lakosság a belső, védettebb részek felé húzódik. Speciális terület jön létre, 

döntően katonák által lakott, általuk felügyelt zóna, melyben eltérő jogrend 

is érvényesülhet. A hadviselő felek ekkor nyelvükben a jövevényszavak 

miatt, gondolkodásmódjukban pedig a kényszerű közelség okán is 

elkezdenek hasonulni. Támadó és védőfegyvereiket gyakorlatilag már csak a 

díszítő motívumok különböztetik meg az ellenségéitől.  

Az események bármely szakaszában, ha az erőviszonyok lehetővé 

teszik, és még nem következett be a metamorfózis, létrejöhet az 

elszigetelődés mint a szinkretizmus tagadása. Ez azonban csak a nagyon erős 

belső kohézióval rendelkező népek sajátja, mert minden egyéb esetben a 

társadalom egésze már képtelen integrálni a saját szokásokat kialakító 

hadviselő réteget.  

A szinkretizmus súlypontjai természetesen a fent levezetett modellünk 

szempontjából ideálisnak tekintett konfliktustól eltérően is működhetnek, és 
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egyes lépéseket kihagyhatnak. Összességében azonban a folyamat lezajlása 

időben és térben elkülönített helyeken, azonos módokon ment végbe.  

Hadtudományi szinkretizmus és nem lineáris hadviselés 

Rendszeresen visszaérő vád, főleg a civil szektor részéről, hogy a 

hadseregek mindig az előző háborút akarják újravívni. Ez a gondolat – 

pontosabban ennek a vádnak az elkerülése – olyan erősen beépült a jelen 

biztonsági szektor világképébe, hogy hajlamossá váltunk nyakló nélkül új 

típusú kihívásnak bélyegezni mindent, ami nem fér bele a konvencionális 

hadviselés világába. Amire a gerilla hadviselés, partizánakció, irreguláris 

tevékenység évtizedekig vagy évszázadokig megfelelő gondolati keret volt, 

arra a közelmúlt új kifejezéseket kezdtek használni. Az aszimmetrikus 

hadviselés, az alacsony intenzitású konfliktusok vagy a felkelés elleni 

műveletek megnevezés létjogosultsága adott lenne, ha szűkítenék a fogalmi 

keretet, vagy lényegesen új szempontokat vennének figyelembe.97  

Szintetizálva a 2014-es NATO elemzést98 és Geraszimov tábornok 

gondolatmenetét99, az új típusú hibrid háború és katonai kihívások 

egységesen az alábbi paraméterekben egyeznek: 

− Az erőszakmonopólium kicsúszása a szuverén államok fennhatósága 

alól. A magánvállalkozók megjelenése a konfiktusövezetekben. 

− A háború és béke közötti határvonalak eltűnése, a jogi 

szabályozásának gyengülése.  

− Reguláris hadsereggel rendelkező államok irreguláris, aszimmetrikus 

elemeket használnak. Ez megvalósulhat nyíltan vagy fedetten is. 

− A konfliktusok a térségben jelentős népmozgással járnak. 

                                                           
97 A fogalmi keret érdekessége, hogy ha következetesen alkalmazzuk, szinte minden 
nem konvencionális cselekmény beleillik. Példa erre a XVII. századi brit gyarmati 
hadviselés, lsd. BRYANT 2004. 
98 PINDJAK 2014 
99 GALEOTTI 2018 
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− Technológiai innováció, mely gyakran itt jelenik meg először, kis 

számban.  

Ha elfogadjuk a fenti pontokat a hibrid hadviselés indikátoraiként, a 

pontosabb értelmezés érdekében szükséges megvizsgálnunk azok gyökereit 

is. Ezen vizsgálatot könnyíti meg az általam ismertetett szinkretikus elemzési 

módszer. Áttekintve a fegyveres emberi küzdelem évezredeit, látnunk kell, 

hogy a napjainkban zajló konfliktusok elemzésekor támaszkodhatunk 

történelmi tapasztalatainkra, hiszen figyelembe véve akár csak az előzőekben 

említett pár konfliktust, azoknál már régóta velünk élő folyamatok 

fedezhetőek fel. 

Véleményem szerint a konfliktusövezetekben jelenleg zajló események 

a hadtudományi szinkretizmus egy-egy jól elkülöníthető fázisában vannak. 

Ha elemeire lebontva nézzük, az USA hadserege 2001-től kezdődően 

minden olyan összecsapást fölényesen megnyert, ahol érvényesíthette teljes 

katonai spektrumának erejét, így a szimbiózis állapotában volt.100 Abban a 

pillanatban, mikor ellenfelei egy másik hadikultúrát szegeztek neki, már 

elindította az amalgamizáció folyamatát, úgy, hogy katonai 

magánvállalkozókat vont be a harctevékenységbe.101 Ezek az elemek 

alkalmazták a gerilla- és partizánhadviselés minden elemét, de nem volt 

organikus kapcsolatuk a hadsereggel, így tevékenységük zárványként 

működött.102 Az idő elteltével a saját speciális egységeik ismét eljutottak arra 

a szintre, hogy ezt a szerepet átvegyék, azonban önazonosak maradtak, mert 

nem kerültek ki a hadsereg kötelékéből, tevékenységüket ugyanúgy a katonai 

jog és a hierarchia szabályozta, így identifikálódnak. A folyamat végén, az 

amerikai hadsereg kísérletet tett arra, hogy a szinkretizmus folyamatát 

végigvigye, a térség államaiban a saját hadseregének kicsinyített másait és a 

saját demokratikus államszervezetének helyi változatát hozza létre, mintegy 

metamorfózisaként a térség államaiban. Ez azonban a 2008-ban elindult 

                                                           
100 STEWART 2004: 46 
101 CASSIDY 2004: 243 
102 CHESTERMAN – LEHNARDT 2009 
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gazdasági válság és az amerikai elit politikai bizalomvesztése miatt nem 

valósulhatott meg.  

Hasonlóképpen zajlottak az események Oroszországban is. A 

kilencvenes években Csecsenföldre103 és 2008-ban Grúziába még a reguláris 

hadsereg vezette az offenzívát, szimbiotikus módon. Az ukrajnai események 

során 2014-ben viszont már megindult az amalgamizáció, mivel egyrészt 

helyi erőket használtak, másrészt reguláris alakulatokat letagadható 

műveletekben. Az orosz erők szíriai beavatkozása a Wagner-csoport 

fegyveres magánvállalkozóinak104 köszönhetően még kezdetben szintén 

amalgamizációs jeleket mutatott, a végén viszont, mikor a haditengerészeti 

és légierők speciális alakulatai105 is a helyszínen voltak, egyértelműen az 

identifikáció felé mozdult el.  

Összegzés 

Abban az esetben tehát, ha a konfliktusok alakulását a szinkretizmus 

elveinek megfelelően be tudjuk azonosítani, következtetéseket vonhatunk le 

azok jövőbeni alakulására vonatkozóan. Nyilvánvalóan az írásomban 

felhozott pár példa alapján nem lehet teljes képet kapni egy olyan elméletről, 

melyet a bevezetésben felállítottam. Egyúttal azonban a leírt eseményekből 

is világosan látszik, hogy a hadtudományi szinkretizmus egy, a társadalmi és 

gazdasági és katonai adatok alapján leképezhető eseménysorozat. 

Mindezzel együtt soha nem tagadnám, hogy igenis vannak új típusú 

kihívások, mint amilyenek a klímaváltozás generálta termőföld- és 

ivóvízválság, a nagy állami rendszerek sebezhetősége a kibertérből és a 

népességtendenciák. Fel kell ismernünk azonban, hogy az igazi kihívások 

megoldása komplexebb folyamat, mint ahogy az a politikai kommunikációs 

panelek szintjén láthatóvá válik. 

                                                           
103 Az első csecsen háború (oroszul: первая чеченская война) 1994 és 1996 között 
zajlott Oroszország és Csecsenföld között. GALEOTTI 2014 
104 ROZIN 2017 
105 SUTYAGIN 2015 
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HORVÁTH MÁRK 
   

DIONÜSZOSZ-DEKONSTRUKCIÓK 

Posztmodern Nietzsche-diskurzusok:  

Bataille, Klossowski, Land és Pettman 

A következő oldalakon Friedrich Nietzsche filozófiája posztmodern és 

kortárs interpretációinak egy kis szegmensén keresztül próbáljuk 

felvillantani a nagy gondolkodó jelentőségét és megkérdőjelezhetetlen 

aktualitását. Olyan szerzők Nietzsche-diskurzusát igyekeztünk összefogni, 

akik a vágyakozást (Pettman), a játékosságot, parodisztikusságot 

(Klossowski), a megszegést, feloldódást (Bataille) és a ’sámánitikusságot’ 

(Land) helyezik a középpontba. Ahhoz azonban, hogy tanulmányunkat 

aktualizáljuk, nem időrendben, az elemzett szövegek megszületésének 

sorrendjében kell haladnunk, hanem előbb ki kell mondanunk témánk 

kötődését ahhoz a kulturális miliőhöz, amiben élünk.  

Dominic Pettman After the Orgy című művében korunk társadalmi 

valóságának bemutatását a megszegés, az áthágás és az összeomlás 

jellegzetességei irodalmi és filozófiai alapjainak bemutatásával valósítja meg. 

Isten halála, Isten eltűnése az a trauma, amelynek utóhatásaival 

szembesülnünk kell. Ez egy olyan hiányközpontú, elmagányosító 

viszonyulásrendszert alakít ki, amelynek a másik pontja, célja vagy 

irányultsága elveszett. Nick Land véleményében Isten halála több mint egy 

„vallási esemény”, hiszen egy „kárhozati kísérletről”, egy „istentagadó háborús 

csapásról” ír, amely mindenekelőtt bűnnek tekinthető.106 Az Istenre való 

irányultság, a transzcendentális vágyakozás iránya egy olyan rideg és üres tér, 

amelyet Salman Rushdie „Isten-alakú lyuknak” nevezett. Ez a sötét és 

megismerhetetlen mélység vákuumként funkcionált, amibe erőszakosan 

áramlott be a szexualitás ’elhasznált’ levegője. Pettman szerint az egy irányába 

                                                           
106 LAND 2011: 216 
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történő transzcendentális vágyakozás helyét a szexualitás foglalta el, amely 

pszichoanalitikus szempontból egy eredendő hiány mellett egy önfelemésztő 

gesztust is jelent. A dionüszoszi vágy erőteljessége azonban nem kimondott, 

annak halálos ereje letagadott; így a megszegés, a túllépés csak részleges és 

folyamatosan megrekedt állapotú lehet. Nem történt meg az élőbb és az 

élethez közelebbi szentnek a feltűnése, amiről Nietzsche is írt, hanem 

ehelyett egy traumatikus „orgia utáni” állapotban, a megrekedtség 

nyomorában szenved jelenünk. Tehát többről van itt szó Isten halálánál, 

hiszen e gyilkos gesztus a gyilkos személyre is visszaszáll, átokként kísérti őt 

a legváratlanabb helyeken és időkben. Pettman szerint Isten megölésével egy 

olyan „elviselhetetlen hiányt” vagyunk kénytelenek elszenvedni, „amiért csak 

magunkat okolhatjuk”: ez az ember isteni része, az a rész, amit megölve éppen 

a kizárólagosan emberi egységet vesztettük el.107 Pettman művében végig 

amellett érvel, hogy az emberi vágyakozás alapvető jellegzetessége a 

korlátlanság, és ezért éppen a vágynak a végleges kieresztése az, ami a 

valóságot veszélyezteti. Mint Lyotard írja, a valóság sohasem más, mint a 

képzelet mezejének egy olyan szektora, amin belül a vágyaink megtagadását 

és korlátozását elfogadjuk.108 Pettman az „áttörés extázisában” látja azt a 

pillanatot, amely zárójelbe helyezi ennek a vágy megtagadásán alapuló 

önkorlátozó mezőnek a figyelembevételét. Pettman diskurzusa egyben 

erőteljesen ragaszkodik a vágyakozás fogalmiságához, miközben bemutatja 

annak destruktív következményeit is. A szerző olyan gondolkodók műveire 

támaszkodik elsősorban, akiknél a vágyakozás pozitivitása mellett ezen 

állapot végzetes tragikuma is megjelenik. Pettman – Bataille mellett – 

részletesen bemutatja De Sade márki munkásságát is.  

Pettman a vágyat előtérbe helyező alkotónak tartja Nietzschét is, akinek 

filozófiájában a dionüszoszi jelleget tartotta kiemelkedőnek ezen 
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aspektusból. Nietzsche A tragédia születése című művében alkalmazza a 

dionüszoszi/apollóni felosztást, amin keresztül bemutatja a hellén aranykor 

tragikus és egyben emelkedett, kifinomult kulturális klímáját.109 Pettman 

természetesen nem azt állítja, hogy ez az a tézis, ami a német filozófus 

munkásságának középpontjában van, hanem hogy a vágy kiemelése és a 

kereszténység vágykorlátozó tényezőként való nietzschei bemutatása 

hozzájárul társadalmi jelenünk pontosabb megértéséhez. A tragédia születése a 

racionalitás által teljesen befolyásolt, teoretikus nyugati ember letérését írja 

le az önmegismerés függetlenségének erőteljes útjáról. Nietzsche utolsó 

teljes művében, az Ecce Homoban önmagát Dionüszosz követőjeként írja le, 

továbbra is kitartva a vágy és az akarat felszabadítása mellett. Hogyan is 

értelmezhetjük a dionüszoszi és apollóni típus ezen filozófiai leírását? A 

művészetben Nietzsche felfigyel egy kettősségre: ez az apollóni és a 

dionüszoszi jelleg, az egyik az álom, a szellemi teljesítmény és egyben a 

részleges önkorlátozás birodalma, míg a másik a mámor, az áthágás, a 

túllépés színtere. Apollón a formaadás, az alkotás istene, míg Dionüszosz a 

mámor megittasult isteneként e formák meghaladását és túlfeszítését tűzte 

ki célul: ezt a zenén keresztül teszi meg. Dionüszosz a zeneiség isteneként a 

hirtelen fellendülő, majd lecsendesedő zene hullámai között örvendezik, míg 

Apollón a plasztikus művészetek szigorú formaiságát testesíti meg, ezzel a 

természet kaotikus valóságában kíván rendet teremteni.110 A „legtébolyodottabb 

nevetés, az eksztatikus világosság” ennek a zenének az alapja, ami a „legnagyobb és 

legbiztosabb szerelem” dallama.111 Ezt a kettősséget azonban elemezhetjük a 

felépülés, az építkezés és az alkotás, illetve az elpusztulás, a halál, a feláldozás 

szembenállásán keresztül is. Ha visszalépünk a Nietzsche által leírt, a 

köznapi valóságon túl lévő művészeti szférából, akkor könnyebben 

megérthetjük, hogy miért is foglalkozik Pettman ilyen részletesen művében 
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Nietzche gondolatiságával. Ami létrejön, annak el is kell vesznie, el is kell 

tűnnie. Bataille szerint egy közösség valódi problémája sohasem a termelés 

maga, hanem a felesleg, a többlet, a jelentéseket destabilizáló túlzás 

elpusztítása, feláldozása. Azt is mondhatjuk Nick Land alapján, hogy ha az 

eltűnéshez a dionüszoszi tombolás gesztusát társítjuk, akkor az nem is olyan 

távoli a klasszikus hadviseléstől, a háborútól. Land még ennél is továbbmegy, 

mikor azt írja, hogy „a háború nem rossz, hanem a Rosszaság maga.”112 Így a 

szimbolikus feltűnés, a létrejövés aktusa szegül szembe az eltűnéssel, 

azonban az egyik nincs meg a másik nélkül – emlékezetünkbe idézvén 

Hérakleitosz ellentétekből összeálló szintetikus filozófiáját. Land 

véleményében az emberi termelékenység minden előbukkanó részletében 

vagy lehetőségében ott rejtőzik a „militáns karakter”, az „archaikus erőszak” és 

az „értelmetlen tékozlás”, amit csupán elkendőz a „regresszió”, a különböző 

érvelések és a látszólagos heterogenitások rendszere.113  

Az igazi orgiák, De Sade márki orgiái tiszteletben tartották ezt a 

kettősséget: túlterjeszkedőek és bőségesek voltak. Az öröm és a fájdalom 

egyszerre tűnt fel egymást kiegészítve, de az aktust magát körülvette egy 

„áldozati dicsőség”, amely túllépett a csupasz és egyszerű megsemmisülésen 

annyiban, hogy felfedte a létrejövés és a pusztulás összekapcsolódó 

kettősségét. Ezt az orgiasztikus dionüszoszi jelleget korlátozza Apollón a 

látszatteremtésen keresztül, de úgy, hogy valójában érintetlen marad a 

létesülés és a megsemmisülés végső egysége. Pettman véleményében 

Apollón és Dionüszosz két antagonisztikus életerőt és művészeti 

princípiumot testesít meg. Előbbi racionális, morális és idealisztikus, míg 

utóbbi irracionális, amorális és realista.114 Nietzsche szerint Dionüszosz az 

igenlés, az élet melletti elköteleződés végső határát jelenti. Pettman 

véleményében ezzel a gesztussal Nietzsche a keresztény Isten ellen lázad, 
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akit az istentípusok közötti hanyatlásként ír le, aki az élet erőteljes igenlése 

helyett „háborút visel” az élet ellen. Pettman érvelése ezen a ponton kissé 

ellentmondásosnak tűnik, hiszen After the Orgy című művében Dionüszoszt 

túlviszi az igenlés végső határán, és leírja, hogy mi van ezen a ponton túl. 

Bataille kifejezésével élve Nietzsche Dionüszosza a nevetés istene, Pettman 

filozófiájában pedig már a „halál előtti nevetés” isteneként tűnik fel. A nevetés 

extremitása a végtelen nevetés, amit akkor érzünk, mikor kimondjuk, hogy 

„ne törődj egyáltalán a jövővel”.115 Míg Nietzsche elsősorban az élet melletti 

elköteleződés alakjának tekintette az istent, addig Pettman a megsemmisülés, 

a feloldódás, a végső transzgresszió lehetőségét is felveti. Dionüszosz így 

egyfajta anti-krisztusnak tekinthető, alternatívaként a kereszténységgel 

szemben.116 Ez a pillanat a pogány életigenlés, a libidó visszatérte a 19. 

század filozófiájába, hiszen a mámor antik istene ezen akarat filozófiai 

megtestesülésének tekinthető.117 Ám ez a halálközeli élvezet, ez a tobzódó 

szembeszegülés korántsem egyenlő a kizárólag az életre koncentráló és 

korunkra jellemző hedonizmussal. Pettman véleményében, amire 

Dionüszosz alakján keresztül Nietzsche törekszik, az a valóság mélységes 

szakadékát elrejtő fátyol széthúzása, letépése, és ezzel az „én trivialitásaitól” 

való teljes megszabadulás.118 Így a Dionüszoszi megrészegülés és mámor 

állapota a valóság ismeretlen mélységének átölelése, sőt ezen mélységbe való 

alámerülés gesztusa, amely, bár ellentétben áll a mindennapok és a 

hétköznapiság jellegzetességeivel, nem tagadja meg azokat olyanformán, 

mint például a keresztény szentség.119 Nietzsche véleményében az ókori 

görögök meg tudták élni ezt a mélységet, de kizárólag úgy, hogy a másik 

princípium, az apollóni koncentráltság is fontos szerepet töltött be 
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kultúrájukban. De az élet valódi rejtettsége és visszahúzódottsága, amely 

éppen ezeken a tulajdonságokon keresztül volt valójában átélhető, a 

dionüszoszi ideán keresztül mutatta meg megviselt arcát. A létezés 

középpontjában ennek a két, látszólag ellentétes erőnek a küzdelméből 

létrejövő dráma van, amely legjobban kifejezi a létezés talányát. 

