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Kanyó Zoltán

AZ irodalomtudomíni fejlődési tendenciái napjaimban
Nehéz felelősség az irodalomtudomány egészének fejlődéséről rövid húsz perc alatt megbízható képet alkotni, nehéz, mert bárhogy is próbálunk hadakozni ellene, a szakosodás egyre nagyobb méreteket ölt az irodalomtudományon belül,
és felelősség, mert ki-ki a maga látásmódja alapján kivénja
a jelent és jövőt bemutatni« A kép mindenképpen parciális
lesz, s úgy vélem, helyes, ha jóelőre meghúzzuk beszámolónk
külső határait: nem fogunk szólni az irodalomtörténet konkrét
kérdéseiről, mert bár vitakérdésként megfogalmazhatnánk néhány problémát, azonban nem állunk olyan otthonosan ezen a
területen mint azok, akik nap mint nap e témakörrel foglalkoznak, s ezért aligha adhatunk megvilágitó megoldásokat.
Témánk jórészt az irodalomelmélet fejlődése és alkalmazási
lehetőségeinek vizsgálata marad, természetesen itt sem térhetünk ki minden részletkérdésre.
Az elmélet a hagyományok alapján meglehetősen ellentmondásos helyet foglal el a magyar irodalomtudományban. Annak ellenére, hogy rendelkezünk néhány igen magasszinvonalú elméleti szakemberrel, az elmélet még mindig nem foglalta el egyértelműen a helyét az irodalomtudomány rendszerében, az irodalomtudósok jelentős része üres fecsegósnek tartja az elméletet, amely a gyakorlat kérdéseinek megoldásánál
édeskeveset segit..Jelentősen különbözik ettől a felfogástól az a központi hely, amelyet az elmélet a nyugat-európai
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észak-amerikai kutatásokban betölt, s a szocialista országokban is lényegesen nagyobb súlya és tekintélye van az elméletnek a Szovjetunióban, tengyelországban és az NDK-ban.
E sajátos eltérő helyzet egyik alapvető oka a magyar nyelvés irodalomtudomány a vizsgált nyelv sajátosságaiból adódó
relativ magára hagyatottságából következik: jóval kevésbé
kényszerül a magyar nyelvi és irodalmi jelenségek kutatója
azokra az általános irodalomelméleti megállapitásokra figyelni, mint a román, germán vagy szláv nyelvek és irodalmak kutatója, a nyelvrokonság meggyőző ténye miatt ott a komparisztikai vizsgálódások is sok vonatkozásban sokkal jobban
befolyásolják a nemzeti irodalomtudományt mint nálunk. A
magyar nacionalizmusnak vitathatatlanul megvolt a maga pot
zitiv küldetése a magyar történelem bizonyos korszakaiban,
azonban napjainkban legalább annyi érv szól az integráció
mellett is, s ez tudományunkban többek között azzal mérhető,
mennyire sikerül az elméleti kutatásnak áthatnia az irodalomtudomány egészét, a gondolkodásmódot és a gyakorlati
munkát. Azonban itt azonnal felvetődik a kérdés: melyik
irodalomelméletre gondolunk? Az irodaiomtudomány nem rendelkezik egységes elmélettel, különböző irányzatok hatása
érvényesül, igy a hermeneutika! interpretációelméleté, az
analitikus tudományelmélet természettudományos módszeressége,
s mindkettő ölthet szociológiai, vagy valamilyen jeltudományos, sőt eszme

ós kultúrtörténeti megjelenési formát. E

különböző felfogások jelentkezése érezhetően negativ reakciót vált ki a korábbi esszéisztikus, részint egy formális elméleti látszategysógben megnyugodni képes irodalomelméleti

-
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iskola képviselőiből, s ez többnyire úgy fogalmazódik meg:
hol marad a marxista álláspont hegemóniája? A marxista irodalomtudomány helyzetének felmérésére komoly tudományos munka indult meg, e kutatások első összefoglaló eredménye
"A marxista irodalomelmélet története" c. kötet tavaly jelent meg. A tanulmánygyűjtemény egyik legfőbb erénye, hogy
magára a marxista irodalomelmélet kategóriájára alkalmazza
a történetiség szemléletmódját 'és kimutatja, hogy nem a
történelem felett álló örök igazságok gyűjteményéről van
szó, hanem olyan ideológiai mozgalomról, amely mindenkor az
adott korszak társadalmi, politikai harcainak és ideológiai
harcainak és ideológiai törekvéseinek függvénye. Hazánkban
napjainkban a marxista elmélet legfontosabb kérdése a Lukács
örökség kérdése: egy vitathatatlanul nagyformátumú marxista
gondolkodó és esztéta életének utolsó éveiben új szintézist
teremtett, ennek a szintézisnek eredményeit kell hivei szerint a marxista irodalomelmélet megújhodásaként előtérbe
állitani. Azonban a Lukács-kérdés távolról sem ilyen egyszerű, hadd hivatkozzam csak arra, hogy életmüvében tiszta és
forradalmi XIX. századot képviseli az elkorcsosuló és dekadens XX. századdal szemben, XIX. századiságán értve hegelianizmusát, a sztálinizmus kultúrpolitikai vonalvezetésével kapcsolatban megnyilvánuló affinitását, s egyúttal a
politikai rendszerrel szemben mutatott különféle ellenállását, a világirodalom egyoldalú kanonizálását és gondollcozásbeli konzervativizmusát, amely jóval közelebb áll az irracionalista polgári filozófiához mint a filozófia XX. századi racionalista eredményeihez. Lukács György kétségtelenül
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a marxista esztétika új értelmezését jelenti, ugyanakkor
azonban ez az értelmezés sokak számára meglehetősen vitathatónak tűnik, s eligha jelenti a kérdések végső megoldását.
A marxista kutatás egyik általános negatívuma abban rejlik,
hogy nem tud megszabadulni az 50-es években nyert meglehetősen felszínes és dogmatikus értelmezésétől, s ez a körülmény meglehetősen negatívan befolyásolja elemzéseinek
»

szintjét. Éppen ezért nem tartjuk aggasztónak a különböző
szaktudományos és egyéb hipotézisek jelentkezését az irodalomtudományban kiegyensúlyozott kultúrpolitika esetén e
gondolatok integrálása a marxizmus gazdagításához vezethet.
Egyelőre a különféle gondolatok szabatos kifejtésének kell
a középpontban állni, az egyre akadozó kritikai élet fellendülésére csak akkor számithatunk, ha következetesen végiggondolt eszmerendszerek állnak egymással szemben, amelyek
móltányos értékelése fontos tudományos és ideológiai feladat.
Az előzőekben rendkívül sokszinü irodalomelméleti
törekvéseket yégsősoron két alapvető tendenciára próbáltam
visszavezetni, az egyiket a hermeneutlkára, a másikat az
analitikus tudományelméletre. Ehhez az osztályozáshoz az ad
alapot, hogy az irodalommal kapcsolatos kommunikációban két
egymástól ideális esetben világosan megkülönböztethető tevékenység különíthető el egymástól. Az egyik tevékenység az
interpretáció, az értelmezés a szó azon értelmében, hogy
müvekből jelenlegi ideológiánknak megfelelő új koherens
olvasatot próbálunk összeállítani. Mindazoknak, akik az
irodalmi kommunikáció igen bonyolult folyamatában részt
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vesznek, vállalniuk kell az interpretációból adódó feladatokat: a könyvkiadónak a kiválasztás szempontjainak megfogalmazásával, a rendezőnek egyfajta művészi újraértelmezés
elkészítésével, irodalomtudósoknak, kritikusoknak újfajta
értelmezés kidolgozásával, a tanárok az elfogadott interpretációs szemlélet terjesztésével, stb. Ez az interpretáció
az irodalmi müvek sokszor csodált örökéletüségének egyik
alapvető előfeltétele: a mü értelme szakadatlan újraszületik az értelmezési változatokban, amelyeknek elvileg soha
sem kell véget érniök. Az interpretáció a mü pragmatikai,
ideológiai továbbélését biztositja és az irodalmi kommunikáció szükségszerű komponense, azonban - mint ahogy ezt
a hermeneutika világosan kimondja saját tevékenységének
jellegéről - nem tekinthető tudományosnak a szó természettudományos értelmében, hiszen itt arról van szó, hogy a tehetség dolgokban elmélyedve intuíciója alapján új összefüggéseket láttat meg velünk, s amig új tehetségek születnek, van reményünk új interpretációkra. Interpretációt tanulni a szó szoros értelmében nem lehet, itt az számit,
hogy van-e megfelelő belső látás, pontos kifejezőkészség,
mert a dadogó nem válhat Demoszthenésszé. Az interpretáción
kivül van azonban számos olyan kérdés, amely rendszeres
tudományos vizsgálat tárgya lehet, sőt a vizsgálat kiterjedhet magára az interpretációra is. Ez az emiitett másik
tendencia alapgondolata: empirikus vizsgálatokat kell folytatnunk, elméletalkotásunkban tekintettel kell lennünk a
vizsgált tárgy szemiotikai jellegére, megfogalmazásaink
modelljellegüek lehetnek a jeltudomány általános össze-
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függéseinek felhasználásával. Hogy a két eljárás közötti
különbséget érzékletesen megvilágosítsuk, maradjunk az interpretáció kérdésénél. Itt nem az az elsőrendű kérdés,
hogy adjunk egy új értelmezést egy adott irodalmi műnek,
az interpretáció kérdése jóval inkább a maga általánosságában merül fel, tehát az vizsgálandó, hogy történik az interpretáció, mleyen folyamat ez a maga valóságában. Ez
alapvetően szemantikai kérdés, s válasz itt is mindjárt kettő
akad, az egyik Chomsky-iskolához fűződő megkülönböztető
jegyek elmélete,a másik a matematikai model-elméleti

in-

terpretáció. E kérdések taglalásába nem kivánunk most belebocsátkozni, csak jelezni kivántuk, hogy vannak jól kidolgozott interpretáció-elméletek e tendencián belül. Ezek az
elméletek és gyakorlati alkalmazásaik megtanulhatók mint
minden racionális matematikai vagy szemiotikai műveleté, s
a megállapitott azonosságok, függőségek bonyolult rendszerében voltaképpen konkrét kérdések is megfogalmazhatók; elképzelhető, hogy valaki célul tűzi ki egy meghatározott
interpretáció elkészitését. A hermeneutika! interpretációnál
újraértelmezhetők a nyelv szótáregységei, a műben kifejezésre juttatott relációk, strukturák és operációk, ez a szabadság biztosítja az újraértelmezések számának gyakorlati
végtelenségét, az analitikus tudományelmélet elveit követő
kutató is élhet ezzel a lehetőséggel, adott esetben akár számitógéppel állithat elő különböző interpretációs variánsokat, de előtte megnyilik egy másik lehetőség is: kitűzheti
maga elé a mü olyan interpretációját, amely a szerző intencióinak maximálisan megfelel. Ez az interpretációs kisérlet
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egyfajta rekonstrukció, amely egyrészt a korabeli nyelvhasználat tényeit igyekszik a filológiai feltáró munka alapján
egyértelművé tenni, s hasonló módon a kor tanúsága alapján
értelmezi a műben előforduló különböző relációkat. Az az
olvasat, amely egy időben korábbi műről létrejön, egy a
mi nyelvünktől eltérő nyelvi állapot megfogalmazása metanyelv! szinten, s egy e nyelvi szinten kifejezésre juttatott
gondolat dekódolása. Ezt az üzenetet azonban csak azok képesek megfejteni, akik a megfejtő metanyelvet értik, s a
szélesebb olvasóközönség semmiesetre sem tartozik ide. Mint
annyiszor a történelemben ismét bebizonyosodik, a tudományterület mélyebbre ható feltárása újabb szakosodást előfeltételez, a nagyobb pontosság szükségessé teszi a nyelvhasználat revízióját, ezek az új eredmények a közérthetőség rovására mehetnek, s igy szűkíthetik a beavatottak táborát.
De nem szükséges ezzel az eshetőséggel számolnunk, hiszen
mind a hermeneutikai, mind pedig az analitikus feldolgozásmód reális igényt elégit ki, s a két szemléletmód között megnyilatkozó elvi vitának figyelembe kell vennie ezt
a fontos gyakorlati körülményt.
Az irodalomelmélet egyes szakterületeire áttérve
hangsúlyoznunk kell, hogy csak a tudományos tendencia vonatkozásában áll a módunkban tudományos fejlődésről beszólni, a hermeneutikai magyarázatot az irodalmi kommunikáció
természetes részeként fogjuk fel, amely pragmatikai igényeket elégit ki. A fejlődést a következő tényezők határozzák
meg: meg kell szüntetni a magyar irodalomtudomány elszigeteltségét az újabb tudományos eredményektől, közzé kell
tenni magyar nyelven a legfontosabb közleményeket, s lehe-
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tővé kell tenni, hogy a következő nemzedék módszeres bevezetést kapjon ezekbe a kérdésekbe; eredményesebb nyelvészeti kutatásokat kell folytatni a magyar nyelv modern szempontú feldolgozása érdekében, az irodalomelmélet területén
céltudatos tudományszervező munkával rendszeresen konferenciákat kell tartani, s biztosítani kell egyes kérdések módszeres és színvonalas feltárást s ezen anyagok rendszeres
közlését. A verstan területén a feldolgozás számitógépre
való vitele mellett elméletileg az intonáció és a verstani
kategóriák összefüggésének kidolgozása mutatkozik Ígéretes
feladatnak. A fontos kérdés - a verstani elemek visszavitele grammatikai struktúrákra - csak szóbeli irodalom esetében
oldható meg ellentmondás nélkül. E történetileg és strukturálisan is elemi műfajok több szempontból előtérbe kerültek
az irodalomtudományon belül, többek között a műfajelmélet
újfajta rendszerezése várható e kis egységek módszeres elméleti feldolgozásától. A korábbi szintaktikai szempontok helyett egyre inkább a komplex grammatika építésének igénye,
amely messzemenően igyekszik pragmatikai, viselkedésbeli
szempontokat is figyelembe venni. Más területeken alapozó
jellegű elméleti kutatás folyik. Idetartozik a filccionalitás,
amely iránt az utóbbi iüőben a filozófusok élénk érdeklődést mutatnak. A fikcionalitásra vonatkozó irások az elméleti szemantika jól körülhatárolt területét alkotják, s bár
nem beszélhetünk egységes szemléletmódról, az újabb szemantikai kutatás ellentmondásaival együtt is igen jelentősnek
mondható. Propp nevezetes müve óta nagyszámú újabb kísérlet
jelent meg a narratológia elvi problémáinak megoldására.
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A problémák pontos számbavétele arra utal, hogy a cselekvés-logika és a játékelmélet konzisztens egybeépítése adhat megalapozott elméleti keretet e bonyolult kérdés kielégítő
megoldáshoz, liá kell mutatnunk a mesterséges intelligenciakutatás keretében kidolgozott eljárások jelentőségére is,
amelyek a köznyelvi szinten jelentkező elvárások pontos magyarázatát adják. Bár a nyelvészeti kutatások érdeklődése
meglehetősen elfordult a felszini struktura jelenségeitől,
az áj retorika, s részben az argumentáció-elméleti kutatá"sok indittatást adhatnak stiláris és retorikai jelenségek
módszeres leírására. Fontos határterületi kutatások jelentkeznek az irodalom szociológiai és lélektani vonatkozásainak feltárása során: az irodalmi kommunikáció fontos pragmatikai összetevőit világitják meg a szaktudomány bevált
módszertanával.
E rövid áttekintés abból a meggyőződésből fakad, hogy
tudományunk müvelése igényes szakmai munkát követel meg tőlünk és azt az elkötelezettséget feltételezi, hogy tudománypolitikai téren racionális döntésemet hozzunk az előttünk
álló felaaatok harmonikus megoldása érdemében.
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Szigeti Lajos Sándor
"MAJD EMLÉKEZNI JÓ LESZ"
JÓZSEF ATTILA 1980-BAN
"Emlékem egyre merevebb lesz" - irta le a költő,
félve a halhatatlanság hideg magasától, a bármilyen értelmű kanonizálástól. Születésének 7 5 .

évfordulója előtt ma-

gam is féltettem, mint annak idején Petőfit és Adyt is.
De, hadd tegyem hozzá: magunkat is féltettem, mert talán
túlzottan is szeretünk ünnepelni, mert - Petőfi szavaival - "vasárnapi nép vagyunk". Joggal fogalmazta meg
1973-ban, a Petőfid-évfordulón Illyés Gyula" "Az ünneplés
nemcsak az ünnepeltre vet fényt. Hanem az ünneplőre is.
Minden korszak a saját képességeiből tesz vizsgát azzal,
hogy egy-egy nagy alkotó müvéből mit tud hasznosítani."^*
Nos, a József Attila-évforduló megünneplése nem volt "hangos", a kiadványok megjelentetés nem volt kampányszerű,
s ha minden vonatkozásában nem is, útkeresésében, szándókában már a költő útmutatását látszott követni. Ezt igazolják az évfordulóra megjelent könyvek, köztük az a három
kötet is, amelyekről szólni szeretnék.
József Attila maga irta le költőelődjéröl: "Ady lelke lebeg a vizek felett, Ady lelke lebeg a feketék fölött,
nem elemezik AdyH hanem halmozzák ... soha ilyen szükség
és alkalom, hogy valahány Ady-vers van, az végigelemeztessék...

Nos, ez ma József Attilára vonatkozóan is érvényes.

Ennek a törekvésnek a bizonyitéka a Magyar Helikon Kézirattár sorozatának új kötete a "Költőnk és kora" cimü vers-
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ről.^1" A verset, amelynek hasonmása is ott lapul a kötet
"zsebében", Tverdota György és Vas István mutatja be. A
"Költőnk és kora" nem sokkal József Attila halála előtt
jelent meg a Szép Szóban, olyan vers tehát, amelyet még
olvashatott a költő nyomtatásban.
TvercLota György értelmezése a kéziratból indul ki:
abból, hogy az tisztázat, a vers nyomdai példánya .^Nemcsak
a filológusok, irodalmárok érdeklődésére tarthat számot
az,ahogy a kézirat alapján Tverdota eljut saját "végső"
értelmezéséig. Stoll Béla kutatásaira támaszkodva megállapítja, hogy "a javítások nagy részét idegen kéz végezte
el" /ll/, sőt az ajánlást - "Hatvany Bertalannak" - is más,
mégpedig Ignotus keze Írásával olvashatjuk /38/. A kéziratból, korabeli híradásokból és visszaemlékezésekből "nyomozza ki", hogy a vers 1937* augusztus legvégén-szeptember
elején Íródott /19/» a "megidézett" orvosok, barátok szavaiból pedig arra következtet, hogy a költő elfogadta a tanácsokat: ha ir, a gyógyulását is segiti. Az, hogy a költő
ekkori verseit bizonyos értelemben "megrendelésre" irta mi több, "adósságokat fizetett" velük /39/ - Tverdota szerint nem pusztán lélektani-életrajzi magyarázatul szolgál,
"hanem a vers formateremtő elveként működik" /25/« S ebből következik Tverdota elemzésének lényege: a "Költőnk és
kora" a "vers a versről" műfaji előírásait követi. A csupán "önmaga létrejöttének stádiumairól" szóló, s mégis tökéletes vers mintájaként - bizonyltja meggyőzően Tverdota a Szonett a szonettről cimü Lope de Vega-vers"szolgált,
amely mór 1921-ben megjelent a Nyugatban, Kosztolányi fordi-
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tásában. A mikro- és nakrokozmosz egymáshoz való viszonyának, a táguló világegyetem József Attila-i képének értelmezése mellett Tverdota Írásának - véleményem szerint - éppen
az a méltánylandó erénye, ahogy a vers "műfaji" megvalósulását kibontja: szerinte a "Költőnk és kora" - különösen
az első egység - "a belső késztetés hiánya és ai erőteljes
külső motiváció közötti kompromisszumból nyeri formáját"/2Ö/
Vas István /Giusto-rubato/ a vers hetykeségóre hívja fel a figyelmet, o jóllehet, meggyőzőnek tartja Tvordota érvelését, vitája is van vele: szerinte a vers "erősebb
a költőnél, a szándékánál meg az érzéseinél" /48/. Ezt igazolandó, Tverdotához hasonlóan ő is utal Németh Andor viszszaoralékozésére, amely szerint a Siesta szanatóriumban a
költő paplanán ütemjelekkel teli papir hevert. Vas István
föltételezi, hogy a költő "ritmikailag a trocheus szándékával vágott neki a versnek" /49/, majd megállapítja, hogy a
trocheusok meg-megereszkodésével a vers dallamát meg nem
döccentŐ olyan ritmikai folyamat zajlik le, amely "arra
a zenei jelenségre emlékeztet, amikor a tempó változatlan
marad, csak éppon a feszes giusto-ból a szeszélyesebb rubato felé hajlik." Ezt a ritmikai váltást égy személyes
élményével magyarázza: szerinte a "Bor, bor, bor / Jaj, de
furcsa bor / Ez a mádi bor" kezdetű, feltehetően sárospataki diáknótára omlékezhetett a költő, s nem a "Költőnk és
kora" cimü versre hat először a nóta. Vörösmarty Mihály
Haj, száj, szem cimü verse tanúskodik a 120 éven át ható
inspirációról. A ritmikai párhuzamon túl más, például a
"benne" rirabe csapott, hangsúlyos nyomatékának azonosságát
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is felfedezi Vas István a három szövegben. Az érdekes ritmusolemzés mellett figyelemre méltó az ifl,ahogy a forma
/dallam/ és tartalom ellentmondásából levezeti Vas István
azt, hogy a vers, Sartre könyvét hat évvel megelőzve, szintén a Létezés é3 Semmi küzdelméről szól. A "Költőnk és kora"
semmi-jót más szempontból József Attila két évvel korábbi
Kosztolányi-birálatának azonos motívumához vetiti vissza
/56/, mint ahogy a "részvét"-et is Kosztolányi-rimnek tekinti, azaz: ezek szerint - Vas István gondolatmenetét folytatva - a "Költőnk és kora" éppen azt az értelmezést járja
körül, amelyért József Attila nem sokkal előbb Kosztolányit
még kárhoztatta /64/.
Ez az elemzés helyet kapott egy másik kötetben, a
Kossuth könyvkiadó gondozásában megjelent József Attila útjain cimüben is.^ A Szabolcsi Miklós ós Erdődy Edit szerkesztette gyűjtemény tizenhét dolgozatot tartalmaz. Jóllehet, a tanulmányok nagyobb része az életmű egy-egy hosszabb
időszakáról Íródott, mégis szinte természetesnek hat, hogy
hosszabb értelmezéseket, elemzéseket olvashatunk több versről, igy a Kései siratóról /Sárközy Péter/, A kozmosz énekéről /Danyi Magdolna/, a Kirakják a fát /Szabolcsi Miklós/,
a Bukj föl az árból, a Nem emel föl /Beney Zsuzsa/, az Erőének /Rónay György/ cimüről is. A kötetbe gyűjtött tanulmányok eredetileg különböző folyóiratokban /többségük a Kortársban és az ItK-ban/ jelentek meg 196? és 1979 között,
azaz: a hetvenes évek József Attila-képét reprezentálják,
igazolva egyúttal Szabolcsi Miklósnak a kötet előszavában
a válogatás céljáról és szempontjairól irt sorait: "Minden
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időszaknak, minden nemzedéknek van róla /József Attiláról/
mondanivalója; igy a hetvenes évek végének embere, a ma olvasója is szembesül vele." Nem hagyhatjuk szó nélkül ugyanakkor, hogy a vidéki folyóiratok által megjelentetett tanulmányok közül mindössze hármat /Rónay György: Jelenkor,
Danyi Magdolna: Uj symposion, Lengyel András: Életünk/, a
vidéki tudományos műhelyek által publikáltak közül egyet
sem közöl a kötet.
A tanulmányok nagy részének újraközlését nemcsak az
indokolja, hogy a József Attila költészetére vonatkozó legújabb tárgyi ismeretek tára lehet a kötet, hanem az is, hogy
módszertani, irodalomelméleti tanulságokkal is szolgál. Olvashatunk a költő jellegzetes motivumairól, képzeteiről,
különböző verstipusairól /Bokor László, Beney Zsuzsa, Szabolcsi Miklós, Tamás Attila, Szőke György, Sárközy Péter/,
tanúi lehetünk annak, milyen fontos szerepe van az életmű
megismerésében a textológiának /Stoll Béla/, a tágabb értelemben vett filológiának /Lengyel András, Rónay György,
Tasi József, Tamás Attila/. Megismerkedhetünk a költő világképének, természettudományos műveltségének, filozófiai
érdeklődésének kérdéseivel /Tverdota György, ifj. Gazda lat/

ván, Gyertyán Ervin/. Részletesen foglalkozik egy-egy dolgozat a társadalmi-politikai környezet problémáival, a költő
korabeli értékelésével, kritikai fogadtatásával és utóéletével /Tasi József, Agárdi Péter, Gyertyán Ervin, Stark

'