Egy ilyen alapvető kettősség figyelhető meg Georges Bataille 

eroticizmusának középpontjában is, ahol a szenvedés, a fájdalom és a 

megszűnés összekapcsolódik az érzéki gyönyör extázisával. Bataille Sur 

Nietzsche című művében nem tett mást, mint kiemelte a német filozófus 

bizonyos gondolatait, majd azokat társította saját filozófiájával. Sylvére 

Lotringer bevezető tanulmányában egyből figyelmeztet arra, hogy Bataille 

nem egy „szokásos” filozófus, a szó klasszikus értelmében, hiszen erős 

távolságot tartott nemcsak a rendszerektől és koncepcióktól, hanem még a 

racionális nyelvtől is.120 A nyelvvel kapcsolatban Bataille az említett műben 

megjegyzi, hogy a nem-jelentést nem a megszokott, tagadó formában kell 

használni, hanem állítani kell a nem-jelentést, azt a nem-jelentést, amely a 

nonszenszre, a jelentésen túlira, a jelentés nélkülire utal. Bataille egy olyan 

tárgyat keres vágyakozásainak, ami „szabad a jelentéstől”.121 „A nem-jelentés 

lángjai nyitották fel az ég határait.”122 A jelentés egy túlságosan súlyos teher, amit 

el kell dobni: a szeretett lény – Bataille szerint – semmiben sem különbözik 

egy üres szobától.123 Az ürességben való teljes elmerülés, az ürességben való 

teljes lét kapuja a nem-jelentés erejének felismerése.124 Bataille filozófiája a 

meghaladás, a túllépés áldozati gondolatisága, amely még saját fogalmi 

keretét is felrobbantja. Bataille egyik központi gondolata, hogy a létezés 

valóságossága nem nélkülözheti a negatív aspektusokat. Sőt az élet, a 
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teljességtől való elkülönülés maga a rossz, így a rossz a lét alapvetése, amely 

szeparációra és elkülönülésre kényszerít. A klasszikus értelmezéssel szemben 

– mely szerint a jó az adott, és a rossz annak a megszegése – Bataille szerint 

a rossz adott, aminek a megszegése a kisebbik rossz. A szeparáció és az 

individuáció tragikumából csak a transzgresszivitás teljessége, az egyén 

beáldozása lehet a kiút.  

Bataille bemutatása alapján Nietzsche forradalmisága és egyedisége 

abban áll, hogy elsőként mutatta be az emberi vágyakozás totalitását úgy, 

hogy az nem irányult egy morális célra vagy Isten szolgálatára.125 Ez az 

állapot drámai, zavaró és egyben felkavaró, de ez az a stádiuma az emberi 

életnek, amelyre Bataille is törekszik. Amire Bataille vágyakozik, az a 

„villámlások tiszta játéka, a csupasz elemésztődés” állapota, amelynek nélkülöznie 

kell minden kötődést a materialitáshoz vagy a politikai hatalomhoz.126 

Nietzsche nyelviségéről és drámaiságáról így ír Bataille: „felszámolta a 

kötöttségeket és a jót azért, hogy bemutassa a moralitás ürességét, és ezért elpusztította a 

nyelv hatásos értékét is.”127 Bataille bevallja, hogy önkívületből alkot: szavain 

keresztül nem hagyják el vágyakozásai, hanem e vágyakozások kergetik és 

űzik úgy, hogy róluk beszéljen. Bataille a lét mélységes mélyébe vágyódásán 

keresztül látszólagosan túllépett a halálon is: „…és meghalok. De még a halál 

sem tud engem elhallgattatni. Legalábbis ez az én hitem.”128 A halálon túliság 

állapota egyfajta Isten utáni magányként írható körül, és ez az a korlátlan 

üresség, aminek az önkívülete alkotásra bírja. Bataille kimondja, hogy a 

sötétbe, a mélybe való alászálló gesztusával és amorális vizsgálódásaival a jót 

meghaladja, de ez a meghaladás rendetlenséghez és káoszhoz fog vezetni.129 

De Bataille kiáll amellett, hogy gondolatait és vágyódásait ne rendelje alá 
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egyetlen ideának vagy létező morális fogalomnak sem, ahogy azt Nietzsche 

sem tette meg. Ez a sötét mélységből feltárulkozó mező a végtelen 

lehetőségek és ellentmondások tragikus színtere, amely mégis magasabb 

(vagy mélyebb) rendű Bataille szerint, mint bármi, amit az ember egy adott 

korban tehet.130  

Egyfajta, a realitás sötétségéből táplálkozó teátrális antirealitás jellemzi 

Bataille filozófiáját. Míg a hétköznapi értelemben vett jó egy adott dolog 

megvalósulásának előnyössége mellett foglal állást, addig a rossz Bataille 

nézetében lehet éppen attól is rossz, hogy nem törekszik semminek a 

létrejöttére. Sőt, a törekedésen kívül egy sajátos távolságtartás és 

elidegenedés is szükségeltetik az ember teoretikus, filozófiai gondolataiból 

megszülető dolgokkal szemben.131 Bataille szembehelyezkedik az 

individuum gondolatával, és a barbár tömegjogokért folytatott küzdelmével 

is, hiszen, amire a francia filozófus törekedett, az az individuumon túli 

iránytalan vágyakozás a megszűnés sötétje felé. Az evilági célokhoz való 

ragaszkodás az, ami szánalmassá tette a háborúkat és a különböző erőszakos 

alvilági figurákat Bataille számára. Bataille művében túl kíván lépni – nem 

csak nietzscheánus módon – jón és rosszon, hanem az egyénen és a kollektíván 

egyaránt.132 A véletlen, a játékos, az előre nem látott az, ami felbomlasztja az 

egyén szűkös kereteit, de ezt a felbomlást véletlenül sem a tömeg kedvéért 

kell végrehajtani, hanem a befelé fordulás kitárulkozó magányáért. Ezen a 

külső, már átlépés és megszegés utáni állapoton az élet sem képes uralkodni 

és „feladja próbálkozásait”.133 Az élet csak ebben az élet utáni állapotában teljes, 

mikor nem hódolódik be valami olyan specifikus tárgynak, ami meghaladná 

őt. Azt is mondhatnánk játékosan, hogy a teljes behódolás állapota közel 
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egyet jelent bárminemű behódolás hiányával.134 Ennek az égő vágynak így 

üresnek kell lennie, egy „szerencsétlen vágyakozásnak arra, hogy pusztán 

felemésztődjünk a vágyakozás által”.135 A létezés teljessége megragadhatatlan, túl 

van a jelentéseken, így az arra való vágyakozásnak is céltalannak és 

parttalannak kell lennie.136 Ez az üresség Bataille szerint egyenértékű az 

őrülettel.  

Az üresség totalitásának akarása egyben a válság és az elkeseredettség 

állapota, ami az összeomlással fenyeget. Az összeomlással szemben csak a 

parodisztikusság (Klossowski) lehet az az út, amelyen a létezésen túlra 

vágyakozó ember önfeledten kinevetheti magát, és így megkönnyebbülten 

merülhet alá a „végtelen inkonzisztenciákba”.137 A meghaladás, a túllépés által 

megnyitott másvilág Bataille szerint csak egyféleképpen kapcsolódik az 

evilági léthez: „a két világ között csak egyetlen kapcsolat lehetséges: a cselekvést 

racionálisan kell korlátozni a szabadság princípiuma által. A többi némaság.”138 

Bataille az önmegsemmisítés útján való befelé fordulásának megvallása az a 

kijelentés, amely szerint „nem bízhatunk semmiben, csak magunkra 

számíthatunk”.139 De ez a bizalom egyben a mélység megnyílása felé vezető 

gesztus, egy olyan ködszerű felelősségvállalás, amely túltesz a vállalás 

bizonyosságán. Bataille véleményében semmi sem teszi szükségessé a 

„vágyakozó emberiességgel” való közösségi érzést. Az élet, ha az életen túlról, a 

belső érzékelés sötétjéből szemléljük, nem több, mint egy 

meghatározhatatlan egység egy behatárolhatatlan láncolatban. Az emberiről 

való lemondás csak a pusztulás és szenvedés víziójának és túlzásainak 

észlelésén keresztül lehet elképzelhető, kizárólag így érhetjük el a lehetséges 
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legszélsőbb határait.140 Az eshetőség, akárcsak a nőre való vágyakozás, az 

embert egészen a végsőkig szólítja, ez az emberi állapot megszégyenülésének 

pillanata, amikor is a lélek elégséges mélységében észreveszi az emberi 

állapot elégtelenségét: a szégyen otthonos érzése igazolja a megszegés és a 

vágyakozás szélsőségességét.141 Ez a mély és hívogató szakadék megszabadít 

a szabadsághoz való kötődéstől, hiszen „a szakadékban nincs hol megállni”.142 

A vágyakozás pillanata a szakadék időtlenségében – mint a végtelen eget 

betöltő villámlás – eltűnik, felszámolódik. Az, amire vágyakozunk, a vágy 

speciálisan erőteljes pillanatában „megszökik előlünk”.143 Az idő, mivel Bataille 

szerint ugyanaz, mint a vágyakozás, a vágyakozás túlzásában 

összemorzsolódik.144 A vágy számára a vágy tárgya azonos az idő és a nem-

lét kapcsolatával. A mélység, az alámerülés ismeretlensége és mégis 

közelsége, az eredendő rossz felfedezése. És végül nevetni ezen a 

felfedezésen.  

A nevetést, a mindent, még a monoteizmust is szétverő nevetést említi 

meg Nietzschével kapcsolatban Pierre Klossowski egy, a College de 

Philisophie-ban megtartott előadásában, amely az Un si Funeste Désir egyik 

fejezeteként látott napvilágot 1963-ban. Amit Bataille tébolyodott 

nevetésként ír körül Nietzsche filozófiájában, azt Klossowski paródiaként 

jellemzi.145 Klossowski jellegzetesen összetett mondatai szinte összeomlanak 

a kifejezni vágyott paródiától: „a nietzschei paródia jelentésének bemutatásával 

magamból is paródiát csinálok”.146 Klossowki tanulmánya elején elhárítja ezen 

humor öncélúságát. Azt állítja, hogy Nietzschéről komolyan és racionálisan, 

a közölhetőségre irányulva írni maga a paródia. A komoly szándék 
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végzetesen paródiába omolna össze. Klossowski ezt úgy kerüli el, hogy 

szándékosan a paródiából indul ki, de úgy, hogy még a paródia 

megállapításának a ténye is egy önparodisztikus, önfelfaló gesztuson 

keresztül emészti fel e megállapítás ’tényszerűségét’. Klossowski ironikus 

távolságtartással kíván írni a nagy német filozófusról, egy olyan ironikus 

szándékkal, amely mégis az önparódián keresztül elvezethet az öntudat 

alaptalanságának mélyére. A paródiára alapvetően azért van szükség, mert 

Nietzsche „a megtaníthatatlant kívánta tanítani”.147 A paradoxon valójában 

nagyon is közel áll az önfeledt, önfelszámoló nevetéshez. Klossowki szerint 

a moralitás és a történetiség kötelékeinek ledobása az önálló gondolkodó 

feladata. Kizárólag ezen felszabadító pillanatokban tapasztalhatjuk meg a 

létezést úgy, hogy annak semmi különösebb célja ne legyen, mint ezen 

tapasztalás visszaszállása a gondolkodóra.  

Szabad asszociatív paródiakeresése játékosan megfertőzi saját szövegét 

is: körmondatok, véget nem érő mondatszerkezetek roppantják össze a 

racionalitás csalfa reményét. Ezeket a felszabadítóan terhes pillanatokat így 

írta körül Klossowski: „minden dolog ekkor egyszerre újként és elég régiként, egyszerre 

lehetségesként és azonnal lehetetlenként tűnik fel. Csupán két ajtó van nyitva a tudatosság 

előtt: az egyik, hogy csendben maradjunk, a másik, hogy beszéljünk, vagy hogy semmit se 

tegyünk, vagy hogy úgy cselekedjünk”.148 Ezekben a pillanatokban el lehet veszni, 

el lehet merülni, vagy lehet e pillanatokat megismételni, de úgy, hogy ezen 

megismétléseknek parodisztikus jelleget kell ölteniük. Ez a pillanat volt az a 

„megtaníthatatlan lecke”, amit Nietzsche filozófiájában közölni akart: 

szenvedni és kívánni egyszerre a nihilt, egészen addig, amíg a nihil sorsként 

száll vissza az emberre: ez a „létezés tényleges alapja”.149 Azonban, ahogy a 

szöveg írása, az előadás megtartása közben a paródia visszatérte kísértette 

Klossowskit, úgy a létezés ezen szakadékszerű feltárulása sorsként tért vissza 
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Nietzsche számára. Ez a szakadék egy olyan „univerzum létét erősítette meg, 

aminek nincs önmagán kívül semmilyen célja”.150 A feltárulkozó, de mégis 

veszedelmesen hívogató üresség elfogadása egyben a „létezés felfogása” is, ami 

nem más, mint a végtelen érzékelése. Klossowski Nietzsche érzékenységét 

és figyelmét a vallás, illetve a művészetek iránt azzal magyarázza, hogy azok 

nem mások, mint a létezés üres végtelenjének szimulákrái.151 Ezt az értelmen 

kívüliséget, amit a vallás és az igazi művészet képes eljátszani (sokszor akár 

parodisztikusan, maga a paródia vagy utánzás aktusán keresztül), a tudomány 

éppen megtagadja és elhazudja. Klossowski a tudomány nietzscheánus 

kritikáját hajtja végre az Un si Funeste Désir-ben, azon tudományét, amely a 

saját formáit és kiszámíthatóságát akarja ráerőltetni a létre, és ezzel „egy 

praktikus és élhető világot akar konstruálni”152 A létezés szimulákrum-szerű 

feltűnései, a képek és a művészetek, ezek adták A tragédia születésének 

kiindulópontját. Azonban a képekre, illetve a verssorokra, a dallamra szükség 

volt, hogy valamilyen formában közölhető legyen az a közölhetetlen, amit 

Nietzsche mégis a felszínre kívánt hozni. Klossowski nézetében Zarathustra 

így nem más, mint az a csillag, aminek Nietzsche csak a visszatükröződése, 

szerényebb kivetülése. Sőt, a Bataille-hoz hasonlóan az erőszakkal és az 

áldozati gesztusokkal sajátos módon szimpatizáló Klossowski még ennél is 

továbbmegy, mikor megállapítja, hogy Nietzschének fel kellett áldoznia 

magát ahhoz, hogy Zarathustrát a világra segítse. Nietzsche túllépett 

emberlétén, és emberen túli emberként áldozta fel magát Zarathustráért, így 

megvalósítva a zenéhez kapcsolódó tragikus mítosz dionüszoszi voltát. 

Klossowski szerint a halhatatlanságon keresztül az alkotó nem él örökké, 

hanem „többször is meghal, még amíg életben van”.153 A parodisztikusan 

feltárulkozó élet így egy fabula, egy olyan fabula, amely egyben ’fátum’, 
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elkerülhetetlen végzet. A fabulát a művészetek helyezik narrációba, de e 

narráció Klossowski szerint nem több egy szimulákránál, amelynek 

felfedéséhez azonosulnunk kell a fátummal, el kell fogadni a végzet 

fenyegető elkerülhetetlenségét.154  

A fátum képes eltörölni a narrációk képeit, megsértvén a világ 

elmondhatóságán alapuló igazságfogalmakat és az isteni jelleget. Ezzel 

végsősoron a látszólagos világ mellett eltöröltük az igazi világot, 

megteremtvén egy olyan félelmetes ürességet, amelyet senki sem lesz képes 

tolerálni. Klossowski szerint „minden megteremtett világ kockáztatja, hogy elveszíti 

értelmét, és így újra fabula lesz, és isteni jellegű”.155 Így nem csak a paródiáról szóló 

filozófiai szöveget kísérti a paródiává való degradálás vagy fajulás 

problematikája, hanem a fátumon keresztül feltárulkozó igazság mögött is 

kísértetként jár az, amit korábban eltörölt. A szimulákrum tulajdonképpen 

nem is oly nagyon különbözik a paródiától. Valaminek vagy a valóságnak 

parodisztikus újraalkotása, amire később a szimulákrumoknak egy újabb 

rétege rakódhat. Nietzschét az üresség és a lét mélységének felfedése közben 

űzte a narráció szimulákrája, és végül a költőiség és a művésziség eszközével 

hívta életre Zarathustrát. Ám ehhez az ürességet felfedő Nietzschét fel 

kellett áldoznia. A mélységet elfedte a nem oly kiátkozandó költészet 

szimulákrájával. A lét mellett az öntudat legbensőbb rétegét is elárulja a 

tudatosság – írja művében később Klossowski.156 A lét és az ember belső 

lényege így nem is kommunikálható a francia filozófus szerint: a 

szimulákrum, a művészet és a vallás szimulákruma nem téves, ha az 

elmondhatatlanra és a megragadhatatlanra törekszik. Sőt, azt is 

mondhatnánk, hogy a lét mélysége szellemként űzi maga előtt öntudatlan 

nyelvünk parodisztikus játékosságát. Így a valódi pátosz „kifejezhetetlen” és 

„közölhetetlen”, és éppen ezen jellegzetességeinél fogva képes a lét valóságát 
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felidézni vagy extatikus pillanatokban felfedni.157 Az örök visszatérés így 

nem más, mint egy alapvető, és elmondhatatlan „doktrína szimulákrája”, 

aminek a paródia ad vidámságot és ez a vidámság köti a léthez elfogadható 

módon. Klossowski szerint a nevetés a teljes igazság mélyéről vulkanikusan 

tör elő: „mivel az igazság felrobban az istenek nevetéseitől, vagy mivel az istenek maguk 

is meghalnak az őrült nevetéstől”.158 A paródia így mint forma, mint játékos nyelv 

valójában kötődik a mámor istenéhez, sőt azt is mondhatnánk, hogy a 

paródia nem más, mint a mámor szimulákrája.  

Nick Land, a kiemelkedő kortárs filozófus Nietzschét „sámánikusnak” 

nevezi. Teszi mindezt úgy, hogy szövegében felidézi Bataille megállapításait 

is a német gondolkodóról.159 Land véleményében a kereszténység a kínzások 

egész tárházán át egy autoriter szeretet biztosított, aminek az elmúlása mégis 

összezavar és felkavar bennünket. Nála Isten halála és a kereszténység 

„zsarnokságból egy viccbe való átmenete” nem hatja meg, nem oldozza fel az 

emberiséget. Korábbi őrzőink, inkvizítoraink eltűnése nem emelte fel az 

embereket, hanem sokkal inkább „kivert kutyák hordáivá” degradálta, akik 

még „visszaharapni” sem képesek keserű sorsuk okán.160 Az egyház a 

posztmodernitás ködében akar halkan eltűnni, és nem veszi észre, hogy ezzel 

az eltűnéssel kinek az érdekét is szolgálja – állapítja meg Land. Két évezrednyi 

„élveboncolás” után úgy tűnik, a kereszténység elhagyja a társadalmi életet, és 

ezzel egy még sötétebb erőre hagyja az elmagányosodott embereket.161 A 

felvilágosodás és az ész rezsimei még diktatórikusabb módon szállták meg a 

poszt-keresztény Európát, megzavarva így a „kalandot éppen akkor, amikor 

először érdekes lehetett volna: ateista, embertelen és kísérletező”.162 Ahogy Bataille is 

különös figyelmet szentelt a mártíromságnak és az extatikus 

megsemmisülésnek, úgy Land egy egész kultúrkör felszámolódását tartja 
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érdekfeszítőnek. Ám ebből a sajátos ’közjátékból’ nem lehetett semmi a ráció 

rezsimének hirtelen fellépése okán. Land szerint nehéz bármi „kacagtatóbbat 

elképzelni Descartes és Kant” filozófiájánál, amely a valóság 

megismerhetőségének komoly szándékával pompázott az egyház barokk 

építészetének túlzásai mellett. Land sajátos nézetében ezek a 

gondolatfelvetések ma már nevetségesnek hatnak. Fontos azonban 

kitérnünk arra, hogy amint Bataille vagy Klossowski gondolatisága egy 

sajátos kortünet, úgy ez különösen igaz az itt tárgyalt kortárs gondolkodóra. 

A kereszténység összeomlóban lévő tradíciója és igazságmonopóliuma 

mellett a felvilágosodás filozófiai igazságfogalmai nem is lehettek mások, 

mint a „hazugság tudományágai”.163 A valóság az egyház összeomlása melletti 

ontológiai lyukban feltűnhetett volna játékosan és még túlzóbban, mint a 

barokk, de a felvilágosodás „hazugságai” túlságosan hamar tömték be ezt a 

valójában betömhetetlen rést. Land szerint az igazság a felvilágosodás 

korában „a néma privilégiuma”.164 Az igazság fogalmát is maga alá temette az 

az egyház, amelynek megtestesítője az a pap, akinek legfőbb jellemzője 

„abszolút hamissága”, és minden gesztusa és szava alapvetően hamis. Land 

szerint azonban a hamisítás olyan erőteljesen ment végbe, hogy maga az 

igazság fogalma is véglegesen megmérgeződött. Az egyház összeomlását 

követő igazságkeresések az egyház által kialakított hamis igazságfogalomból 

építkezvén lesznek kövezésképpen hamisak. A szekularizált ember 

véglegesen degradálódott korunkban, követelve magára a ráció „legelnyomóbb, 

legobszcénebb paródiáját”.165  

Land ateizmusa kétségtelenül olyan erős, hogy szinte követeli Istent; 

azért követeli, hogy vitatkozhasson vele. Szövegének egy pontján ki is jelenti, 

hogy a teológiai vitának az egyetlen értelme az, hogy a hamissággal szembeni 

ellenérvben véletlenszerűen feltűnhet az igazság egy pillanata.166 Land 

                                                           
163 U.o. 
164 LAND 2011: 205 
165 LAND 2011: 207 
166 LAND 2011: 206 



104 

feloldódott és megsemmisült nyelvezete kétségtelenül egyházellenes, de úgy, 

hogy azt, ami az egyház romjaiból kinőtt a szekularizált társadalomban, még 

inkább megveti a nihilista filozófus. Hamis könnyeivel visszasírja azt a 

rendszert, amelyet elnyomónak és szabadságellenesnek tart. A filozófiai 

kérdezés a teljes megőrülésig vezet, akárcsak Nietzsche esetében, és e 

megőrülés előli menedék lehet a megkérdőjelezendő, megtámadandó 

jelenség. Land egy mártír szenvedéseivel harcol az egyház ellen, de gyűlölete 

a jelen embertelenségéből táplálkozik. Gyűlölete tárgyának eltűnését még 

jobban gyűlöli, mint jelenlétét. A feloldódás, a lefelé, az ismeretlenbe való 

utazás az egyetlen kiút. Land szerint a hit maga nem birtoklás és nem 

felemelés, nem valódi transzcendencia, hanem börtön. Börtönünk rácsai 

azonban csak tovább nőttek az elmúlt pár száz évben, hiszen a mai 

emberiség a ’már megszerzett tudás értelmében’ hisz, ami Land nézetében 

sokkal tragikusabb, mint az istenhit.167 Maga a racionális gondolkodás nem 

más, mint az ember belső indusztriálása, megerőszakolása. Keserű jelenünk 

tragédiája elől „nem ki kell gondolni a megoldást, hanem el kell menekülnünk”.168 

Land szerint Nietzsche nem válaszokat akart, hanem a problémákat fokozni.  

A valódi materializmus invitálás a nihilbe, a véletlenszerűségek és 

eshetőségek földjére, ami nem más, mint bármiféle idealizmus tagadása. 

Land ennek a tagadóan tragikus materializmusnak a filozófusa.169 Nietzsche 

a valóság labirintusában nem a racionalitás hamis kiútját választotta, hanem 

a komplexifikáció céltalanságát. A komplexifikáció embertelen és kísérletező, egy 

energetikus keveredés, aminek Isten halála adott lehetőséget. Ez a lehetőség 

azonban nem egy teoretikus elmélet vagy egy politikai program, ami 

valamerre vezet, hanem egy út, amin egyszerűen el lehet kezdeni járni. Ez az 

út azonban nem az élet felé vezet Land ’virulens nihilizmusa’ szerint, hanem a 

halál és a végtelen megsemmisülés útja.  
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TENCZER ÁDÁM 
   

BRIT BIRODALMISÁG 

Nagy-Britannia impériuma hatalma csúcsán 

Bevezetés 

Jelen tanulmány célja a kortárs szakirodalmak és korabeli források 

felhasználásával a brit birodalmiság egyik lehetséges kutatási módjának 

bemutatása. A kutatás tézise170 szerint ideológia és a gyakorlat ugyanazon 

szemüveg két lencséje, melyen keresztül vizsgálni érdemes a brit birodalmat, 

e kettő között pedig elidegeníthetetlen kapcsolat mutatható ki. Így az 

elemzés alapvetően két irányból folytatom a vizsgálódást: egyrészt a brit 

konzervativizmus fejlődésén és identitástörténetén keresztül mutatom meg 

az angol imperializmus egy értelmezési lehetőségét, másrészt a 

gyakorlatiasabb megközelítésben kimondottan politika- és eseménytörténeti 

nézőpontból kísérlem meg ezt.  

Az első világháborúból győztesen kikerülő Nagy-Britannia mint 

birodalom171 domíniumokkal, gyarmatokkal, protektorátusokkal, 

mandátumokkal és egyéb tengeren túli területekkel együtt közel 35,5 millió 

km2-es kiterjedésével a szárazföldek 24%-át foglalta el, 449 millió lakossal 

bírt, és ennek csupán 14%-a volt keresztény. Történeti szűklátókörűség 

lenne azt mondani, hogy pusztán ezek a paraméterek számítanak egy 

birodalom helyzetének megítélése során, ezért most szükséges 

kiegészítésekkel élni. Az ugyanis kétségtelen, hogy területi kiterjedését 

tekintve 1924-ben a leghatalmasabb a brit impérium, viszont azok a 

világgazdasági tendenciák és geopolitikai változások, melyek végbementek 

az 1870-es évek óta, merőben más értelmezési keretet adnak az éppen 

zenitjét élő birodalomnak.  
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A XIX. század utolsó harmadában egyfajta relatív gazdasági 

hanyatlás172 indul meg a birodalomban. A felemelkedő Amerikai Egyesült 

Államok és az újonnan megalakuló Német Császárság ugyanis nagyobb 

ütemben volt képes növelni a gazdasági potenciálját, mint Nagy-Britannia, 

ez pedig kikezdte a brit dominanciát. A hegemón helyzetre szintén 

kedvezőtlenül hatott az egyre súlyosbodó mezőgazdasági válság. A 

szabadkereskedelem, mely korábban a brit érdekeket szolgálta és naggyá 

tette a hazai ipart, a konkurens nemzetgazdaságok felemelkedésével 

kontraproduktív jelleget kezdett ölteni, hiszen az angol mezőgazdaság 

földrajzi okokból kifolyólag igen korlátozott keretek között tudott csak 

fennmaradni. A szigetországba beáramló olcsó importélelmiszerek 

ellehetetlenítették a földbirtokosokat, aminek következtében a gazdaságnak 

ezen ága folyamatos válsággal és deficittel küzdött. Ennek ellenére az 

államháztartás nem borult fel az ellenkező tendenciát mutató pénzügyi 

szolgáltatásoknak köszönhetően. A City tőkései világszerte a legnagyobb 

befektetők közé tartoztak, és hitelezésüknek köszönhetően az ipari 

forradalmak vívmányai a Föld valamennyi területén megjelentek, ez pedig 

tovább erősítette a tengeri és kereskedelmi fölényt.  

A Brit Birodalomnak ezt a fent említett szerkezetét az első világháború 

alapjaiban változtatta meg.173 Míg a birodalom diplomáciai egységként üzent 

hadat Németországnak, addig a békét már diplomáciai sokaságként kötötte 

meg, vagyis a háború során a domíniumok annyira megerősödtek 

gazdaságilag és politikailag is, hogy mire a Versailles-i békeszerződést 

aláírták, Londontól független mozgástérrel rendelkeztek. Lendületet vett a 

már korábban meginduló dezintegráció. 

A zenit kifejezés használatát tehát alapvetően két tényező teszi 

indokolatlanná. Az egyik a belső egység hiánya, a másik a nemzetközi vezető 
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szerep elvesztése. Fontos azonban hozzátenni, hogy ezek mind 

következmények, nem pedig okok, azokat ugyanis jóval korábbi 

folyamatokban kell keresni. A brit birodalmiság kutatásához való 

útmutatásban, az okok keresésében a következőkben a súlypontot a XIX. 

század vizsgálata fogja képezni. 

Az ideológia és a gyakorlat összefüggései 

A birodalmiság szellemi alapjait a XIX. század nagy eszméi között kell 

keresni, így a tárgyalt téma kapcsán az idealista és konzervatív filozófia 

nagyobb képviselői és a politikatörténet tanulmányozása is egyaránt 

szükséges. 

Először az ideológia és gyakorlat kifejezéseket kell pontosítanunk, ugyanis 

a két fogalom a korszak uralkodó elvi alapvetéseinek és logikájának 

megfelelően igen nehézkesen lenne szétválasztható, ami elsőre furcsának 

hathat, és némi kifejtésre szorul. A legtöbb XIX. századi nyugati 

értelmiséginek, köztük is leginkább a német idealizmus szellemi követői 

számára magától értetődő a progresszió és az értelmesség, de 

általánosságban véve is elmondható, hogy a tudományok kialakulásának 

korában széles körben örvendett népszerűségnek ez a megközelítés. Ha a 

gondolkodó egyén ránéz a világtörténelemre, akkor mindig azt látja, hogy az 

ember óhatatlanul fejlődésre van ítélve, hiszen az egymást követő történelmi 

korszakok relatíve fejlettebbek az előzőnél. Egyfajta lépcsőként 

értelmezhető a(z) (európai) történelem, melyben a fejlődés lineáris, és a 

lépcsők tetején a korfelfogás szerint egyértelműen a világszabadság áll.174 

Nem véletlen, hogy a nyugati országokban a legelőrehaladottabb az általános 

szabadság mértéke, hiszen ők járnak a történelmi fejlődés élén, szemben a 

keleti despotizmusokkal vagy az afrikai törzsi államokkal. Az ilyen 

teleologikus és végső értelmet feltételező elgondolások nem csak a britek és 
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általában véve az imperialisták civilizációs ranglétrán való előkelő 

pozíciójukat voltak hivatottak biztosítani, de ebben látták az „ész korának” 

beköszöntét is. Az ideológia és gyakorlat összefüggéseinek kulcsállítása a 

következő: „Ami ésszerű, az valóságos; s ami valóságos, az ésszerű”175.  

Az ideológia, aminek mibenlétére kívánok rávilágítani, mögöttes 

eszmeiséget feltételez. Az eszme mint olyan pedig összekapcsolható az 

ésszel, amiből pedig a világ egésze magyarázható – elvégre a feltevés az, hogy 

minden logikus, egymáshoz kapcsolódó és ésszerű a világban. Így tehát ha a 

brit birodalomnak van ideológiája, ami szükségszerűen ésszerű, akkor 

természetéből következik, hogy elidegeníthetetlen annak gyakorlatától, 

elvégre csak az eszmeiségnek van és lehet valósága – állítja a hegeliánus 

megközelítés. 

A birodalmiság konzervatív koncepciója 

Az angol közélet demokratizálódásának folyamatában elengedhetetlen 

fontosságúnak bizonyultak a választójogi reformok. Ez vezetett oda, hogy 

az udvar arisztokratáit tömörítő tory klubpárt a század folyamán átalakult 

egy széles néprétegeket magába foglaló modern politikai párttá, a 

„birodalom pártjává”. A konzervatív párt fejlődéstörténete és a birodalmiság 

koncepciójának kialakulása között egyértelmű összefüggések vannak.  

Benjamin Disraeli, a modern politikai regény műfajának 

megteremtője,176 1841 és 1852 között írja meg legfontosabb regényeit, 

melyek közül a trilógiát alkotó Tancred, Coningsby és Sybil lefektették a jövő 

konzervatív gondolkodásának alapjait. Az utóbbi mű alcíme Two Nations,177 

mely a kortársak beszámolói alapján az egyik legjobban sikerült írása volt. 

Disraeli koncepciója szerint az ipari forradalom nyomán Anglia két nemzetre 

szakadt, az egymással semmilyen érintkezésben nem levő gazdagokra és 
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szegényekre. Az aranyozott szobában ülő gentlemanek és a megélhetésükért 

küzdő, munkájukat vesztett mezőgazdasági munkásság érdekeit egyeztetni 

kell. A birodalom az az intézmény, mely a gazdagot és a szegényt is ugyanúgy 

összeköti, annak javaiból, ha különböző mértékben is, de részesülhetnek. 

Míg a tehetősebb rétegek számára a birodalom katonai és adminisztrációs 

posztok, tehát előrelépési lehetőségek sorát kínálta, addig az egyszerű 

manchesteri postakocsisnak a relatív vásárlóereje növekedett folyamatosan 

az olcsó tömegtermékek megjelenésének köszönhetően. 

A birodalmi ideológia kidolgozása Disraeli nevéhez köthető, mely 

elsősorban a történelem sajátos értelmezésén alapul. Az az évszázados 

antagonizmus, amely a whig és a tory párt között húzódik, alapozza meg a 

konzervatív interpretációk178 alapját. Lényegében a korona és a nemesség 

harca fedezhető fel ebben a hasonlatban. A korona rendeltetéséből fakadóan 

a központi hatalom minél nagyobb mértékű érvényesülését szorgalmazza, 

akár a zsarnokság szintjéig is; míg a nemesség ennek ellenében szervezi meg 

magát, a szabadság és az autonómia kiszélesítéséért küzd. Disraeli 

értelmezése szerint, aki egyébként saját magát a korona hívének tartja, ez a 

szabadságért való fellépés nem közösségi érdekeket szolgál. Az egyes vidéki 

arisztokraták ugyanis önös érdeküket akarják érvényesíteni. Míg a korona 

történeti fejlődése során, az alkotmányos korlátozásoknak köszönhetően 

elvesztette zsarnoki mivoltát, és annak helyére a központilag szervezett 

nemzeti érdekképviselet került, addig a whigek a nemesi hagyományaiknak 

megfelelően családi klikkekbe szerveződve saját érdekeket képviselnek. Az 

elgondolás szerint az általános whig érdek egy mindenkori gyengekezű 

uralkodó, lényegében egy velencei típusú oligarchia kiépítése, ahol gyengék 

az autonóm állami intézmények. Disraeli egyébként folyamatos ideológiai 

vitában áll pályafutása során a Jeremy Bentham elveit osztó whigekkel, és 
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reálpolitikusként a történelemértelmezéseit igyekszik úgy megfogalmazni, 

hogy abból politikai tőkét lehessen kovácsolni. 

Mivel saját belátása szerint a birodalom pártja csak a toryk lehetnek, 

ezért a hatalomtól a lehető legtávolabb kell tartani a liberálisokat, elvégre, 

ahogy 1872-ben fogalmaz, „kormányéveik alatt végig azon munkálkodtak, 

hogy felbomlasszák az impériumot”.179 Az igazsághoz azonban 

hozzátartozik, hogy az összesen több mint kilenc évig kormányon levő 

Henry John Temple, Palmerston gróf, aki a whigek táborát sokáig vezette is, 

semmivel sem fordított kevesebb figyelmet a birodalom építésére és 

gyarapítására, mint később Disraeli. Ebből következően talán érthető is, 

hogy miért gúnyolták Palmerston grófot renegát torynak. Fontos tehát 

hangsúlyozni: annak ellenére, hogy a birodalmi koncepció kidolgozása a 

konzervatívok érdeme, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a liberálisok 

kevésbé hittek volna az imperialista korszellemben. Így a politikai 

nyilatkozatok és parlamenti csatározások színterén kívül, valós különbséget 

alig lehetett felfedezni a két párt birodalompolitikája között. Sőt Palmerston 

első miniszterelnöksége alatt, 1852-ben, maga Disraeli fogalmozott úgy 

pénzügyminiszteri minőségében, hogy „[n]yakunkba akasztott malomkövek 

ezek az átkozott gyarmatok”. Emellett elutasította a masszív tengeren túli 

terjeszkedést és a kormányfő nemzetközi intervenciós politikáját, ami 

tárcájának jellegéből fakadóan teljesen érthető, hiszen az államháztartás 

stabilitására nézve ezek igen komoly terhet jelentettek. 

A birodalmi politika gyakorlata 

A pártpolitikai csörtéken kívül, melyek a brit birodalmiság ideológiáját 

formálták, érdemes felvázolni a gyarmatosítás nem elméleti vonatkozásait is. 

A napóleoni háborúkat lezáró 1815-ös bécsi rendszer180 alapjaiban határozta 
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meg az európai külpolitika jellegét az elkövetkezendő évtizedekre. A Mittel-

Europa koncepció, a monarchizmus, legitimizmus és a kontinentális 

egyensúly elvei adták a diplomáciai párbeszéd alapjait, illetve ezek voltak 

hivatottak biztosítani a kontinens politikai stabilitását – ez pedig lehetővé 

tette London számára, hogy az 1783-as béke okozta katasztrófa veszteségeit 

elkezdje pótolni új, Európán kívüli területek megszerzésével.  

A napóleoni háborúk megnyerését és a spanyol gyarmatbirodalom 

összeomlását követően a globális brit tengeri fölény megszilárdulásával 

adottak lettek a körülmények a tengeren túli hódítások egy újabb 

hullámához. Így elmondható, hogy míg a század első fele az a brit birodalom 

kiépülésének és felemelkedésének kora, addig a század második fele a valódi 

aranykor. Mivel London világszerte rendelkezik ekkor még autonómiával 

nem bíró koronatámaszpontokkal, és érvényt tud szerezni politikai, 

gazdasági és katonai érdekeltségeinek, ezért a brit birodalom a többi 

imperialista nyugati országtól elkülönülő kategóriát alkot. Az angol és 

világtörténelem során ugyanis első ízben fordult elő az, hogy egy állam és 

egy nemzet, kívánalmainak megfelelően bármikor fel tudott lépni érdekeinek 

védelmében a Föld bármely pontján. Az angol imperializmus ugyan 

kapcsolódik az európai országok főként kontinentális törekvéseihez, de attól 

el is különül a szigetország sajátos geopolitikai helyzete miatt.181 Nem is 

beszélve arról, hogy Nagy-Britannia jelentős kereskedelmi- és hadiflottája, 

illetve kiterjedt tengerentúli birtokrendszere, különös tekintettel az indiai 

területeikre, nagyságrendekkel előnyösebb pozíciókat garantált az 

imperialista törekvéseknek. 

A sikerek magyarázata az angol történetírás szerint a kontinentális 

Európáénál jelentősebb és mélyebb birodalmi hagyományokban keresendő. 

Nagy-Britannia története ugyanis csak a birodalom kialakulásának 

perspektívájából nyerhet értelmet. Az állítás szerint tehát a britség és a 
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birodalmiság egymástól elidegeníthetetlen kifejezések. A valós diskurzus 

igazából nem is az előző állítás helytállóságáról zajlik, hanem azon, hogy 

miért kezdődött el a birodalomépítés. Ennek megválaszolására már a 

viktoriánus kortársak is több alkalommal vállalkoztak, elméleteik pedig 

nagyban hozzájárultak Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának 

következetes birodalompolitikájának kialakításához. Richard Coben, a 

szabadkereskedelempártiak egyik vezéralakja, arra hívja fel a figyelmet, hogy 

ha a birodalom el akarja kerülni az Egyesült Államokéhoz hasonló 

függetlenségi háborúk kirobbanását, akkor igyekeznie kell elkerülni a 

közvetlen és központosított igazgatás kiépítését. Ehelyett a kereskedelmi 

kapcsolatokra kell helyezni a hangsúlyt, ezzel tehermentesítve Londont a 

kormányzás felelősségvállalása alól, de megőrizve gazdasági fölényét. Coben 

nézetét a területek feladására ugyan nem pártolták a kormányzatban, de 

sokáig az elveinek megfelelően, a külpolitika irányvonalait a brit 

állampolgárok jogainak és tulajdonának védelme adta. 