András-Bókay Antal/. És nagyon fontosak azok a tanulmányok,
amelyek az életrajz-életűt és mű viszonyáról szólnak, megvilágítva, hogy sors és mű feltűnően szoros kapcsolatban áll
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egymással József Attila esetében /Rónay György, Szabolcsi
Miklós, Gyertyán Ervin/.
A József Attila útjain cimü kötet meggyőző bizonyítéka annak, hogy a költő életmüve ma is aktuális, továbbra is
fontos része az irodalomtörténeti kutatásnak. Ugyanezt jelzi
az is, hogy a Magvető Gyorsuló idő sorozatában Bóka László
Essay és vallomása után most újabb József Attilára vonatkozó kötet jelent meg, mégpedig Szóles Klára tollából. 6
A "... minden szervem ója" cimü kötet - mint maga a
szerző Írja - "nem életrajz, nem portré, nem korrajz, nem
verselemzés, de mindegyikből ad valamit" /35/. Az alcimet
- József Attila költői motívumrendszeréről - úgy kell értelmeznünk, hogy nem az életmű egészének teljes motivum-hálózatával ismerkedhetünk meg, hanem egyetlen "önkényesen kiválasztott szemponthoz igazodva", a "csillag" motívum kapcsán,
a képzettársítások egymáshoz füződését kisérhetjük figyelemmel. A "speciális költői minőséget" hordozó /14/ motivumok
értelmezése segítségével azonban végsősoron mégis megsejthetjük a motivumok adta rendszer egészének jellemzőit is.
Széles Klára József Attila költészetének belső okhálózatát
igyekszik megfejteni, s hogy miért épp a csillagköreit, Göncöleit, Tejútjait követve? József Attilára hivatkozik - nem
alaptalanul -, aki a Majd emlékezni jó lesz cimü versben
ezt irta: "minden szervem óra, mely csillagokhoz igazitva
jár". A könyv fontos elméleti problémákkal is foglalkozik:
igy példuul kísérletet tesz - bőséges szakirodalmi anyag
segítségével - a költői motívum "pontos" meghatározására.
Egyetérthetünk vele abban, hogy a költői motívum ismétlődé-

-

27

-

se különböző egységeken - egy versen, de egy életmüszakaszon avagy egy egész életművön - belül is, és különböző
módokon történhet /16/. Fölveti azt a látszólag egyszerűnek
tünő, valójában alapvető fontosságú kérdést, hogy "mikor,
hol, miért, hogyan kezdődik /és végződik, ha végződik/ egy
vers?" Továbbgondolásra készteti az olvasót az is, amikor
Széles Klára József Attila levelei és tanulmányai alapján
megállapitja: ha az ihletről ir a költő, "mindig megtalálhatjuk nála a mozgás, a

cselekvőség , illetve a teljesség,

a totalitás lényeges mozzanatait" /40/. A kiválasztott motivum értelmezése során tett megfigyelések közül kiemelendőnek tartom azt a költői magatartásforma jellemzésére is
alkalmas megállapitást, amely szerint "akkor ragyognak fel
a

versbéli csillagok, amikor éppen tanácstalannak érzi

magát" a költő. Ha Széles Klára minden motivum- és versértelmezésével nem is érthetünk egyet, azokat, amelyekben sikerül az egyszerű és mélyen rejtőző élményt kifejtenie, tanulságosnak tartjuk. Ilyen példaadó értelmezés az, melynek
során a Hűségben felfedezi ugyanazt a mélyélményt - a "rettegésekkel teli kisgyermek titkos, szorongó éjszakai kirándulásának közegét"

amely az 1936-ban született Ha a hold

süt... cimü versnek is alapja volt /74/. Az ilyen elemzésekkel valóban hozzájárult Széles Klára az Esztétikai töredékekben megfogalmazott "törvényes véletlen törvényének" megértéséhez és megértetéséhez.
A bemutatott kötetek az emiitetteken kivül más tanulságokkal is szolgálnak. Érdemes például arra is figyelni,
hogy több párhuzamossággal találkozhatunk. Többek között
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ezek is jelzik, hogy a hetvenes évek József Attila-kutatása hol, mely pontokon, milyen, többek által is megerősített
új eredménnyel, felismeréssel, vagy kérdésfelvetéssel járult
hozzá az életmű :. ind teljesebb megismeréséhez. A köteteket
igy> együtt olvasva azt is láthatjuk, milyen kérdések és
problémák állnak az érdeklődés előterében és megsejthetjük
azt is, hol várható továbblépés, illetve, milyen irányban
halad/hat/ tovább á József Attila-kutatás. Egy jól látható
közös sajátosságra a tanulmány-gyűjteményhez irt előszóban
Szabolcsi lliklÓ3 is utal: "Nem véletlen az sem, hogy általános fejtegetések és verselemzések kapcsán is elsősorban a
kései időszak, az érett, nagy, átfogó József Attila-i költészet versei kerülnek szóba - talán ezek hordozzák a ma
embere számára a legfőbb és legmélyebb tanulságot, a mához
szóló költői-emberi üzenetet" /6/. Szabolcsi Miklós felismerése és magyarázata egyértelmű, azonban az .aktualitás csak
egyik oka unnak, hogy több szerző foglalkozik a kései versekkel. A másik ok - véleményem szerint - abban rejlik,
hogy József Attila utolsó költői korszaka hosszú ideig mostohagyermeke volt a kutatásnak. S tegyük hozzá: ha kevésbé
is, de érvényes ez a korai versekre is. Pedig - meggyőződésem - e két korszak sok szempontból "rimel" egymásra. Nekem
tehát éppen az tünt izgalmasnak és újnak, hogy a szerzők
egy része /néha szándékosan, néha pedig az adott müvek természetéből fakadó módon/ rámutat a korai és kései versek
összccsengésére. Ezt teszi Szabolcsi Miklós is /"Az ésszel
fölfogott emberiség világossága"/, amikor az utolsó.évek
költészetének tónusváltását, a képtechnika egyszerűsödését
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a fiatalkori mesterekhez - Babits, Kosztolányi - való
visszatérései magyarázza /147/. Rónay György pedig /József
Attila útjain/ a kései idők ártatlan bünvádjának távoli
előhangjait fedezi fel például A csoda cimü korai miiben
/79/» Danyi Magdolna a kezdeti önmegvalósítás sajátos jegyei alapján - az 1923-ban irt A kozmosz énekét az érett
költőt előlegező versnek tekinti A 7 3 / . Több hasonló példára
utal Bokor László /József Attila művészetéhez/ is, Széles
Klára pedig a csillagfénynek a korai és kései versekben hasonlóképpen történő megjelenését veszi észre /175-8/. Beney
Zsuzsa /József Attila két késői versének Isten-képe/ és Szőke György /József Attila apaképe/ is hangsúlyozza, hogy "a
két egymástól időben eléggé távol eső verscsoport között
szerves összefüggés van" /279/. Sőt, Szőke György, a jóság
motivumát vizsgálva párhuzamot talál nemcsak a kései Tudod.
hogy nincs bocsánat és a korai Tanítások, de egy 1923-ban,
Galamb Ödönhöz irott levél között is /280-81/.
Az utóbbi néhány évben élénkebbé vált az érdeklődés
József Attila betegsége iránt is, tükrözi ezt a dokgozatok
jelentős része. A kései versek értelmezésekor József Attila
betegségéről és gyógykezeléséről inni elkerülhetetlen; szükséges is, éppen azért, hogy lássuk; milyen küzdelmet vivott
önmagával is. És nincs is okunk tagadni betegségét, "erre
- irja Szabolcsi - annál kevésbé van szükség, mert a betegség csak személyiségében tett kárt, nem költészetében" /141/.
Ugyanezt igazolja Tverdota, amikor a "Költőnk és kora" cimü
versről ezt irjas "tündökletes szellemi teljesítmény pokoli
szituációban" /19/. Hogy a versek formája nem követi a tu-
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dat bomlási folyamatát, azt Sárközy Péter /Késel sirató/
"az ekkorra már klasszikusra fejlesztett" jambikus ritmusnak tulajdonítja /240/. Elgondolkodtató Rónay György véleménye is, amely szerint a költő azért nem tér "az automatizmusokat gáttalanul felszabadító" szürrealizmus útjára,
mert "neki, éppen forditva, az élete
lek homályos alvilágából tör

múlt azon, ami a ló-

felszínre, s hogy mennyire

birja renddé, énekké formálni, logikává szervezni őket"
/80/. Feltűnő, hogy éppen Rónay György és Beney Zsuzsa figyelnek föl József Attila betegségének egészen korai jeleire. A költőnek a nőkhöz /előbb nővéréhez, Jolánhoz, később Vágó Mártához és Szántó Judithoz/ való viszonyáról,
"komiszságáról" azt irja Rónay, hogy nem gonoszság, hanem
egyszerűen tünet: "a lappangó skizofrénia egyik jellemző,
de sajnos csak utólag azonosítható tünete" /35/» Beney Zsuzsa pedig feltételezi, hogy "a harmincas évek eleje óta jelentkező gyomorpanaszok már a fejlődő skizofrénia kóros
szervérzékelései lehettek" /271/« A merészen új szókapcsolatokat, hasonlatokat, metaforákat, asszociációkat Bokor
László a skizofrénia művészi "hasznaként" értékeli /321/.
Természetesen, nemcsak betegsége, hanem kezelése és
kezelőorvosai is többször szóba kerülnek. Széles Klára
/43~48/ és Beney Zsuzsa /256-57/ részletesen ir például a
költő és orvosa, Gyömrői Edit viszonyáról: arról, hogy ez
költészetének "milyen gazdag kibontakozásához vezetett".
Arról beszélni, hogy az orvosnőhöz fűződő kapcsolat "hogyan
befolyásolta - befolyásolta-e egyáltalán - a költő betegségét", "felelőtlenség lenne" - hangsúlyozza Beney Zsuzsa
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/256/. Stark András és Bókay Antal azonban éppen ez utóbbira tesznek kísérletet /"Köztetek lettem bolond"/ Bak Róbert
patográfiájának értelmezésével. Nem az érdekli őket, hogy
organikus-orvosi szempontból beteg volt-e a költő, avagy
sem, hanem az, hogy "szociális szempontból biztos az volt.
Azaz elmebetegnek tartották?'/350/. Ezt nevezik a szerzők
- Erving Goffmann könyve alapján - stigmátizálásnak /"minősitésnek"/. 8 jóllehet, világosan látják a patográfia újraértelmezésének veszélyeit-buktatóit, s nem azt kivánják megmutatni: "ki volt a hibás", néha mégis ugyanabba a hibába'
esnek, amit Bak Róbertnek is felrónak: egy prekoncepcióval
t

állitják szembe a sajátjukat. Előbb a stigmatizáció folyamatát irják le, majd azt, hogyan próbál megküzdeni az elkülönült a stigmával, végül azt fejtik ki, hogyan adja meg magának a környezet /ezen belül Bak Róbert,az orvos/ az önfelmentést. Különösen az utóbbi folyamat felrajzolásakor végsősoron mégiscsak "hibáztatják" a szerzők Bak Róbertet s a
költő szűkebb-tágabb környezetét. /A tanulmány mellett érdemes elolvasni a vitapartnerek - Antal Gábor, Garai László,
Gerevich József - eddig csak folyóiratban publikált véleményét is./
József Attila freudizmusára is többen utalnak. Beney
Zsuzsa szerint á költő, amikor "a freudi szemléletet magáévá
téve, felismeri bűnösségét

közvetetten valószínűleg a

20. század egyik legfontosabb, s mind fontosabbá váló életérzésére rezonált" /263/. Agárdi Péter /Mozaikok a két világháború közötti marxista kritika József Attila-képéből/
Fejtő Ferenc korabeli felismerései közül épp azt emeli ki,

-

32

-

amely szerint "az un. pszichoanalitikai versekben József
Attila saját árnyait s a freudi tézist is legyőzi művészileg" /450/. Gyertyán Ervin /Marx, Freud, József Attila/ a
köitő marxizmusa és freudizmusa körüli vitákra utalva meggyőzően bizonyitja, hogy "a marxi és a freudi nem két eklektikusán összopasszitott szempont József Attila költészetében, hanem ugyanannak a valóságélménynek és valóságlátásnak
két, egymástól elválaszthatatlan dimenziója, paramétere",
bármelyik megcsonkítását a másik érvényessége is megsínyli
/123/.
Több tanulmány előrevetíti a feladatot: a kutatásnak
fel kell tárnia József Attilának a különböző filozófiai tanításokhoz fűződő viszonyát. Néhány ilyen kisérletnek már
most tanúi lehetünk. Tverdota György /József Attila költészetének kozmológiai vonatkozásai/ például Bergson filozófiai inspirációjára hivja fel a figyelmet; arra, ahogy József
Attila a "Költőnk és kora" soraiban mintha a Teremtő fejlődésben Bergson által, a metafizikus számára kijelölt feladatot vállalta volna magára /4-20/. Einstein Inspirációjával
kapcsolatban Tverdotát az érdekli, hogyan használta fel a
költő esztétikai fejtegetéseiben az einsteini és newtoni,
dinamikus és statikus világmodellt /4-15/. Ifj. Gazda István,
felsorolva azokat a természettudományos gondolatokat-problémákat, amelyek József Attilát foglalkoztatták - arra keres választ, hol találkozhatott ezekkel a költő /425-28/.
Megállapítja, hogy a relativitáselmélettel a Magyar írás
körében, a kvantumelmélet alapelemeivel Szegeden ismerkedett meg /á29/. Bizonyitja, hogy Fényes Samu volt az, aki
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a költőt e témakörben "kiművelte" /43O-34/, sut tudatosítja, hogy József Attila 1925 végén, 1926 elején "tényleg
természettudományos és geometriai problémákon töprengett"

A fenti könyvek számos értékes és érdeken textológiai
-filológiai megfigyeléssel, javaslattal is szolgálnak. Közülük elsőként az új kritikai kiadás szerkesztőjének, Stoll
Bélának két rövid közleményét emelném ki. Az egyikből megtudjuk, hogyan derült fény az "örök barát", a Bóka Őszi naplójában emlegetett B. Pista kilétére, azaz Barta István személyére, akiről több verset is irt a költő /Harag, Egy ifjú
párra/, s akivel a Szerkesztői üzenetben vitázik a költő.
Pontos adalék ez, hiszen a Bartával folytatott viták is hozzájárulhattak József Attilának az eredendő bűnről, a rend
ós szabadság viszonyáz'ól irott fejtegetéseihez és verseihez.
A másik közlemény egy javaslatot tartalmaz, amelyet azóta
az évfordulóra megjelent verses-kötetben már meg is valósított Stoll: azt, hogy a befejezett versek között az eddiginél jóval több "töredék" kapjon helyet s ne a töredékek számát szaporítsuk /299/. Bizonyára élni fog Stoll Béla azzal
a megoldással is, amit Szőke György javasol, hogy a Babitsról irt kritikában József Attila által átalakított versrészletnek is ott lenne a helye a József Attila-kötetekben /281/
Érdekes adalék, amit Tasi József tanulmányából /József Attila a Bartha Miklós Társaságban - másodszor/ tudunk meg:
Lebukott cimü versét a költő, mozgalmi barátja: Füredi József kérésére irta meg a Vörös Segély részére. Lengyel
András József Attila Brichta Cézár Egyszerű énekek cimü
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kötetéről irt kritikájából indul ki: nem tett mást, "csak"
elolvasta a kritika tárgyát képező kötetet s egyrészt hangsúlyozza a költő bírálatának jogosságát, másrészt felfedezi
az Én őseim... cimü Brishta-verset, A Dunánál "nyersanyagát"
/309/. A két vers rokonsága alapján nem a "hatást", hanem
József Attila "klasszicizmusának" tényét bizonyítja. Figyelemre méltók Rónay Györgynek József Attila átdolgozásairól /5?/, valamint a Schiller-hatásról irt fejtegetései is.
Tamás Attila arról győzi meg az olvasót alapos tanulmányában /Miért épp a "Medvetánc" lett kötetcimadócá?/, hogy az
életműben nincs még egy vers, amelyben a korai és a legkésőbbi korszak termésének jellemzői olyan mértékben elegyednének^
egymással, mint a Medvetáncban /2lO/.
A költői magatartásforma különböző változatairól 4s
változásairól i3 többen szólnak: Sárközy Péter a tudatosság
és ösztönösség egységéről /240/, Tamás Attila az önmegteremtés lehetőségéről /202-05/, Beney Zsuzsa pedig az intelligencia és érzékenység összefonódott kettőssópéből született
magatartásformáról, mely az én mikrokozmoszában a sors makrokozmoszának analógiáját látja /261/. Helyet kap a dolgozatokban József Attila aránytalanság-érzete és hiánytudata
/Rónay: 14, Széles: 163, Szőke: 287/ és a "végtelen", az
"Ür" motivuma-gondolata is /Bokor: 323, Danyi: 184, Széles: 80., 159, Szőke: 295/.
József Attila korabeli értékelése és "utóélete" is
lényeges kérdésnek mutatkozik több szerzőnél is. Tasi József - különböző dokumentumok alapján- arról értekezik,
hogyan, milyen körülmények között tér vissza a költő 1932-ben
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a Baxtha Miklós Társaságba, s hogy ez a lépése végsősoron
miért nem meglepő: tulajdonképpen a kommunista közösséget
igyekszik maga körül megteremteni, s ehhez "jó terep lcinálkozik a megváltozott" társaságban /369/. A József Attila-kép
alakulását elemző kutató az un. "Fejtő-problémát" sem kerülheti meg. Agárdi Péter a József Attilára vonatkozó Fejtő-kritikákat értékeli, mint olyan modellt, amely tanulságos
"marxista esztétikai igényességében, realizmus-orientációjában csakúgy, mint fokozatos - főleg politikai, világnézeti hátterű - átépülesében, megrendülésében" /453/. A
költő utóéletére vonatkozó tanulmányok közül Gyertyán Erviné
a legizgalmasabb s a legtöbb tanulsággal szolgáló. Gyertyán
látszólag csak két könyv - Vágó Márta és Révai József könyvének - tanulságait igyekszik megfogalmazni, valójában azonban a József Attila-kép - elsősorban felszabadulásunk utáni "történetének" differenciált felrajzolását végzi el, tényekkel bizonyítva, milyenek voltak "József Attila megítélésének a hullámzásai kultúrpolitikánkban" /89/.
S végül még egy közös sajátosság: több dolgosat is
tanúskodik arról, hogy szerzőinek nem szándéka már merev
példává magasztositani a költőt. "Mi sem áll távolabb József Attilától,, mint hogy mintává, kánonná tegyük" - fogalmazza meg Szabolcsi Miklós. S ebben a szellemben közeliti
meg az életmüvet Bokor László is, amikor a költő újításainak túlhajtásaiból idéz példákat /33<V, és Danyi Magdolna
József Attila iránti tisztelete is éppen abban nyilvánul
meg, hogy "le meri" irni: A kozmosz éneke "költői-esztétikai
eredménynek nem teljes értékű" /197/.
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Remélhető, hogy ez lesz a József Attila-kutatás iránya a jövőben: felmutatni az életmű minden fontos értékét,
de nyiltan bevallani a hiányokat és a tévedéseket is. Vonatkozzék ez ne csak József Attila, de kutatóinak tévedésére isi
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J e g y z e t
1

Tllyés Gyula: Petőfi lángjánál. Tiszatáj, 1973. 2. 24.

2
Itt jegyezzük meg, hogy - természetesen - nem szólunk
minden évfordulós kötetről. Nem szólunk a Stoll Béla
gondozásában megjelent József Attila minden verse és vers
fordítása c. kötetről /Szépirodalmi, 1980./, mert módunk
volt irni róla /Vo.: Szigeti Lajos Sándor: József Attila
verseinek új kiadásáról. Tiszatáj, 1982. 5. 80-83./. Nem
szerepel e dolgozatban a József Attila-versek elemzése
c. könyv /Szerk.: Szabolcsi Miklós. Tankönyvkiadó, 1980./
mert e kötetben helyet kapott egy saját elemzésünk is.
Nem foglalkozunk a hasonmáskiadásokkal /Szépség koldusa.
Péter László utószavával. Somogyi Könyvtár, Szeged, 1980.
Döntsd a tőkét. Szabolcsi Miklós és Tasi József kisérő
tanulmányával. Akadémiai, 1980./ és a dokumentum-kötetekkel sem /József Attila kéziratai és levelezése. Katalógus. összeállította: M. Róna Judit. Petőfi Irodalmi Múzeum, 1980.; Négyszemközt az utókorral. Fototéka. József
Attila fényképeinek ikonográfiája. összeállította: Macht
Ilona. Népművelési Propaganda Iroda, 1980./, valamint
Péter László; József Attila közöttünk /Szeged, 1980./ c.
könyvével.
5 József Attila: Ady-vizió. József Attila összes Müvei.
Akadémiai, 1958. III., 16., 22.
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^ "Költőnk és kora". Bemutatja Tverdota György és Vas
István. Helikon, 1980.
^ József Attila útjain. Tanulmányok. Szerk.: Szabolcsi
Miklós és Erdődy Edit. Kossuth, 1980.
6

Széles Klára: "...minden szervem óra". József Attila
költői motivumrendszeréről..Magvető, 1980.

Különlenyomat
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Salyámosy Miklós
A 20. SZÁZADI NÉMET VILÁGNÉZETI BEGÉNT MINT A TÁRSADAIMI
TUDAT HORDOZÓJA
A oimben jelzett témához kétféle módon közelíthetünk:
induktive és deduktive.
A 20. századi német irodalom ismerőjének^ főleg a
század első felének vonatkozásában, első pillantásra az tűnik fel, hogy a korszak nagy regényalkotásai között nem sok
kapcsolatot talált mintha nem is egy nyelv, egy kulturlcözösség irodalmához tartoznának. Nagy regényekben itt elsősorban Franz Kafka Perét és Kastélyát, Thomas Mann Varázshegyét és Doktor Faustusát, Alfred Döblin Berlin Alexanderpia tzát és Herman Hesse több müvét, elsősorban Üveggyöngyjátékát értem. Második pillantásra

- ez a második pillan-

tás néhány tucat további regény ismeretét igényli -

olyan

feltűnő egyezések jelennek meg elsősorban természetesen a
többtucatnyi többi regény körében, hogy szinte egy regényiró
iskola terméséről beszélhetünk. A magasabb egység szintjén
aztán kiderül, hogy az először emiitett kiemelkedő alkotások jellege, ha tetszik "megcsinálási módja", sem különbözik a több tucatnyiétól, s igy természetesen az első pillantásra nyert benyomással szemben ők is hasonlítanak egymáshoz. A különbség a sok többivel szemben csak annyi, hogy
ezek egy és ugyanazon regénytípus kiemelkedő példányai,
mondhatjuk: egy jéghegy csúcsai. Erről a regénytípusról
van szó ebben a dolgozatbein.
A deduktiv megközelítésnél kissé távolabbra kell
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nyúlnunk.
Szinte a közhely-szintig közismert, hogy a német
szellemi élet egyik fő területe legalább is a 18. század
második fele, azaz Herder óta, a filozófia. Ezt a német filozófiát a 19* század közepén illetve második felében két
név fémjelzi: Kari Marxé és Priedrich Nietzschéé. Egy kor
filozófusai voltak, azaz ugyanarra a társadalmi helyzetre
reagáltak. Mégha az ugyanarra a helyzetre való reagálás nem
is jelenthet, nem is jelentett soha ugyanolyan reagálást,
a reagálás objektumának közössége feltétlen ugyanazon elemek
meglétét kell hogy jelentse az egymástól mégannyira eltérő
filozofémákban is. Egyik ilyen, talán a legfontosabb közös
elem a két filozófusnál az embernek mint egyéniségnek helyzetével és lehető illetve kivánatos jövőjével való foglalkozás ténye. Magáról erről az érdeklődésről mint központi
elemről vagy tevékenységről van szó, nem annak konkrét tartalmáról. De azért még e tartalom összevethetőségét is megfogalmazhatjuk

egy kissé konkrétabban: az ember specifikus

fajtatulajdonsága az egyediség, az, hogy a fajta minden példánya egyén, individuum illetve magában hordozza az induvidualitás lehetőségét. A világ állapota ennek az egyediségnek
kibontakozását veszélyezteti, tehát az embernek mint fajtának jövője attól függ, hogy ezt az egyediséget a fennálló
világ elidegenítő illetve egységesítő hatása ellenére - a
két kifejezés a két filozófus különböző vokabuláriumára
utal -

meg lehet-e menteni, meg lehet-e teremteni, a maga

teljességében ki lehet-e bontakoztatni.
Marx és Nietzsche nemzetközi mértékben gondolkoztak
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azaz a saját nemzetük problematikáját is az emberiség-problematikában oldották fel» Ugyanakkor azonban a német nép
életében jelentős dolgok történtek, és más, náluk kisebb
jelentőségű, de a maguk idejében nem kevésbé ismert gondolkodók "antropológiá"-ja, ember központú figyelme latensen
vagy nyiltan nemzeti jellegű volt. A korszak nagy nemzeti
eseménye a német egység létrejötte volt, s ennek nem egyszerű ténye, hanem