Valójában éppen ez utóbbi megfontolás vezetett az expanziós 

törekvések megindulásához, ugyanis a növekvő hazai gazdaság és a 

tőkefelhalmozódás hatására a City részvényesi a világ egyre több pontján 

fektettek be jelentősebb összegeket, mely megkívánta a kormányzattól, hogy 

lépjen fel, és biztosítsa a szabad vállalkozás feltételeit. A felkelések leverése 

és az egyes brit birtokok körüli területek pacifikálása egyaránt szükségessé 

tették az állami beavatkozást, amit nem egy esetben maguk a vállalkozók 

vagy a helyi tisztek kezdeményeztek. Hozzá kell tenni, hogy sokszor éppen 

a stabilitás érdekében megkezdett területfoglalás vezetett destabilizációhoz, 

mint látható India esetében is.  

Összegzés 

A brit birodalom egy kikerülhetetlen történeti alakulat, amely a XIX. 

század második felében az egész világra kiterjedő hatalommal rendelkezik. 

A hatalom megnyilvánulásai az intézmények, melyeket gyakorlati 
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megközelítésnek neveztem. Ezeket az intézményeket azonban a váltakozó 

tory és whig kormányzatok szellemisége hatja át, ezek határozzák meg a 

működési elveket és a stratégiákat – és ezek végül a brit birodalmiság 

ideológiáját alkotják meg. Csak a gyakorlat és az ideológia együttes 

értelmezése adhat a valósághoz közeli képet arról, mit is jelent az angol 

imperializmus. 
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LOVÁSZ ÁDÁM 
   

AZ ATEIZMUS HELYE HERMAN MELVILE MOBY DICK 

CÍMŰ REGÉNYÉBEN 
 

Az irodalomtörténetben ritkaságszámba megy a pontos 

korszakolhatóság. Herman Melville Moby Dick vagy a Bálna című regénye 

azon nagy munkák egyike, amely nemcsak a korszellem vagy a társadalom 

helyzetének jelzésére szolgálnak: végtelenül több bármely kontextusnál, 

korszakalkotó mű. De a munka egyediségét valóban a formaisága nyújtja, 

vagy valamilyen mély, szimbolikus tartalomban kell keresnünk azt? 

Határozott állításunk, amelyet egy sajátos olvasaton keresztül kívánunk 

kibontani, hogy Melville regénye nem kevesebb, mint egy premetafizikai-

teológiai meditáció a modernitás lényegéről. Legmélyebb alaprétegét 

tekintve a kozmosz és a modern ember viszonya alkotja a regény 

cselekményének voltaképpeni tárgyát. Arra a kérdésre keresi a választ 

Melville, hogy miképpen alakul át a hagyományos világkép utáni korszakban 

a világhoz való viszonyulás. Mit jelentenek a teológiai evidenciákat nélkülöző 

korban számunkra az olyan fogalmak, mint az élet, az igazság vagy a szabadság? 

Tézisünk szerint a Moby Dick olvasható a modernitás lényegét olykor 

kifejezetten kellemetlen őszinteséggel firtató gondolatmenetként, filozófiai 

elemeket sem nélkülöző értekezésként. Végső soron történelemfilozófiai 

tétje van a narratívának. Nem tárgyunk bármely korábbi értelmezés 

revideálása vagy diszkvalifikálása. Az igazság igazság szerint a maga 

hozzáférhetetlenségével, kifürkészhetetlenségével tűnik ki az összes létező 

és az összes kategória közül. Arisztotelész a következőt írja az igazságról: 

„bár senki sem ragadhatja azt meg méltóképpen, nem is tévesztheti el 

teljesen, hanem ki-ki tud valami helyeset mondani, ami a dolog 
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természetének megfelel.”182 A dolog önmagában való természete nem 

feltárható a tudás számára. Mindenki hozzáfér valamilyen módon az 

objektumhoz. Hasonlóképpen, a fehér bálna vagy a róla szóló számadás által 

képviselt igazsághoz való hozzáférés tekintetében ugyanilyen 

egyenértékűséget állíthatunk fel. Minden értelmezés, még a lehető 

legtévesebb is, megnyit egy perspektívát, beragyogva azt a sötét leviatáni 

testet, mely a hullámok alatt úszik. A mű jelenléte, több mint félezer oldala 

könnyen hathat nyomasztó teherként, de felfoghatjuk egy ragyogó, 

termékeny országként is, melynek hullámzó mezői az önfeledt értelmezésre 

szólítják a vággyal beoltott felfedezőt. 

Első kérdésünk az, miben rejlik a Moby Dick egyedisége? Miért 

tekinthetjük ezt a művet korszakalkotónak? Egyáltalában, mit jelent 

korszakalkotónak lenni? A korszakalkotás mint kifejezés már önmagában 

tartalmazza a teremtésigényt. Úgy lép fel a korszakalkotó mű, hogy 

minőségét tekintve új időt kíván teremteni. Megtöri az eddigi 

korszakolásokat, bevezet valamit, ami korábban elképzelhetetlen volt. Hol 

található az a sajátos törés – ha tetszik, az az esemény –, amellyel Melville 

bevezet az amerikai polgárháború előtti szépirodalomba? Először is, 

gondolatmenetünk azt igényli, hogy a pusztán formai sajátosságokra való 

hivatkozás lehetőségét mérsékeljük. Ennek érdekében utalnánk ezen a 

ponton Sheila Post-Lauria irodalomtörténészre. 1990-es tanulmányában 

meggyőzően érvel amellett, hogy a Moby Dick újdonságerejét hibás volna a 

vegyes írásmóddal (mixed form) azonosítani. Ezen tézis alapján Melville 

improvizáció útján sajátos egyveleget alkotott a realista és fantasztikus 

tartalmak között, ami számottevő újítás, sőt, szakítás volna a korábbi 

irodalmi konvenciókkal.183 Formáját tekintve Melville regénye egyáltalán 

nem tekinthető olyan mértékű újításként, mint amilyet a recepció utólag 
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konstruál meg hermeneutikai misztifikációk és félreolvasások útján. Mint 

Post-Lauria fogalmaz, „a metafizikai gondolatmenetek, a zsáner-

eltolódások, a shakespeare-i konvenciók, és a románc és a tények vegyes 

használata – amelyeket utólag Melville innovációiként könyvelnek el – a 

’vegyesformájú’ zsánerban is mind megtalálhatóak, amely egy népszerű, 

mégha szubverzív tendencia is volt a korszak amerikai szépirodalmában.”184 

Egyáltalán nem számított furcsaságnak a korszak divatos regényeiben és 

útibeszámolóiban a realizmusnak a képzelettel való egyesítése. Sőt Post-

Lauria szerint az olvasóközönség részéről kifejezett igény jelentkezett a 

metafizikai spekulációkra vonatkozóan. Az elbeszélés struktúrájának 

mintegy elvárt elemét alkotta a filozófiai igazságokra irányuló gondolkodás. 

Melville mellett a műfaj egy jóval kevésbé ismert alakja és teoretikusa, 

Edward Bulwer-Lytton nélkülözhetetlennek tartotta a metafizikai 

komponenst a vegyesformájú irodalomból, amely, definíciója alapján, „se 

nem egészen allegória, se nem egészen tényszerű, hanem időnként 

mindkettő egyszerre.”185 A kor általános felfogása alapján némi 

fantasztikum, a képzelőerő által átszőtt látás híján aligha lehetünk képesek a 

jelenségek megismerésére. Post-Lauria vizsgálódása alapján a vegyesformájú 

regények visszatérő tárgya az igazság feltárása, amelyet leggyakrabban a 

sötétségen és megpróbáltatáson keresztül érnek el a szereplők. 

Elkerülhetetlenül és kibogozhatatlanul összekeverednek a spekulatív elemek 

a valóságos, olykor kifejezetten tudományos empirikus tartalmakkal. 

Ennyiben választ találunk arra a kérdésre is, milyen funkciót lát el a mű 

közepén szereplő harminckettedik „cetológiai” fejezet, amelyek a kor 

bálnatudományi ismereteiről nyújt egy lexikális, már-már pedantérikusként 

ható áttekintést. J. A. Ward azon észrevétele, mely szerint Melville egyedi és 

unikális „pozitív művészeti teljesítményének” tekinthetőek a cetológiai 
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fejezetek, mindenképpen árnyalandó azzal, hogy a tényszerű tartalmak 

betoldása általánosan elterjedt fogás volt a 19. század közepének romantikus 

regényeiben.186  

Ennyiben tehát jó okunk van kételkedni azt illetően, hogy a Moby Dick 

individualitása a formában rejlene. Az a benyomás uralkodik el az olvasón, 

hogy formai tekintetben nagyon is kevés újdonság található. Miként Post-

Lauria fogalmaz, „Melville a tények narratív szubverzióján keresztül 

visszatükrözi a vegyesformával operáló írók kollektív gyakorlatát.”187 Tény 

és képzelet egymást átszövő struktúrát képeznek a formai hibriditást 

elfogadó vegyesműfajú észak-amerikai irodalomban. Mindazonáltal Ward 

értelmezéséből is kinyerhetünk egy termékeny mozzanatot, nevezetesen a 

mítoszteremtő igény azonosítását. A bálnatudományi fejezetek részletessége arra 

enged következtetni bennünket, hogy Melville ezáltal a perspektívák 

megsokszorosíthatóságát kívánja elérni. Ezáltal a szigorúan empirikus keret 

elégtelennek bizonyul: egyetlen regiszter sem nyújt számunkra egészen 

kielégítő képet a magában való bálnáról mint élő valóságról. A 

bálnatudomány pedantérikus előadásán keresztül „a tudományos keret olyan 

jelentések hordozójaként mutatkozik, amelyek a bálnát a tudomány által 

kimeríthetetlen lényként tételezik.”188 A mérhetetlenség és 

reprezentálhatatlanság hangsúlyozásával az elbeszélés folyamatosan 

érintkezik a megistenítés igényével. A bálna szakrális többlet hordozója, ami 

számunkra bizonyító erővel bír a teológiai és történelemfilozófiai mozzanat 

kiemelése tekintetében. Ahhoz, hogy megérthessük annak a 

szentségtörésnek a diabolikus súlyát, amelyet Melville a lehető legdurvább 

módon végrehajt, látnunk kell a bálnát úgy, amiképpen Melville szeretné, 

hogy olvasói lássák azt. Az idolum ledöntését törvényszerűen a 

felmagasztalásnak kell megelőznie. Példaként vehetjük az ámbracet fejének 
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leírását: „ha nézed, önkéntelenül is megérzed lenyűgöző méltóságának 

roppant felsőbbrendűségét.”189 Mi egyéb volna ezen leírás, mint egy 

prehistorikus, akár az ember történetiségét is meghaladó istenség ábrázolása? 

A bálna mitikusságának képzetét csak fokozza a lefordíthatatlan mivolta. Az 

ámbracetek tele vannak rejtélyes, referencia nélküli jelekkel, amelyek a 

megismerhetetlenség bizonyosságaiként szolgálnak. Egyedül arról lehetünk 

bizonyosak, hogy a cet bőrén lévő horzsolások és karcolások, a 

küzdelemként azonosítható élet jelei, örökkön-örökké hozzáférhetetlenek 

lesznek számunkra: „ezek az ábrák hieroglifaszerűek, vagyis ha a piramisok 

falán látható titokzatos jeleket hieroglifáknak nevezzük, akkor itt is ezt a szót 

kell használnunk.”190 Ugyanakkor, szemben a megfejtett egyiptomi jelekkel, 

az ámbráscet hieroglifái még misztikusabbbak, az utóbbiak jelentéseit 

sohasem tárhatjuk fel. Ishmael sejt valamilyen kommunikációt a bálnák 

horzsolásaiban, de ő maga sem képes megfejteni ennek szemiotikai 

jelentését. 

Olyan istenként tűnik fel a bálna, amelynek útjai és jelei egyaránt 

kifürkészhetetlenek a történelmet átlátni óhajtó ember részére. Több mint 

bármely állat: valóságos istenség, amely mintha kiemelkedne a maga 

magasztosságán és nagyságán keresztül az élővilágból. Azonban hangsúlyos, 

hogy Melville többször is utal még a mitikus ábrázolásmódok elégtelenségére 

is. Az „élő leviathán”, „tele nagysággal és jelentőséggel”, általában a tenger 

hullámai közé húzódik vissza, ennyiben nem tekinthető túlságosan reális 

igénynek a róla szóló hiteles képzőművészeti ábrázolás elvárása.191 Misztikus 

mivolta kizárja az egészen hitelesnek nevezhető reprezentációt, élő 

valóságának rejtélynek kell maradnia számunkra. A vele való szembesítés a 

misztikus élmények egyikének tekinthető, olyan fokú elemi erővel bír 

Melville szerint a bálna ábrázata. A bálna homloka, amikor a megfigyelő 
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észlelésének homlokterébe kerül, kényszerítő erővel bír; fenségessége a 

csodálaton kívül nem enged más érzelmi megnyilatkozást a felszínre törni. 

Miképpen Melville fogalmaz, „a nagy ámbráscetnél ez a homlokban lakozó 

magasztos és hatalmas, istenszerű méltóság oly roppantul fel van nagyítva, 

hogy szemtől szembe nézve jobban érezteti veled az istenséget és a szörnyű 

hatalmakat, mint bármi más az eleven természetben.”192 Nem kerülheti el 

azonban figyelmünket azon körülmény sem, hogy a bálnák iránti imádat, a 

biocentrikus etikai pozíció, legfőbbképpen az elbeszélő álláspontját jellemzi, 

és még ő sem egészen vallja magáénak. A melville-i világlátás ambivalenciája 

az élet sokoldalúságának, valamint eredendően diszharmonikus voltának 

eszméjében rejlik. Melville egy olyan időszakban írja regényét, amelyet 

alapvető módon jellemez a világkép radikális átalakulása. Valóságos 

kopernikuszi fordulatot eredményez a 19. század közepén a darwiniánus 

biológia térnyerése, domináns tudományos paradigmává válása. Eric Wilson, 

némi leegyszerűsítéssel, Darwin pozíciójával azonosítja a nem-emberi 

létezőkkel együttérző Ishmaelt, az elbeszélőt, míg Ahab kapitány autoriter 

figuráját a pre-darwiniánus pozíciókkal azonosítja, amelyek az ember 

metafizikai kitüntetettségét vallják.193 

A két azonosítás, mint látni fogjuk, mégsem ilyen egyszerű. Ahab 

kapitány monomániájában Wilson a hagyományos metafizika iránti 

ragaszkodást véli felfedezni, csakhogy ezt éppoly erővel láthatjuk 

érvényesülni az elbeszélő részéről is, a terjedelmes ontológiai tárgyú 

monológokban. Divatos Ahab kapitányt az emberi despotizmussal, a 

hierarchikus világképpel azonosítani. Vele szemben képviselné Ishmael – és 

ezen keresztül Melville – a nem-hierarchikus, nem-emberi létezők 

heterogenitására való nyitottság etikáját. Csakhogy ezáltal a melville-i 

világkép egyik legfontosabb sajátosságáról mondanánk le. Amennyiben 
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elfogadjuk, hogy Melville biocentrikus ontológiai téziseket fogalmaz meg a 

regény műfaján keresztül, ez még nem nyújt kielégítő választ számunkra az 

általa felvázolt természetkép ambivalenciáját illetően. Nézetünk szerint mi 

sem állt távolabb Melville írói szándékától, mint a természetnek vagy a 

legtágabban értett életnek vagy életelvnek bárminemű romantizálása és annak 

az emberi szférával való szembeállítása. Ennek ékes bizonyítékául szolgál az 

univerzális kannibalizmus metaforája, mellyel Melville összegzi az élet lényegét 

a következő életfilozófiai tárgyú részletben: 

„Tűnődjetek el, milyen álnok a tenger; hogyan siklanak legrettegettebb 

teremtményei a víz alatt, nagyobbrészt láthatatlanul, alattomosan 

elrejtve a kék szín legkedvesebb árnyalatai alá. Tűnődjetek el azon is, 

milyen ördögien ragyogó és szép legkegyetlenebb törzseinek nagy 

része, például a kecsesen finom alakú cápafajok. Tűnődjetek el még 

egyszer a tenger általános kannibalizmusán: itt minden teremtmény 

prédálja a másikat, s harcban állnak örökké a világ kezdete óta.”194 

Az egyetemes pusztítás és küzdelem darwiniánus víziója nem állhatna 

távolabb a természet eredendő harmóniájában hívő naiv biocentrizmustól. 

Valóban természetimádattal volna dolgunk Melville kapcsán? A tenger 

éppoly vérszomjasan diabolikusnak tűnik a fenti leírás alapján, mint a 

bálnavadászok. Utóbbiak nyereségvágya – minden legény egy meghatározott 

arányt kap az eladott bálnaolajból, a szinte szó szerint befolyó nyereségekből 

– valóban olyannyira eltérő volna a tenger aboriginális vérszomjától? Randall 

Bohrer tézise szerint Melville egy olyan modernista világlátást alkot meg, 

amely mégsem tekinthető a korábbi, mikro-makrokozmikus metafizikai 

perspektívákkal való egészleges szakításnak. Wilsontól eltérően, Bohrer 

érvelése szerint Melville a Moby Dick keretén belül sokkal inkább a 

tradicionális világkép inverzióját hajtja végre, semmint annak teljes körű 

lecserélését. A harmonikus világegészről szóló, platonista származású 
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képzeteket mintegy fejtetőre állítva egy önelfogyasztó, végtelenül kegyetlen 

és kaotikus kozmosz képletét kapjuk.195 A regény tárgya ezen tézis szerint a 

világ egésze, ennyiben a platonista kozmológia invertált folytatásaként 

értelmezhető. Nem kevesebbet nyújt olvasói részére Melville, mint egy egész 

ontológiát, amelynek etikai és filozófiai konzekvenciáit is levonja. A létezők 

nagy láncolatának eszméje alapján a világ analogikus viszonyok sokaságából 

alkotódik, amelyek egyetlen, racionálisan és hierarchikusan berendezett 

összhanggá összegződnek.196 Mivel Isten szavatolja a létezők rendjét, ez a 

rend csakis jó lehet, benne Isten kézjegyét látjuk érvényesülni. Mindaz, ami 

van, osztozkodik Isten eredendő jóságában, továbbá a mikro- és 

makrokozmosz között is korreszpondenciaviszony áll fenn. Bohrer 

olvasatában a Moby Dick a történet- és természetfilozófiai spekulációi okán, 

a létezők láncolatának egy heterodox átiratának tekinthető, amelynek tétje a 

rendnek a káosz általi leváltásában rejlik.197 Hasonló következtetésre jut 

Sarbu Aladár irodalomtörténész, aki hangsúlyozza azt a sajátos metafizikai 

inverziót, amelyet Melville és a kor egyéb észak-amerikai romantikusai 

egyaránt végrehajtanak. A romantikának Sarbu nézete szerint határozottan 

axiomatikus célkitűzésének tekinthető a felszín affirmációja, szemben a 

mélységet esszencializáló tradicionális világképpel.198 Az élet mint 

kannibalizmus metaforája eszerint esztétikai funkciót látna el. Elemi 

követelménye még a 18. századi racionalista metafizikáknak is – gondoljunk 

itt Immanuel Kant esztétikájára –, a világ rendjének tételezése a megismerő 

részéről. Racionálisan berendezett világunk rendjét az esztétikai tudat széppé 

avatja, sőt a szépség szemlélésén keresztül pedig eljuthatunk az egészet 

átszövő tervszerűség szemléletéig.199 Ezzel szemben a kannibalizmus és a 
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borzalom kiemelése. Még a legszebb látszatok alatt is a fogyasztás 

gyomorforgató, felzaklató, széttépő mozzanata található: „a külső, 

szenzuális látszatokat, még a legszebbeket is, a rettenetes felfalás tartja 

fenn.”200 Legelemibb szinten, az önfenntartás egzisztenciális igénye alatt is 

felfedezzük a tiszta borzadályt, a szüntelen megsemmisítést, a létezés 

örökkévaló kiüresítését. Elképzelhetetlennek bizonyul egy, a pusztítástól 

megtisztított élet. Az élet látható szépsége csupán felszínét alkotja a 

láthatatlan tartományok és világszintek szörnyűségének. Melville összegzése 

alapján „bár a látható világ sok vonatkozásban mintha szeretetből született 

volna, a láthatatlan szférák rémületből születtek.”201 

Ha bármilyen előjel illik Melville természetképéhez, akkor aligha 

tévedhetünk, ha „gótikus ökoesztétikaként” jellemezzük. Távol áll a gótikus 

esztétikától a természet felmagasztalása. Első látásra paradoxonnal van 

dolgunk, elvégre nem ugyanarról a Melville-ről értekezünk, aki ugyanezen 

művében istenségként jellemzi az ámbracetet? A bálna fenségessége 

ellentmondani látszik a vesztőhelyként felfogott anyagi világ gnosztikus 

szellemiségről árulkodó világlátásnak. Amennyiben az élet valóban 

borzadály, miképpen indokolhatóak a bálna fenségességét, sőt, szentségét 

hangsúlyozó sorok? Nézetünk szerint ebben a tekintetben is következetes 

módon jár el Melville. Művének megértése azt igényli részünkről, hogy az 

átmeneti mozzanatokat a végcél függvényében olvassuk. Mind az embernek, 

mind a bálnának avégett kell felmagasztosulnia, hogy annál mélyebbre 

zuhanhassanak együtt, lefelé az örvénybe, amelyet a mű előkészít számunkra. 