- hogy is mondjuk -

történelem-filozófiai

vonatkozása volt a szellemi élet számára szignifikáns téma:
egy olyan szellemi strukturára, amelyben az egységes nemzet
képe és valósága csak vágyként vagy /a porosz hegemónia miatt Délnémetországban/ fenyegetésként élt, zavaróan, sőt
adott esetben nyomasztóan hatott az az ellentmondás, amelynek egyik pólusa a nemzet politikai külsőségekben történt
megvalósulása, a másik valódi nemzet létének hiánya; valami olyasminek a hiánya, amely különben mind Németországtól
nyugatra, mind keletre szervesen kifejlődött és természetesen adott, tehát virtualitásában vagy tényszerűségében nem
reflektált tudati valóság volt. Azt, amit német elmaradottságnak vagy a német marxista gondolkodók kifejezésével "némeg nyomorúság"-nak mondunk, ebben a vonatkozásban úgy nyilvánul meg, hogy hangsúlyosan tematizálódnak olyen kérdések,
mint "miben ragadható meg a német nemzet lére", "mit jelent
a német ember német volta", vagy olyan problémafeltevésekben,
"mi legyen a német nemzet missziója", "milyen legyen a német
ember". Ezek a kérdések már nem is a filozófia szintjén,
hanem a filozófia és az irodalom köztes területén szociológikusan, kultúrtörténeti módon vagy egyszerűen az emelke-
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dett szintű politikai publicisztikában fogalmazódtak meg.
Itt most csak neveket emiithetünk: Ferdinánd Tönniesét,
Paul de Lagarde-ét, Julius Lamgbehnét, Friedrich Lienhardét,
akik a múlt század utolsó harmadában és a századfordulón szólaltak meg, és egyik későbbi utódukét, a kulturfilozófus Oswald Spenglerét, aki a tipikus német problémátikét újból
nemzetek és népek feletti szférába szublimálta. A megint a
szükséges rövidrefogottság kényszerére hivatkozva, csak néhány példát idézek fel: Ferdinánd Tönnies 70-es évekbeli
problémalátása a "társadalom ós közösség" fogalmi szétválasztásában

- ez alapvető müvének cime is -

egy félévszá-

zad múlva lesz egy par exellence szépiró, Thomas Mann publicisztikai vitaesszójének egyik vezotő gondolata /az "Egy
politikánkivüli ember szemlélődései"-ben/, s nála az eredetiben latens nemzeti vonatkozás teljes nyíltságában jelenik
meg, amennyibon a "közösség"-ért mint német nemzeti tulajdonságért száll sikra és a "társadalmat" mint a német jellegtől idegent elutasítja. A másik szélsőséges példa: Julius
Langbehn

a századforduló körül a német nemzeti jelleg pél-

daszerű és követendő megtestesülését

- egy holland művész-

ben, Rembrandtban találja meg.
Ezeket a konkrétumokat most magunk mögött kell hagynunk é3 egy módszerbeli vonatkozást kell előtérbe állítanunk:
arra történt már ugyan számos és jelentős, sikeres és kevésbé sikeres mai szóval mondva interdiszciplináris kísérlet
a századforduló óta, hogy a különböző művészeti ágakat egymással összekapcsolva mint ugyanazon szellemi és tudati fejlődés különböző művészi közegben való megnyilvánulásait te-
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kintsék és ábrázolják, de arra alig

- márpedig ez még köz-

vetlenebbül adódik -, hogy a szellemi és érzelmi világ két
rokon területét, egyrészről a filozófiát és a vele rokon,
tehát kulturfilozófiai, politológiai, közgazdaságfilozófiai
gondolkodást, másrészről a szépirodalom tartalmi alapjául
szolgáló világnézetet, nevezzük ezt "irodalmi tuuat"-nak,
egységbe fogják. Sőt, legalább is a mi közelebbi környezetünkben, sokszor ennek ellenkezője történt: a két szférát
élosen kettéosztottuk. Újból csak egy példára hivatkozom:
főleg Lukács György fundamentálisnak tartott müve, Az ész
trónfosztása alapján Friedrich Nietzschét a náci álgondollcozók, mondjuk Alfred Rosenberg egyik elődjének tartja szélesebb müveit közvéleményünk is. Ez a dolog egyik oldala.
A másik oz: irodalomtörténeti közholy o ugyanakkor igaz is,
hogy a 20. századbeli német irodalom két, ugyanazon közvélemény által "humanista" cimkével ellátott ragyogó alakja,
Thomas Mann éa Hermann Hesse világképében a filozófiai hatások közül éppen Nietzschóé a legjelentősebb. E két, egymást kizáró vélemény együttes megléte nyilvávaló képtelenség.
Hogy tulajdonképpeni témánkhoz eljussunk, még egy irodalomtörténeti előfeltételt kell említenünk: közismert módon
Goethe és a romantika óta a német regény fő- és speciális
formája a "fejlődésregény". A 20. századi német regény formájára ós tartalmára ogyszerüen az irodalmi tradició erejével is hat oz az egyszer kialakult műfaj. A műfaj meglétének és továbbélésének feltételezése annyira beivódott a
nemzetközi irodalomértés tudatába, hogy a róla szóló ismeretet axiómaként kezelik. Az élő tudományos gondokodús kö-
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telessége, ha nevéhez méltó akar maradni, az axiómaszeYü
igazsúgok megkérdőjelezése. Ezt megtehetjük ezzel a tényszerű ismerettel is, például úgy, hogy kérdésessé tesszük
azt, hogy akár a paradigmatikus fejlődósregények hősei valóban változnak-e a regény eleje és vége között, akár megfordítva J vajon a regényhősökkel éppen állandóságuk okán szembeállított drámahősök nem változnak-e az expozíciótól a megoldásig. Ilyesmiről lehet vitatkozni, és egy ilyen vita eredményes is lehet. Egy dolog azonban mindenképpen vitán felül
áll. Az ugyanis, hogy e regények hőseit, akár a legrégebbieket, akár a maiakat tekintjük, a regények cselekménye során
a társadalom oldaláról állandóan konkrét társadalmi vagy gondolativá átlényegült

hatások érik, vagy még világosabban

és határozottabban mondva: e regények cselekménye e hatások
és a hős tudatának ütközéséből, modernebb szóval: állandó
konfrontációjából áll. Ezért lehet jellemző erejű a "világnézeti regény" megjelölés, de fenn kell tartanunk a jogot a
"fejlődésregény"-re is, mert adott esetben ezzel világosabban fejezhetjük ki magunkat.
így rögtön az itt következő mondatban: a társadalmi
helyzetet alakitó idő változásának következménye, hogy lényeges különbség van a 19. századi és a 20. század első felének fejlődósregényei között. Az előbbiek az egyén és társadalom érintkezéséből harmóniát hoznak létre, még akkor is,
ha ezt a harmóniát adott esetben bizonyos rezignáció is jellemzi. A 20. század első felében az egyónt mint tézist ós
a társadalmat mint -antitézist betetőző szintézis az egyén
olyan magánosságához vezet, amely, bár a társadalmi tapasz-
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talatot magábafoglalja, de mint az egyén által túlhaladottat
az egyénben fel is oldja, azaz a maga önértéküségében megszünteti.
Foglaljuk össze az indulctiv és deduktiv megközelítéséből adódó lehető következtetéseket: a 20. század első felében kialakult egy olyan regénymüfaj, amely összességében,
de többször

- különböző esztétikai érvényességgel -

egye-

di produktumaiban is magába veszi és kisugározza a társadalmi illetve irodalmi tudat tartalmának teljességét, mind általános társadalmi, mind sajátos nemzeti vonatkozásaiban.
Tekintsünk el az esztétikai valöröktől, és csak a müfajbeliségot tartsuk szem előtt. Ekkor azt mondhatjuk, hogy kétségkívül találunk olyan müveket, amelyek általános társadalmi
vonatkozásukban relevánsak és olyanokat, amelyekben .erősebb
hangsúlyt kapnak a nemzeti vonatkozások illetve azok is.
De látnunk kell, hogy ezeket a regényeket bizonyos közösség
jellemzi, amely az alapul szolgáló objektum /a társadalmi
háttér/, az örökölt forma, tehát a szellemi alap és a tradíció egységéből adódik. Azt sem szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy csak relativ különbség van az általános emberi
és társadalmi vonatkozások feldolgozásai és az olyan ábrázolás között, amelyben a nemzeti vonatkozások konkrétan is
tematizálódnak, hiszen az előbbiek egyik lényeges sajátossága is abban áll, hogy egy német iró látja úgy, ahogy látja,
az általános emberi és társadalmi problémákat. Ennek érzékeltetésére összevethetjük az egyidőben keletkezett két müvet, hogy csak az ismertebbek körében maradjunk, Hesse Üveggyöngy játékát és Thomas I.'ann Doktor Faustusát. Hogy az utóbbi
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hangsúlyosan nemzeti vonatkozásai ellenére világirodalmi
rangú és érvényű alkotás, azt esztétikai értékének köszönheti, mint ahogy mondjuk Emil Strau^ "óriásjátékszer"-ének
/Riesenspielzeug/ "reakciós" vagy akár "fasÍ3ztoid" volta,
illetve amit annak szokás nevezni, elsősorban alacsony esztétikai színvonalának következménye. A cselekmény és a figurák mögötti világnézeti elemek mind a három regénybon
szinte kivétel nélkül egymás mellé állíthatók.
Ezzel eljutottunk a tulajdonképpeni témához és egyben
a lezáráshoz. A körülmények adta keretben itt is inkább illusztrálni, mint bizonyítani szeretnék. Mégpedig egy idézettel:

Az "erő első kitörését" követő "beteges elmagánosodástól, a kisérlet-évek sivatagától még hosszú út vezet addig
a hatalmas túláradó biztonságig és egészségig, amely bizony
még a betegségről, mint a megismerés eszközéről és sarlqpontjáról sem mondhat le, a szellem azon érett szabadságáig",
addig a fölös erőig, "amely a szabad szellemet azzal a veszélyes előjoggal ruházza feli hogy kockára tegye létét és
kalandokba bocsátkozzék." A kitörés és a "szabad szellem"
kivívása között "van egy köztes állapot, amelyre egy ilyen
sorsú ember nem tud elérzékenyülés nélkül visszagondolni:
itt sápadt finom fény és napfónyadta boldogság dereng, a madár szabadságának érzése, madár-horizont, madár-vakraerőség,
valamilyen harmadik állapot, amelyben kíváncsiság és szelid
megvetés kapcsolódik egymasba. /.••/. Még egy lépés a gyógyulás útján: és a szabad szellem újra közeledik az élethez, természetesen lassan, majdnemhogy húzódozva, majdnem-
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hogy bizalmatlanul. Újból melegebb lesz körülötte. /.../.
Ugy

tűnik neki, hogy csak most nyilik ki szeme a közeli

dolgokra. Csodálkozik és csendben figyel: hol is járt?
Ezek a közeli és legközelebbi dolgok: mennyire megváltoztak!,
milyen himpor és varázslat boritja őket. Hálatelt szivvel
néz vissza, hálás a vándorlásért, a szenvedésért, az önmagától való kényszerű elidegenedésért, a távolit átölelő
pillantásaiért és a dermesztő magasságokba lenditő madárröpteiért." 1 /Kiemelések az idézet szerzőjétől./
Aki a Varázshegyet ismeri, a mondatokat a regény lényege poétikus parafrázisának vélhetné. De á dolog forditva
igaz: ezek a mondatok egy fél évszázaddal a Varázshegy előtt
keletkeztek, s a regény e mondatok epikus parafrázisa. És
e sorokat Nietzsche "Emberi, túlontúl emberi" /Menschliches,
Alizumenschliches/ cim alatt összegyűjtött aforisztikus elmefuttatásai és viziói közt találjuk.
A cimben "világnézeti regény"-nek nevezett müvek
protagonistái ezt a "kitörés"-t és ezt a "vándorlás"-t hagyják maguk mögött, e vándorúton találkoznak a "más"-sal, nevezhetjük ezt a "máa"-t, az emberi "énenkivüli"-t /Au3erIch/ a "müvészi"-vel szembeállított "polgári"-nak /vagy megfordítva/, a "világos", "áttetsző" szférát elbizonytalanító
"sötét" világnak, a ráció birodalmát aláásó irracionálisnak,
a statikus, rendszorbefogott és biztos kereteket ado életelveket halomradöntő dialektikának, az életet és egészséget
tagadó, de mégis egyedül értelmezni képes halálnak és betegségnek, a megszokottat, a taszitó vagy megtartó otthonost
cáfoló és varázsosan csalogató "idegen"-nek, a köznapi német
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ideált ledöntő és új horizontot nyitó "déli"-nek, szlávnak,
cigánynak: mindenképpen azonban a humánum, az emberi dolgok
azon másik felének, amelynek megléte egy a társadalommal
harmonizáló emberi totalitáson belül lehetetlenné vált.
Amelyet a "kisérletezés" során, egy "madár-röptü" kalandban meg lehet ismerni, egy "pokoljárás"-ban magunkévá lehet
izzitani ós igy a társadalom és egyén között létre jönni
nem tudó, elveszett harmóniát önmagunkban, Lukács György
szavával az "önmagában tételezett személyiség"-ben megteremteni.
Ez a 20. századi német világnézeti regény alapvető
tartalma: Félix Hollaendernél, Carl Hauptmann-nál, Paul
Ernstnél, Ernst Wiechertnél, Hans Carossánál

- és Alfréd

Döblinnél, Thomas Mann-nál, Hermann Hessónél. S e vándorlás
egy szakaszát, határhelyzetét ragadja meg Franz Kafka. Le
hozzá már nem annyira Nietzschét, mint inkább Sörén Kierkegaardot kellene idéznünk.
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J e g y z e t
Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches.
Vorrede.
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In: Friedrich Nietzsche: Werke in sechs

Bänden. Hrsg. von Karl Schlechta. Zweiter Band.
München-Wien 1980. 440-442. 1.
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Szegedi Bölcsészmühely '82

Duró Lajos
AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ KUTATÁSÁNAK INTERDISZCIPLINÁRIS IRÁNYAI
Az utóbbi évtizedben a társadalontudományi gondolkodás és kutatás érdeklődésének egyik jelentős iránya a személyiség értékorientációinak filozófiai, szociológiai, pedagógiai és pszichológiai tanulmányozáséra összpontosul. E
problémakör előtérbe kerülése kétségtelenül összefügg azzal,
hogy megnövekedett s állandóan fokozódik az emberi tényezők
szerepe a társadalmi fejlődés minden területén.
Az emberi tényezők körében kiemelkedő jelentősége
van a tudatosságnak. A személyiségnek a valósághoz, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetéhez és önmagához való
viszonya meglehetőséen összetett, sokrétű, olykor ellentmondásos rendszerként funkcionál, amelyet az objektiv társadalmi viszonyok determinálnak, s az egyén értékelő mechanizmusai értelmeznek, tudatosítanak és interiorizálnak.
Következésképpen a személyiség nem csak terméke az objektiv
feltételeknek, hanem tevékenységében mognyivónuló aktivitása által alakitja környezetét, személyközi kapcsolatait,
szociális érintkezésének milyenségét a ebben a kölcsönös
függőségi rendszerben megváltoztatja önmagát is. A személyiség ezen alkotó jellegű aktivitásának orientációs iránya,
tartalma, hatékonysága, mint önmegvalósításának egyik elengedhetetlen pszichológiai előfeltétele, alapvetően függ attól, hogy mennyire képes tudatosan meghatározni viszonyát
a tárgyi világhoz, emberi és társadalmi környezetének sokrétű objektivációihoz.
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A személyiségnek a környezetéhez való lcölcsönviszonya átélésében és alakitásában meghatározó szerepet játszó
tudatosságot Szpirkin ügy értelmezi, mint "...a személyiség
cselekvéseinek azt az erkölcsi-pszichológiai jellemzőjét,
amely önmagának, saját lehetőségeinek, szándékainak és
céljainak tudatánitásán és értékelésén alapul."1 Különösen
figyelmet érdemel a cselekvés erkölcsi-pszichológiai jellemzőinek, értékelő jellegének kiemelése.
A tudatosság egyik lényeges megkülönböztető vonása
s egyszersmind az értékelő magatartás pszichológiai jellemzésének fontos rendezőelve az emberi tevékenység szociális
vonzatának, társadalmi jelentőségének és hatásának mérlegelése, felismerése. Ezt az értékelő komponenst Rubinstein a
személyiség lényegét érintő minőségi ismérvként veszi figye
lémbe: "Az ember...azért személyiség, mert tudatosan határozza meg környezetéhez való viszonyát...A legnagyobb mértékben akkor személyiség, amikor minimálisan semleges közönyös és egykedvű, s maximálisan 'pártos' mindenben, ami tár
sadalmilag lényeges. Ezért olyan fontos az ember mint személyiség számára a tudat, nemcsak mint ismeret, hanem mint
viszonyulás is. Tudat nélkül, a tudatos állásfoglalás képes
o

sége nélkül nincs személyiség."
E gondolatmenet a személyiség környezetéhez való viszonyának .tudatosságát a "társadalmilag lényeges" tényezők
felismerésével, értékelésével s az ennek megfelelő elkötelezett cselekvéssel höz'za Összefüggésbe. Ezért különös hang
sállyal s indokoltan emeli ki a személyiség megitélése szem
pontjából a tudatnak - nemcsak mint ismeretnek, az ismeretek
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összességének, hanem mint viszonyulásnak is -

a jelentősé-

gót. A viszonyulás pedig szerves része a személyiség általános jellemzésének, amelyben "...külön figyelembe kell venni 'ideológiáját', vagyis azokat az eszméket, amelyekből
mint alapelvekből kiindulva értékeli az ember önmagának és
másoknak különböző indítékokból fakadó cselekedeteit."^
A személyiség "ideológiája" /értékelő alapelveinek
összessége/, amely orientálja az embert önmagának, környezete személyiségeinek, tárgyainak, jelenségeinek megismerésében s az ehhez kapcsolódó értékelő viszonyulásban úgy jelenik meg, mint a magatartás regulációs tényezője. A személyiség értékelő alappoziclóinak kialakulása társadalmilag
meghatározott, mivel az emberiség által felhalmozott értékeket a nevelés, a tanulás, a szociális tapasztalatszerzés
közvetítésével /példa, modellkövetés, azonosulás útján/
sajátítja el, a más emberekkel /szülőkkel, nevelőkkel, kortárscsoporttal, közösséggel, társadalmi intézményekkel és
szervezetekkel, stb./ való aktiv együttműködés és kölcsönhatás eredményeként. E szocializációs folyamatban a személyiség úgy alakul, változik, fejlődik mint "...a magatartások közötti társadalmi viszonyok élő rendszere".^ Ebben az
összefüggésben különösen jelentősnek tartjuk Jarosevszkij
azon megállapítását, amely szerint: "A személyiség a társadalmi viszonyok sűrűjében keletkezik, fejlődik ós alkot.
Ugyanakkor nemcsak származék, hanem önálló értékekkel rendelkező rendszer is. önállósága már abban is kifejezésre
jut, hogy a különböző szerepekbe lépve nem oldódik fel,
nem merül ki azokban, hanem megőrzi önmagával való azonossá-
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gát, amely a maga részéről rányomja bélyegét a szerepvisolkedésre."^
A személyiség ilyraédon értelmezett autonómiájának
egyik lényeges ismérve önálló értékrendszerében jut kifejezésre, amelynek minőségét differenciáltsága, fejlettségi
szintje s a magatartást szabályozó funkciójának hatékonysága határozza meg. A társadalmi viszonyok sűrűjében cselekvő ember orientációs támpontjait azok az értékek adják,
amelyek nélkül lehetetlenné válna a környezetben, a tárgyi
világban 3 az emberi viszonylatok benyolult szférájában való tudatos tájékozódás, az "énasonosság" negőrzése, a "szerepviselkedés" kiteljesedése és a személyiség önmegvalósitása.
Az értékek a társadalmi létformálcban gyökereznek és
fejlődnek s bonyolult közvetitő mechanizmusok útján fejtik
ki hatásukat. Megalapozottan utal erre Hankiss következő
megállapitása: "...az ember és a társadalom léte s jóléte
függ ismereteinek és értékítéleteinek szintjétől, helyes
vagy téves voltától... megismerő és értékelő rendszereinek
korlátaiért és kudarcaiért nagy árat fizet minden ember,
minden közösség."® Az értékítéletek, az értékrendszerek
helyessége vagy téves jellege pozitiv, illetőleg negativ
értelemben funkcionál az egyén, a közösség, a társadalom
életében. Egyáltalán nem lehet közömbös, hogy az értékrendszer szabályozó szerepe hogyan érvényesül: összhangban van-e
a társadalmi haladás mozgásirányával vagy vele ellentétes
irányban működik. Ebből következően a társadalmi élet ezen
alapvető, az emberi együttélést szabályozó értékei ma mégkeves-

-

sé

ismert

57

-

dimenzióinak feltárása elméleti és gyakorlati

szempontból egyaránt fontos feladat, amelynek kutatásában
az emberrel foglalkozó tudományok egész sora /filozófia,
etikám szociológia, közgazdaságtan, pszichológia, pedagógia/
érdekelt. Ebben az interdiszciplináris megközelítésben természetszerűen mindegyik tudományág a maga sajátos szempontjait érvényesiti. A megközelítési irány dk érintkezési ós
metszéspontjaiban létrejönnek azok a "központok", amelyekhez kapcsolódóan kialakulnak az alapvető kategóriák értelmezésének tartalmi jegyei, s ennek megfelelően a kutatási
stratégiák körvonalai.
Témánk összefüggésében Ananyev megalapozottan hangsúlyozza azt, hogy a személyiség szociális funkcióinak,
szerepeinek speciális jellemzése mellett van egy közös
centrum, amelyhez a szociológusok, pszichológusok és más
tudományterületek művelőinek kutatásai kapcsolódnak. Véleménye szerint:"Ez a közös centrum a személyiség és a csoportok értékorientációit, a tevékenység céljainak együttesét,
az emberek viselkedésének irányultságát vagy motivációját
jelenti."''a kutatások e közös csomópontját a pszichológia
számára konkrét módon értelmezi: "A személyiség lelki fejlődésének ez a centruma úgy jelenik meg a pszichológia számára, mint egészleges teljesség vagy rendszer, a személyiség tudatos viszonyulása a társadalomhoz, a csoporthoz, a
munkához és önmagához /Mjasiscsev/, a gondolat ós a jelentőség egybefonódása /Leontyev/, a beállítódás dinamikája
/Uznadze/, az alakuló személyiség viselkedésének erkölcsi
Q
pozíciója és motivációja /Bozsovics/".
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Az értékorientáció jelenségkörének tartálma és funkciója mind a különböző tudományok érintkezésének centrumában, mind pedig speciálisan a pszichológiában az egymással
összefüggő, kölcsönhatásban lévő összetevők rendszereként
jelenik meg. Az egyes tudományágak tárgyuk jellegéből adódóan az értékorientációt specifikus nézőpontból vizsgálják
s rendszerint a tartalmi összetevők valamely elemét emelik
ki a rendszer egészéből a definiálás célzatával. Ezért a fogalom értelmezésében a kutatások jelenlegi szakaszában még
nem alakult ki egységes megközelitési szempontrendszer és
alkalmazási gyakorlat.
Mivel az értékorientáció a személyiség, a csoport,
a közösség ideológiai szférájának integráns része, ezért
fogalmában, tartalmi jegyeinek értelmezésében nem nélkülözhetjük a filozófiai értékelmélet legfontosabb kiindulópontjait, metodológiai előfeltevéseit. A filozófia létrejötte
óta léteznek értékelméletek s kezdettől fogva "a filozófiai
gondolkodás centrumában állanak"^ ós hatást gyakorolnak az
értékprobléma különböző összefüggéseinek kutatásában érdekelt társadalomtudományok orientációira. Az értékorientáció
fogalmát a pszichológiában sem alkalmazhatjuk anélkül, hogy
ne kapcsolnánk be egyik vagy másik filozófiai-szociológiai
rendszerbe. Elsődlegesen ugyanis e tudományok feladatkörébe tartozik az érték és társadalom, az értékkategóriák ós
értékviszonyok, az értékek és normák, a szociális viselkedés normativ-értékelő rendszereinek és összefüggéseinek
kutatása.
A marxizmus értékelmélete a munka,' "a termelési fo-
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Íjamat értékeket létrehozó természetéből indul ki, a gazdasági érték fogalmára alapozódik, de túllépve a gazdasági
a»férán, képea átfogni a társadalmi lét egész bonyolult
rendszerét és orientálni az egyéni magatartást".10 S minőségében az érték a társadalai lét alapkategóriája* Legáltalánosabb megfogalaaaásbani N a marxizmus számára éítékjellegti
minden olyan emberi törekvés, amely a társadalom haladását,
az egész emberi nem gazdagítását szolgálja anyagi vagy eesne i alkon".11
Ibből következően értéknek tekinthető a társadalmi
haladás minden olyan anyagi vagy eszmei jellegű eredményé,
amelyben ea a gazdagodás objaktiválódik a amely a* emberiség további gazdagodását el&segitő újabb és újabb eredmények
létrejöttének alapjául, előfeltétaléill szolgálhat. Xbben az
értelemben értékhordozónak minősül minden olyan emberi tulajdonság, amely képessé teszi a ssemélyiségst a haladást
elősegítő eredmények elérését szolgáló társadalmi tevékenységre. ügyszintén értékhordozó /a fogalom legtágabb értelmezésében/ minden olyan emberi alkotás, a legköznapibb produktumoktól egészen a legeredetibb művészi alkotásokig,
amelyek javak formájában gaadagitják a társadalmat, az emberiséget íf. Ilymódon tehát az értékhordozók zzarspében kát
egymással összefüggő tényezőcsoport működik együtti az ember társadalmiságát tükröző zzsnélylségtulajdonségok, illetőleg az ember aktiv, a valóságot formáló tevékenységének
eszmei objsktiváoiói.
Az ember gyakorlati tevékenységében az érték megjelenése együttjár az értékelázzal. Az érték és az értékelés
ugyanazon folyamat két pólusát reprezentáljál "Értékelés
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nélkül nincs érték, érték nélkül nincs értékelés, ezek
egyszerre jöttek a világra és mindig korrelációk". 12 Az
értékelés pedig lényegét tekintve mindig preferenciát jelent, amikor bizonyos dolgokat, tárgyakat, jelenségeket,
személyeket, tulajdonságokat tudatosan előnyben részesitünk,
illetőleg másokat elutasitunk. Az előnyben részesités és az
értékek viszonyát azonban differenciáltan kell értelmezni.
Minden érték előnyben részesitést jelent, de ugyanakkor nem
minden preferencia tekinthető egyidejűleg értékválasztásnak
is. Előnyben részesítéseink jelentős része értékközömbös
még abban az esetben is, ha esetleg értékorientációs kategóriák alkalmazásával történik. Ebből következően az előnyben részesités csak akkor tekinthető