                                                           
megőrzi a teleológiát, sőt, a természet célszerűségének eszméje összekapcsolódik az 
esztétikai ítélőerővel. A szépség még a kantianizmusban sem válik le a 
célszerűségről, sőt a világ ésszerűségének jeleként értelmeződik. Még akkor is, ha ez 
az esztétikai megismerés egy kivetítés eredménye, ennek a tudatnak a lehetségessége 
is bizonyítja a világ rendjét, így az élet rendjével is összekapcsolódik az esztétikai 
szépség. ZUCKERT 2010: 321-368 
200 BOHRER 1983: 80 
201 MELVILLE 1994 [1851]: 233 
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Melville írásművészete a képrombolás ikonográfiájára vállalkozik. Idolumait 

avégett építi fel olyan nagy gondossággal és szorgalommal, hogy annál 

drámaibbként hasson azok felszámolása, a tenger mélyére való 

elsüllyesztése. A kannibalizmus egyetemessége egy univerzálisan parazitikus 

világ képletét nyújtja az olvasónak, melynek részecskéi egymást falják 

szüntelenül. Ahab kapitány ontológiai tételére utalhatunk ezen a ponton: „Ó, 

természet, ó, emberi lélek! mily kimondhatatlanul összefonódtak 

párhuzamaid! A legkisebb atom sem mozdulhat meg, élhet úgy az anyagban, 

hogy ne volna meg ravasz mása a lélekben.”202 Ebben a kozmológiában még 

a legkisebb világszinteket is átszövi az univerzális kannibalizmus. Az 

önmagukat megkettőző monászok saját analógiáikat is paraziták módjára 

fogyasztják. Anyag és szellem nem egymástól szigorúan elválasztható 

kategóriák, hanem az egyetemes önfelfalás két modalitását jelölik. Miként 

Bohrer kommentálja, „az anyagon élve, a melville-i monászok a velük 

analógiában álló monászokkal nem a reflexió útján kapcsolódnak össze, 

hanem az elemi duplumaik kannibalisztikus felemésztésén.”203 Ha egy 

mondatban kéne összegeznünk Melville gótikus kozmológiáját, akkor a 

következő tétellel élhetnénk: minden kannibalizmusa minden ellen. Vagyis, 

másképpen szólva, az élet lényegét elkerülhetetlen módon az önfelemésztés 

alkotja. Melville fejnélküli kozmoszából hiányzik bármely transzcendens 

létező, amelynek tervszerűsége legitimálná a világ rendjét. Sőt, még 

radikálisabban fogalmazva, a rend fogalma is hiányzik a konstrukcióból, 

mert ez feltételezne valamilyen arisztoteliánus értelemben vett első mozgatót. 

Mint látni fogjuk, a Moby Dick keretén belül minden istenség és istenpótlék, 

csődöt mond. Ha a természet vagy az élet princípiuma alkalmatlannak látszik 

a pozitív, egyesítő, univerzális alapelv szerepének a betöltésére, a jó Isten 

helyettesítésére, erre éppúgy alkalmatlannak kell bizonyolnia az önmaga 
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felszabadításán fáradozó ateista embernek is, amelynek mintapéldáját az 

önfejű kapitány, Ahab szolgáltatja.  

A modernitás embere maga mögött hagyja a tradicionális társadalmi 

berendezkedést és annak világképét. Potenciálisan létrejöhetnek új 

kísértések, a bizonyossággal kecsegtető illúziók. Egy ilyen kísértésként 

kódolódik a bálna. Szinte páratlan kegyetlenséggel rombolja le az ártatlan, 

érintetlen természet illúzióját Melville. Az a természet, amelyet a Pequod és 

annak legénysége behajóz, egy eleve kíméletlen, önelfogyasztó, fejetlen világ, 

amelynek mélyrétegei inkább a gonoszságról, semmint bármilyen jóindulatú 

Teremtő jelenlétéről tudósítanak. Bálnászati hajóról lévén szó, 

elkerülhetetlennek bizonyul a bálnavadászat ábrázolása. Mivel az 

ámbraceteket az olajuk kinyerése miatt vadászták, és az olaj túlnyomórészt 

az állatok hatalmas fejében található, a 19. században használatos eljárások 

az elkapott, a tengerben előzetesen már kivéreztetett bálnatetemek 

lefejezését igényelték: 

„Miután a Pequod bálnáját lefejezték, a testet lefejtették, a fejet a hajó 

mellett félig kiemelték a vízből – jókora része tehát még mindig 

szülőelemében lebeghetett. A feszülő hajó meredeken fölébe dőlt az 

alsó árbócfőt húzó roppant súly miatt, s azon az oldalon minden 

keresztárbóckar úgy nyúlt a víz fölé, mint egy daru; s a vértől csöpögő 

fej úgy lógott a Pequod oldalán, mint az óriási Holofernesé Judit 

övén.”204  

A bálna mint pótistenség lefejezésre kerül. A következetes hitetlenség 

minden bizonyossággal való szakítást jelent. Látszólag a kommerciális 

tényező elsőbbségét láthatjuk itt, a kapitalista modernitás által felszabadított 

termelőerők destruktivitásának egy művészeti reprezentációját. Az 

                                                           
204 MELVILLE 1994 [1851]: 356. Az utalás egy ószövetségi deuterokanonikus 
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megmenti a Nyugatot és Izrael népét egyaránt a kíméletlen babilóniai seregektől.  
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ökocídium valóban fontos, ám Melville kozmológiája mintegy előre 

ellehetetleníti a bálnához mint védendő értékhez való naiv 

ragaszkodásunkat. Hiába ragaszkodnánk a bálnához, az már lefejezésre 

került – nincsen valóságos bálna, amely egyáltalán alkalmas volna arra, hogy 

a transzcendens érték szerepét betölthesse. Viszont az Isten és Természet 

illúzióját követően vajon az Ember illúziójának is a felemésztődés válik a 

sorsává? Marc Richir fenomenológus Ahab kapitány szerepét, valamint 

annak affektivitáshoz való kapcsolódását emeli ki. Ahabot Richir egy paradox 

zsarnokként olvassa, aki vonzódik egy eredendő, Isten-előtti affektivitáshoz, 

amelyet Moby Dick, az Ahab által üldözött mitikus fehér bálna 

szimbolizál.205 Ahab nem egy tradicionális uralkodó, nem király vagy legitim 

fejedelem. Önmagát kifejezetten eltávolítja minden transzcendentalitástól. A 

hitetlen ember felett nem gyakorolhat uralmat semmilyen más szereplő vagy 

akarat, egyedül a saját akarata az, ami a kanti szubjektum számára törvényt 

szab. Aleister Crowley, amikor kinyilvánítja híres etikai principiumát –„nincs 

törvény a ’Tégy amit Akarszon’ túl” – valójában kifejezésre juttatja, tiszta 

formában, a kanti etikai imperatívusz belső magvát.206 Hasonlóan kantiánus, 

és, ennélfogva, kvintesszenciálisan modern etikai nézetről tanúskodnak 

Ahab következő felnagyoltként ható kijelentései: „Ne beszélj 

istenkáromlásról, ember; a napot is megütném, ha megsértene. Mert ha a 

nap megtehetné ezt, én megtehetném amazt; mindig minden játékban van 

valami becsületes, mivel a féltékenység uralkodik az egész teremtésen. De az 

a becsületes játék sem gazdám nekem, ember. Ki van felettem? Az 

igazságnak nincsen határa.”207 Mi egyéb volna ez, mint a felvilágosodás 

moráljának legtisztább megnyilvánulása? A modern szubjektum egyben 

individualista is, aki immáron szabad emberként nincsen ráutalva semmilyen 

normára vagy konvencióra a tiszta igazság lehatárolhatatlan, egyedülálló 
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felfénylésén kívül, ami az egóban és annak tulajdonában csúcsosodik ki. 

Ahab kapitány moráljának diabolikus és individualista morálja a sátánizmus 

erkölcse.  

Nem véletlenül beszél Richir ebben a vonatkozásban arról, hogy „a 

Pequod útja a szakadék felé vezet.”208 Ez a szakadék nemcsak azon örvényt 

jelöli, amely végül az elbeszélőn kívül az összes szereplőt, a fehér bálnát is 

beleértve, elnyeli. Ez a szimbólum a bizonyosságokat önmagáról levedlő 

erkölcs képletét is tökéletesen reprezentálja. Ahab volna Richir olvasata 

alapján a tökéletes ateista, aki az istenek elleni lázadás jegyében az 

öngyűlöletet is tökélyre fejlesztve végül minden hierarchiának, sőt, minden 

pozíciónak a lebontására vállalkozik. Ahab mint türannosz kénytelen 

azonosulni a bálnával annak érdekében, hogy még inkább gyűlölhesse azt, 

így a hajó felett gyakorolt diktatúrájának alapjaként Richir az öngyűlölet 

negatív energiáját fedezi fel.209 Az ateistának Istennel szembeni gyűlölete 

alatt az önmaga és minden élő ellen irányuló gyűlöletet találjuk, egy 

törekvést, amely mindazt, ami létezik, teljes erővel a szakadékba hajítaná. A 

Moby Dick apokaliptikus zárójelenetében lehullik a világ „leprás bőre”, alatta 

pedig megpillantjuk a minden hittől megtisztult világképet, annak groteszk 

és ragyogó mezítelenségében, „a világ halálát, az Isten és istenek halálát, és a 

Szakadék általi elnyelődést.”210 Richir levonja azt a konzekvenciát, amelyet 

bármely életközpontú, affirmatív olvasat szükségszerűen figyelmen kívül 

hagyna: a Moby Dick című regény, példátlan erővel és obszcenitással, egy 

fordított teremtés-történetet tár elénk, amelynek minden egyes alkotóeleme 

átesik az inverz-teremtés gyötrelmén. Ahab monomániája a 

következetességig végigvitt hitetlenség végállomásáig, a mindenre kiterjedő 

tagadás, a tiszta nihilizmus pozíciójához jut. Maradéktalan varázstalanítást 

hajt végre Ahab, még akkor is, ha útjának nem is az önelpusztítás volt a célja. 
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Bolygónk megölése, a földi természet kiírtása is tekinthető egyfajta 

célkitűzésnek, legalábbis logikai értelemben semmi sem zárja ki ennek 

megfogalmazását egy emberi lény részéről. Explicit természetgyűlölet híján 

is megteszi ezt az emberi faj. Önellentmondásmentes ateistának lenni annyi, 

mint affirmálni a szakadékot, és csatlakozni annak örvényléséhez. Ez a vágy 

a tiszta affektivitásban való együtt-örvénylésre irányuló szenvedély. „Melville 

zsenialitása”, fogalmaz Richir, „kétségtelenül varázstalanít bennünket, de 

meg is vált bennünket.”211 Megváltást jelent mindazon kötelékektől, amelyek 

a ragaszkodást hivatottak újrakódolni. Leválva a természet, a vallás, a család 

és a társadalom kódjairól, a szubjektum végre meglelheti a maradéktalan 

varázstalanodás végső stádiumát, a nyomorúságot és szenvedést kioltó 

pusztulást: „a kedves alkonyi tengeren és égen lebegve, együtt halt meg bálna 

és nap.”212 
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TÁBORI KATALIN 
   

AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANÍTÁSA  

DISZLEXIÁS DIÁKOKNAK IKT ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL 
 

A Központi Statisztikai Hivatal 2016/2017 és 2017/2018-as adatai 

alapján nőtt a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma Magyarországon. 

A diszlexia mint tanulási nehézség, a sajátos nevelési igény körébe tartozik a 

köznevelési törvény 2011. évi CXC. 4. § 25. pontja alapján. Az SNI-tanulók 

száma az általános iskolákban a 2015/2016-os tanévben 53 600 fő, ami az 

általános iskolások számának 7,2%-át jelenti. Az általános iskolába járó 

sajátos nevelési igényű tanulók száma a 2016/2017-es tanévben 2,1%-kal, 

1100 fővel tovább emelkedett. Ez a 2017/2018-as tanévben összesen 54 700 

gyermeket jelent. A csökkenő általános iskolai tanulószám mellett arányuk 

7,4%-ra nőtt. A sajátos nevelési igényű tanulók száma közel 500 fővel, 0,9%-

kal tovább emelkedett az általános iskolákban. A 2017/2018-as tanévben 

létszámuk 55,2 ezer fő, ami az általános iskolások számának 7,5%-át 

jelenti.213 Ezekre a jelentős és egyre növekvő számokra a közoktatásnak 

reagálnia kell. 

A kutatás először szakirodalmi áttekintéssel bemutatja a diszlexia 

jellemzőit, majd olyan fejlesztő módszereket mutat be, melyeket a 

gyógypedagógusok már sikeresen használnak a diszlexiás diákok 

készségeinek fejlesztésére, és melyek beépíthetők az angol vagy bármilyen 

más idegennyelv oktatásába is. 

A nyelvtanárok felelőssége nagy a diszlexia kiszűrésében: a diák tanulási 

nehézségeit elsősorban a nyelvtanárok megfigyelései alapján 

diagnosztizálhatják a szakemberek vagy az iskolai fejlesztő pedagógus. Sok 

esetben a diákok az anyanyelvükön sikeresen kompenzálják az olvasási 
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nehézségeket, így amíg be nem lép egy új nyelv, nem merül fel a diszlexia 

mint tanulási nehézség.214 Fontos, hogy a tanárok minél hamarabb kiszűrjék 

a tanulási nehézséggel rendelkező diákokat, mivel, minél később derül fény 

a tanulási nehézségre, azt annál nehezebben lehet fejleszteni215, pedig a 

diszlexia már korán, 2-3 éves korban kimutatható.216 

A diszlexia olyan képességek és nehézségek kombinációja, melyek 

befolyásolják a tanulási folyamatot a helyesírás, írás vagy olvasás terén.217 A 

diszlexia mind a négy fő készségre hatással van, amely az idegen nyelv 

elsajátításában játszik szerepet. A diszlexia nem csupán az olvasás- és 

íráskészséget rontja, hanem a hallás- és a beszédkészséget is.218 A hallás utáni 

értést megnehezíti a lassú információfeldolgozás, a diszlexiás diákok 

nehezen differenciálják a hangokat, sokszor keverik a hasonló hangzású 

szavakat és nehezükre esik a hosszú, bonyolult mondatok értelmezése.219 

Jinghua 2013-as kutatása kimutatta, hogy a hallás- és beszédkészség 

korrelál: az egyik fejlesztése javítja a másik készséget, azonban az egyik 

gyengébb volta magával vonja a másik gyengeségét.220 A diszlexiások 

nehézségei a beszédben, a lassú információfeldolgozás lassú reakciókat 

eredményezhet. Nehézségeik lehetnek gondolataik kifejezésével, a szavak 

előhívásával, a mondatszerkesztéssel, a kiejtéssel, melyeket beszédhibák is 

kísérhetnek, ilyenek a dadogás vagy a hadarás.221 

A diszlexiával diagnosztizált tanulók képességeit változatos 

eszközökkel lehet fejleszteni. A multiszenzoros fejlesztés, ami megkönnyíti 

a tanulás elsajátítását, a fejlesztő pedagógusok és a gyógypedagógusok egyik 
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bevett módszere a sajátos nevelésű igény esetén. A multiszenzoros tanítás 

lényege, hogy a diák egyszerre használja a vizuális, az auditív és a 

kinesztetikus (mozgással kapcsolatos) csatornáit tanulás közben.222 

Minden tanuló rendelkezik olyan preferált csatornával, amelyen 

keresztül a legkönnyebben fogadja be és dolgozza fel az információt. A 

három fő csatornára (vizuális, auditív, kinesztetikus) egy-egy tanulási stílus 

épül, mely azt írja le, hogy a diák milyen formában tudja leghatékonyabban 

feldolgozni a tananyagot. Gyarmathy szerint, bár mindhárom csatornán 

keresztül képesek vagyunk információ befogadására, mégis a domináns 

csatorna és a domináns tanulási stílus használata nyújtja a legjobb 

eredményt.223 

Egy csoportban a diákok tanulási stílusa eltérhet, ezért, ha csak egy 

csatorna aktivizálódik a tanítás során, akkor ez bizonyos tanulóknak kedvez, 

másoknak viszont hátrányt jelent.224 A diszlexiások általában a kinesztetikus 

csatornájukon keresztül tudják az információkat a leghatékonyabban 

elsajátítani, míg az auditív és/vagy a vizuális információfeldolgozás gyakran 

nehézséget jelent számukra.225  

Sajnálatos módon a hagyományos oktatási rendszer az auditív és 

vizuális csatornákat részesíti előnyben a kinesztetikus csatorna rovására.226 

Azonban, ha a tanítási gyakorlat kombinálja a különböző csatornákat és 

tanulási stílusokat, akkor ezzel nemcsak a sajátos nevelésű igényűeknek, 

hanem minden tanulónak kedvez, mert mindannyian a domináns tanulási 

stílusukat tudják használni, egyúttal fejleszthetők a gyengébb 

információfeldolgozási csatornák is.227 Ezek alapján a diszlexiásoknak 

megfelelő módszerek minden diák számára megfelelő tanulási technikákat 
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biztosítanak. Míg a nem diszlexiás nyelvtanulók esetében a multiszenzoros 