értékpreferenciának,

ha társadalmilag szabályozott /szokásban, normában/, objektivált s az egyéni választás e szabályhoz való viszony
kifejeződése, illetőleg ha tartalmazza a partikularitást
túlhaladó általánosítás mozzanatát. 1 ^
A fentiekből következően az értékek, mint az életben, a munkában, az emberi kapcsolatokban orientáló preferenciák, igények, törekvések, életcélok, erkölcsi nézetek
a különböző választások és döntések formájában válnak a
személyiség viselkedésének szabályozó tényezőivé. Az értékek
orientetiv és regulativ funkciója szervesen beépül a személyiség általános irányultáságnak, erkölcsi tudatának és
viselkedésének rendszerébe.
Az értékelmélet vázolt tartalmi összetevői többoldalúan tükröződnek az értékorientáció fogalomkörének szociológiai megközelítésében. A szociológiai elemzés elsősor-
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ban az értékorientáció társadalmi összefüggéseinek feltárására összpontosítja a figyelmet. Kon a társadalmi értéket
tekinti az értékorientáció releváns ismérvének. A rendszerelvű megközelítés alapján az orientáció általános értelmezésén
keresztül jut el az értékorientáció konkrétebb meghatározásához. Abból indul ki, hogy "az orientáció a beállítottságok egész rendszere, amelynek alapján az egyén /a csoport/
a helyzetet felfogja és megválasztja a megfelelő cselekvési módot. A társadalmi értékekre irányuló orientációkat
érték-orientációknak nevezzük". 1 ^ Ezzel összefüggésben lényegesnek tartjuk a szerző azon okfejtését, amely szerint
a személyiség értékorientációs rendszerének megítélésénél
jellemzőnek tekinti azt, hogy a egyén hogyan fogja fel és
itéli meg saját társadalmi szerepeit s szerepviselkedését.
Felhívja a figyelmet a társadalmi és egyéni mozzanatok egységére: "Az értékorientációk
lóan -

- a szerepstrükturához hason-

egyszerre társadalmiak és egyéniek. Társadalmiak

azért, mert a személy halyzetén, valamint a társadalmi nevelés, a propaganda stb. rendszerén alapulnak... Ezek az orientációk ugyanakkor egyéniek is, mivel bennük összpontosul
az adott személy megismételhetetlen élettapasztalata, érdekeinek és szükségleteinek sajátszerűsége".'1'^
Szociológiai megközcütésben az értékorientáció értelmezésének olyan fontos összetevői és determinánsai kerülnek előtérbe, mint a társadalom értékhordozó tényezői, a
személyiség tartós beállítódása ezen értékekre, a társadalmi és egyéni jelleg egysége s kölcsönhatása az értékviszony
működésében, az értékrendszer regulációs szerepe az emberi
viselkedésben^ szociológiai nézőpont különösen ráirányít-
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ja a figyelmet az értékeknek a társadalmi gyakorlatban betöltött orientáló, feltételteremtS és szabályozó jelentőségére, amelyet Hankiss tömören igy jellemez: "...célértékként
irányitják, vezérlik az emberi-társadalmi törekvéseket, eszközértékként lehetővé teszik a célok elérését, normaként
szabályozzák az emberi-társadalmi együttélést".1®
Az értékek közvetítésével megvalósuló regulációs folyamat teljesebb megismerése és feltárása az értékelméleti
és szociológiai összefüggések mellett feltételezi az értékorientáció pedagógiai és pszichológiai mechanizmusainak behatóbb tanulmányozását. Ezzel magyarázható az, hogy a személyiség értékorientációjának fejlesztése, az értékekre nevelés az utóbbi évek pedagógiai irodalmában Í3 egyre nagyobb
hangsúllyal szerepel.
A személyiség beállítódásának nevelési aspektusait
elemezve Petrikás kiemeli az értékorientációnak mint állandó tevékenységre való készségnek személyiség ós közösségalakitó hatását. Ezen az alapon sürgeti az iskolai nevelQmunka jelentőségének feltárását, "a tanulók értékorientációjának" alakításában, beleértve "az iskolákivüli tényezők

17
orientációs funkciójának és hatékonyságúnak" elemzését is.
A diákkori szocializáció és értékorientáció közösség és személyiségfejlesztő szerepének kutatásában Daróczi abból indul ki, hogy "az értékorientációk olyan sajátos
attitüdnyalábok /kognitiv alrendszerek/, amelyek az egyén
sajátos, személyes értékelő viszonyát fejezik ki környezetének tárgyaihoz, személyeihez, objektivációihoz. Vagyis az
attitűdök értékorientációnak nevezett rendszere a személyi-

a6g meghatározott társadalmi normáknak és értékeknek megfe'
lelő irányultságát fejezi ki". 1 8 Értelmezése szerint az értékorientációban attitűd-nyalábok, az

attitűdök egész

rendszere funkcionál. Ebben a gondolatkörben vizsgálja a
nevelési tényezők értékhordozó ós információközvetítő szerepét, illetőleg az értékorientációk fejlesztését, mint a
nevelési folyamat korszerűsítésének egyik alapproblémáját.
Ehhez kapcsolódóan Szvétek az értékek szerepét vizsgálja
a személyiség integrálódásában és sokoldalúan elemzi a személyes értékhierarchia kialakításának nevelési összefüggéseit. 1 9
Az értékorientáció vizsgálata pedagógiai megközelítésben kiemeli a fejlesztéssel, neveléssel kapcsolatos fontosabb ismérveket-/az értékorientáció rendszer-jellege, cse
lekvésre inditó és magatartás szabályozó funkciója, az értékekkel való cselekvő azonosulás', a fejlesztés belső és
külső feltételei/.
Az értékorientáció különböző aspektusainak kutatásában a pszichológiai diszciplínák egész sora érdekelti mindenek előtt a szociálpszichológia, az általános pszichológia, a személyiségpszichológia, a fejlődéslélektan, a pedagógiai pszichológia, a pályalélektan. Ebből következően a
megközelítés szempontjai számos vonatkozásban érintkeznek,
sőt megegyezést mutatnak s természetesen a konkrét vizsgála
tok kérdésfeltevéseitől függően specifikus megjelenési formát is öltenek. Alapvető problémaként jelentkezik az a körülmény, hogy az értékorientáció értelmezése a pszichológiában több rokonfogalommal összefüggésben /mint például
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attitűd, beállítódás, "usztanovka", "Einstellung"/ jelenik
meg, s nem ritkán ezekkel azonos jelentéstartalommal telítődve funkcionál. Ebből adódóan ellentmondások s különböző
definiálás! nehézségek árnyalják az értékorientáció s a vele rokon fogalmak használatát a szakirodalomban.
Az attitüdfogalom /a kutatások történetileg változó
hullámainak magfelelően/ módosult, differenciálódott, de
napjainkban is tapasztalható, hogy a különböző szakmai orientációjú szerzők eltérő módon értelmezik az attitűdök szerepét a megiámerésben, illetőleg a cselekvés irányításában.
A nem egységes fogalomértelmezés közör, megegyező jegyeként
Halász, Hunyady és Marton szintetizáló tanulmánya az értékelőviszonyulást emeli ki: "Akár a végletes, akár az eklektikus attitűd meghatározásokat vesszük szemügyre, kitűnik,
hogy a beállítódás szociálpszichológiai megközelítésében
minden esetben értékelő viszonyulásról van szó. Sőt továbbmenve azt állithatjuk, hogy az attitűdök szociálpszichológiai megközelítéséből szinte csak ez a közös.

A különböző

szakmai orientációjú szerzők valamilyen pozitiv, illetőleg
negativ minőségű, intenzitásában eltérő értékelő viszonyuPO
lásokat tekintenek u.n. attitűdnek".

Az értékelő viszo-

nyulásnak rendszerint három összetevőjét különböztetik
meg: a megismerő /kognitiv/, az érzelmi /affektiv/ és a viselkedési /konativ/ komponenst, amelynek együttes funkcionálása teszi lehetővé "a személyiség /legalábbis tendenciaszerűen/ konzistens viszonyulását valamilyen társadalmi,
ideológiai, illetőleg kulturális jelenséghez".
A pszichológia kutatások továbbfejlesztése szempont-
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jából figyelmet érdemelnek azok a törekvések, amelyek az
attitűd és az értékorientáció egymáshoz való viszonyának
feltárására irányulnak. Váriné kimutatja az attitűd és az
értékorientáció kialakulásában és működésében azokat a
közös nevezőket, amelyek a két kategória spontán egybemosódásának előidézői lehetnek: a/ Mindkettő szolektiv, értékelő jellegű viszonyulás, amely valaminek az előnyben
részesítésében vagy elutasításában nyilvánul meg /noha nem
minden prefektiv viselkedés sorolható be a fenti kategóriába/,
ki,

b/ Mindkettő szociális tanulás eredményeként alakul
c/ Mindkettő szociális objektumok,meghatározott

osztá-

lyaival, jelenségcsoportjaival szembeni prediszpozició,
d/ Mindkettő valamilyen módon befolyásolja, szabályozza az
• P?
egyén, a csoport viselkedését^
E kiemelt közös vonások legfeljebb csak részben indokolják a két fogalom azonosságának feltételezését. Ugyanakkor figyelemre méltóak a mai szakirodalomban egyre gyakrabban felbukkanó

- az attitü és az értékorientáció bizo-

nyos fokú elkülönitésére törekvő -

elgondolások. Ide sorol-

ható mindenek előtt "az értékorientáció centrálisabb és szocio-kulturálisan meghatározottabb jellegének a kidomboritása, szemben az attitüdinális szerveződések egyszerűbb ós
individuálisabb válfajaival". 2 ^ A megkülönböztetés másik
aspektusaként a tudatosság szintjét vehetjük alapul: az
attitűdök szerveződése az egyén spontánabb, órzelemközpontú, kevésbé tudatosult szelektálási stratégiájának eredménye s ezzel szemben "az értékorientációk kialakulásában
mintha több tudati mechanizmus,
venne részt".

több tudatosult élmény
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E hipotétikus megfontolások a probléma vitatnató
jellegére utalnak, de mégis feloldják az azonosítás merevségét és a közös jegyek mellett, vagy éppen azokban megnyilvánuló specifikus vonások feltárására inspirálnak. Az attitűd és az értékorientáció körülhatároltabb megkülönböztetésének szükségességét abban jelölhetnénk meg, hogy e kérdés
tisztázása támpontot adhatna a pszichikus szerveződés "Individuális" és "társas-társadalmi" összetevőinek az eddiginél pontosabb "behatárolásához" s elősegítené a személyiség
objektiv és szubjektív determinánsai kölcsönhatásának jobb
megertését. A probléma megoldása tehát nem csak parciális
terminológiai kérdés, hanem ezen túlmenően hozzájárulhatna az értékorientáció pszichológiai kutatási stratégiújaban
meglévő bizonytalansági tényezők csökkentéséhes s távlatban azok feloldásához.
E problémák megoldásában hatékonyan segitheti a
pszichológiát az interdiszciplináris kutatások eredményeinek felhasználása és alkotó továbbfejlesztése.
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Komlóssy Ákos

AZ ISKOLAKÍSÉRLET SZEREPE A KÖZOKTATÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSSÉBETT

A pedagógia, a pedagógiai gondolkodás fejlő d ését át
tekintve azt az izgalmas kérdést tehetjük f e l , hogy mikor
tó l is beszélhetünk a pedagógiai kutatókról, pedagógiai k í
sérletekről? Mig többé-kevósbé jogosan tekintjük Comeniust
vagy P estalozzit pedagógiai kutatóknak, már nenezen mond
ható ez e l Locke-ról vagy Rousseauról, akik pedig a pedagó
g ia i gondolkodás fejlődésére nagy hatást gyakoroltak. Nem
v é le tle n , hogy Rousseau gondolatai épp a századforduló re
formpedagógiai mozgalmaiban éledtek ú jjá f ta lá lta k iga zi kö
vetőkre. S talán megengedhető tú lzással azt is mondhatjuk,
hogy a pedagógia modern értelemben vett tudománnyá válása
is ekkor következik be. Még pedig azért, mert a reformpe
dagógiai mozgalmak vezéreszméiknek, a gyermek középpont
jába állításának a gyakorlati, k ís é r le ti kipróbálására.- is
vállalk oztak, k ís é r le ti iskolákat nyitottak , s eredményei
ket széleskörűen te r je sz te tté k . így - a társadalmi igények
kel összhangban - a tudomány belső fejlődése hozza létre a
kutatási módszereknek azt a széles körét, mely ma a kutatás
rendelkezésére á l l , s f e jl e s z t i k i , e r ő s iti f e l azt az igényt,
hogy a tudomány a gyakorlattal szoros kapcsolatban á lljo n ,
a gyakorlati követelményekre, kérdésekre választ akarjon
adni. A pedagógiai kutatási módszereket négy nagy csoport
ba sorolhatjuk: 1. elm életi-teoretiku s, 2. empirikus, J>.
experim entális-kisérleti és 4. feldolgozó-értékelő módsze
rek. A módszerekből az alkalmazás során sp eciá lis kombiná-
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c 16k jönnek l é t r e , melyekre I t t 6e most n in c s módom k i t é r 
n i . A nnyit k e l l I t t még megjegyeznem, hogy n tudomány f e j 
lő d é s é v e l egyre nagyobb szere p et kapnak a k l n é r l e t l módszer e k . A k ís é r le t e k a la p v e tő sp e cifik u m a , hogy f e l t é t e l - v a r l á -

16

k u ta tá s r ó l van s z ó , mindenek e lő t t je lle m e i őket "a n e-

v e lé o l- o k t a t á n l l'o 1,/alantban v a l6 c é ls z e r ű beavatkozóé

én

. beavatkozás hatásának f e l t á r á s a , m é ré se ."1 Ebből adódóan
a k í s é r l e t e lm é le t i m egalapozása m e lle tt a té n y e k , az Ódá
tok em pirikus m egism erése, f e lt á r á s a lo je le n t ő s szerepet
k a p . P ia c o t í r j a , hogy "A k ís é r le t e z ő m indenekelőtt a lá v e t i
„a g á t a tén yekn ek, e z z e l azonban nem e lé g s z ik meg. I d e á lja
a tény lé tr e h o z á s a , m elyet csak ágy érhet e l , ha m egjele
nésének valam ely f e l t é t e l é t In m e r l." 2 Hasonlóan fo n to s a
fe lm é r ő -é r té k e lő módszerek a lk a lm a zá sa , a k í s é r l e t ered
ményeinek m inél egzaktabb szám b avétele.

A p e d a g ó g ia i k ís é r le t je le n tő sé g é n e k növekedése sz ó résén ö ssze fü gg a v i l á g közektatésábnn bekövetkező v á lto z á 
s o k k a l. Ilik é n t a szá za d fo rd u ló p e d ag ó g iai m egájuléna az

ipari forrad alom h oz, a p o lg á r i társadalom fe jlő d é s é h e z kö
t ő d ö t t , napjainkban « tudnm ányos-teohnikal forradalom m al
van k a p c s o la tb a n . A tudományban és technikában bokövotkos o tt robbanásszerű f e jlő d é s h a tá sá ra érzék elh etően egyre
n ö v ek szik a f e s z ü l t s é g , az ellentm ondás a tá r s a d a lm i-g a z danági Igények én a k ö z o k ta tá s i rendszerek k ö z ö t t . E f e 
s z ü lts é g e k elomzene kapcsán b e s z é l Coombs az o k ta tá s v i l á g 
v á l s á g á r ó l^ Bár megfogalm azása t ú lz ó , k i f e j e z i a jo lo n le g i
texlée n
o k ta tá u i rondazorekv r.1
e löégrte
n vv o l t á t ,, a v á lt o z t a t á s szülcség o so é g é t•
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Az oktatáspolitikusok érzik is a változás szükséges
ségét, ugyanakkor az elmúlt évtizedek néhány kellően meg
nem alapozott, elhamarkodott döntése óvatosságra in t i őket.
Épp ezért igénylik a neveléstudománytól a se gítsé get. A tu
domány pedig csak k ís é r le ti kipróbálás után adhat választ
felelősen a felvetődő kérdésekre. Ezért nőtt meg a kísér
letek szerepe, jelentősége a pedagógiában.
A közoktatás fejlődésében, az oktatásp olitikai dönté
sek előkészítésében különösen a kísérletek két csoportja
te s z , ille t v e te tt szert nagy jelentőségre: 1. az átfogó,
az egész iskolára, iskolarendszerre kiterjedő kísérletek
/Szentlőrinc/j 2. ennél szükebb körű, de még mindig átfogó
je lle g ű kísérletek az un. tantervi k ísérletek . Mindezzel
nem akarom tagadni a J . csoport /egy-egy részprobléma kísér
l e t i kipróbálása/ jelentőségét és fontosságát.
Előadásomban a továbbiakban elsősorban a kísérletek
előbbi típusával fogok fo glalk o zn i, mivel kutatásaink során
erről a terü le trő l rendelkezünk közvetlen tapasztalatokkal.
Közoktatási rendszerünk legneuralgikusabb pontjává
- összefüggésben a középfokú végzettség általánossá válá
sával - a középiskola kezd v á ln i. így érthetően fordul mind
a neveléstudomány, mind az oktatáspolitika figyelme mindin
kább e terület f e l é . A pedagógiai irodalomban, a közvéle
ményben eléggé ismertek azok a problémák, feszültségek, me
lyek e területen jelentkeznek, Íg y azokra most nem térek k i .
A gondok, a tények feltárhatók,megismerhetők az empirikus
kutatási módszerekkel is .^
Az eredmények elemezhetők, értékelhetők, elm életi
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koncepciók a megoldásra születhetnek, sok kérdésre teore
tikus úton is adható vá la sz, de megalapozott, az egész ok
ta tá s i rendszert érintő döntést csak a k ís é r le ti kipróbálás,
az isk olak ísérlet lezárása után hozható.
A magyar neveléstudomány is régóta igényli kísér
l e t i iskolák létrehozását, olyan intézmények k ia la k ítá sá t,
melyek a tudomány megállap itásainalc, eredményeinek kipróbá
lásá t teszik lehetővé, ezzel előkészítve egy hatékonyabb,
jobb gyakorlat k ialakítását és e lte r je s z té s é t. Pataki Fe
renc 1966-ban igy fogalmazza meg a k ís é r le ti iskolák lé 
nyegét: "A pedagógia holnapja nem a dolgozószobák csendjé
ben s nem az átlagos színvonalon dolgozó nevelőintézmények
tömegében készül, hanem azokban a k ís é r le ti gócokban, ahol
a legkedvezőbb objektív és szubjektív fe lté te le k együttes
hatása révén megfoganhat az új gondolat és t e t t , s ahol
semmiféle előre k ia la k íto tt bürokratikus kötöttség nem vet
gátat a kísérletezés lehetőségének. Enélkül - akárcsak bár
mely más tudomány - a pedagógia sem létezh e t.""
Gondolatait mintegy fe lerő sítve Kiss Árpád 1969-ben
már igy i r : "szükséges az önálló kezdeményezés szamára ked
vezőbb, kisebb szervezeti gátlásokkal működő iskolák lé te 
sítése lehetőleg tudományos intézetekkel, egyetemekkel és
főiskolákkal kapcsolatban, esetleg kitűnő nevelői testü let
ja va slatára . Külön iskolák és elkülönítő iskolák nem szük
ségesek, de szükség van es lesz mindig különb iskolákra:
érvényesüljön bennük először az egyénibb kezelési mód, a
haladóbb módszerek, a korszerűbb és jobb taneszközök f e l 
szabadító hatása; és biztosítsak létezésükkel a tan ítás
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szabadsagát az állam á lt a l megszabott kereteken b e iü l." 6
Az igény felmerülését nem Követte iga zi gyakorlat,
tulajdonképp ig a zi k is é r le ti iskolák nem jöttek létre Szentlörinc kivételével - , csak bizonyos elképzelések k í
s é r le ti kipróbálására n y ílt lahatöség, elsősorban tantervi
kísérletek re.
Tanszékünkön természetes igényként merült f e l az i s 
kolarendszer struktúráját érintő koncepció k is é r le ti Kipró
bálása. Erre az engedélyt megkaptuk, ae nem jö tt létre Kísér
l e t i isk o la. Ennek látszólagos pozitívuma, hogy a Kisórlet
természetes körülmények között történhet, az eredmények
jobban altalánosithatók, tehat - e lv ile g - az új Koncepció
pozitívumai es negatívumai a természetes Körülmények között
egyértelműbben fe lsz ín re kerülnek. Mindezeknek a pozitívu
moknak ellentmond, hogy a k isérlet alapvető f e lt é t e le i nem
maradéktalanul valósultak meg, s igy az első k is é r le ti ered
mények mindenképp óvatosan kezelendők.
Milyen fe lté te le k re gondolok?
Minden isk olak isórlet megszervezésének alapvető f e l 
t é t e le , hogy a környezeti fe lté te le k e t figyelembe k e ll venni.
Mikor egy - az iskolarendszer struktúráját érintő - k ís é r le t
re kiválasztjuk az abban részt vevő intézményeket, ez a f e l 
t é te l még fokozottabban jelen tkezik. Egy iskola környezetét
döntő módon a beiskolázási körzete, az odajáró gyerekek
szü le i határozzák meg. Ha ez a környezet alapjaiban konzer
v a tív , mereven ragaszkodik a r é g i, hagyományos oktatási
rendszerhez, az ott kialakult oktatási formákhoz, belső
struktúrákhoz, akkor már indulásakor vagy megkérdőjelezi
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az egész k ísérlet lé tjo go su ltsá gá t, vagy megpróbálja meg
nehezíteni annak eredményes müködését-müködtetését. E té
nyező jelentőségét - melyet korábban, a kísérlet beindítá
sakor mi sem értékeltünk súlyának megfelelően - kísérletünk
első évében saját bőrünkön érzékeltük. Miután az egységes
középiskolai képzésben részt vevő iskolákat a Minisztérium
je lö lte k i , a k ís é r le ttő l lényegében független szempontok
alapján, a környezeti hatások rendkivül nagy szerepet kap
tak. Az induló kilenc iskola közül különösen két iskola
esetében működött ez a fékező-gátló hatás. Mindkét esetben
olyan iskolákról van szó, ahol a je le n le g i struktúrában is
jelentős eredményeket értek e l , az iskola kiválóan t o l je s i t i
a je le n le g i - immanens - célokat / fe lv é te lir e való fe lk é s z í
té s/, a szülői háttér ragaszkodott ehhez, indokolatlannak
érezte az ú jí t á s t .
Mindezek más - később még tárgyalandó szubjektív tényezők
révén felerősödve - az első év végén a koncepció negatív
vonásait hozta fe ls z ín r e , ille tv e az egyik iskola esetében
lényegében megbukott a k ís é r le t.
Természetesen az i t t kapott negatív eredmények kü
lönböző módon értékelhetők, bizonyos szempontból p o zitív
eredménynek is felfoghatók, de alapjában az isk o lak ísérlet
nek ez a kudarca mindmáig nagyobb hangsúlyt kapott, mint
más, hasonló iskolákban nyert p o zitív eredmények.
A környezeti hatások közé tartozik a kísérletben •
részt vevők té r i elhelyezkedése, az a kapcsolatrendszer,
moly az érdekelteket a kísérleten k ív ü li és b e lü li társa
ikhoz kapcsolja. Ennek jelentőségét korábban főleg a szó-

I
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ciá lp szich o ló giai kísérletekben értékelték, ille tv e v iz s 
gálták . A mi kísérletünkben azért kapott nagyobb szerepet,
mert az egységes képzésben részt vevő osztályok az adott
iskolában csak 1-1 osztályt je le n te tte k , tehát a tanulók
nagyon kis hányadát érin tették . Miután i t t a

v á lto ztatá s,

az ú jítá s lényegesen nagyobb v o lt, mint a fa k u ltativ gim
náziumi képzési k ís é r le tn é l, a tanulók viszonyulása is
nagyobb súlyt kapott. Hasonló a helyzet a tantervi kísér
leteknél i s , ahol szintén nem okoz fe szü ltsé g e t, hogy egyegy osztály tanulói k ís é r le ti tanterv alapján tanulják meg
az adott tantárgy anyagát. Számunkra mindenképp fontos me
todológiai tanulság v o lt , hogy ilyen je lle gű experimentá
l i s kutatásnál célszerűbb kevesebb iskolában, de azok t e l 
je s egészében beinditani a k ís é r le te t. Az igy létrejövő
szituáció kevesebb zavart okoz, az esetleges külső gátló
tényezők könnyebben kiszűrhetők. Ezt a tapasztalatot alá
támasztja, hogy azok az iskolák, melyek több tanulócsoport
t a l kapcsolódtak be, ilyen je lle g ű gondokkal nem találkoz
tak.
Az isk olak ísérletek, s általában minden pedagógiai
k ísé rle t harmadik fontos fe lté te le az un. szubjektiv té
nyezők megteremtése. A k ísérlet eredményes lebonyolításá
nak egyik alapkérdése, hogy a k isé rle t vezetésében, vég
rehajtásában részt vevő személyek hogyan viszonyulnak a
k ísérleth e z, mennyire és mit ismernek a k is ó r le ti hipoté
z isb ő l, mennyiben azonosulnak v e le . Általában v it a t o t t ,
hogy mit k e ll tudnia a k is ó r le ti személyeknek a k ís é r le t
r ő l, milyen utasítások kellenek az eredményes végrehaj

-
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táshoz. Az iskolarendszer á ta la k ítá sá t, megújítását célzó
kísérleteknél a la p fe lté te l a koncepció minél teljesebb i s 
merete és az azzal való azonosulás* Miután egy ilyen kísér
le t a tantestület egészét é r in ti közvetlenül vagy közvetve,
alapkövetelmény, hogy a pedagógusok tudják, m it, miért tesz
nek, s azután lehet v iz sg á ln i, hogy a megváltoztatott kö
rülmények mennyiben vezetnek hatékonyabb munkához, jobb
vagy rosszabb eredményre. Ennek érdekében nemcsak a tanárok
hanem a tanulók felk észítése is szükséges a k ís é r le ti s z i
tuációra. Ezt a követelményt már induláskor is fontosnál!
ta rto ttu k . Ennek ellen ére, épp ez hiányzott a már em lített
iskola esetében, s igy bukhatott meg ott a k ísé rle t az
első év végén, ugyanakkor a másik iskolában ennek segítsé
gével sikerült felülkerekedni a környezeti háttér negatív
hatásain.
Végezetül visszatérve a kiinduló gondolatokhoz, k í
sérletünk eddigi eredményei azt mutatják, hogy a közneve
lé s i rendszer fe jle s z té s e érdekében létkérdés a k ís é r le ti
iskolák létrehozása, ahol a tudósi etika szabályait

be

ta rtv a , az állami keretek között a kutatási szabadság lé 
nyegesen kedvezőbb lehetőségeket kaphat. Úgy tűnik, hogy
mig a fe jle s z té s t szolgáló tantervi kísérleteknél legin 
kább az egy-egy osztályra épülő iskolakísérlet az eredmé
nyes, az iskolarendszer egészét, a képzés új struktúráját
k ik isérletező kutatásoknál csak a k ís é r le ti iskolák, Kiss
Árpád szavaival a "különb iskolák" hozhatnak megbízható
eredményeket.
Az ilyen alkotó műhelyként szolgáló tanintézmények
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azért is szükségesek, mert a nemzetközi tapasztalatok is
azt b izon yítják , Hogy egy-egy gyökeres változás egyszerre,
egyidöben történő bevezetése - p o z itiv k ís é r le ti eredmények
m ellett — sem lehet mindig eredményes. Szerencsésebb és
gazdaságosabb a változtatások fokozatos e lte rje szté se ,
mint ahogy az az "új matek" esetében is történ t. /Lehet,
hogy a fa k u lta tív gimnáziumi képzésnél is ezt az utat kel
le t t volna já rn i!/
Ebben az összefüggésben kap értelmet .Pataki Ferenc
már idézott gondolatainak befejező része: "A közoktatásügy
irányitóinak, a pedagógiai tudomány képviselőinek kevés
fontosabb feladatuk akadhat, mint e k ís é r le ti gócok lé tr e 
hozása, támogatass es megóvása; ha úgy te ts z ik , sajátos
pedagógiai előőrsök útra bocsátása, hogy a tudomány jöven
dő ú t ja it fürkésszek és alak ítsák . Elsősorban bennük tes
tesü l meg elmélet és gyakorlat tudományunkban oly sokat em
le g e te tt kapcsolata, niszen az alacsony színvonalú vagy át
lagos gyakorlat sohasem szülhet uj elm életi megállapításo7
k á t, bármennyit is tanulmányozzuk."
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Nap? S » : Kisér le t a pedagógiai kutatási módszerek d e li—
niálására és felosztására* In*! A. neveles problémáinak
kutatási módszerei és technikája. Budapest - Moszkva,
1973* A Magyar Pedagógiai Társaság és az Orosz Szocia
l i s t a Föderatív Köztársaság Pedagógiai Társaságának kia
dása. 18. p.
2 p ia se t. J . - F raisse, P. - Reuchlin, L . : A k is é r le ti
pszichológia módszerei. Akadémiai Kiadó, Bp. 1967*
103* P*

3 Ooombs. P h .; Az oktatás világválsága. Akadémiai Kiadó,
Bp. 1975^ Lásd a magyar nevelésszociológia eredményeit, elsősorban
Gazsó Ferenc és Ferpe Zsuzsa idevágó tanulmányait.
5 Patalei F .: Makarenko élete és pedagógiája. Tankönyvkiadó,
Bp. 1966. 40. p.
6 ]£iSg Á .• Műveltség és isk o la. Akadémiai Kiadó, Bp.
1969. 280. p.
? Patalei F .: uo.
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Benő

A KOMBMATIV KÉPESSÉG SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁLATA '
I.
Ahogy a mikroelektronika'egész világunkat átformálja, úgy a társadalomtudományi kutatások módszertani megújulásában is nagy szerepe van a nagy sebességű elektronikus
számitógépek széleskörű elterjedésének.
A számitógépek elsősorban azáltal jelentenek a társadalomtudományok számára új és hatékony eszközt, hogy segítségükkel nagy mennyiségű információ gyorsan hozzáférhető formában tárolható, kezelhető, feldolgozható. Másodlagos, de ugyancsak fontos hatásnak tekinthetjük azt is, hogy
a számitógépek használata szükségessé teszi a problémák
pontosabb megfogalmazását, modellezését, formalizálását.
Harmadsorban - és ez inkább tudományszociológiai kérdés a számitógépes módszerek alkalmazásával egyre több matematikus, számitógépes szakember, operációkutató, kibernetikus
lett résztvevője társadalomtudományi kutatásoknak, a társadalomtudósok közül pedig sokan a számitógép használatán
keresztül kerültek kapcsolatba a különböző matematikai módszerekkel. Egyes problémák megoldására interdiszciplináris
teamek alakultak. Mindez megtermékenyitőleg hatott a társadalomtudományok módszertanának megújulására, új szemléletmód kialakulására.
Éppen a számitógépes adatfeldolgozásnak köszönhetően a társadalomtudományi kutatások sok területén lehetővé
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vált a természettudományok által kifejlesztett technikák
adaptálása és ezáltal a jelenségek egzaktabb leirása, modellezése. így megszűnőben van a természet- és társadalomtudományok merev elnatárolása is. A társadalomtudományok
tárgyának specifikumát nem valami misztikus "humán jelleg"
jelenti, hanem a jelenségek hallatlan bonyolultsága. A természettudomány által vizsgált rendszerek néhány változóval
leirhatók, a változók közötti függvénykapcsolat pontosan megállapítható. Ezzel szemben a társadalomtudományokban akár
tucatnyi változó használatával is csak közelitő modellt
alkothatunk a jelenségekről, a változók között pedig csak
valószínűségi, statisztikai kapcsolatokat találunk.
A társadalomtudományi kutatások során felmerülő legegyszerűbb problémák megoldása is csak nagy mennyiségű információ kezelésével lehetséges. A számítógépek használata
viszont módot ad nagy mennyiségű adat feldolgozáséira, és
ezáltal bonyolult jelenségek vizsgálatára, modellezésre is,
amelyek korábban csak spekulatív elemzések tárgyai lehettek.
A kibővült eszköztár és a megváltozott lehetőségek
a pedagógiában is új helyzetet teremtettek, új célok kitűzését inspirálják. Lehetővé válik a társadalmi folyamatok,
oktatási rendszerek, pszichikus jelenségek pontos leirása,
modellezése. Néhány, a pedagógia problémáihoz is közelálló
tudományban, például a közgazdaságtanban, a szociológiában,
a pszichológiában már korábban megmutatkoztak az átalakulás jelei. Részben ennek is köszönhető, hogy a pedagógiában
jelentkező új módszertani beállitódás egyik legfontosabb
vonása a matematikai eljárások és a számitógép hasznéilatán
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túl az interdiszciplináris jelleg növekedése, a kibernetika, a rendszerelmélet

térhódítása.

A kibontakozó új módszertani irányzatok mellett ma
a pedagógiai kutatás társadalmi feltételei is egyre inkább
megteremtik egy új paradigma 1 kialakulásának lehetőségót.
A kombinátiv képesség vizsgalatának bemutatásán keresztül elsősorban azt szeretném illusztrálni, hogy a probléma komplexitásához adekvát mennyiségű és minőségű információ feldolgozásával milyen lehetőségeink vannak bonyolult
jelenségek tanulmányozására, de egyben azt is, hogy eszközeink pillanatnyi fejlettségi állapota milyen korlátokat jelent. Az empirikus vizsgálat részletes ismertetésére nincs
mód, csúpán néhány jellemző mozzanatot, adatot fogok bemutatni.
II.
A filozófia egyik ősi problémája az emberi gondolkodás mibenléte. A pszichológia a gondolkodás folyamatainak,
létező jelenségeinek leírásában érdekelt. A pedagógiának
azonban a gondolkodásfejlesztés potenciális lehetőségeit
is fel kell tárnia, a fejlesztés konkrét módszereit is ki
kell dolgoznia.
A gondolkodás szintén azok közé a komplex jelenségek
közé tartozik, amelyek nem bonthatók tetszőlegesen kicsi
önálló részekre, még a legegyszerűbb önállóan tanulmányozható mozzanatai is rendkívül összetettek. E bonyolultság
kezelésének egyik irányzata - ami jelenlegi munkánkra is
nagy hatással van - a gondolkodási folyamatok matematikai
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hátterének feltárásán keresztül közeliti meg a problémát.
2
Piaget

az intenzív elmelet- és modellalkotást hív-

ja segitségül. Az értelem műveleti strukturáit a matematika
alapvető strukturálnak mintájára irja le, és elméletét nagyszámú "megfigyeléssel igazolja. Piaget koncepciója és iskolájának munkái nagy hatással voltak a gondolkodaslélektan
további fejlődésére, az egész matematikatanítás megújítására és a kapcsolódó pszichomatematikai^ vizsgálatokra, Bruner^, valamint Galperin^ és tanítványainak tevékenységére.
Bzeknek a kutatásoknak közös jellemzője, hogy a gondolkodást matematikai struktúrákon keresztük vizsgáljak. Hasonló úton haladva az un. "strukturált tanulás" 8 irányzata eljut egyes részproblémákban a "kemény" modellek megalkotásáig, a mesterséges-intelligencia kutatásokkal való interdiszciplináris kapcsolatokig. Mindezek a vizsgálatok sokat
fejlesztettek a gondolkodás kutatásának módszertanán.
Az elmélet- és modellalkotás igényét megőrizve - és
élve az egyre nagyobb mennyiségű információ feldolgozásának
lehetőségével - a gondolkodás egyes szegmentumainak egyre
finomabb leírása válik leüetővé.
Egy ilyen igényű vizsgálat a gondolkodás műveleti képessegeit'' veszi célba. Négy műveleti képesség /rendszerezési, logikai, kombinativ és bizonyitás képesség/ szerepel
a modellben, mind a négy elméleti hátterét egy-egy matematikai diszciplina képezi. Ezek közül hárommal kapcsolatban kiterjedt empirikus vizsgálatokat végeztünk strukturájuk és
fejlődési folyamatuk feltárása érdekében. A kutatások első
szakasza a befejezéshez közeledik, jelenleg az utolsó számitások folynak.
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III.
Az empirikus vizsgálatot elméleti előkészítő szakasz
előzte meg, melynek során kidolgoztuk a kombinatív képesség
Q
elméleti modelljet .
A gondolkodásunkban megnyilvánuló, legáltalánosabban
ertelmezett kombinátivitásra az jellemző, hogy nem rendelkezik állandósult, kötött szerkezettel, benne a véletlenszerű próbálgatás, a tapasztalat, az ismeretek feihasznaiása
es a lehetőségek kombinatorikai sémák alapjan valé számbavétele szabadon keveredhet. Az ilyen tágan értelmezett kombinatív képességet az általános képességek részének tekintjük, mivel hatása az intellektuális folyamatok széles körében megnyilvánulhat. /Pl. alkotó folyamatokban, egy épület
megtervezésében, egy vers megÍrásában, egy zenemű megalkotásában, de akár olyan köznapi jelenségekben is, mint a választékos öktözködés./ A kombinativ képesség ezen általános,
kötetlen formája akkor nyilvánul meg, ha az adott tárgy,
jelenség bonyolult

soktényezős, vagy ami a leggyakoribb,

nem adottak explicite a kombinálandó elemek, és az elkészítendő produktum leirása is csak nagyon vázlatosan körülhatárolt. Ilyen esetben végtelen sok, de legalábbis gyakorlatilag kezelhetetlen mennyiségű megoldás kielégíti a feltételeket.
Ha azonban a kombinativ képesség olyan feltételek
között működik, amikor kevés szempontot kell számításba
vennünk /kicsi a kombinálandó elemek száma/, pontosan adott
az, hogy az elemekből milyen konstrukciókat kell létrenoznunk, maga a probléma, a feltételek meghatározzák, hogy

hányféle konstrukció elégiti ki a feltételeket. /Pl.t Két
különböző zakónk

és háromféle nadrágunk van. Milyen lehető-

ségeink vannak a felöltőzésre?/ Ilyenkor lehetőségünk van
az ösBzes eset létrehozására, felsorolására, vagy legalábbis
végiggondolására,

mérlegelésére; Egy-egy feltételrendszer-

nek megfelelő felsorolást gyakran elvégezve tevékenységünk
elemi operációk mindig azonos sorrendben lefutó láncolataivá válik. Az azonos szerkezetű felsorolásokat különböző
tartalmakkal elvégezve az operációk láncolata a tartalomtól
függetlenedve állandósul. Az elemi operációk, láncolatainak
állandósulásával, belsővé válásával alakulnak ki a kombinatív müveletek. A kombinatív müveletek kialakulásával és
rendszerbe szerveződésével pedig kialakul a szűkebben értelmezett, műveleti képességként leírható kombinatív képesség.
A kombinatív müveletek hipotetikus rendszerének kidolgozása után elkészítettük a tesztek feladatstruktúráját.
Elméleti modellünk alapján várható,' hogy 8-9 különböző kombinatív müvelet alakul ki. Mivel egy-egy müveletet 3-5 számértékben különböző feladattal kívántunk értékelni, összesen
41 feladatstruktúrát kellett kidolgoznunk. A kombinativ müveletek működését három absztrakciós szinten vizsgáltuk /manipulativ, szenzoros, verbális; 3*41 feladat/, és speciális
kérdések megoldása érdekében még néhány feladatot felvettünk
tesztjeinkbe, igy a kombinativ képesség tesztrendszere 145
feladatból épül fel.
A feladatok megoldása sorén a tanulók a feltételeknek megfelelő összes lehetőséget sorolták fel, manipulativ
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szinten szines pálcikákból vagy lapokból a konstrukciók valódi megalkotásával, szenzoros szinten kis ábrákon jelölték
az egyes lehetőségeket, formális szinten pedig oetükböl,
számokból és jelekből készítették el a feltételeknek megfelelő összes konstrukciót. Egy ilyen zeladat például formális szinten az A, B, G betűk felhasználásával az összes,
két különböző betűből álló betűsor felsorolása. A feladat
megoldása: AB, AG, BA, BG, CA, CB. A bonyolultabb feladatok
10-20 konstrukció felsorolását igénylik, és ezeket csak akkor lehet hibátlanul megoldani, ha kialakult valamilyen műveleti séma, vagy legalábbis egy gondolkodási stratégia,
a megoldásnak egy határozott gondolatmenete. A felsorolás
sorrendje o gondolatmenet rögzitett "lenyomata", ami módot
ad arra, hogy belőle a gondolkodási stratégiára következtessünk vissza.
Tesztjeinket /a három képességre ez több mint 20
tesztből álló rendszert jelent/ 600 tizennégy éves tanuló
oldotta meg. Ahhoz, hogy elegendően valószinü szignifikáns
összefüggéseket kapjunk, kb. 120 fős mintára lenne szükség.
Mivel azonban a teljes mintát a feldolgozás során 4-5 részmintára kell bontanunk, a 120-as létszámnak 4-5-szörösévol
kell dolgoznunk. A vizsgálat méreteire jellemző az is, hogy
egy-egy tanuló 20-25 órát dolgozott a hetenként két alkalommal szervezett foglalkozásokon, ennyi ideig "termelte"
számunkra a feldolgozandó információt. A fejlődési folyamatok vizsgálatához

15O-I5Ó

tiz illetve 17 éves tanuló is

megoldotta tesztjeinket.
Látíiató, hogy néhány változó és változónként alig
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3-5 érték használata /9 művelet 3-5 számértékben különböző
feladattal, 3 szint, 6-8 részminta 3 életkorban/ in milyen
kiterjedt adatfelvételt igényel.
Nézzük meg, hogy a bemutatott adatfelvétellel a kombinatív képességre vonatkozóan milyen mennyiségű információ
birtokába jutottunk. A három szint 145 tesztfeladatának
mindegyikét 900 tanuló oldotta meg, ez összesen 130500 feladatmegoldás. Egy feladat megoldása 3-24 /átlagosan 8/ konstrukció felsorolását jelenti, igy összesen több mint egymillió
konstrukció elkészítését kell nyilvántartanunk. Mivel azonban egy-egy konstrukció is tobb elemnek /átlagosan kb. 4
elem/ az összerakását jelenti, összesen több mint 4 millió
elemi adat áll rendelkezésűnkre. Ekkora adattömeg gépreviteléhez kb. 50-60 ezer lyukkártyára lenne szükség, ami elvileg ugyan nem elképzelhetetlen, de gyakorlatilag rendkiviil költséges vállalkozás lenne. Szükség van tehát az adatok előzetes tömöritesére es a feldolgozás stratégiájának
optimális kialakítására. Mindebből látható az is, hogy egy
ilyen méretű vizsgálat súrolja a gyakorlati Lehetőségek és
kapacitások határát. Következő mennyiségi ugrást csak az
jelenthet, ha az adatok felvetőiét és előkészítését is géppel végezzük. Ilyen lehet például a mikroszámítógépekkel
végzett feladatmegoldás.
Az eredmenyek feldolgozását a vázolt problémák miatt
két lépcsőben végezzük. Először a feladatok megoldásának
jóságát egyetlen mennyiségi mutatóval jellemeztük. így természetesen elvész mindaz az információ, ami a konstrukciók
felsorolásának sorrendjét, vagyis a gondolkodási stratégiát
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jellemzi. Cserébe viszont kezelhető mennyiségű adatot kaptunk, amit a másik két képesség eredményeivel együtt dolgoztunk fel. így elvégezhetjük a különböző képességek egymás közötti összefüggésvizsgálatát is. Az egyszerű mennyiségi érték használata lehetővé teszi az alapvető statisztikai

eljárások és a sokváltozós összefüggésvizsgálati

mószerek /regresszióanalizis, faktoranalízis, clusteranaliQ
zis/ alkalmazását .
A feldolgozás egy másik fázisában részletesebb, a
megoldás során alkalmazott gondolatmenetet is tükröző adatokat vittünk számítógépre 10 ' Ez utóbbi feldolgozás folyamatát egy egyszerű mozzanat kiemelésével mutatom be, példával illusztrálva azt, hogy milyen hatékony eszköz lehet
a számitógép, és hogyan lehet a rendelkezésre álló információk segítségével a gondolkodási stratégiáidra következtetni.
IV.
Kiindulásként a manipulativ tesztek eredményeit,
600 tizennégy éves tanuló feladatmegoldását vettük alapul.
Még ez az adatmennyiség is túl nagy, tehát a lényegtelen
információk elhagyásával az adatokat előzetesen tömöritenünk kellett.
A feldolgozás menetét egy feladaton keresztül lehet
szemléletesen bemutatni. Az egyik legegyszerűbb feladat a
következő: "Rakd ki az összes különböző, két pálcikából
álló pálcikasort, ha egy-egy pálcikasornak csupa különböző
pálcikából kell állnia! Felhasználható pálcikák: piros
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kék, sárga." A megoldás, ha a piros pálcikát A, a kéket B,
a sárgát C betűvel jelöljük: AB, AC, BA, BC, CA, CB. A felsorolás sorrendjét megőrizve tömörithetjük az információkat, ha a konstrukciókat egy-egy számmal jelöljük: AB=1,
AC=2, BA=3, BC=4, CA=5, CB=6. így a fenti megoldásmenetet
az 123456 sorszámmal jellemezhetjük. Az igy előállitott
számsorok képezik a számitógép bemenő adatait. Hogy ez
mennyiségében mit jelent, annak érzékeltetésére érdemes meg
jegyezni, hogy csupán a manipulativ tesztek eredményeit jel
lemző számsorok átmásolása kódlapokra egy embernek napi
nyolc órát dolgozva közel 2 havi munkát jelent. Belátható,
hogy igy még a megoldásmenetek legegyszerűbb osztályozása
sem végezhető el kézi erővel. A számitógép a számsorokat
megadott szempont szerint 2-3 másodperc alatt csoportosítja és a 41 feladattal is néhány perc alatt végez.
Az 125456 számsor mögött a következő gondolkodási
stratégia rejlik: vegyük /a rendezett/ elemekből az elsőt,
tegyük mellé sorban az összes többit; majd vegyük a következő elemet és tegyük mellé sorban az összes többit, stb.
Ha ezzel a sorrenddel találkozunk, az arra utal, hogy a variációk képzésének művelete kialakult.
Eljuthatunk azonban a teljes felsoroláshoz más gondolatmenettel is: válasszunk ki a három elemből kettőt,
majd cseréljük is fel az elemeket, válasszunk ki másik két
elemet stb. Igy a következő felsoroláshoz jutunk: AB, BA,
AC, CA, BC, CB. Ennek az 132546 számsor felel meg, és a
kombinációk képzésének és a permutálásnak az egymásutánja
nyilvánul meg az ilyen felsorolásokban. A két megoldás mö-
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gött meghúzódó két különböző gondolkodási stratégia a kombinativ müveletek két különböző rendszerébe illeszthető.
Az 123456 számsor a variációk képzése — ^ kombinációk képzése rendszert illetve fejlődési sort támasztja alá, mig
az 132546 számsor a kombinációk képzése — » variációk képzése fejlődési folyamatba illeszthető.
AB

AC

BA

AB
variációk

BC
AC

CA

CB

BC
kombinációk

AB

BA
t
AB

AC CA
\
AC

BC

CB

BC

kombinációk - * variációk

Természetesen más megoldási stratégiákkal is el lehet
jutni a helyes negoldáshoz, vagy stratégia hiányában, egyszerű feladatoknál próbálgatással is. A 6 konstrukciót 720
különböző módon lehet felsorolni. Ha nem alakulnának ki kombinativ müveletek, mind a 720 lehetőség egyenlő valószínűséggel jelenne meg. Ha viszont bizonyos megoldásnenetek nagy
számmal fordulnak elő, az a müveletek kialakulására utal. A
720 lehetőséget egy fa alakú gráffal ábrázolhatjuk. Ennek
a fának egy részét tüntettük fel az alábbi ábrán.
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A gráf felülről lefelé haladó útjai egy-egy felsorolásnak felelnek meg. Az ábrán feltüntettük néhány felsorolási sorrend előfordulásának a vizsgálat 3orán talált gyakoriságát. /Az aláhúzott szám azt jelenti,hogy 556 tanuló
közül hány alkalmazta az adott felsorlást./ Az ábráról leolvasható, hogy az 123456 felsorolást 32 tanuló adta meg.
Ez a sorrend a variációképzés kialakult műveletének felel
meg. 8 tanuló ettől csak az utolsó két konstrukció felcserélésében tér el, és 39-en a felsorolás közepén cserélték
fel a 3« ós 4. konstrukciót. A másik stratégia, a kombinációképzés és felcserélés egymásutánjával való felsorolás
26 esetben fordul elő. A vizsgált feladat eredményei igy első közelítésben két alternatív rendszer kialakulását sejtetik.