technikák hatékonyabbá teszik a tanulást, a diszlexiás nyelvtanulóknál 

elengedhetetlen ezeknek a módszereknek az alkalmazása.228 

Covello kutatásában összehasonlítja a nem diszlexiás agyat a diszlexiás 

aggyal.229 Az olvasásért a bal agyfélteke felelős, mely a betű-hang 

dekódolásáért és a szó vizuális felismeréséért felel. A leírt szó belső beszéddé 

alakul, ezért olvasás közben a frontális lebeny is aktívvá válik. Azonban a 

diszlexiás agyban kevesebb a szürkeállomány, és nem fedezhető fel a 

nagyobb bal agyfélteke aszimmetrikus volta sem. A diszlexiás agyban a 

frontális lebeny, mely belső beszéddé alakítja a leírt szót, olvasás közben nem 

dominál, emiatt szükséges a leírt szöveg helyett a vizuális ingereket előnyben 

részesíteni.230 

Covello kutatása szerint a fonológiai feldolgozás nehézségének 

kompenzációjaként a diszlexiás agy aktív hallgatóvá tud válni, továbbá az 

audiovizuális integráció agyi területein a diszlexiásoknál megfigyelhető a jól 

olvasókénál jelentősen nagyobb aktivitásváltozás.231 

A diszlexiásoknak általában erős a kinesztetikus csatornájuk.232 A 

taktilis módszer az érintés, a kinesztetikus módszer a mozgás ingerét 

használja fel. A taktilis módszer a multiszenzoros technikák egyike, melyben 

az érintés és a vizuális inger egyszerre van jelen. A bal kéz információját a 

jobb agyfélteke dolgozza fel, a bal agyféltekében van a vizuális ingereket 

feldolgozó központ, ezért a balkezes diszlexiásoknak ez a módszer a két 

agyfélteke közötti összeköttetést is tudja fejleszteni. A jobbkezesek számára 

azért megfelelő ez a módszer, mert a jobb kéz információját és a vizuális 

ingereket is a bal agyfélteke dolgozza fel.233 
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A kinesztetikus csatornákat aktiváló módszer a szavak és betűk 

rajzolása a padon vagy a levegőben. A szavak és a betűk képe egy 

mozdulatsorral kapcsolódik össze.234 A diszlexia mellett sokszor 

megjelenhet a diszgráfia mint tanulási nehézség, így a szavak levegőbe 

rajzolása elősegíti, hogy a diák a görcsös ceruzakezelés helyett szabadon 

mozgathassa a kezét, így a szavak elsajátítása még könnyebben 

megtörténhet.235 

A vizualitás terén a nyelvtani kategóriák színkódolása segít a nyelvtani 

szerkezetek megértésében és a mondatszerkezet felépítésének megértésében 

is.236 Nijakowska kutatása szerint a diszlexiás tanulóknak gondot jelenthet a 

sorozatok megjegyzése. Előfordulhat, hogy az olyan alapvető nyelvtani 

kategóriák mint a főnév, az ige, az alany, az állítmány vagy a jelző 

jelentésének feldolgozása is nehézségekbe ütközik. Ebben segíthet a 

mondatrészek színkategorizálása. Az angol nyelvben a mondatoknak 

meglehetősen fix a szórendje, a színkódolás megkönnyíti helyes sorrend 

megjegyzését.237 

A kategóriák színkódolása a betűzésben is segít. A diszlexia hatással 

van a betűzésre, melynek oka, hogy legtöbb esetben a diszlexiás agy nem 

tudja meghallani a kisebb egységeket, ezért a diákok a hangok kódolásában 

és dekódolásában is problémába ütköznek.238 A mnemonikus módszer a 

kategóriák színkódolása mellett segítséget nyújt a szavak helyesírásának 

memorizálásában.239 A mnemonikus módszer lényege, hogy a kisebb 

egységeket, vagyis a betűket egy segítő szóhoz köti, ezzel elősegítve, hogy a 

diszlexiás agy ne hagyjon ki egy kisebb egységet sem.240 
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A kisebb egységek kihagyásának megelőzését segíti elő a lépésről 

lépésre haladás módszere.241 Az, hogy a diszlexiás agy kihagy kisebb 

egységeket, nemcsak a betűzésben, hanem az olvasott szöveg értésében is 

előfordul. A lépésről lépésre haladás módszerének lényege, hogy a 

szövegértés rövidebb egységeken keresztül történik. Nijakowska módszere 

az ellenőrzésben használja fel a lépésről lépésre haladás módszerét, miszerint 

a diák könnyebben old meg feladatot, ha több, de rövidebb kérdésre kell 

választ adnia.242  

Covello kutatásában bemutatta, hogy az általános működés esetén az 

agy egy szituációról először egy általános nagy képet alkot, majd elkezd 

koncentrálni a kis részletekre. A diszlexiás agy az általános információk 

levonása után nehezen tudja felfedni a kis részleteket. A diszlexiás agy fel 

tudja mérni a kapcsolatokat, az elemek célját, viszont a kis részletek 

felismerése nélkül gyakran szokatlan, azonban meglehetősen pontos 

információkkal tud szolgálni.243  

A diszlexiás agy jobban tud általános információkból következtetést 

levonni. A metakognitív stratégia segít a lépésről lépésre haladásban és az 

önellenőrzésben, hogy részinformációk ne vesszenek el. A metakognitív 

folyamatok megelőzik vagy követik az értelmi műveleteket. Gyakran 

felbukkannak, amikor tévedünk a gondolkodásban, például észrevesszük, 

hogy nem értjük, amit olvastunk. Az ilyen patthelyzetek aktiválják a 

metakognitív folyamatokat a tisztázás érdekében.244 

A metakognitív és a kognitív stratégiák közeli rokonságban állnak és 

kölcsönösen függenek egymástól. Kognitív stratégia a kérdésalkotás 

módszere, ha egy szöveg olvasásakor a mondanivaló átvételének 
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eszközeként használjuk, metakognitív stratégia, ha az olvasottak 

megértésének ellenőrzésére.245 

Crombie módszere – szintén a kis információk elvesztése 

elkerülésének érdekében – szerint szükséges, hogy bevezető mintafeladattal 

bemutassuk a megoldási stratégiát, és ismertessük az új szavakat.246 

A diszlexiás diákok számára fontos a megfelelő megjelenítés. Ezek 

körébe tartozik a rózsaszín háttér és a nagyobb betűméret. A talpas betűk 

használata helyett – amelyek a nem diszlexiás agy esetében segítik a szem 

vezetését – a diszlexiások számára a talp nélküli betűtípusok a megfelelőek, 

például az Arial, a Verdana betűtípus használata. A balra zárt sorok, vagyis 

az egységes sorközök is könnyítik a megértést.247 

A fent említett módszereket az IKT eszközök széleskörű elterjedése 

meglehetősen megkönnyíti. A Top Tools for Learning 2018-as 

összeállításában a tanítást és tanulást megkönnyítő alkalmazásokat és 

weboldalakat gyűjtötték össze. A kutatás a teljesség igény nélkül mutatja be 

a következő alkalmazásokat, és leírja, hogy melyik csatornát aktiválják, 

hogyan könnyítik meg a diszlexiás tanulók tanulását. A YouTube 

megkönnyíti az audiovizuális multiszenzoros tanulást. A Word 

szövegszerkesztő szoftvere megkönnyíti a megfelelő megjelenítés 

létrehozását diszlexiás diákok számára. A Pinterest weboldalán számos 

színkódolt szó és mondat megtalálható, továbbá a szótanulási kártyák 

összekapcsolják a szavakat a vizuális ingerrel. A Quizlet alkalmazás segíti a 

szavak tanulását, illetve könnyítés, hogy az alkalmazás talp nélküli betűtípust 

használ, a flashcards menüpont összekapcsolja a szót a vizuális ingerrel, 

továbbá a szó meg is hallgatható angol nyelven, összekapcsolva az auditív és 

vizuális ingert.248 
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A fent említett fejlesztési irányok és módszerek csak egy szeletét 

képezik az egyre bővülő diszlexiakutatásoknak mint alkalmazott 

bölcsészettudományi kutatásoknak. A közoktatásnak reagálnia kell a 

diszlexiás diákok növekvő számára. A fent említett módszerek alkalmazása 

azért is hasznos, mert a diszlexiás diákoknak megfelelő módszerek nem 

diszlexiás diákok számára is előnyt jelentenek a tananyag elsajátításában. Az 

egyre bővülő alkalmazások és IKT eszközök egyre nagyobb segítséget 

nyújtanak a tanításban és a tanulásban, mind csoportszinten, mind egyénileg 

egyaránt.  
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BLANKÓ MIKLÓS 

Szó szót követ  

Nyelvi véleményütköztető rovat az Édes Anyanyelvünkben 

2018 februárjában indult meg Mayer Péterrel közös szerkesztésemben az 

Édes Anyanyelvünk című folyóirat hasábjain a Szó szót követ rovat. A rovat a 

magyar nyelv változását, az anyanyelvpedagógia és az anyanyelvi nevelés 

aktuális problémáit állítja középpontba. Minden alkalommal egy kérdést 

teszünk fel a helyesírás-nyelvhelyesség, a mindennapi kommunikáció, a 

nyelvi illem, a nyelv és technológia. köréből. A témával foglalkozó 

nyelvészeket, illetve társtudományok (irodalom, pszichológia, média, 

logopédia stb.) képviselőit kérjük fel a kérdés megválaszolására, véleményük 

megfogalmazására. Hét válaszadónk kiválasztásakor a reprezentációra is 

figyelünk: a magyartanároktól és doktoranduszoktól a professzor emeritusig 

várjuk a válaszokat a magyarországi és a külhoni magyar tudományos élet 

képviselői közül. A Szó szót követben a nemi arányok figyelembevétele mellett 

ügyelünk arra is, hogy a vidéki egyetemek-főiskolák oktatói is felkérést 

kapjanak, és egy-egy magyartanár állásfoglalását is kikérjük. Rovatunkban a 

szó valóban szót követ: különböző álláspontok, nézetek ütköznek. Célunk 

mindezzel, hogy az Édes Anyanyelvünk olvasói, a magyartanárok és a nyelvi 

kultúra iránt érdeklődők nyelvvel való véleménye nyitottabbá váljon a 

sokféle választ olvasva. A magyartanárok pedig a legújabb, legaktuálisabb 

kérdésekről is tájékozódhassanak, és azt az iskolai oktató munkájuk során 

alkalmazni tudják. 

Az ABsolute – Alkalmazott Bölcsészet Konferencián a Szó szót követ céljait 

és eddigi tevékenységét mutatom be – öt kérdés és harmincöt szakember 
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válaszából vonok le következtetéseket, valamint a további 

témalehetőségekről és a rovat jövőről beszélnék.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

magyar–történelem osztatlan tanárszak 

blanko.miklos@gmail.com 

témavezető: Dr. Balázs Géza 

 

BAHUS RÉKA 

A ragadványnévadás a kárpátaljai magyarok körében 

A személynevek a mindennapi életünkben használatos gyakori jelek, melyek 

beletartoznak alapszókincsünkbe. Tudományos kutatásomban központi 

szerepet játszanak a ragadványnevek. A ragadványnevek vizsgálata nagyon 

aktuális, mivel a név életünk meghatározója, továbbá egy adott település 

jellegzetességeit, hagyományait is őrzi. 

Kutatásom célja a kárpátaljai magyarok ragadványnév-használatának 

vizsgálata. Szülőfalum ragadványneveinek összegyűjtése előtt fontosnak 

tartottam megismerkedni a település történetével, mely több tudományos 

munka tárgyát is képezi.  

Kutatásomat a Kárpátalján lévő, Beregszászi járásban található Gát 

településen végeztem. Az általam vizsgált település lakói anyanyelvükön 

kívül beszélnek még oroszul és ukránul. A vizsgált anyag – melyből 

példáimat is merítem – széleskörű gyűjtés során született meg, adatközlőkre 

támaszkodva, a kötetlen beszélgetés és a közvetett megfigyelés módszerét 

alkalmaztam. 

Gáton 114 ragadványnevet gyűjtöttem össze. Ezeket szócikk formájában 

jegyeztem le. Igyekeztem a teljességre törekedni a nevek kialakulásának 

felkutatása során. A gáti ragadványnevekre jellemző az öröklődés, két-
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három, akár több generáció is ugyanazt a nevet viseli megkülönböztető 

jelleggel, pl. Kis Hosszú, Kis Hosszú fia. 

Az összegyűjtött nevek közül 14 nevet nő visel, és 100 nevet visel férfi. 

Megállapíthatjuk, hogy Gáton a férfiak sokkal gyakrabban kapnak 

ragadványneveket, mint a nők. A nők mindössze 12%-a kap ragadványnevet. 

A férfiakkal ellentétben a nevek többsége a már meglévő keresztnévhez járul, 

pl. Cukros Olga, Curi Angi, Hirzag Irma, Kis Ica, Komám Margit, Színész 

Ida.  

Az általam összegyűjtött nevek rámutatnak a településen élő emberek 

nyelvhasználatára is.  

 

Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet 

magyar filológia 

bahusreka1997@gmail.com 

témavezető: Dr. Nagy Natália 

 

BENCZE NORBERT 

A jegyzetelés alakulása a felsőoktatásban 

Kutatásomban a jegyzetelést mint felsőoktatási tudásátadási formát 

vizsgálom. A jegyzetelő a verbális információt szűri, válogatja, és rendezve 

írja le. A pszicholingvisztikai megközelítés alapján mikrofolyamatokra 

bontható jegyzetelésben a legfontosabbak az átalakítási műveletek.249 A 

feldolgozás mértékének skálája mutatja meg, hogy a jegyzet készítője a 

jegyzetelés folyamatában az elhangzott verbális információt milyen 

mértékben alakítja át írásban rögzített, rendezett információvá. A 

feldolgozás mértéke skálájának végpontjául a jegyzetelés pszicholingvisztikai 

                                                           
249 PIOLAT, Annie – THIERRY, Olive – KELLOGG, Ronald T. 2005. Cognitive 
Effort during Note Taking. Applied Cognitive Psychology 19: 291–312. 
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értelmezésében szerepet játszó két megközelítést, a kódolást (encoding) és a 

külső tárolást (external storage) tettem.250  

A felsőoktatásban a jegyzetelés igen elterjedt, széles körben használt tanulási 

forma; ennek ellenére a középiskola és a felsőoktatás is csak részben készíti 

fel a diákokat a jegyzetelésre, nem ismerteti meg a használható stratégiákat, 

módszereket. A hallgatók magukra vannak hagyva a saját stratégiák, 

módszerek kialakításában. 

Kutatásomban két, az egyetemi tanulmányaikat éppen megkezdő, a 

felsőoktatásban elvárt jegyzetelésben kevés tapasztalatot szerzett csoportot 

vizsgáltam. A két csoport különbözőségeit és hasonlóságait a félév elején és 

végén készült jegyzetekben vizsgáltam. A kutatás bizonyítékul szolgálhat 

arra, hogy a jegyzetelési technikák még a felsőoktatás alatt is fejleszthetők, 

alakíthatók, illetve arra is, hogy a hallgatók rövid idő alatt jelentős fejlődésen 

mennek keresztül saját stratégiáik kialakítása, finomhangolása során. Az 

eredmények további kutatási kérdéseket nyitnak meg a jegyzetelés 

vizsgálatában, egyúttal gyakorlati eredményeket adhatnak a jegyzetelést a 

mindennapjaikban használó hallgatók számára. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott nyelvészet Doktori Program 

benczenorbert@gmail.com 

témavezető: Dr. Bóna Judit 

 

 

 

                                                           
250 VAN MATRE, Nicholas H. – CARTER, John F.1975. The Effects of Note-Taking 

and Review on Retention of Information Presented by Lecture. In: Paper presented 
at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. 
Washington. 2–13. 
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FÉSŰ ANNA MAGDOLNA  

Közszó, terminus, király  

Egy kifejezés terminologizációs lehetőségei 
Vajon lehetséges-e ugyanannak a szónak egyszer közszói, másszor 

terminuskénti megjelölése? Minek következtében válik a közszó terminussá? 

És ha terminologizálódik is, lehetséges-e, hogy adott tudományos 

szempontból e minősítés helytelen? Előadásomban ezekre a kérdésekre 

próbálok választ találni. A kutatás során négy szöveget elemeztem, melyek 

három eltérő műfajba sorolhatóak: két 14. századi magyar krónikát, egy 

középiskolai tankönyvfejezetet és egy egyetemi szöveget. Mindegyik szöveg 

ugyanazt a témát, I. Nagy Lajos első nápolyi hadjáratát írja le. Ez adja az 

összehasonlítás lehetőségét. 

E szövegekből a király szót választottam ki, melynek terminus és közszói 

státuszát vizsgáltam és kísértem figyelemmel a négy szövegben. E 

szövegeket kognitív funkcionális keretben elemeztem, és az ehhez tartozó 

21. századi funkcionális terminológia jellemzőihez viszonyítva elemeztem a 

király szavak terminus mivoltát mind a 14. századi, mind a 21. századi 

textusokban. A kutatás arra irányult, hogy lehetséges-e az, hogy a nem 

prototipikus, mai tudományos szakszövegként minősített irományokban 

megtalálhatók a történettudománynak megfelelő és beilleszthető 

terminusok, melyek a funkcionális terminológia definícióinak megfelelnek.  

Az előadásban így felállításra kerül egy prototipikus kognitív funkcionális 

elméleti keretben definiált terminus, ennek szükséges és elégséges feltételei, 

melyek alapján a király szó adott szövegben besorolható. A szövegek 

elemzése során kitérek eredeti műfajukra, aminek következtében a kutatás 

során több nehézség is adódott. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

alkalmazott nyelvészet MA 

f.annamagdolna@gmail.com 
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II. SZEKCIÓ: TANÍ-TANI 
 

szekcióelnök: Dr. Czibula Katalin † 
 

K. MOLNÁR EMESE  

A tanulás hálójában 

Hálózatalapú koncepciók a nyelv és a múzeumok tükrében 

Mi az, ami akarva vagy akaratlanul mindenki életének része, ami egyeseknek 

küzdelem, mások viszont önként választják egy életre? Erre a kérdésre adtam 

választ a tanulmányaim elején, amely utána kijelölte a kutatásaim irányát. A 

válaszom pedig nem más volt, mint a tanulás, ennek útjainak keresése 

vezérelt. Ehhez az első állomás egy olyan nyelvelméleti koncepció 

körvonalazása volt, amely a nyelvi ismeretek átadását segítheti az iskolai 

oktatásban. A kortárs magyar underground rapszövegek és a magyar 

irodalom nagyjainak vígeposzai a szóbeliség jegyében kerültek rokonításra, 

amelyhez Mihail Bahtyin karneválelmélete, a népi nevetés kultúrája adta az 

elemzés kereteit. A bahtyini elméletből kiinduló Vlagyimir Jelisztratov szleng 

alapú nyelvelmélete segítségével léptem tovább egy közösségi hálózatot 

feltételező, sokszínű, kreatív, a humor eszközeivel élő nyelvi modell 

vázolásához. Ezt a gyakorlatba ültetve a Petőfi Irodalmi Múzeum 

kiállításához tervezett múzeumpedagógia foglalkozás készült. A munkám 

következő állomásai pedig ennek nyomán a múzeumok voltak. Amellett, 

hogy a muzealitás szintén olyan alapvetően meghatározó egzisztenciális 

tényező az ember számára, mint a nyelv, úgy a tudásszerzésben is 

egyértelműen megkerülhetetlen. A muzealitás történét végigtekintve a 

tanulás és a szórakozás együttesen tűnt fel az értelmezési keretek 

meghatározásában. A komolyságot kiegészítő játékos attitűd összecseng a 

Bahtyintól ismerős hétköznapi rendet megtörő karneváli hangulattal. 

Kiteljesedése a jelenkor élménykultúrájában következik be, amelyet a 
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digitalizáció tágít határtalanná. Mindezek egy nyitott, interaktív, hálózat 

alapú tanulási modellhez vezetnek. A professzionális ismeretadás és a sikeres 

üzleti modell párosításához a múzeumok, elsősorban az itthon kevéssé 

ismert science centerek és a hazánkban is népszerű szabadulószobák 

szolgálnak mintaként. Így egy olyan tech-art kísérleti játszótér ötlete 

rajzolódik ki, amely a posztdigitális generációk élménytársadalmi igényeinek 

megfelelve, az oktatás célszerű alternatíváját is kínálja. A vállalkozás üzleti 

tervének ismertetésével kívánom bemutatni, hogy hogyan is lehetséges 

mindez.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

magyar nyelv és irodalom MA 

mesii@hotmail.com 

BA szakdolgozat: Dr. Fehér Krisztina, Dr. Lapis Jószef 

MA szakdolgozat: Dr. Uhl Gabriella 

 

FILÓ ALEXANDRA 

IKT-eszközökkel támogatott nyelvtantanítás 

Napjainkban a digitális kultúra egy új környezetet teremtett. A 

huszonegyedik század gyermekei már ebbe az új közegbe születnek bele, 

ahol a technológia valamilyen megnyilvánulási formája veszi őket körül.  