#

V.
Nem lenne teljes a kombinatív képesség vizsgálatáról kialakított kép, ha legalább röviden nem utalnánk a műveleti képességek kutatásának pedagógiai hasznára és jelentőségére.
Bár jelenlegi munkánk nem egy közvetlen gyakorlati probléma megoldására irányult, már látszanak az eredmények felhasználásának lehetőségei.
A kombinatorilca mint matematikai diszciplína alapjainak rendszere többféleképpen is felépíthető, többféle
struktúrában tanítható. A kombinatív képesség vizsgálatával
feltárjuk, melyik az a rendszer, amelyik spontán módon, direkt tanítás nélkül kialakul, és a matematikailag lehetséges alternatív strukturáld közül az emberi gondolkodás melyi-
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ket tünteti ki. A képességek fejlesztését eredményesebbé tehetjük, ha nem a gondolkodástól idegen strukturát tanituhk,
hanem a spontán fejlődés során kialakuló rendszert épitjük
tovább.
Fontosabb eredmény azonban az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy a vizsgált műveleti képességek miképpen működnek a gondolkodásban, és igy fejlesztésükre konkrét lehetőségeket tudunk javasolni. Hogy ez mit jelent, azt csak egy
példával fogom bemutatni.
Korábban már emiitettünk egy feladatot halmazok Descartes féle szorzatának képzésére. /Két nadrág és három zakó felhasználásával az összes lehetséges "öltöny" összeállítása./ Ez az egyik legáltalánosabb kombinativ müvelet, melyből szinte az egész műveleti rendszer kifejlődik, ezért igen
nagy jelentőségű, hogy teljes mértékben kiépüljön, működőképes legyen. Az emiitett példa formalizált változata két
halmaz összeszorzása, melynek eredménye

{A.,B] x{l,2,3} ={A1,

A2, A3, Bl, B2, B3}. Ugyanez a müvelet jelenik meg a nyelvtanban, amikor a személyes névmásokat soroljuk fel. A két
összeszorzandó halmaz ez esetben a szám: {egyes, többes],
és a személy: {első, második, harmadik] . A szorzat-halmaz
megfelelő elemeihez rendeljük a személyes névmásokat: egyes
szóm első személy —*• én, stb. E séma alapján soroljuk fel
a birtokos /enyém, tied, .../ és a visszaható /engem, téged, .../ stb. névmásokat is. Ha az igeragozásra térünk át,
ott is ez a séma működik, de már lehetőségünk van a harmadik dimenzióba való kilépésre az igeidők bekapcsolásával:
{múlt, jelen, jövő}. A megfelelő igeragozási esetek felső-
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rolását szinte minden tanuló elsajátitja. Ha az igy előálló háromdimenziós tömb matematikai természetének tanulmányozására, általánosítására is gondot forditunk, akkor
nem csupán a nyelvtant tanitjuk eredményesebben, hanem
fejlesztjük a sokat emlegetett gondolkodási képességeket
is.
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A vizsgálat eredményeit Dr. Hunya Péterné dolgozza fel,
akinek ezúton is köszönetet mondok.
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A programokat Nagy Attila készitette, munkáját ezúton
is köszönöm.
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Czachesz Erzsébet
A LOGIKAI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK MÉRÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL
Napjainkban sokat hangoztatott igény, hogy az iskola ne csak ismereteket közvetítsen, hanem tanitson meg gondolkodni, fejlessze a tanulók képességeit. A gondolkodásfejlesztés elméleti problémáinak tisztázása érdekében sokat tettek a különböző pedagógiai-pszichológiai iskor-'

A gyakorlati megvalósitás azonban még nagy problémákkal
küszködik. Ugyanis a megfelelő pedagógia-didaktikai stratégiáid kidolgozásához nem elég csak általánosságban ismerni
)

a tanulók értelmi fejlettségi Bzintjét. A tanulást csak akkor lehet hatékonyan irányítani, ha tudjuk:
1/ Milyen pszichikus rendszerek kialakítása szükséges a sikeres tevékenység érdekében?
2/ Ezek a pszichikus rendszerek milyen módon, milyen szinten működnek a mai magyar gyerekek tevékenységeiben?
Az előbbi kérdések megválaszolásához elengedhetetlen feltétel megfelelő mérőeszközök készítése. A mérés a tudás egyszerűbb összetevőinél, az ismeretknél is bonyolult feladat,
bár az ismeretek mérése elméletileg kidolgozott, a tudásnak
aktuális szintjét tudják csak feltárni. A képességek mérésének azt a jóval nehezebb feladatot kellene megoldania,
hogy a személyiségbe tartósan beépülő, állandósult tudásele-'
mek mibenlétét, struktúráját tisztázza, valamint konkrét
fejlettségi szüntjüket megállapítva a fejlesztési stratégiák alapjául szolgáljon. /A legelterjedtebb képességtesztek,
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az intelligenciatesztek egy adott szintet regisztrálnak,
diagnózisra nem alkalmasak./ A mérőeszközök készitése tehát feltételez egy hipotetikus képességmodellt. A mérésnek
igy nem csupán a fejlődési görbék megállapitása a célja,
hanem a mérőeszközökben /tesztekben/ reprezentálódó képességmodell érvényességének, "jóságának" az ellenőrzése is.
Az általunk készitett mérőeszközökkel végzett vizsgálat
teljes feldolgozása után szeretnénk arra választ kapni,
hogy léteznek-e feltételezett pszichikus rendszerek illetve ha igen, fejlődnek-e spontán módon?
I.
Hipotetikus képességmodellünk a műveleti képességek
rendszere, amelynek legfontosabb elméleti előzménye Piaget
munkássága és a JATE Pedagógiai Tanszékén több mint egy évtizede folyó, a pedagógiai értékeléssel kapcsolatos kutatóZ C C 7 O Q
munka eredmény ei.-3'7' ' '

A rendszert nem áll módunkban

itt ismertetni, csak a legfontosabb pontokat röviden érinteni. A képességeknek csak azokat az összetevőit kivántuk
mérni, melyek feltételezéseink szerint egyértelműen leírhatók. A képességeket tanult rendszerként értelmezzük, melyek
megtanulását az emberi adottságok teszik lehetővé, de tanulás nélkül nem jöhetnének létre. Ily módon az adottságok
fejleszthetőek, de nem tanithatók. A képességek viszont az
/
'

adottságokra épülő tanult rendszerek.
Képességeink tevékenységekben nyilvánulnak meg. A tevékenység téjgya lehet valamilyen fizikai értelemben vett tárgy,
valamilyen képmás, verbális jel és formális jel. Attól füg-
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gően, hogy az aktuális tevékenységnek az előbbiek közül milyen minőségű a tárgya /mire irányul/, a tevékenységnek különböző absztrakciós szintjei lehetnek. A szintek a tevékenységben egymásra épülnek, egymást kiegészitik. A négy
szint: manipulativ, szenzoros, verbális, formális. Minél
bonyolultabb az adott tevékenység, feltehetően annál magasabb absztrakciós szinten végezzük, illetve az eredményes
tevékenység érdekében magasabb szinten kellene végeznünk.
Tanult pszichikus rendszereink elkülöníthetők egymástól abban a tekintetben, hogy a tevékenység végrehajtását tárgyhoz kötötten vagy kötetlenül szabályozzák. A készségek, mint
tanult szabályozási rendszerek, mindig valamilyen absztrakciós szinten létező tárgyhoz /nem a szó fizikai értelmében!/
kötöttek. Az Íráskészség kialakulása például a betűelemek
Írásához szükséges mozdulatsorok megtanulását jelenti. Ez
a betűk Írásának megtanulását jelenti. Ez a készség, a betűk Írásának készsége, a tevékenység tárgya mindig ugyanaz,
kötött. Az egyedien, térgyhoz kötött konkrét struktúrákkal
együtt megtanulunk olyan általános struktúrákat is, melyek
mindegyik absztrakciós tárgyon végzett tevékenységünket szabályozhatják. Az ilyen, műveletekből felépülő strukture a
tárgyak valamelyikén, adott absztrakciós szinten megtanulva,
más absztrakciós szintű tárgyakicai kapcsolatban is működik.
Az ilyen interiorizált müveletekből felépülő pszichikus rendszereinket nevezzük műveleti képességnek. Műveleti képességeink közös gyökere a konkrét fizikai tárgyakkal végzett
legkülönbözőbb manipuláció lehet. Azonban nem működtethetjük elkülönülten mindegyik kiépülő műveleti képességünket
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valamennyi szinten. A logikai képesség müveletrendszerének
elemi összetevői is feltehetően a manipulativ tevékenységben alakulnak ki a rendszerezési és kombinativ müveletekkel
összefonódva. Rendszerré azonban csak a verbális szinten
épülhetnek össze. A manipulativ tevékenység közben kialakult strukturák nélkülöznek ugyanis egy nagyon fontos dimenziót, az igazság és a hamisság szempontját. Csak a nyelvben, a fogalmi absztrakció segitségével állithatunk vagy tagadhatunk valamit. Az állítással és tagadással együtt jelenik meg az igaz és hamis fogalma is. Egy tárgy önmagában
nem lehet igaz vagy hamis.-Ezért a kiépült logikai képesség
műveletei a kijelentésekben realizálódhatnak, illetve formális szinten is: a kijelentések formális jeleiben. A közismert logikai játékban korongokkal és téglatestekkel való manipulálás közben fogalmaznak meg a gyerekek kijelentéseket.
A kijelentések képzéséhez eszközök a manipulálható tárgyak,
a müveletek azonban a kijelentésekre vonatkoznak.
Tevékenységeink aktuális strukturája külső és belső
tényezők sokaságától függ, amelyeket ma még nem tudunk számbavenni. Ha az adott tevékenységet hasonló feltételek között
sokszor elvégezzük, akkor a tevékenység aktuális strukturája, müveletrendszere interiorizálódik. Ez a belső tevés, beépülés a továbbiakban leegyszerűsíti a hasonló feltételek között végzett tevékenységet. A beépült müveletrendszer a végrehajtott tevékenységnek része, összetevői leirhatók. A tanulás során az egyszerű strukturák bonyolult rendszerekké
épülhetnek hierarchikus szerveződéssel. A bonyolultság foka
szerint tanult pszichikus rendszereink lehetnek elemiek, egy-
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szerüek, összetettek és komplexek.
fertelmezésünk szerint a logikai képesség műveleti képesség. A műveleti képességek strukturája kötött /algoritmussal megadható/, tárgyhoz és környezethez nem kötöttek. A
környezet kötetlensége azt jelenti, hogy a tevékenységet
nem a környezet'váltja ki, hanem a személyiség döntése.
Feltételezéseink szerint tehát a műveleti képességek felépitése leirható, megfelelő mérőeszközökkel mérhető is. Mivel a műveleti képességek tárgyhoz nem kötöttek, nem csupán adott tárgyon, jelenségen, kijelentésen stb. működnek,
hanem interiorizálódnalc és transzferálódnak.
Ezért, ha az adott müveletet valamilyen tartalmon elsajátítottuk, az más tartalmakon is működhet, ellentétben a
készségekkel.
II.
A pszichikus rendszer, a logikai képesség lehetséges műveleteinek körülhatárolását két oldalról közelitettük meg. Az egyik, a pszichológiának és a pedagógiának a
képességekre vonatkozó kutatásai, különös tekintettel Piaget, Galperin és Leontyev eredményeire. A másik, a logikai
műveletekre vonatkozó objektivált tudás, amelyik a matematikai logikában reprezentálódik.
A pszichológiai-pedagógiai iskolák eredményeiről számunlc2 c g
ra a leginspirálobb Piaget elmelete volt.^'^'

Piaget úgy

vélte, hogy a matematika legáltalánosabb strukturái és az
értelmi műveletek strukturái között szoros kapcsolat van.
Az egyén értelmi fejlődésének szakaszait pszichológiai
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strukturák kialakulásával jellemzi. A gondolkodás formális
szintjének elérésében különlegesen nagy szerepet kap a 16
kétváltozós logikai müvelet kiépülése a személyiségben.
A modellalkotásban a matematikai logika müveletrendszere
volt a másik kiindulópontunk. A logika mint tudomány tanulmányozza - többek között - a gondolkodás azon módszereit,
amelyek segitségével a már megszerzett ismeretekből uj ismeretekhez juthatunk. Rendszerbe foglalja a gondolkodás
.formáit, törvényeit. De a gondolkodást nem mint lelki folyamatot vizsgálja, nem irja le, hogy hogyan gondolkodnak
az emberek. A logikai eljárások között lehetnek sőt, vannak olyan módok, amelyeket az ember gondolkodás közben nem
alkalmaz. Illetve az ember gondolkodás közben olyan eljárásokat érvényesit, amelyeket a logika nem ir le. Nézzünk
az előbbire példát! Kicsi a valószínűsége annak, hogy ilyen kijelentés megalkotására szükségűnk lenne: "Az eső
esik, vagy Szeged magyar város."
Az ember csak olyan diszjunktiv Ítéleteket szokott képezni, amelyekben a diszjunkciós tagok között tartalmilag is
nyilvánvaló a kapcsolat. Az előbbi kijelentést nem is tartanárik a szó köznapi értelmében logikusnak. De a logika
tudományában nem lehet bizonyítani azt, hogy elvileg lehetetlen ilyen kijelentés képzésének szükségessége.
Amikor az iskolában a gondolkodás, a képességek fejlesztése fontos feladatunk, akkor az eredményes gondolkodás egyik
feltételeként a logikus gondolkodásra való képesség fejlesztését tekinthetjük. Ezt csak pontos szaktudományi ismeretek,
egymással tartalmilag is összetartozó kijelentések szabd-
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lyos logikai összekapcsolásával és értékelésével érhetjük
el.
A logikai müveletek megtanulása, a képesség kiépülése természetesen nem jelenti azt, hogy az egyén a szó köznapi
értelmében logikusan gondolkodik,' sőt azt sem, hogy kijelentéseit a logikai szabályoknak megfelelően szervezi.
Ez csak lehetőség, amelynek aktualizálása a személyiség
egészétől és a szituációtól függ. Ahhoz viszont, hogy az
ismeretszerzés logikai úton megvalósulhasson, a logikai
müveleteknek képességgé szerveződve működniük kell a személyiségben. Az eddigi megfontolások értelmében azt a
pszichikus rendszert nevezzük logikai képességnek, amelynek működése révén az ember képes kijelentésekből meghatározott szabályok szerint új kijelentéseket létrehozni,
ezek helyességét ellenőrizni, valamint érvényes következtetéseket levonni.
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III.
A logikai képesség müveletrendszere funkció és bonyolultság szerint

Egyszerű logikai
keposség
/egy művelet/

összetett logikai
képesség
/legalább két müvelet,
melyek azonosak is lehetnek/

Komplex logikai
képesség
/kettőnél több
müvelet, amelyben legalább
kettő különböző/

1. Kapcsolás

1. Kapcsolás

1. Kapcsolás

állitó

többszörös

feltételezés-

tagadó

választással

sel

feltételezéssel
raegfeleltetéssol

2. Választás

2. Választás

2. Választás

kizáró

többszörös

feltétele-

kapcsoló

kapcsolással

zéssel

lehetséges

feltételezéssel
megfeleltetéssel

3- Feltételezés .

3- Feltételezés

3. Komplex

állitó

többszörös

feltétele-

tagadó

kapcsolással

zés

választással
megfeleltetéssel
4. Megfoleltetés
állitó

4. Következtetés

4. Komplex

egyedi

következte-

általános

tés
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Rendszerünkben a logikai képesség hierarchikus felépitésü.
Az egyszerű müveletek kialakulása feltétele az összetett
és komplex müveletek kialakulásának illetve megtanulásának.
Egyszerűeknek tekintjük azokat a pszichikus rendszereket,
amelyek segitségével két kijelentést egy logikai müvelettel tudunk úgy összekapcsolni, hogy az adott kijelentéskapcsolat teljes igazságmátrixát működtetjük. Az erre készitett feladatsorból egy példát szeretnék bemutatni:

Gondosan hasonlítsd össze a kijelentést a felsorolt tényekkel és állapitsd meg, hogy melyik ténnyel való összehasonlításban igaz, melyikben hamis a kijelentés! Minden
tényt egyenként hasonlíts össze a kijelentéssel! Amennyiben igaznak találod, a tény előtti betűjelzést karikázzad be! Ha a megítélésed szerint hamis, akkor a tény előtti betűjelzést húzzad át!
KAPCSOLÁS
a/ Palika kijelentése: ESIK AZ ESŐ ÉS FUJ A SZÉL.
Tények: A. Esik is, meg fúj is.
B. Esik, de nem fúj.
C. Nem esik, de fúj.
D. Nem esik és nem is fúj.
Itt az egyetlen müvelet a konjunkció, amivel összekapcsoltuk a kijelentéseket. Két kijelentés kapcsolása, konjunkciója a két kijelentés együttes állítása, amely pontosan
akkor igaz, ha a konjunkció mindkét tagja igaz. A "Tények"
felírás alatt soroljuk fel az összes lehetséges interpre-
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tációt, amelyből a tanulónak kell kiválasztania a jelen
esetben egyetlen lehetséges igaz esetet.
Az eredmények feldolgozása során a vizsgált müvelet igazságmátrixának /"Tények"/ valamennyi sorára vonatkozó válaszokat értékeljük, valamint az egészet együtt. A müveletet csak akkor tekintjük megtanultnak, ha mindegyik tényre vonatkozóan helyes a válasz.
De a sorokat elemezve arra is választ remélünk, hogy milyen módon illetve miért nem tudják a mai magyar 14 éves
tanulók elvégezni az adott müveletet. /A hibátlan műveletnek csak a hibátlanságát tudjuk regisztrálni./
Vagyis: nem csupán a müvelet elvégzése illetve el nem végzése az értékelendő elem, hanem a hibás ereményhez vezető
működések

is esetleg nyomon követketők.

A konjunkció segitségével végzett tevékenység a kapcsolás,
a diszjunkcióval a választást, implikációval a feltételezést, ekvivalenciával a megfeleltetés müveletét végezzük.
A müveletet is és az eredményét is kapcsolásnak, választásnak stb. nevezzük. Az összetett logikai képesség mérésénél
eljárásunk az előbbihez hasonló volt, azzal a különbséggel,
hogy legalább két logikai müvelet működését együttesen vizs;
*
gáltuk. A két müvelet lehet azonos és különböző is. A feltételnek megfelelően a logikai müvelettel összekapcsolt
elemi kijelentések száma három. Az ismert instrukciót elhagyva, az összetett logikai képesség feladataihói is bemutatunk egy-egy tipust:
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TÖBBSZÖRÖS KAPCSOLÁS
\
c/ Zsolt kijelentése: VETTEM A BOLTBAN FÜZETET. TOLLAT
MEG CERUZÁT.
Tények: A. A boltban füzetet is, tollat is és ceruzát is vett.
B. A boltban füzet és tollat vett, de ceruzát nem.
C. A boltban füzetet és ceruzá vett, de
tollat nem.
D. A boltban füzetet vett, de ceruzát és
tollat nem.
E. A boltban ceruzát és tollat vett, de
füzetet nem.
F. A boltban tollat vett, de ceruzát és
füzetet nem.
G. A boltban ceruzát vett, de füzetet és
tollat nem.
H. A boltban se füzetet, se tollat, se
ceruzát nem vett.

ÁLTALÁNOS KÖVETKEZTETÉS
Figyelmesen olvasd el a mondatokat és pontosan fejezd
be a következtetést!
"a/ A gerinces állatoknak van szivük. A madarak gerincesek. Tehát a madaraknak
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Az egyszerű logikai képesség négy alapművelet-fajtája ismétlődik meg az összetett logikai képességben is, de itt
az adott feladat elvégzésekor már kétszer kell a megkívánt
müveletet elvégezni, vagy két különbözőt egy feladaton belül. A következtetések új elemek, egyszerű következtetés
a feladatokban nincs.
A tesztek előzetes bemérése igazolta azt a feltételezésünket, hogy három műveletnél és négy elemi kijelentésnél többet egyszerre nem vagyunk képesek áttekinteni. Valószínűleg nincs is szükségünk rá.
A teljesen kiépült logikai képességet mérik a komplex műveletre készített feladatok. A kijelentéseket kettőnél több
müvelettel kapcsoltuk össze, amelyek közül kettő különböző.
Az egyszerű és összetett müveletek feladatainál kialakult
feladatstruktúrát követtük.
Példa egy komplex műveletre:
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FELTÉTBLKÉPZÉS KÉTSZERES KAPCSOLATKÉPZÉSSEL
a/ Tibor kijelentése; HA JÁTSZOM ÉS NYEREK. AKKOR SZÍNHÁZBA ÉS MOZIBA IS MEGYEK.
Tények:
A. Nem jétszik, de nyer és szinházba megy.de moziba nem
B. Nem játszik, de nyer és nem megy szinházba, csak
moziba.
C. Nem játszik, de nyer és moziba is, szinházba is megy*
D. Nem játszik, de nyer, mégsem megy moziba sem és
szinházba sem.
E . Játszik, de nem nyer és nem megy se moziba', se
szinházza.
P. Nem játszik, nem nyer, de moziba is,szinházba is megy.
G. Nem játszik, nem nyer,csak szinházba megy, moziba nem.
H. Játszik, de nem nyer és nem megy szinházba, csak
moziba.
I. Játszik, de nem nyer ós szinházba megy.de moziba nem.
J. Nem játszik, nem nyer, nem megy szinházba,csak moziba
K. Nem játszik, nem is nyer, szinházba sem megy és
moziba sem megy.
L. Jétszik, nem nyer és megy szinházba is, moziba is.
M. Játszik, nyer, mégsem megy szinházba se, moziba se.
N. Játszik, nyer, szinházba nem megy, csak moziba.
0. Játszik, nyer, szinházba megy, de moziba nem.
P. Játszik, nyer, szinházba is ós moziba is megy.
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A tesztekkel reprezentatív mérést végeztünk 14 éves tanulók körében. Ezekből az első eredményekből szeretnénk most
néhány dolgot kiemelni. Azokat a feladatokat, amelyeket a
tanulóknak több mint 80 %-a tudott megoldani, életkorban
lefelé mértünk ismét, kisebb mintán. A 20 % körüli teljesítményt mutató feladatokat pedig életkorban felfelé, középiskolás tanulókkal és felnőttekkel végeztettük el. így
kívánjuk a spontán fejlődés kezdő- és végpontjait megkeresni. Az egyszerű logikai képességek közül a kapcsolást a
14 éves tanulók 90 %-a tudja hibátlanul, ez az arány a felnőtteknél sem javul. Tehát ez a müvelet 14 éves koron túl,
spontán módon, direkt tanulás nélkül nem fejlődik tovább.
Az implikációt tartalmazó egyszerű feltételezést a 14 éves
tanulóknak 19 %-a tudja, a felnőtteknek 27 %-a. /A felnőttekre vonatkozó adatok nem reprezentatív mérésből származnak./
A feltételezést - úgy tűnik - külön kellene tanítani, spontán módon nem fejlődik.
A feladatok megoldásainak szerkezetét elemezve úgy látjuk,
hogy hibás megoldásainak többségét az okozza, hogy az implikációt úgy értelmezik, .interpretálják a tanulók és a vizslatban résztvevő felnőttek is, mintha ekvivalencia lenne.
Tankönyveink gyakran használnak implikációt tartalmazó kijelentéskapcsolat okat. A "ha p, akkor q" alakú kijelentéskapcsolatokkal szokás kifejezni többek között az általánosan érvényes összefüggéseket, törvényeket is.
Pl.: Ha a viz megfagy, akkor térfogata kitágul.
P

9
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A "ha p, akkor q" alakú állitás igaz volta kizárja azt,
hogy a p igaz ás q hamis.
Tehát logikai értéke csak akkor hamis, ha p igaz és a q
hamis.
Az ekvivalencia esetében a kijelentéskapcsolat logikai értéke akkor is hamis, ha p hamis, q igaz.
Elgondolkodtató ez a jelenség. Jelentheti azt is, hogy a
tanulók nagy százaléka nem értheti meg igazán a törvényeket, de azt is, hogy nem gondolkodik rajtuk. Ez olyan probléma, melynek továbbgondolása, esetleg újramérése más formában, mindenképpen szükségesnek látszik.
A következtetésekben is működik az implikáció, a következtetés-feladatok eredményei mégis számottevően jobbak, mint
az egyszerű implikáció feladatai. Ennek oka az lehet egyrészt, hogy tesztjeink következtetés-feladatainak tartalma olyan elemi ismeretekből épitkezik, amelyekt a következtetés elvégzése nélkül is tudhatnak a tanulók. Másrészt a következtetés

mondatstrukturáit természetes, hétköznapi beszéd-

helyzetben is gyakran használjuk. Egy-egy műveletnek alternativ nyelvi megfogalmazását is mértük kis mintán. A logikai képesség fejlettsége, működésének szinvonala szorosan
összefüggni látszik a nyelvi strukturák, az anyanyelv használatának szintjével, elsősorban a különböző mondatstrukturák használatával. A feladatok megoldásának teljesitményszintjét a különböző nyelvi megfogalmazások illetve különböző tartalmak is befolyásolják. Ezért szükségesnek látszik adott müveletek többféle nyelvi változatának feladattá fogalmazása illetve mérése.
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Az eredmények feldőlgozása, az összefüggések feltárása
t

még folyamatban van* Ennek a szakasznak lezárása után a
bevezetőben emiitett kérdéseken kivül arra is megoldási
alternatívákat kivánunk keresni, hogy a műveleti képességek milyen tantárgyakban, milyen tartalmak által taníthatók, illetve tanitandóak-e.
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Róna-Tas András
NYELVTUDOMÁNYI IRÁNYZATOK ÉS NYELVSZEMLÉLET
A nyelvtudomány helyzetét a 70-es években többek
között az jellemzi, hogy a nyelvtudományi irányzatok között alig folyik vita. A viták az egyes irányzatokon belül és az irányzatokról zajlanak. E nem kívánatos helyzetnek két oka van: 1. Az irányzatok nem kellő ismerete és
2. alapvető tudományelméleti fogalmak körüli bizonytalanság. Előadásomban előbb a második kérdés tisztázásához szeretnék hozzájárulni és definicószerüen előadni, hogyan látom néhány alapfogalom tartalmát. Egyszerű kijelentésekben fogok fogalmazni, a kifejtésre, példák idézésére, a
háttérben folyó elméleti viták ismertetésére e rövid előadásban nincs mód. Előadásom második felében egy elméleti
kérdésben történt legújabb előrehaladást fogom ismertetni.
A nyelvfilozófia tárgya a nyelv létformája /nyelvontológia/
és a nyelv megismerésének elméleti alapjai. Vizsgálódásaink központjában a nyelv és a valóság illetve a nyelv és
a tudat viszonya áll. Nyelvtan az a rendszer, amellyel a
nyelvi jelek lehetséges halmazai közül az a halmaz irható
le, amely a gondolatok természetes közlésére társadalmilag alkalmas. Természetes közlési formának azt nevezem,
amely egy ember
által első nyelvként természetes módon el*
sajátítható.
Társadalmilap alkalmas az a közlési rendszer, amelyet az
azonos nyelven beszélő közösség elfogad.
A nyelvtan olyan véges számú szabályok rendszere, amely
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segítségével a végtelen számú lehetséges és nyelvileg helyes /tehát természetes és társadalmilag helyes/ megnyilatkozások leírhatók.
A nyelv nyelvi tényekből és a nyelvi tények közötti összefüggésekből áll. Mig a nyelvtan a nyelvileg helyes összefüggések leirása, a nyelvleírás ennél tágabb fogalom, tárgya a nyelvi tények és a közöttük lévő összefüggések minden fajtája. A nyelvi tények között bizonyos összefüggések lehetségesek, mások nem. Egyes lehetséges összefüggések megvalósultak, mások nem valósultak meg. A nyelvi szabályok a lehetséges összefüggések leírásai, ennél fogva
nem azonosak ezekkel. A szabály a kutató által a valóságban létező vagy lehetséges nyelvi összefüggésről tett állítás. /Ebben térek el a generatív nyelvészettől, amely a
szabályt nyelvi létezőnek fogja fel./
A nyelvi összefüggések különböző szabályrendszerekkel Írhatók le. A szabályrendszer típusának kiválasztása nyelvszemléleti kérdés. Nyelvszemléletnek nevezem azt a szempontrendszert, amelynek alapján a nyelvi szabályok felállítását elvégezzük. A szempontrendszer két alapkérdésen
nyugszik: 1. A nyelvi összefüggések milyen típusára kivén
szabályokat felállítani /mire kíváncsi/, 2. A szabályok
rendszerével szemben milyen követelményeket állit fel.
A nyelvi összefüggések többféleképpen csoportosíthatók:
vonatkozhatnak olyan kérdésekre, mint pl. a nyelvileg helyes kijelentések megformálásának feltételei, a nyelvi tények és összefüggések rendszere, a nyelvi tények és összefüggések változása, ezek funkciója stb. Megközelíthetők
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abból a szempontból, hogy a felállitott szabályok minden
nyelvre, érvényesek, érvényesek a nyelvek egy csoportjára,
vagy speciális, egy és csak egy nyelvre érvényes összefüggések. Vonatkozhatnak a nyelv egészére, egyes szintjeire vagy részeire.
A szabályrendszereknek meg kell felelniük a feltett kérdés
/szempont/ sajátosságainak, a tudományos leirással szemben
támasztott olyan általános követelményeknek, mint az egyértelműség, az ellentmondásmentesség, az ellenőrizhetőség
stb.
A modern nyelvtudomány egyik központi kérdése, hogy
a nyelvleirás szabályainak mi a viszonya a logialci szabályokhoz, s hogy követelmény-e az, hogy formalizálhatók legyenek.
Ugy vélem, hogy a nyelvi összefüggések autonóm rendszert alkotnak és nem azonosak a logikai összefüggésekkel,
nem is redukálhatok azokra. Minden logikai összefüggés kifejezhető nyelvi összefüggések segitségével, de nem miniden nyelvi összefüggés fejezhető ki logikai összefüggésekkel, vagy vezethető vissza ilyenre. Másfelől a nyelvi öszszefüggések bizonyos tipusai /elsősorban a szintaktikaiak/
leírhatók logikai összefüggésekkel. Ebből következik, hogy
a generativ nyelvészetet egy nyelvszemléletből következő
irányzatnak tartom

/a nyelv működésére kérdez/, és törek-

vését a szabályok logikai megformálására egy korlátozott
területen jogosultnak vélem.
Ugy látom tehát, hogy a generativ nyelvészetről folyó viták fogalmi tisztázatlanságon alapultak. A generativ
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nyelvészet nem különböztette meg a nyelvi összefüggést a
nyelvészeti szabálytól. A nyelvi jelenségek egyik csoportjának egyik lehetséges leÍrási módját illetékességi határán túl is megkisérelte kiterjeszteni /meg kell mondani,
hogy ez sok esetben az érintett területen lényeges előret

haladással járt/. A nyelvtani leirás középpontjába a szintakszist állította, ami a szintakszis vizsgálatának jelentős fejlődésével járt, ugyanakkor a nyelvtan mellett háttérbe szorultak a nyelvleírás egyéb kérdései. A generatív
nyelvészetet elutasítók viszont nem ismerték fel vagy el,
hogy a feltett kérdés /szemlélet/ /hogyan működik a nyelv/
alapvető fontosságú, és vizsgálata új korszakot nyitott
meg a nyelvtudomány történetében. A logikai-formális apparátus idegensége miatt ott is kétségbe vonják jogosultságát, ahol erre nincs ok.
Mindebből következik, hogy én a generatív nyelvészetet egy meghatározott nyelvszemléletből következő nyelvészeti irányzatnak tartom, s a vele való vitát nyelvészeti
jellegűnek. Más kérdés, hogy a generatív nyelvészet egyes
képviselői tettek olyan állításokat is, amelyek nyelvfilozófiai jellegűek /pl. a szabályok pszichológiai realitása, az innáta kérdés/, az ezekkel való vitánk természetesen filozófiai jellegű. A kettő elválasztása és külön
kezelése a 80-as évek nyelvtudományának fejlődésének szempontjából alapvető.
Azt az állításomat, hogy nemcsak hogy a nyelv',' de
még a nyelvtan sem redukálható a logikára /ezért például
sohasem lesz teljesen formalizálható/, egy oldalról sze-
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retném- bizonyítani. Léteznek mesterséges és természetes
i
nyelvek. A mesterséges nyelvek többsége logikai alapon •
szerkesztett nyelv /pl. a szémitógépeké/. A mesterséges
nyelvek alkalmasak gondolatok emberek közötti, társadalmilag elfogadott módon való közlésére. Ha el is tekintenénk attól, hogy minden mesterséges nyelv természetes nyelven és logikai rendszeren alapszik, akkor is világos, hogy
a mesterséges nyelvek által közölhető gondolati tartalmak
a töredékét képezik azon gondolati tartalmaknak, amelyeket a természetes nyelvekkel közölni lehet. Azt lehet válaszolni erre, hogy ez a mestersége a nyelvek tökéletlenségének következménye, de a gépi forditás története nem
ezt mutatja.
A természetes nyelvek többek között abban különböznek a mesterséges nyelvektől, hogy társadalmilag spontán módon és folyamatosan változnak. /Részletesebben ld.
Róna-Tas, 1978, 331-357/. Azok a nyelvészeti irányzatok
tehát, amelyek a

nyelvleÍrásból kihagyják a nyelvi vál-

tozás kérdését, a természetes nyelvek egyik lényeges sajátosságára nincsenek tekintettel.
Érthető tehát, hogy a 70~es évek nyelvészeti irányzatai sorra felismerték a nyelvi változás jelentőségét és
>

megkísérelték saját szempontjukból elemezni. Négy ilyen
kísérletet mutatok be.
A generatív nyelvészeten belül P. Kiparsky munkássága talán a legfigyelemreméltóbb. Egyik gondolatmenetét
ismertetném /1968/.
A nyelvi változás négy tipusa különböztethető meg»
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1. A rendszerhez új elem járul, 2. a rendszerből egy elem
eltűnik, J. a rendszer minden eleme megmarad, de köztük az
összefüggések

jellege

változik meg, 4. a régi eltűnése

és az új megjelenése egyszerre történik /ez az én csoportositásom/.
A generativ nyelvész a félszinen jelentkező elemet
szabályokkax irja le. Ha egy új elem jelentkezik, akkor az
eddigi szabályokhoz egy új szabályt kell hozzáadni. Mármost Kiparsky úgy látja, hogy ha egy elem eltűnik, úgy vagy
szabálytörlés vagy szabályátrendezés /egyszerűsítés/ szükséges /Kiparskynál "...jön létre"/. Mármost Kiparslcy azt
állitja, hogy a szabálybővités a felnőtt társadalom közlési rendszerére jellemző, mig a szabályegyszerüsités a gyermek nyelvelsajátitási mechanizmusában jön létre, amely
szükségszerűen az egyszerűbb szabályoktól az összetettebbek felé halad. Ha egy ilyen egyszerűbb "gyermeknyelvi"
szabályt a társadalom elfogad, úgy az nyelvi érvényűvé
válik. Ennek a hipotézisnek meglepő következményei leheti

nek. A szahálybővitóssel létrejött változás összefüggő
nyelvi területen terjed, ugynis a felnőtt társadalom tagjai a kommunikáció során egymással folyamatos kapcsolatban vannak. Ezzel szemben a szabályegyszerüsité ssel létrejött változások spontán jellegűek, egymástól függetlenül kölönböző helyeken jöhetnek létre. Ez pedig azt jelenti, hogy ha megfigyeljük egy nyelvi változás nyelvjárási
terjedését és azt tapasztaljuk, hogy az egy folyamatos
területen történik, úgy vissza is következtethetünk arra,
hogy itt egy szabálybövitéssel létrejött változással van
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dolgunk. Mig, ha egy változást foltokban, összefüggéstelen területeken tapasztalunk, úgy szabályegyszerüsitéssel
kell számolnunk. Azt his zem világos, hogy Kiparsky elmélete szellemes, érdemes konkrét anyagon megvizsgálni, és
biztos, hogy néhány esetben igazolódni is fog. Kiparsky
nézeteit most kényszerből leegyszerűsítettem, de Kiparsky
sem gondolja, hogy a részletesen kifejtett nézetei a változás általános elméletévé válhatna.
A 70-es évek másik nagy nyelvészeti irányzata az
univerzálé-kutatás. /Részletesebben ld. Perguson, 1978/.
Greenberg és munkatársai olyan állitások százait fogalmazták meg, amelyek minden nyelvre érvényesek. Két fajta ilyen
állitás van. Az első tipus,pl.: "Nics olyan nyelv, amelyben szókezdő helyzetben van mássalhangzó kapcsolat, de
nincs szóbelseji helyzetben." A második tipus, pl.: "Ha
egy nyelvben van magas nyelvállású orrhangú magánhangzó
/nazális zárt mgh/, akkor mindig van alacsony nyelvállású
orrhangú magánhangzó is - ez forditva nem igaz. Ez utóbbit implikációs univerzálénak nevezik. Greenberg, aki több
tanulmányában megkísérelte kiterjeszteni az univerzálé-kutatás eredményeit a nyelvtörténeti folyamatokra, legutóbb
egy tanulmányában /1978, 74/ a fent idézett második univerzálét átfogalmazta történeti folyamat leírására. Ezek
szerint az alacsony nyelvállású magánhangzók nazalizálódása korábban történik, mint a magas nyelvállásúaké, hiszen van olyan nyelv, amelyikben csak alacsony nyelvállású nazális van, van olyan, amelyben alacsony és magas nyelvállású is van, de nincs olyan, amelyikben csak magas volna.
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Az előnyök és buktatók beláthat ók. Az univerzálékat érdemes megvizsgálni abból a szempontból, hogy átfogalmazhatólc-e történeti állításokra, s ha igen, meg kell vizsgálni, igazak-e. Ez lényeges hozzájárulás lehet az univerzálék kialakulásának történeti leírásához. Ugyanakkor az is
világos, hogy a történeti univerzálék nem állíthatók fel.
Részben azért, mert lehetetlen ilyen univerzálé állitások
igazolása, ez azonban a kisebbik probléma, ugyanis

munka-

hipotézisként akkor is hasznosak lehetnek. A nagyobb és
elméleti nehézség az, hogy ha a nyelvi változások univerzális összefüggéseknek lennének alávetve, akkor az entrópia problémával állnánk szemben. Az egyirányú változások
összege a változatlanság, nem változó nyelv pedig nincs.
A modern nyelvészeti irányzatok közül a tipológia
is napirendre tűzte a változások kérdését. Nemzetközi öszszehasonlitásban is kiemelkedő ezek közül Radics Katalin
tanulmány /1980/, amely a magyar nyelvészkörökben jól ismert, ezért csak végkövetkeztetéseire utalok. A nyelvek
tipológiai csoportokba való sorolási szempontjai közül
különösen Ígéretesnek tűnik a mondat fő részeinek sorrendje /alany, állítmány, tárgy - ezek meghatározása bonyolultabb, de ettől most eltekintünk/. Mármost Radics kimutatta, hogy a személyt jelölő jelek sorsa, története összefügg a fő mondatrészek sorrendjével. Az ilyen vizsgálatok
kijelölik a nyelv azon részrendszereit, amelyeknek változását egymással összefüggésben kell vizsgálni, továbbá ez
a módszer alkalmasnak tűnik olyan igen lassú, hosszú időn
át lezajló változások kiderítésére, amelyre más nyelvtör-
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téneti módszerek kevésbé érzékenyek. E kutatások révén közelebb kerülhetünk a változások hierarchiájának problémájához.
Végül egy számomra különösen Ígéretesnek tünő irányzatot említenék. A nyelvszociológia hosszú ideig a csoport
és rétegnyelvek leírására, esetleg kölcsönhatásuk vizsgálatára szorítkozott. Labov és munkatársai a 60-as évek végétől kezdve nagy szociolingvisztikai apparátussal és új
kutatásmetodikával vizsgálják a mai amerikai nyelv váltói

zását. A változások nyelvi feltételei és okai mellett különös gondot forditanak a társadalmi csoportok szerepének,
rétegeknek, korosztályoknak, területi, foglalkozási csoport

t

toknak stb. ilyen szempontú kutatására. Labov egy 1981-es
tanulmányában, amely mint az Amerikai Nyelvtudományi Társaság elnöki megnyitója hangzott el, központi kérdésként
a változás problémáját tárgyalja. Elméleti fejtegetéseiben egyébként nagymértékben támaszkodik és sokszorosan
hivatkozik egyetemünk címzetes egyetemi tanárának, Fónagy
Ivánnak egy annak idején eléggé visszhang nélkül maradt
munkájára /1956/.
Labov azt a régi problémát vizsgálja újra, hogy a
nyelvi változások az újgrammatikusok tétele szerint egyszerre jönnek-e létre minden azonos é3 azonos helyzetű
hangban, - s a kivételek analógiával vagy más keresztező
törvényszerűséggel magyarázhatók. Ezzel szemben sokan és
ugyancsak régóta azt állítják, hogy a változások előbb
egyes szócsoportokban jönnek létre, s azután ezek vagy elterjednek és általánossá válnak, vagy nem, ez utóbbi eset-
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ben csak egyes, de teljesen tetszőleges szócsoportokra maradnak jellemzőek. Labov igen nagy empirikus anyagon kimutaja, hogy mindkét tipusú változás létezik. Ezért az egyetlen lehetséges kiút megállapitani, hogy van-e valami általánosabb szabály, amely alá mindkét váltózástipus elrendezhető. Labov úgy látja, hogy a hangtani változás típusainak hierarchiája van. A hierarchia nyelvészeti jellemzőkkel jól leirható. Mármost a hierarchia magasabb fokán elhelyezkedő változástipusok az újgrammatikus "hangtörvények" jól ismert útját járják, a hierarchia alacsonyabb
fokán álló változástipusok viszQnt nem követik ezt, s ezért
a szavak egyes csoportjaira korlátozódnak, "szabálytalan",
nyelvileg nem indokolható kivételek lesznek. A két tipus
mögött elsajátítási illetve ezzel kapcsolatos csoportmechanizmusok állnak.
Tisztelt hallgatóim! Korántsem vagyok biztos benne, hogy az alapfogalmak tisztázásra tett kísérletem minden részletében helyes, abban sem vagyok bizonyos, hogy
a 70-es évek nyelvtudomány^ irányzatai közül kiemeltek
szükségszerűen leegyszerűsített bemutatása nem torzitott-e
»

a megengedhetőnél nagyobb mértékben. Mégis úgy érzem,
hogy a 80-as évek nyelvtudományának várható egyik irányzatát talán sikerült érzékeltetnem.' A nyelvi változás vizsgálata, talán éppen azért, mert a mesterséges nyelvekkel
szemben a természetes emberi nyelv olyen lényeges vonása,
újra, de egy sokkal magasabb szinten a kutatás homlokterébe fog kerülni.
Végülis a nyelvi változás természetének jobb mégis-
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merésével közelebb kerülünk az emberi nyelv jobb megismeréséhez, s ez a nyelvtudomány autonóm célkitűzése. De
én ennél még tovább mennék. A nyelvi változás vizsgálata
segítheti az emberi tudat jobb megismerését is. Épp most,
amikor a kreativitás kérdése a társadalmi haladás kulcskérdésévé vált számunkra, különlegesen fontos, hogy az
emberi tudat kreativitásának legvilágosabb és eddig legsikeresebben vizsgált területe éppen a nyelv.
A másik irányban, a nyelv és valóság viszonyában,
a nyelvi változások vizsgálata segíthet a történeti változások felderítésében. Én a saját kutatásaim középpontjába
az utóbbit állítottam. Számomra - ha tetszik az én nyelvszemléletem számára - a nyelv a történelem megismerésének
egyik forrása. Ha nyelvszemléletem el is tér a többi nyelvészeti irányzatokétól, gondos figyelemmel kisérem mindazt,
ami az én kutatásaim számára belőlük hasznosítható. Gondoljunk arra, hogy a különböző szempontok biztosítják számunki
ra a valóságnak megfelelő térbeli látást.
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H* Tóth Imre
A SZLAVISZTIKA UJABB EREDMÉNYEI
A bennünket körülvevő objektív valóság tudományos
megismerésének két alapvető útja van:
A / Uj, eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert adatok
»

összegyűjtése, rendszerezése és vizsgálata.
B/ Az ismert adatok, az ismert anyag új módszerekkel történő tanulmányozása. Ebben az esetben külön figyelmet érdemel a szemléletmód és módszer közötti dialektikus
kölcsönviszony hangsúlyozása', azaz annak vizsgálata, hogy
az emberi gondolkodás fejlődése, absztraktabbá válása milyen mértékben segítette elő az egyes szaktudományokban
alkalmazott módszerek fejlődését és alkalmazását. Nem
hagyható figyelmen kivül, hogy a módszer mennyiben befolyásolta az egyes szaktudomány szemléletmódját, azt', ahogyan
az adott tudomány tárgyát képező tényeket értelmezi, vizsgálja. A módszer fontosságának előtérbe kerülése indokölja azt, hogy ma beszélünk strukturális nyelvészetről, matematikai nyelvészetről stb. Ezek az elnevezések a különféle módszerek túlértékelésének mintegy autonómmá válásának következtében jelentek meg és egy bizonyos fokig az
adott módszer egyedülállóságát', egyedül célravezető jellegét hangsúlyozzák. Ezért azt a veszélyt rejthetik magukban, hogy egy-egy disciplinât a módszer színvonalára fokozzanak le, azonosítva a mód szart az egész tudománnyal.
Jellemző esete ennek az eljárásnak az, amikor csak összehasonlitó-történeti nyelvtudományról beszéltek és irtak,
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azonosítva a nyelvtudományt az összehasonlitó-történeti
módszerrel. Ez az adott történeti viszonyok között érthető volt, mert a XIX. század nyelvtudománya aligha rendelkezett más módszerekkel. 11a már a nyelvtudomány, igy
a szláv nyelvtudomány is, módszerek egész sorával dolgozik. Azonban ezek csak módszerek az egységes nyelvtut

t

t

dományon /szlavisztikán/ belül. Ezért J.N. Baudouin de
Courtenay nyomán helyesnek tartjuk, hogy egységes nyelvtudományról 1 , egységes szláv nyelvészetről beszéljünk,
amelynek több szemléleti módja, több módszere - matematikai, összehasonlitó-történeti, földrajzi stb. - van.
A továbbiakban a tudományos megismerés emlitett két útjának újabb eredményeit vázoljuk a szláv nyelvészetben.
A . Uj adatok feldolgozása
Amig a leiró nyelvtan vagy dialektológia az új
adatok nagy mennyiségével operálhat, a szláv nyelvtörténet aligha számolhat újabb irott források felbukkanásával. Szerencsénkre az utóbbi évek eredményei bizonyos
fokig kedvezőbb képet mutatnak e tekintetben, mint az
várható volt. Itt csak két újabb forrásra hivjúk fel a figyelmet, amelyek az egész szláv nyelvészet számára fontosak és nagy jelentőséggel birnak.
1. A novgorodi nyirfakéreg levelek, amelyekből eddig 539 darabot publikáltak. Ezek feltétlenül novumot jelentenek a kutatók számára.
2. A hagyományos, irott források lehetséges száma
is nőtt az utóbbi időben. Itt szeretnénk hangsúlyozni a
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Sinai hegyen lévő Szt.Katalin kolostorban talált szláv
kéziratos anyag fontosságát. Példaképpen emiitjük meg,
hogy a Leningrádban található, un. Byckov-zsoltár folytatását ebben a kolostorban fedezte fel M. Altbauer és H.G.
Iunt. Ez 135 levélnyi terjedelmű. Sajnos, a kódex jelentős része hiányzott. Ezért H. Altbauer és H.G. Lunt az un.
Sinai 6 kiadásnál egy későbbi szöveggel kénytelen volt
pótolni a hiányzó részt. /Harwardi zsoltár/. Azonban az
utóbbi időben véletlen baleset /tűzvész/ során egy rejtekhelyről

előkerültek

a szláv és nem szláv, pergamenre irt a -

nyag között a Sinai 6 hiányzó levelei is. így egy nagy terjedelmű korai orosz redakciójú zsoltárfordítás került a
t

szláv filológusok birtokába. Igen érdekesek az utóbbi években ásatások során előkerült novgorodi nyirfakéreg levelek
információi is. Itt csak két hangtörténeti vonatkozásra
hivjük fel a figyelmet. Az északi eredetű, korai anyagban
ázásra

/aitaHse/ utaló példák vannak, amelyek a hangsúly-

talan /o/ helyén találhatók. Az ázásra utaló korai adatok
arra mutatnak, hogy ez a jelenség nem késői eredefü redakciós folyamat eredménye, hanem legalább egyidős, ha nem
p
korábbi az un. ozással

/oKaHte/ • Ez a felfedezés, össz-

hangban más tényekkel, vezetett oda, hogy kialakult egy
új elmélet az ázás és ozás megjelenéséről, az egyes szláv
nyelvekben megfigyelhető realizációjáról. Képviselői VI.
Georgiev, V.K. Zuravlov, S. Stojkov és részben P. P. Pilin^.
A novgorodi nyirfakéreg levelek egyik jellemző sajátsága
a II., ill. III. szláv palatalizáció hiánya. Pl.
Ha .nuBOTbHt, Ha noyrt

Ha hLmhh,"

/XI. sz. 80-as évei/, Kn«naNHe

bmo

/XII-XIII. sz. határa/. Lehetséges, hogy néhány eset-

-

130

-

ben a palatalizáció morfológiai úton történő másodlagos
hiányáról van szó. Azonban a III. palatalizáció esetében
ez a magyarázat aligha alkalmazható. Elszigetelt, lokális
jelenség-e a palatalizáció hiánya ezekben az esetekben? vetődik

fel a másik kérdés. A választ bonyolítják a dia-

lektológiai gyűjtések adatai. És itt egy új forrás fontosságára hijufc fel a figyelmet: a dialektológia gyűjtésére.
Amikor elkészült a Moszkvától keletre elterülő orosz nyelvjárások Atlasza, Z. Stieber lengyel nyelvész arra a megállapításra jutott, hogy bizonyos ősszláv tövekben /^k&d-,
v V
kev-/ hiányzik az un. II. szláv palatalizáció. A jelenség nem áll önmagában, mert hasonló sajátság figyelhető
*

meg a pszkovi nyelvjárásokban is. Óriási területen előforduló jelenségről van szó, amely általános szlavisztikai
fontosságú, hiszen felveti azt a problémát, hogy az ősszláv palatalizáció idején perem-területen elhelyezkedő később keleti s z l á w á fejlődő - nyelvjárásokat érintette-e
a II., III. palatalizáció, vagy ezekben nem ment végbe,
vagy nem teljesen ment végbe ez a folyamat.^ Ez a két példa

illusztrálja, hogy az újabb adatok szükségessé teszik

olyan fontos összehasonlító szláv nyelvészeti problémakör
újravizsgálását, mint az ősszláv vokális rendszer, 111.
az alapvetően tisztázottnak tünő szláv palatallzáoiókra
vonatkozó ismereteink revideálását is.
B. Ismert anyag tanulmányozása új módszerekkel
Azokban a disciplinákban, ahol új anyag felbukkanása nem várható, vagy nem valószínű, a szemléletmód és mód-
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szerek tökéletesítése révén érhetünk el új eredményeket.
A nyelvtudomány történetében különösen nagy jelentőségű
a funkcionális szemlélet előtérbe kerülése, amely a strukturalizmus különféle iskoláinak /prágai, koppenhágai, amerikai/ kialakulásához vezetett.-* A funkcionális szemlélet
eredményezte a fonológia

megszületését, amelyet ma már

szintén különböző iskolák képviselnek. Csak a Szovjetunióban ismerünk leningrádi, moszkvai és újmoszkvai irányzatot
/isicolát/. A fonológia jelentős sikerei mellett a szlavisztikában a morfológiai vizsgálatok hosszú ideig csak részeredményekhez vezettek. Igen jelentősek e téren R. Jakobson
és W. Man'czak eredményei, amik a hagyományos, újgrammatikus indittatású morfológiai nézetek felváltására irányultak. Az újgrammatikus tanok reakciójaként jelent meg Vl.
Georgiev