Az oktatási rendszer számára a legfontosabb feladat – az információs 

technológia megismertetése mellett – az információs társadalom felépítése. 

Ennek az információs társadalomnak az origója egyértelműen az iskola, 

illetve az iskola informatikai eszközökkel történő ellátottsága. Ez az igény 

szorosan együtt jár az információs írástudás követelményével, vagyis azzal, 

hogy a pedagógusok és a diákok egyénileg és csoportban is használni tudják 

a korszerű eszközöket a magas szintű információ elérése érdekében.  
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Kutatásomban azt vizsgálom, hogy mennyire terjedt el az IKT-eszközök és 

technológiák használata a szükséges oktatási megújulás tekintetében, illetve 

hogy a nyelvtan tanítása milyen IKT-módszerekkel tehető hatékonyabbá. 

Kutatásom két pilléren nyugszik: egyrészt oktatás útján szerzett személyes 

tapasztalaton, másrészt kérdőíves vizsgálaton. A hatodik évfolyamon két 

párhuzamos osztályban tanítottam – az egyik osztályban mint 

kontrollcsoportban hagyományos, frontális órát tartottam, a másik 

osztályban pedig IKT-eszközökkel támogatott feladattípusokat oldottunk 

meg. A kérdőíves felmérésben a diákok kérdőíve a tanóra hatékonyságának 

mérésére szolgált, a tanári kérdőív a pedagógusok internethasználati 

szokásait, az IKT-eszközök nyelvtanórán való használatát és az azokhoz 

való viszonyulásukat tárta fel. 

Előadásomban hangsúlyt kap a pedagógusszerep szükséges változása, hiszen 

a tanárok gyakorlati munkájában fontos szerepet játszik az oktatási és 

nevelési célokhoz, a csoport összetételéhez, a tananyag tartalmához és a 

pedagógus személyéhez igazodó innovatív módszerek kiválasztása, 

alkalmazása.   

Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 

magyar–német osztatlan tanárszak 

szandrafilo@gmail.com 

témavezető: Dr. Vígh-Szabó Melinda 

RÓTH JUDIT 

Kutatás az oktatás szolgálatában 

Az Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata tanúsága szerint a „kritikai 

kiadás föladata, hogy rögzítse a szöveg lehető teljes és hiteles alakját, tárja föl 

keletkezésének idejét, helyét, körülményeit, s ezzel szolgálja mind a különféle 

szaktudományokat, mind az oktatást, mind pedig — a népszerű kiadások 

alapjaként — a közművelődést.” Előadásomban az ilyen jellegű kutatás 
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hasznosíthatóságára szeretnék rámutatni: a kutatás és oktatás kapcsolatát 

helyezem a középpontba. 

Olyan kérdéseket vetek fel, mint hogy a kritikai kiadásoknak milyen hatása 

lehet művek újraértelmezésére, szerzői életművek hangsúlyainak 

átrendezésére vagy éppen az irodalmi kánon átértékelésére. Egy-egy kritikai 

kiadás tehát újabb kutatások kiindulópontjául szolgálhat, de – ahogy a rövid 

idézet is jelzi – az oktatásra is fontos hatása lehet. Elsődlegesen azt a 

problémakört járom körbe, hogy a kritikai kiadásoknak milyen hatásuk lehet 

az általános és a középiskolai irodalomtanításra. Ehhez szükséges röviden 

felvázolnom azokat a szabályozásokat (elsősorban a nemzeti alaptantervet 

és a kerettantervet), amelyek alapjaiban meghatározzák a közoktatást. 

Az elmúlt években több tanulmány is utalt rá, hogy az irodalomtudomány 

és az iskolai irodalomoktatás egyre távolabbi kapcsolatban áll egymással: az 

újabb kutatások eredményeit döntően nem használják fel a közoktatásban. 

Előadásomban – szemléltetésképpen elsősorban a 20. század első 

harmadának irodalmát felhasználva – igyekszem rámutatni a kutatás 

eredményeinek olyan lehetséges iskolai alkalmazására, amely a nemzeti 

alaptantervben is megfogalmazott, a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

oktatásával szemben támasztott követelmények eredményesebb elérését 

segíthetik elő (pl. olvasóvá nevelés, szövegértés fejlesztése, kritikus 

gondolkodás). 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Irodalomtudományi Doktori Iskola, Irodalmi Modernség Program 

témavezető: Dr. Gintli Tibor 
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GRUND ÁGNES 

Tanári értékelő megnyilatkozások a tanárjelöltek 

kommunikációjában 

A kooperatív módszerek, óraszervezési technikák elterjedésével, a tanári 

szerep átalakulásával párhuzamosan változik a tanári értékelés funkciója is. 

A tanári kommunikáció egyik meghatározó elemével, a tanári értékelő 

megnyilatkozásokkal számos kutatás foglalkozik. Az előadás témája végzős 

tanárjelölt hallgatók tanári kommunikációjában a verbális tanári értékelő 

megnyilatkozások elemzése pragmatikai, diskurzuselemzési keretben. 

A kutatás korpuszát videós anyanyelvi órák és ezek lejegyzett változatai 

alkotják. A lejegyzések az ELAN diskurzuslejegyző szoftverrel készültek. A 

kutatás célja a tanári értékelő megnyilatkozások típusainak a meghatározása 

pragmatikai funkció és megjelenési forma szerint. A korábbi kutatások a 

tanári értékelő megnyilatkozások három fő típusát különböztetik meg a 

hozzájuk kapcsolódó beszédaktusok alapján: elfogadó, részlegesen elfogadó, 

valamint elutasító tanári értékelő megnyilatkozások. A kutatás célja a 

megnyilatkozástípusok sajátosságait feltárni, a tanári beszédfordulókban a 

helyüket, gyakoriságukat és mintázatukat elemezni. Az előadás példákkal 

szemlélteti a tanárjelöltek tanári értékelő megnyilatkozásainak főbb típusait, 

és részleteket mutat be az empirikus vizsgálat eredményeiből. A kutatás 

eredményei hozzájárulhatnak az osztálytermi diskurzus sajátosságainak 

árnyaltabb megismeréséhez, valamint ahhoz, hogy a tanárjelölt hallgatók 

jobban megismerjék és tudatosan fejlesszék saját pedagógiai 

kommunikációjukat. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

magyar–olasz osztatlan tanárszak 

grundagi@gmail.com 

témavezető: Antalné dr. Szabó Ágnes 
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III. SZEKCIÓ: NYÍLT SEB EJTÉSE ÉS KEZELÉSE 
 

szekcióelnök: Dr. Székely Gábor 
 

HORVÁTH MÁRK  

Dionüszoszi halálvágy 

Posztmodern Nietzsche-diskurzusok: Bataille, Klossowski, Land és Pettman 

Előadásomban Friedrich Nietzsche filozófiájának a posztmodernre 

gyakorolt hatására kívánok rámutatni úgy, hogy kiemelek a számtalan 

Nietzsche-értelmező közül négy kiemelkedő jelentőségű gondolkodót, akik 

a német filozófus életművének más és más elemeire reflektálva mutatnak rá 

Nietzsche aktualitására. Olyan szerzők Nietzsche-diskurzusát igyekeztem 

összefogni, akik a vágyakozást (Pettman), a játékosságot, parodisztikusságot 

(Klossowski), a megszegést, feloldódást (Bataille) és a ’sámánitikusságot’ 

(Land) helyezik a középpontba.   

Dominic Pettman After the Orgy című művében korunk társadalmi 

valóságának bemutatását a megszegés, az áthágás és az összeomlás 

jellegzetességeinek irodalmi és filozófiai alapjai bemutatásával valósítja meg. 

Bataille Sur Nietzsche című művében nem tett mást, mint a német filozófus 

bizonyos gondolatait kiemelte, majd azokat saját filozófiájával társította. A 

nyelvvel kapcsolatban Bataille az említett műben megjegyzi, hogy a nem-

jelentést nem a megszokott, tagadó formában kell használni, hanem állítani 

kell a nem-jelentést, azt a nem-jelentést, amely a nonszenszre, a jelentésen 

túlira, a jelentés nélkülire utal. Egy olyan tárgyat keres vágyakozásainak 

Bataille, ami „szabad a jelentéstől”.251 „A nem-jelentés lángjai nyitották fel 

az ég határait.”252 A nevetést, a mindent, még a monoteizmust is szétverő 

nevetést említi meg Nietzschével kapcsolatban Pierre Klossowski egy, a 

                                                           
251 BATAILLE, Georges 2004. On Nietzsche. London. Continuum. XXX 
252 BATAILLE, Georges 2004. On Nietzsche. London. Continuum. 100 
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College de Philosophie-ban megtartott előadásában. Amit Bataille 

tébolyodott nevetésként ír körül Nietzsche filozófiájában, azt Klossowski 

paródiaként jellemzi.253  Klossowski jellegzetesen összetett mondatai szinte 

összeomlanak a kifejezni vágyott paródiától: „a nietzschei paródia 

jelentésének bemutatásával magamból is paródiát csinálok." Nick Land, a 

kiemelkedő kortárs filozófus Nietzschét „sámánikusnak” nevezi. Land 

véleményében a kereszténység a kínzások egész tárházán át egy autoriter 

szeretetet biztosított, aminek az elmúlása mégis összezavar és felkavar 

bennünket. Nála Isten halála és a kereszténység „zsarnokságból egy viccbe 

való átmenete” nem hatja meg, nem oldozza fel az emberiséget. Két 

évezrednyi „élveboncolás” után úgy tűnik, a kereszténység elhagyja a 

társadalmi életet, és ezzel egy még sötétebb erőre hagyja az elmagányosodott 

embereket.254  A felvilágosodás és az ész rezsimjei még diktatórikusabb 

módon szállták meg a poszt-keresztény Európát, megzavarva így a „kalandot 

éppen akkor, amikor először érdekes lehetett volna: ateista, embertelen és 

kísérletező”.255  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Filozófia Doktori Iskola, Esztétika Doktori Program  

purplemark@hotmail.com  

                                                           
253 KLOSSOWSKI, Pierre 2007. Such a Deathly Desire. New York. State University of 
New York Press. 99 
254 LAND, Nick 2005. The Thirst for Annhilation. Georges Bataille and Virulent Nihilism 
(An Essay in Atheistic Religion). London, New York. Routledge. 204 
255 U.o. 
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BIRÓ ISTVÁN 

Törött tükörképek 

A hadtudományi szinkretizmus 

John Keegan összefoglaló művében, A hadviselés történetében megfogalmazott 

egy olyan gondolatot, mely kisebb-nagyobb eltérésekkel, de már a 

kezdetektől dominálta a hadtudományi és a társadalmi kapcsolatok 

kérdéskörét.  Az említett gondolat szerint minden hadsereg tükörképe az őt 

kiállító társadalomnak. Ez valóban helytálló és megalapozta a hadikultúrák 

kutatását, azonban meglátásom szerint néhány esetben felülvizsgálatra 

szorul.  

Sokáig a hadtudomány tanulmányozása egyet jelentett a hadtörténet 

ismeretével. Később a technika fejlődésével a műszaki tudományok kerültek 

előtérbe, majd a második világháború után az etológia és a 

viselkedéstudományok.  Véleményem szerint az emberi konfliktusok 

kiterjednek a társadalmi alrendszerek egészére, és talán a hálózati hadviselés 

elmélete az, amely igyekszik összefogni a kutatások szétfolyó ágait.  

A filozófiában és vallástudományban ismert fogalom a szinkretizmus. A 

vallástudományban a szinkretizmus fogalmát akkor használják, mikor az 

egyik vallás a másikra hat, két vallás egybeolvad, idegen istent fogadnak be, 

különböző isteneket azonosítanak, vagy két istent egyesítenek. Visszatérve a 

kezdeti gondolatra, kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy a 

hosszú háborús konfliktusok alatt a szembenálló felek katonai egységei 

technikai és hadműveleti szinten elkezdenek a szinkretizmus súlypontjai 

szerint (szimbiózis, amalgamizálás, identifikáció, metamorfózis, 

elszigetelődés) viselkedni. Ez kihat a felek alkalmazott stratégiájára, 

taktikájára, valamint az egyes katonák támadó és védőfegyvereire.  

Ebből következően a konfliktus eszkalációs csúcsa után a szembenálló felek 

technikailag, taktikailag és lélektanilag jobban hasonlítanak az ellenfeleikre, 

mint arra a társadalomra, melyből eredetileg kikerültek. Meglátásom szerint, 
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a fenti nézőpont alapvetően átértelmezné a hadtudomány mechanisztikus és 

evolucionista irányvonalát, és az ötödik generációs hadviselés vizsgálata is 

eredményesebbé válna.   

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

történelem BA 

sniper21meister@gmail.com 

 
  
TENCZER ÁDÁM 

Brit Birodalmiság 

Nagy-Britannia impériuma hatalma csúcsán és történelmi hagyatéka 

Érdemes feltennünk néhány alapkérdést a téma kapcsán. Hol van ma a Brit 

Birodalom és miért érdemes róla beszélni? Milyen hosszú távú gazdasági és 

politikai következményekkel járt a britek évszázados jelenléte Indiában, Dél-

Afrikában, Szingapúrban vagy a többségében európai telepesek által 

benépesített „fehér gyarmatokon”? Ebben az előadásomban az angol 

gyarmatosítás rövid távú, hódító és gazdasági kizsákmányoló jellegét 

kívánom összevetni ugyanennek a gyarmatosításnak a helyben kibontakozó 

hosszú távú társadalmi és politikai hatásaival.  

Az előadásom során fel szeretném vázolni több kortárs szakirodalom 

segítségével a XIX. század utolsó harmadában virágkorát élő brit 

konzervativizmus „birodalompárti” felfogását, a külpolitikai stratégia 

alapvonalait. Rá kívánok mutatni arra, hogy a gyarmatok anyaországgal való 

kapcsolata mennyiben jelentett hihetetlen mennyiségű tőkeimportot, 

társadalmi innovációkat és infrastrukturális fejlődést, valamint, hogy egyes 

esetekben milyen ára volt az „imperialisták” jelenlétének a nem lakatlan 

területeken. Ezek a fentiek tehát a rövid távú (pár évtizedes) hatások 

felvázolását és az aktuális körülmények ismertetését jelentenék. 
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Ezt követően szeretnék kitérni a brit hódítások kevésbé gazdasági és 

materiális jellegű vetületére. Beszélni kívánok itt olyan lényeges kérdésekről, 

minthogy mit jelent a „britség”, a britek-e a gyarmatok lakói, létezik-e 

valamiféle birodalmi öntudat, ami összetartja ezt a fél világot magába foglaló 

impériumot, illetve ha van ilyen birodalmi öntudat, akkor ez hordoz-e olyan 

értékeket, mint a politikai szokásjog, intézményesség és a legitimitásra való 

igény. Amennyiben sikerül bizonyítanom, hogy a birodalmiságnak vannak 

ilyen értékhordozói, úgy alátámasztást nyer az a kijelentésem és állításom, 

mely szerint: a brit uralom tartósságának mértéke a gyarmatokon egyenesen 

arányos az utódállamok politikai stabilitásának mértékével – mellyel sok 

jelenkori kérdésre is választ kaphatunk. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

történelem BA 

adamsky430@gmail.com 

témavezető: Dr. Baranyi Tamás 

 

ERDŐS ANDRÁS PATRIK 

A Tanácsköztársaság-kutatás gyakorlati hasznosíthatósága 

Miért érdemes a történésznek (vagy az irodalmárnak, vagy akármely más 

tudományág művelőjének) azzal a korszakával foglalkoznia a magyar 

történelemnek, amelyet korszaknak nevezni is csupán erős jóindulattal lehet, 

hiszen alig 133 napig állt fenn? Mi teszi 99 év távlatából is érdekessé a 

történelem egyik legelső kommunista diktatúráját, és milyen történeti 

érdeklődésen túlnyúló tanulságokat rejthet a magyarországi szovjeturalom 

kutatása? Előadásomban a fenti kérdésekre szeretnék megkísérelni választ 

adni, főképpen a háborús állapot, a diktatúra, a társadalmi feszültségek, 

illetve a kommunista ideológia elegyének elemzésével.  
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A Tanácsköztársaságot az teszi kirívóan érdekessé, hogy afféle zárvány a 

magyar államiságban, és nem is csak a politika szempontjából. Létrejöttének 

nem volt előélete, bukása pedig lényegében nem járt kontinuitással. Úgy 

felemelkedését, mint megsemmisülését a világháborús zűrzavar tette 

lehetővé, rövid története pedig magába sűrített majdnem mindent, amit a 

XX. századi diktatúrák klasszikus jellemzői között szoktunk említeni. 

Konkrét példákkal élve: a Monarchia formálódó utódállamai ellen vívott 

harcok perspektívája mutatja meg, hogy egy szűk politikai csoport hogyan 

juthat a legfőbb hatalomhoz és széles társadalmi támogatáshoz. Fel kell 

vállalni egy olyan cselekedetet (jelen esetben Magyarország fegyveres 

védelmét), amire a társadalom nagyja vár és vágyik, csak eszköztelenség vagy 

külső hatalmi szorítás miatt nem meri maga megtenni. A politikai nyomozók 

és a forradalmi törvényszékek vizsgálata mutatja meg, hogyan számolja fel 

ez a csoport egykori támogatását azáltal, hogy saját polgárainak hatósági 

vegzálásába kezd, ellenséget látva bennük. Végül különlegesen összetett a 

gazdasági-társadalmi kérdések vizsgálata (a földek szocializálása, a női 

emancipáció, a lakásrekvirálás), amely arra válaszol, hogy egy diktatúra 

mennyire is ragaszkodik a saját maga által lefektetett princípiumokhoz. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

történelem MA (modernkori magyar történelem) 

témavezető: Dr. Zeidler Miklós 
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IV. SZEKCIÓ: A RÉSZVÉTEL A FONTOS 
 

szekcióelnök: Dr. Bali János 
 

VARGA ÁDÁM ZOLTÁN 

(MI)csoda autók 

H. G. Wells, Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Arthur C. Clarke, csupán 

néhány jelentős sci-fi szerző, akiket mind megérintett a mesterséges 

intelligencia (MI) lehetősége. Ez a lehetőség ma már – kis túlzással – 

valósággá vált. Valóság, mert körülvesznek minket az ún. gyenge MI-k, mint 

Siri, Alexa és hasonló személyi asszisztensek, melyek imitálják, hogy 

értelmesek. S ugyanakkor jelenleg túlzás is annak erős értelmében 

valóságosnak nevezni az MI-t, hisz nem beszélhetünk ugyanabban az 

értelemben a működő mesterséges intelligenciákról, mint ahogy például a 

Terminátor c. filmalkotás esetében tesszük. Jóllehet az ilyen típusú 

mesterséges intelligenciák egyelőre a sci-fi irodalom sajátjai, nem lehetünk 

vakok a folyamatosan megjelenő új felhasználási és megjelenési területekre, 

melyek folyamatos kihívást jelentenek az informatika és a műszaki 

tudományok számára. Noha az informatika és a műszaki tudományok 

érintettsége könnyen belátható, hasonlóképpen nem lehetünk vakok az 

analitikus filozófia egyik komoly és viszonylag réginek tekinthető ágára, ami 

a mesterséges intelligencia kérdéskörével foglalkozik. Az érintettség 

könnyen belátható, ha például a Turing-tesztre vagy épp a mesterséges 

intelligencia erkölcsi státuszára gondolunk, ám ezeknél sokkal 

kézzelfoghatóbb érintkezési pontok is megfigyelhetők a filozófia, a 

mesterséges intelligencia és a hétköznapi felhasználási területek esetében. 

Ilyen abszolút sürgető és filozófiai válaszokra váró terület például az 

önvezető autók megkövetelt „magatartásformái” is, mely kérdéskör a jelen 

értekezés fókuszában is áll. Az értekezés leginkább az olyan mindenki által 
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jól ismert problémákat veszi górcső alá, mint az ún. „Trolley problem”-nek 

nevezett szituáció, ami jól értelmezhető az önvezető autók kapcsán is. Jelen 

értekezés elsősorban az erre a szituációra adható morálfilozófiai válaszokat 

kívánja ismertetni, rámutatva arra a tényre, miszerint a hétköznapi és 

technikai fejlesztések esetében nem feledkezhetünk meg a problémák 

filozófiai aspektusáról sem, függetlenül attól, hogy prima facie ezek szorosan 

nem kapcsolódnak a technika, az informatika és a műszaki tudományok 

területéhez.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

filozófia MA 

adamvarga2013@gmail.com 

 

Balogh Pál Géza – Kiss Bence Álmos 

A kóspallagi „ökotájház” 

Egy részvételi kutatási projekt kezdetei 

Előadásunkban egy részvételi kutatás tervét, valamint kezdeteit és első 

tapasztalatait kívánjuk bemutatni. 2017 nyara óta dolgozunk együtt egy 

tájházi gyűjtemény létrehozásán Kóspallag településén a Pandal ökologikus 

egyesülettel. Célunk egy hiteles, korszerű muzeológiai gyűjtemény 

létrehozása, mely egyúttal egy multifunkciós közösségi és rendezvénytérnek 

is alapjául szolgál, illetve helyszínt biztosít. Módszerünk a részvételiség elvén 

alapul; célunk a település minél nagyobb rétegét bevonni a tér létrehozásába 

és hasznosításának megtervezésébe. 2018 nyarán lezajlott az első 

kutatótábor, melynek eredményeképp elindulhat a ház renoválása és a 

használat közösségi tervezése. 

Ebben az első, kifelé való megmutatkozásban bemutatjuk, hogyan jelenik 

meg munkánk szemléleti alapja, az ökolokalizmus a gyűjtemény 

létrehozásának gyakorlatában, mely nemcsak a természettel együtt élő ember 
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létének kutatását és bemutatását határozza meg, hanem egyúttal a tájház 

létrehozásának közösségi összefogásra alapozását is. A kutatásnak már 

ebben az első szakaszában is számos értékes tanulság fogalmazódott meg a 

helyi civil szervezet és a kívülről jött kutatók együttműködésének napi 

gyakorlata kapcsán, valamint a civilek és kutatók helyi társadalomban 

betöltött szerepe terén. Ugyanakkor egy ilyen kutatás a részvételiségből 

fakadóan nem mentes a konfliktusoktól sem, és nagy szükség van az állandó 

mediációra és kommunikációra az érintett felek között. Előadásunkban erre 

a kérdésre is kitérünk. Nem utolsósorban persze az is célunk a kutatás ezen 

kezdeti szakaszában, hogy a konferencia révén további értékes 

visszajelzésekhez és új ötletekhez is jussunk. 

 

Balogh Pál Géza: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Néprajz-kulturális antropológia Doktori Program; 

Budapesti Corvinus Egyetem 

regionális és környezeti gazdaságtan MSc 

 

Kiss Bence Álmos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

közigazgatásszervező BA 

Budapesti Corvinus Egyetem 

regionális és környezeti gazdaságtan MSc 

 

baloghpalgeza@gmail.com; kissbencealmos@gmail.com 

témavezető: Dr. Farkas Judit; Dr. Pál Gábor 

  

mailto:baloghpalgeza@gmail.com
mailto:kissbencealmos@gmail.com
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ÁDÁM DÓRA 

Az emberi élet fordulóival kapcsolatos hagyományok Korláthelmecen 

A hagyományok fontos helyet foglalnak el az ember életében, történetében. 

A néphagyományok átmenetet jelentenek a spontán hétköznapok és az 

ünnepek között. A felnövekvő generáció sok régi szokást már nem ismer, 

helyébe újakat alkalmaz, így, ha nem gyűjtjük össze időben ezen néprajzi 

kincseket, az utókornak már fogalma sem lesz létezésükről.  

E témakör értékes részét képezi Kárpátalján a magyar lakosság által 

megőrzött, átörökített szokásoknak, hiszen ez a terület csupán az elmúlt 

évszázadon belül különféle országok fennhatósága alá tartozott. Ezek a 

változások nagyban befolyásolták a magyar lakosság életét, hagyományait.  

Kutatásom tárgya az emberi élet három nagy fordulója: születés, lakodalom, 

halál. Bár e téma értékes és aktuális, Korláthelmecről ilyen jellegű 

tudományos munka még nem látott napvilágot. A kutatás célja, az emberi 

élet fordulóihoz kapcsolódó hagyományok, szokások, babonák 

összegyűjtése, rendszerezése. A gyűjtés során empirikus módszert 

alkalmaztam, annak közvetlen megfigyelés típusát, hiszen ezáltal tudtam a 

legtökéletesebben összegyűjteni a település szokásait. Előadásomban 

részletesen bemutatom a régi hagyományokat, és azokat összehasonlítom az 

új tradíciókkal. Rávilágítok azokra az okokra, melyek befolyásolták 

alakulásukat, hatottak egyes hiedelmek kialakulására, mások eltűnésére.  

 
Ungvári Nemzeti Egyetem 

magyar nyelv és irodalom szak 

témavezető: Dr. Nagy Natália 
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ZÖLLNER ANNA JÚLIA  

A kiállított szöveg  

Szövegközpontú irodalmi kiállítás az Arany 200 buszon  

Kutatásom első felében azt vizsgálom, hogy a múzeumok milyen válaszokat 

adhatnak a változó látogatói igényekre, a normatív interpretáció helyett 

hogyan kerül előtérbe a tárlat kooperatív megközelítése és hogyan válik az 

intézmény egy folyamatosan alakuló diszkurzív térré. Itt a participatív, az 

interaktív és az intézményi kilépés fogalmait találtam fontosnak. Ezután 

térek át az irodalmi kiállításokra, ahol több alapkérdés is felmerül: mi lehet a 

kiállítás tárgya, van-e az irodalomnak materiális része, amely bekerülhet a 

kiállítótérbe, lehetővé teszi a kiállítótér az irodalom befogadásának sajátos 

időbeliségét. Megvizsgálva az irodalmi kiállítások több lehetséges típusát arra 

a megállapításra juthatunk, hogy a szövegközpontú irodalmi kiállítások során 

a képek, tárgyak és szövegek egy metaforikus jelrendszerben építik fel a 

kiállítás narratíváját. Kutatásomban azt vizsgálom, hogy milyen eszközök 

segítségével alkotható meg ez a narratíva. A szövegcentrikus kiállítások során 

az irodalmi szöveg válik látványelemmé, befogadása pedig nemcsak a 

vizuális érzékelést, hanem más érzékszerveket is működésbe hoz. Ennek 

kapcsán érdemes röviden megvizsgálni, hogy az irodalom- és 

kultúratudomány azon irányzata, amely a materiális és szomatikus 

tapasztalatokat helyezi előtérbe, milyen tanulsággal szolgál a 

szövegközpontú kiállítások számára. Azt is feltételezem, hogy a 

szövegközpontú kiállítások nemcsak ismeretterjesztő funkciót töltenek be, 

hanem magára az olvasás folyamatára és az olvasás élményére is reflektálnak. 

Röviden azt is vizsgálom, hogy a digitális olvasás előtérbe kerülésére hogyan 

reagálhat egy irodalmi kiállítás. Az elméleti megállapítások után egy konkrét 

példán mutatom be azokat az analóg és digitális szöveginstallációkat, 

amelyek a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany 200 busz projektjéhez készültek. 

A kiállítás jó példa a fent említettekre, ugyanis azzal a kihívással kellett 
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szembenéznie, hogy a kultikus Arany-kép bemutatása helyett olyan tárlatot 

hozzon létre, amely Arany szövegeire fókuszál, az életművet intermediális 

térben jeleníti meg, amelyben az analóg és digitális tartalmak mellett a szöveg 

materiális hordozóinak sokfélesége is intermediálissá teszi a kiállítóteret, 

ezzel segítve a látogatót egy pozitív olvasásélményhez, amelyben Arany 

János szövegei kerülnek a középpontba.  

témavezető: Dr. Szilágyi Judit, Petőfi Irodalmi Múzeum   
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V. SZEKCIÓ: HOZZÁFÉRNI, HOZZÁÁLLNI, HOZZÁLÁTNI 
 

szekcióelnök: Dr. Kontra Edit 

 

TÁBORI KATALIN 

Az angol mint idegennyelv tanítása diszlexiás diákoknak IKT-

eszközök segítségével 

A Központi Statisztikai Hivatal 2016/2017 és 2017/2018-as adatai alapján 

nőtt a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma Magyarországon. A 

diszlexia mint tanulási nehézség a sajátos nevelési igény körébe tartozik 

(Köznevelési törvény 2011. évi CXC. 4. § 25. pont). A diszlexia képességek 

és nehézségek kombinációja, melyek befolyásolják a tanulási folyamatot a 

helyesírás, írás vagy olvasás terén. A diszlexiával diagnosztizált tanulók 

képességeit változatos eszközökkel lehet fejleszteni, ezekre hozok példákat 

a szakirodalmak alapján. 

A multiszenzoros tanulás megkönnyíti a szavak tanulását. A multiszenzoros 

fejlesztés a fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok egyik bevett 

módszere SNI esetén. A diszlexiásoknak általában erős a kinesztetikus 

csatornájuk, míg az auditív és/vagy vizuális információfeldolgozás gyakran 

nehézséget jelent. Kinesztetikus csatornákat aktiváló módszer a szavak és 

betűk rajzolása a padon vagy a levegőben. A mnemonikus módszer 

segítségét nyújt a szavak helyesírásának memorizálásában, míg a lépésről 

lépésre haladás az olvasott szöveg értésének ellenőrzésében segít. A diák 

könnyebben old meg feladatot, ha több rövidebb kérdésre kell választ adnia, 

bevezető mintafeladattal bemutatjuk a megoldási stratégiát, és ismertetjük az 

új szavakat. 

A vizualitás terén a nyelvtani kategóriák színkódolása segít a nyelvtani 

szerkezetek megértésében és a mondatszerkezet felépítésének megértésében 
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is. A diszlexiás diákok számára a megjelenítés, a nagyobb betűméret, Arial, 

Veranda betűtípus használata és balra zárt sorok is könnyítik a megértést. 

A fent említett fejlesztési irányok csak egy szeletét képezik az egyre bővülő 

diszlexia-kutatásoknak mint alkalmazott bölcsészettudománynak. 

Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 

angol–magyar osztatlan tanárszak 

kata.tabori@gmail.com 

témavezető: Dr. Somogyvári Lajos 

 

LOVÁSZ ÁDÁM 

Az ateizmus helye Herman Melville Moby-Dick című regényében 

Herman Melville Moby-Dick című regénye az amerikai irodalmi modernség 

egyik alapító dokumentumának tekinthető. A recepcióban Melville 

modernizmusa legfőbbképpen esztétikai értelemben regisztrálódott az olyan 

vélt formai újításokon keresztül, mint a narratív hang töredezettsége, az 

elbeszélés nem-lineáris szerkezete, valamint a fiktív és tudományos 

regiszterek egymást kölcsönösen megkérdőjelező ambivalenciája. Ez néhány 

azon aspektusok közül, amelyek az irodalomtudomány művelői számára 

szembetűnőek. Nézetem szerint azonban mégsem elsősorban a formai 

újítások azok, amelyek kitüntetik Melville korszakalkotó regényét. Formai 

tekintetben például, mint Betsy Hilbert irodalomtörténész kiemeli, 

határozottan nem számít ebben a korszakban újdonságnak az angolszász 

irodalomban fikció és valóság összezavarása, különösen a fiktív elbeszélések 

betoldása megtörtént eseményeket feldolgozó útleírásokba. Melville újítását 

nem elsősorban a formai innovációkban kell keresnünk. Sokkal 

gyümölcsözőbb megközelítésnek tűnik a történelemfilozófiai és teológiai 

jellegű aspektusok hangsúlyozása. Ezért saját hermeneutikai kísérletemben a 

Moby-Dick által mozgósított jelképrendszert kívánom értelmezni. Egy 
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kulcsjelenet elemzésén keresztül arra a kérdésre keresem a választ, hogy mit 

jelent számunkra, a poszt-szekuláris korszakban élők számára, a bálna 

megölése? Marc Richir fenomenológust követve a bálna meggyilkolására 

vállalkozó Ahab kapitány karakterét a modern ateista embertípus 

mintapéldányaként kívánom olvasni. Tézisem szerint a vallási hagyományok 

bűvköréről leszakadó embernek szakítania kell minden evidenciával és 

univerzális értékkel. Szemben az elmezavart hangsúlyozó értelmezésekkel, 

Ahab kapitány magatartását logikailag következetesként azonosítom, 

egészen a végső katasztrófáig bezárólag. Az ateista nem érheti be Isten 

megölésével: a bálna fejét is el kell távolítania. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Filozófia Doktori Iskola, Etika-és politikafilozófia Doktori Program  

témavezető: Dr. Olay Csaba 
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BALOGH ÁKOS 

Egy elfeledett történet 

A porajmos szerepe a hazai holokausztoktatásban 
Előadásom első részében a roma holokauszt publicitását és szerepét 

vizsgálom a hazai történelemoktatásban, így kitérek napjaink 

holokausztoktatásának főbb problémáira és kérdéseire, majd röviden 

felvázolom a társadalomban attitűdformálásra képes kultúr- és 

mentalitástörténet fontosságát a tantermekben. Vajon mivel magyarázható 

az európai cigányságot ért kirekesztő folyamat tankönyvbéli megjelenésének 

hiánya? Milyen oktatási reformokra lenne szükség, amely hozzájárulna 

a sztereotipizálás, megbélyegzés és kirekesztés mértékének csökkentéséhez? 

Ebben pedig milyen szerepet tölt be a magyarországi cigányság több 

évszázados múltjának megismerése? Ilyen és hasonló kérdésekre keresem 

a választ. 

Az előadás második felében a narratív történeti források jelentőségét és 

lehetséges felhasználási opcióit mutatom be, különös tekintettel fókuszálva 

a hazai oktatásban nagy űrt képező, többféle tanítási órán egyaránt kiválóan 

alkalmazható Lakatos Menyhért 1975-ben megjelent Füstös képek című 

regényére, amely az átlagember számára egy ismeretlen világ belső viszonyait 

tárja fel. Röviden felvázolom a regény helyét a porajmos emlékezetében, 

majd lehetséges szerepét a társadalomismereti nevelés hatékonyságának 

növelésében. 

A holokauszt oktatása fontos helyet foglal el a hazai és nemzetközi 

gyakorlatban, hiszen a civilizált világ által végrehajtott népirtás 

megismerésétől várjuk azt, hogy hasonló események ne történhessenek meg 

újra. Másrészt olyan értékeket és normákat sajátíthatunk el azáltal, hogy egy 

értékek és normák nélküli rendszert ismerünk meg, amely aligha mutatható 

be hasonló autentikussággal más példák kapcsán – ilyen a Kertész 
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Sorstalanságával számtalan megközelítésből is rokonítható Lakatos Menyhért 

prózája is. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

történelem–magyar osztatlan tanárszak 

témavezető: Dr. Szűcs Terézia 

 

VARGA ZSÓFIA 

Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos attitűd vizsgálata  

A társadalomban jelen vannak stigmatizált, kirekesztett csoportok, amelyek 

tagjai irányába negatív viszonyulás jellemző.  A csoportok megítélését, a 

hozzájuk kapcsolódó attitűdöt számos tényező befolyásolhatja. Ezek 

feltárása és az eredmények gyakorlatban való alkalmazása fontos a személyek 

társadalomba való integrálásának elősegítéséhez. Vizsgálatomban a 

fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos negatív attitűddel együtt járó 

tényezőket vizsgáltam. A megítélő személyek előzetes tapasztalataival való 

összefüggést, az egyes személyiségdimenziókat, az önértékelést, illetve hogy 

tanulmányaik során vagy érzékenyítő kurzus keretein belül hallottak-e már 

fogyatékkal élő személyekről. A vizsgálatot 97 személy bevonásával 

végeztem el. A résztvevők fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos attitűdje 

a Multidimensional Attitudes Scale Toward Persons With Disabilities 

kérdőívvel, önértékelésük a Self-Perception Profile For Adults skála 

használatával, személyiségdimenzióik pedig a NEO PI-R alapján kialakított 

tételek segítségével lettek felmérve. Eredményeim azt mutatják, hogy a 

fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos attitűd komponensei más-más 

tényezőkkel állnak összefüggésben. A fogyatékossággal kapcsolatos alapvető 

információk átadása kognitív szinten áll összefüggésben a pozitívabb 

attitűddel. A fogyatékkal élő személyekkel való személyes kapcsolat, 

amennyiben az egy pozitív kapcsolat, az érzelmi szinten fellépő pozitívabb 

attitűddel áll kapcsolatban. Úgy tűnik továbbá, hogy az egyes területeken 
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megmutatkozó magasabb önértékelés a fogyatékkal élő személyekkel 

kapcsolatos attitűd viselkedésben való pozitívabb megnyilvánulásával jár 

együtt. Eredményeim alapján tehát érdemes olyan, a fogyatékkal élő 

személyekkel kapcsolatos attitűd megváltoztatására irányuló intervenciót 

alkalmazni, amely az információátadás és pozitív tapasztalatok mellett a 

személyek önértékelését is magában foglalja, így az attitűdbeli változás 

valószínűsége növelhető.  

Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

pszichológia MA  

A vizsgálat készült a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

pszichológia BA képzés alatt. 

témavezető: Dr. Csókási Krisztina  

 

THOMÁZY TÍMEA 

Kutatás-előkészítés: a brazíliai magyar kisebbség nyelvi 

sajátosságainak vizsgálata 

Az előadás a brazíliai magyar kisebbség etnikai interferenciáit, kulturális 

sokszínűségét, többnyelvűségének vizsgálatát előkészítő munkát tekinti át. 

Az előadó az 1998-99-es évben már végzett kultúrantropológiai 

terepmunkáját São Pauloban, Dr. Boglár Lajos vezetésével, melyből 

diplomadolgozat is született. Az eddigi számos Brazíliára fókuszáló 

társadalomtudományi témájú magyar kissebségkutatás kiegészítéseként a 

brazíliai diaszpóra szociolingvisztikai, nyelvészeti-antropológiai vizsgálata 

kerül előkészítésre, mely a többnyelvűség, a multikulturális környezet és 

nyelvhasználat összefüggéseit, jellegzetességeit vizsgálja egy nagyobb 

volumenű feltáró, elemző, összehasonlító kutatás keretében. A kutatás több 

ütemben, két helyszínen zajlik majd. A brazíliai magyarság nyelvi aspektusát 

vizsgáló kutatás feltételezi, hogy a különböző magyar migrációs szakaszok 
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egyes generációi körében eltérő mértékű a nyelvkopás, a nyelvészeti 

kódkeverés, valamint megfigyelhető a nyelv újraéledése is. A kutatási 

eredmények alapján lehetőség adódik majd (1) olyan oktatási 

stratégia kialakítására, mely támogatólag hat a dél-amerikai diaszpóra 

fiatalabb generációi számára; (2) olyan testre szabottabb ösztöndíjrendszer 

kialakítására, mely nagyobb lehetőséget biztosít a magyarországi tanulásra; 

(3) olyan kultúrspecifikus, magyar nyelvi képzések és 

tananyagok kidolgozására, a jelenlegi tananyagok értékelésére és 

felülvizsgálatára, mely hasznosítható lesz a külföldi és hazai magyar nyelvi 

képzésekért felelős egyetemi intézmények számára. 

Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi kar 

Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola 

timea.thomazy@gmail.com  

témavezető: Dr. Navracsics Judit 
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