OCHOBHH

npoŐjieMM Ha caaBHHCKaTa flHaxpoHHa Mop$ojioran

/Szófia 1969/ c. müve, amelynek célja a diakrón morfológia
alapelveinek ismertetése volt.
Vl. Georgiev a diakrón morfológia fogalma alatt tulajdonképpen új, strukturalista szempontú disciplinât ért,
amelynek alapelveit a következőkben foglalta össze*
1". A morfológiai változásokban jól nyomon követhető
törvényszerűség érvényesülnek, amelyek megszabják a morfológiai rendszer fejlődósének irányát. A hagyományos nyelvészet, az újgrammatikusok nyomán a főnévi, vagy igei végződéseket /flexiókat/ a fonetikai törvényszerűségekből vezette le, abból kiindulva, hogy a fonetikából ismert törvényszerűségek itt is szabályosan érvényesülnek. Ennek az
eljárásnak a tarthatatlanságát azzal bizonyította be Vl.Ge-

-

132

-

orgiev, hogy a rab, ucenik tipusú főnevek esetvégződéseiben a mai oroszban egyetlen olyan végződés sem fordul elő,
amely fonetikai, fonematikai úton magyarázható volna. Ilyen
esetekben az újgrammatikusok az analógia elvét bevezetve
vezették le a hangfejlődési tendenciák hatásával nem magyarázható esetvégződéseket. Vl. Georgiev elutasítja az analógia magyarázó elvként való használatát is. Ebből kiindulva mondja ki a diakrón morfológia második.alapelvét.
2. A morfológiai jelenségeket morfológiai úton kell
és lehet magyarázni. A morfológia ugyanis a nyelvi hierarchiában magasabb szintet képvisel, mint a fonetikai vagy fonematikai, ezért a morfológiai folyamatok semlegesíthetik a
fonetikei, fonematikai szintű változások eredményeit. Különösen jól szemléltethető ez a törvényszerűség azokban az
esetekben, amikor a fonetikai, fonematikai változások eredményeiként homonim formák keletkeznek. Itt a homonímia ellentétbe jut a magasabb morfo-szintaktikai szint törvényszerűségeivel, ezért a homonimiák morfológiai úton kiküszöbölődnek az adott morfológiai struktúrából.
3 . A diakrón - VI. Georgiev felfogásában strukturálisnak értelmezett - morfológiának sajátos tárgya van: azon okok és folyamatok vizsgálata, amelyek a morfológiai
rendszer sajátos törvényszerűségeiben jutnak kifejezésre. 6
VI. Georgiev tételei bizonyítására ez óbolgár /ószláv/ declinatios rendszer sajátosságait használta fel. Eközben kitért más szláv nyelvek, elsősorban a morfológiai szempontból gazdag orosz nyelv adataira is.
V. K. Zuravl'ov Georgiev már emiitett könyvét úgy értéke-
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li, mint egy új tudományterület, a diakrón morfológia alapelveinek kialakítását.''
Az ismert szovjet fonológus V. K. Zuravl'ov Georgiev tételeiből és eredményeiből kiindulva egy általános,
nemcsak a főnévre kiterjedő strukturális morfológiát dolgozott ki, amelynek alapelveit a BaJiKancico EanK03Hanne
/Linguistique Balkanique/ c. folyóirat XIX. évfolyaraának
1976. évi 2. és 3» számában publikálta.
V. K. Zuravl'ov célja az, bogy a diakrón fonológia már kipróbált elveit és módszereit a morfológiai kutatásokkal összhangba

hozza és igy tisztázza a diakrón morfológia alapel-

veit, amelyeknek kidolgozatlanságát a modern /strukturalista/ nyelvtudomány egyik hiányosságának tartja.
Korábban már láttuk, hogy a morfológia szintje a nyelvi
hierarchiában magasabbrendü, mint a fonológiai. Éppen ezért
a fonológiai törvéry szerűségek nem lehetnek alkalmasak a
morfológiai változások törvényszerűségeinek megállapítására. Nem ellentmondásos-e akkor V. K. Zuravl'ov eljárása,
aki egy alacsonyabb szint /a fonológiai/ sajátosságával
magyarázza egy

magasabb

szint /a morfológiai/ törvény-

szerűségeit. Ezt az ellentmondást V. K. Zuravl'ov úgy küszöböli ki, hogy olyan jellemzőket keres, amelyek a nyelv
minden szintjére nézve kötelező jellegűen érvényesek, mert
magából a nyelv lényegéből következnek. A modern nyelvtudomány két olyan alapvető posztulátumot ismer, amely a
nyelv bármely szintjén történő változásnak oka lehet:
1. A rendszerszerűség posztulátumát
o
2. A funkcionálás posztulátumát
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E két posztulátum érvényesülését V. K. Zuravl'ov a szimmetriára és az egyensúlyra való törekvésben látja. Természetes, a teljes szimmetria elérése csak cél, mert abban a
pillantban, amikor a nyelv ezt elérné, megszűnne a fejlődés. 9
A szimmetriára való törekvés tehát azért lehetséges, mert
mindgi marad a nyelvben valami aszimmetrikus, ami a változás előidézője. Mivel a nyelv általános fejlődését ezek
a tényezők mozdítják elő, alkalmasak arra, hogy nem csak
a fonológiai, hanem a morfológiai rendszer változásait is
megmagyarázzák. így a fonológiából ismert fogalmak morfológiai alkalmazása is lehetségessé válik. 1 0 Ezek a fogalmak már nemcsak a fonológiai rendszer tanulmányozásának
alapjául szolgálnak, hanem a nyelvfejlődés általános érvényű magyarázó-elvévé válnak V. K. Zuravl'ov értelmezésében és alkalmazásában.
Ezt követően Zuravl'ov felvonultatja a fonológiából ismert
terminus technikusokat és rámutat morfológiai alkalmazásuk
lehetőségeire. Megtaláljuk itt a rendszer centrumára és
perifériájára, a nyelvi transzformációkra, a divergenskonvergens folyamatokra, a rendszer stabilitására és labilitására vonatkozó fonológiai elvek alkalmazását stb., amelyekből morfológiai következtetést von le a szerző.
V . K. Zuravl'ov eljárásnak szemléltetésére megemlítjük a
centrumra, ill. perifériára vonatkozó megállapításokat.
A centrális jelenségek viszonylagos stabilitással rendelkeznek, mig a perifériálisak mobilabbak, labilisabbak. 11
Ha a legrégebbi orosz emlékek morfológiai rendszerét vizs-
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géljük, feltűnik az indoeurópai un. mássalhangzós tövű
főnevek declinátiójában megnyilvánuló labilitás. Az -os/-es
tövű főnevek különösen jól szemléltetik ezt az ingadozást.
Tulajdonképpen négy lehetőséggel van dolgunk:
I. A G.Lsg. végződésében a "tőbővülés" mellett megőrzik az eredeti -e flexiót: Hesece, cnoKece, Tfcnece
II. A G.Lsg. végződése az -i tövekből átvett -J 1 ,
ill. az

G.sg. mellett jellemző a Lsg. -j^ végződése:

"6s 66 e , HeKgcn Sinajski j paternik, TtAeci) uo .
III. A tőbővülés hiányzik és a főnév az egykori -otövü semleges nemű főnevek esetvégződéseit kapja: G.Sg.
-a, L.Sg. -J|:i.sg.-iUhS AP*P«, TtnhUh fthelmsi evangélium/ ,
T^At Sinajskij paternik.
IV. Az -es- morféma és a jellegzetes mássalhangzóé
végződés megfigyelhető bizonyos más tövű főnevek genetivus singularisában is: ovece. ovmece
TBoero

sőt

H»,ece

J na owece

Dobrilo evangélium /1164/.

E főnevek nagy mobilitása és esetvégződéseinek változása
azzal magyarázható, hogy a declinatios rendszer perifériáján helyezkednek el. Mozgásuk iránya is jól szemléltethető;
a centrumhoz közelebb álló -o- tövű és -í- tövű főnevek
esetvégződéseit veszik fel. Amikor ez nem sikerül - az
eredeti végződés, mivel a rendszer perifériáján van, kivész
a morfológiai rendszerből. Ritkábban fordul elő az, hogy a
perifériához közeledve az -o- tövű főneveknek is átadják
végződésüket /IV. eset/. Hasonló a helyzet a többi, un.
mássalhangzós tövű főnévvel. A periféria változatosságával szemben a centrumra a stabilitás, az egyöntetűség
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' 1P
jellemző.

Ebből a szempontból az un. -a tövek kemény va-

riánsa érdemel figyelmet, ahol a k, g, ch-ra végződő főnevek k]jo', g|z*, chjjs* /tőváltakozást/ allomorfokat kiküszöbölő tőegyesülési folyamaton kivül az irodalmi nyelvben alig történik valami változás ébben a paradigmában.
E declinatiós tipus centrális helyzetének egyik bizonyítéka az a szerep is, amelyet az e paradigmához tartozó főnevek a plurális dativus, instrumentális és locativus unifikációa folyamatában betöltöttek. A centrum és periféria
fogalma azonban különbözhet a különféle nyelvjárásokban
és nyelvekben. Az óorosz ós a mai orosz nyelvjárások egy
jelentős csoportjában /Novgorod és Pszkov környékén/ az
-a végű főnevek genetivus singulárisában az egykori lágy
variáns végződésének a hatására -íj /> e/ flexiót találunk:
AO... cTtHt, AO n^Ee

stb. Itt a kevésbé perifériális lágy
i

variáns centrum felé történő mozgásának lehetünk tanúi. Másként alakul tehát a centrum és periféria viszonya a nyelvjárásban. Nyugalom, megtorpanás itt sincs, csak a mozgások
iránya-lehet változó. Az elmondottak jól szemléltetik V.K.
Zuravl'ovnak azt a megállapításét, hogy a nyelvi rendszer
perifériáján a legnagyobb a változás lehetősége: ott jön
létre a nyelvi rendszer új e l e m e . A nyelvi változások
lehetősége a perifériális rendszerben eleve adva van. A
centrum és periféria viszonyát illetően láttuk, hogy ez
esetleg nyelvjárásonként és koronként más lehet.Zuravl'ov
a végződés "mozgékonyságában", labilis voltában, ingadozásában a periféria és centrum ellentétét látja: azt, hogy
az adott tipus gyengén'fcapcáolódik a rendszerbe".^ A
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tapasztalat azonban mást mutathat. Ha a

cti»^ h*

főnév

accusativus plurálisa a Rheimsi-evangéliumban nem az óbolgár emlékekből is ismert és várható

cti,-;^ , hanem

ctk711 az nem e paradigmarendszer perifériális vagy centrális helyzetének kifejezője, hanem egy genetikailag indokolt
használat: a c r ^ t

az élőnyelv hatására a kódex másolójá-

nak nyelvéből bekerült esetvégződés. Ezért a végződésben
megnyilvánuló "ingadozás" nem tekinthető mérvadónak az e
tipusú főnevek centrális vagy perifériális helyzetét illetően. Természetes, hogy a diakrón morfológia nem egy megállapítása már korábban is ismert törvényszerűségen nyugszik, mintegy átfogalmazza azokat. így pl. Zuravl'ov megállapítja, hogy bizonyos morfológiai kategóriák konvergálhatnak abban az esetben, ha megszűnik közöttük a formális
különbség, nő a neutrális helyzetek száma. Ebből a szempontból neutrális pozíciónak fogható fel az a tény, ha
különböző tövű /tipusú/ főnevek horizontális elhelyezkedésű esetei között "érintkezési pont" van, azaz bizonyos
esetvégződések azonosak. Az ilyen esetek jelontéstanilag
izoszemantikusak, végződésük pedig izomorfikus.
Két izoszemantikus ós izomorfikus eset között eleve feltételezhető a kölcsönhatás, mert nincs megkülönböztető elemük. Hasonló megállapításra jutott már V. K. Zuravl'ov
előtt A. V. Bogorodickij, a kazáni nyelvészeti iskola nagy
képviselője is, aki megállapította, hogy két paradigmarendszer között a várhaté kölcsönhatás attól függ, hogy mennyi
a közöttük lévő "érintkezési pont" /nyHKT conpHKOCHOBeHMH/;
azaz milyen szemantikai, hangsúlybeli és formális egyezés
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/Zuravl'ov felfogásában neutralizácié/ mutatható ki közöttük. 19
Erre a folyamatra a "legklasszikusabb" pólda az -o- és -utövü hímnemű főnevek kölcsönhatása, illetve egybeesése.
Természetes, a hagyományos nyelvészet és a diakrón morfológia képviselői közötti ilyen jellegű egyezés egyik fél
tudományos tekintélyét sem csökkenti.
V. K. Zuravl'ov dolgozata után VI. Georgiev összegező tanulmányban fogalmazta meg a diakrón morfológiára vonatkozó
nézeteit. Ebben rendszerezi a diakrón morfológia alapelveit és módszereit- Megközelítési módját strukturálisnak tekinti, mert a morfológiát kölcsönösen összekapcsolt és kölcsönösen f eltételezett elemek összességének fogja fel. A
diakrón morfológia jelenségeit összefoglalva megviszgálja
e jelenségek kiváltó okait. Ennek során a következő osztályozást adja: I. Tisztán morfológiai okok, II. Morfo-szintaktikus okok, III. Morfo-szemantikus okok. Az utóbbi két
kategóriánál a morfológiai szintnél magasabb nyelvi szint
/pl. a szintaktikai rendszer/ szabályozza a morfológiai

16
rendszer változásait.
VI. Georgiev és V.K. Zuravl'ov munkássága következményeként
tanúi lehetünk egy új nyelvészeti disciplina', a diakrón
morfológia kialakulásának, ami a modern morfológiai kutatások bizonyos eddigi elmaradottsága miatt rendkivül örs

vendetes jelenség. Azonban nem hallgathatjuk el, hogy vanhak bizonyos kétségeink a fonológiából ismert elvek és eljárások morfológiai alkalmazásával kapcsolatban. Hasonló
kétségek ismeretesek a fonológia és morfológia határterü-
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latiéit kutató, un. "prágai iskola" képviselőinél is.
A központi kérdés az, hogy mennyire és milyen mértékben vihetők át a történeti fonológia kutatási módszerei
és elvei egy bonyolultabb és magasabb nyelvi hierarchikus
szint, a morfológia tanulmányozásának területére. Az eljárás helyessége iránti kételyének adott kifejezést K.
Horálek, aki szerint tevednek a strukturalistáit, ha azt
gondolják, hogy a grammatikai rendszer a fonológiából is
ismert módszerekkel sikeresen tanulmányozható. Horálek a
nehézséget abban látja, hogy a morfológiai rendszer váltó- .
zásaiban alapvető, meghatározó jelentősége van a grammatikai kategóriáknak. Éppen a grammatikai kategóriák szabályozó funkciója az, ami a fonológiai és morfológiai változások közötti analógiát meglehetősen távolivá t e s z i . ^
Horálek ellenvetése a kiutat i3 megjelöli számunkra: csalc
az a megközelitési mód lehet helyes a morfológiában, amely
a grammatikai kategóriák jelentőségét is szem előtt tartja. Georgiev morfológiai megoldásai ebből a szempontból
elfogadhatók, hiszen figyelembe veszik a grammatikai kategóriákat. Különösen jól látható ez a morfo-szintaktikus 03
a morfo—szemantiikus okok vizsgálatánál, ahol a grammatikai kategóriák vezető szerepe vitatahatatlan.
A fonológia alapelveinek, módszereinek morfológiai alkalmazása nem lehet mechanikus. Figyelembe kell venni a morfológia sajátos vonásait is. Különösen fontos a régi és új
formák együttélésének ténye. V. Kiparsky az orosz nyelv
morfológiájára azt tartotta jellemzőnek, hogy két vagy
18
több forma "békés együttélése" is lehetséges benne.
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A morfológiai rendszer e tulajdonságát feltétlenül tekintetbe kell venni a diakrón morfológia elemeinek kidolgozásánál és alkalmazásánál. Ez az a pont, ahol Zuravl'ov
megállapításai további kutatásokat igényelnek.
összefoglalva az eddigieket elmondhatjuk, hogy a
szlavisztika újabb eredményének tekinthetők azok az erőfeszítések, amelyeket a strukturális és funkcionális szemléletmód és módszer segítségével

a morfológia vizsgálata

terén VI. Georgiev és V. K. Zuravl'ov elért.

-

141

-

Irodalom

1

H.

Eoay3H ae KypTeHa, H3őpaHHua Tpyau no oőmeiiy

A.

I. MocKBa,

3HaHMio.

2

n.

$HHHH,

K

1963.

56-57., 373.,

xpoHOJiorHH pyccKoro

I I .

AKAHBH.

HBHKO-

1963. 323-324.
Lingua viget.

Helsinki, 1965. 53.
Lásd erről közös könyvüket. B. H. TeopraeB, B. K. XypaB-

3

neB,

S>.

N.

npoÖneMhi
4

QHIIHH,

AKAHBH.

C.

H.

CO$HH,

CTOBKOB,

OöntftCJiaBHHCKoe 3HaneHne

1968.

/
Z. Stieber, Druga palatalizaoja tylnojfzjkowych w swietle
atlasu dialektów rosyjskicb na Wscbód od Moskwy. Swiat
j^zykowy Slowian. Warszawa, 1974. 111-115.

5

Z. Gol^b. A. Heinz. K . Polaiiski. Slownik terminologii
j^zykoznawczej. Warszawa, 1970. 538.

^

B.

(H.)

TeopraeB,

Mop$onorHH.

OCHOBHH

CO$HH,

1969.

NPOÖNEMM

HA

CJIABHHOKATA

FLHAXPOHHA

7 - 8 .

n
B. K. SypaBHeB, BBeaeHne B anaxpoHHHecKyn Mop^ojiorun.
BajiKaHCKO E3HK03HaHHe.

CO$HH,

XIX/2.,

8

B. K. SypaBneB,

Idézett m ü 49.

9

B. K. HypaBJieB,

Idézett mü 59^ 61.

0

B. K. HypaBneB,

Idézett m ü 49, 62.

1

B. K. SypaBjieB,

Idézett m ü 64.

2

B. K. SypaBJieB,

Idézett m ü 64.

3

B. K. lypaBJieB.

Idézett mü 64.

1976.

49.

-

14

142

-

B. K. lypaBJieB, B B E A E H H E BflHaxpoHHyioMop$onormo.
BajiKaHCKO E3HK03HaHne. XIX/3., 1976. 43.

15
B.

A.

EoropoflupKMfi,

06

OCHOBHUX

$aKTopax Mop$onorHnec-

Koro pa3BMTMH H3UKa. OiepKH no H3blK0BeneHHK) H pyCCKOMy
H3blKy. MoCKBa, 1939. 184. Bibarl József - H. Tóth Imre,
Nagy orosz nyelvészek III. V. A. Bogorodiokij.
Eger, 1969. 238.
16
BJI.

TeopraeB, npHHunnn Ha cnaBnHCKaTa anaxpoHHa

noran. CjiaBHHCKa ínnonoriiH XV.
1 4 . ,

CO$HH,

1978.

MOP$O-

5 . ,

15.

17

cl. Baxen, JlHHrBMCTHnecKiifó cnoBapB IIpaKCKoß niKonn.
ÍÍOCKBa, 1964. 123-124.
1 8

V. Kiparsky, Russisobe historische Grammatik. II.
Heidelberg, 1 9 6 7 .

21.

9«,

Különlenyomat
-

143 -

Szegedi BölcBáazmUhely '82

Albert Sándor
A FORDÍTÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA EURÓPÁBAN
A 70-ES ÉVEK VÉGŰT —

80-AS EVEK ELEJÉN

A cim egy lcinsé megtévesztő: azt sugallja, hogy létezik Európában valamiféle egységes, általános érvényű és
mindenki által elfogadott fordításelmélet, amelynek jellemző sajátosságai bármely forditússal foglalkozó kézikönyvben megtalálhatók. Erről természetesen szó sincsen:
egységes forditóselméletről ma éppúgy nem beszélhetünk,
mint egységes nyelv- vagy jelentéselméletről. Különböző
fordításelméletek, különböző szemléletmódok és megközelítések élnek egymás mellett, a forditással foglalkozó szakirodalom pedig talán még soha nem volt annyira sokszinü,
mint napjainkban.
Bár az alábbiakban csupán az Európában kirajzolódó
általános tendenciákról és kutatási programokról esik szó,
egyetlen mondat erejéig mégis érdemos megemlítenünk, hogy
minden különbözőségük

ellenére az ourópai forditáselméle-

tek annyiban közösen térnek el az amerikai /főleg kanadai/
fordításelméletektől, hogy a forditúst sokkal inkább nyelvészeti diszciplínaként kezelik. Az Egyesült Államokban
az általános nyelvészet mellett nagymértékben felhasználják a pszichológia, a szociológia, a magatartás- és alkőtáslélektan , valamint a pszicho- és etnolingvisztika kutatási eredményit, Kanadában pedig —

mindezen túl —

a

fordifcás elméletében és gyakorlatában szerephez jutnak a
kétnyelvűségből -fakadó bizonyos politikai természetű
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szempontok is. Mindazonáltal többé-kevésbé pontosan érzékelhető néhány olyan tendencia és sajátosság,

amely a for-

ditás helyzetét jól jellemzi Európában a 70-es és 80-as
évek fordulóján. Az alábbiakban —
nyével -

korántsem a teljesség igé-

ezek közül igyekszem bemutatni néhányat.

Az első és talán leginkább szembetűnő ilyen tendencia a szemiotika térhódítása a fordítással foglalkozó kutatásokban. Ennek alapvetően két, egymással szorosan összefüggő oka van. Az egyik az, hogy a 70-es évek fő társadalomtudományi tendenciája, a tudomány szemiotizálédása 1 nem
kerülte el a fordítást sem: a 70-ea évek közepétől kezdve
érezhetően megszaporodnak azok a kutatások,amelyek a fordítást a szemiotika keretei között, a szemiotika elméleti
hátterével és módszerével próbálják megközelíteni. 1980-ban
Wolfram Wilss szerkesztésében Szemiotika és fordítás cimmel napvilágot látott egy tanulmánykötet

, amely az

1979-ben ugyanezzel a cimmel Bécsben megrendezett nemzetközi tudományos konferencia anyagát tartalmazza. A kötet
tanulmányaiban a "szemiotika" terminus a lehető legtágabb
értelmezésében használtatik: az egyes szerzők az éltalános szemiotika, az irodalom- és nyelvészeti szemiotika, .
a kommunikáció- és információelmélet, valamint a szövegelmélet felől pfóbálják megközelíteni a fordítást, de szó
esik a kötetben a képszövegek, a filmszövegek és a szójátékok problémáiról is.
A szemiotika térhóditésánalc másik oka az, hogy az
interdiszciplináris kutatások előretörésével a fordítás
lehetséges megközelítési médjai hirtelen ugrásszerűen
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megszaporodtak. Ugyanakkor a matematika, a logika ós a
nyelvészet egzakt módszerei ma már szinte valamennyi társadalomtudományban polgárjogot nyertek, ami azt eredményezi, hogy ezek az új tudományágak ilyen vagy olyan okok miatt előbb-utóbb szembekerülnek a forditás problémájával.
Ez pedig egyre erőteljesebben veti fel azt az igéiyt, hogy
magpróbáljunk valamiképpen eligazodni, rendet teremteni
ebben a hirtelen támadt elméleti, terminológiai és módszertani zűrzavarban, próbáljuk meg számbavenni az elért eredményeket, és ezzel párhuzamosan kijelölni a további kutatások fő irányait. Az eligazodáshoz az iránytűt ugyancsak
a szemiotika látszik biztosítani. 9
E többé-kevésbé explicit módon megfogalmazott kutatási főirányok közül érdemes megemlítenünk néhányat. Megfogalmazódik az a követelmény, hogy az eddiginél sokkal következetesebben szét kell választani a forditáa kétféle
megközelítését: a szövegek felől, valamint a forditó tevékenysége felől történő megközelítést. Az előbbi elsősorban a nyelvészet, az utóbbi a pszichológia, a pszicholingvisztika, valamint az alkalmazott tudományok tárgyát és
feladatát képezi. A generatív nyelvelmélet fejlődése nem maradt hatástalanegyik megközelítésre sem: különösen termékenynek bizonyultak egyes fogalmai és terminusai a pszicholingvisztika számára a forditó pszichikumában lejátszódó
mentális-pszichikai folyamatok leírásában /pl. a kreativitás, kompetencia és performancia stb./. A nyelvészet természetesen elvonatkoztathat a forditás e dinamikus, tevékenységet érintő aspektusától, és a maga eszközeivel vizs-
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gálhatja ezt a folyamatot statikusan is: összevetheti egymással a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegeket. Az ilyen
jellegű vizsgálódásokat a kontrasztív nyelvészet és a
nyelvpedagógia kezdeményezte, és számos hasznos megfigyelést rögzített a két nyelvről. Ez azonban nem elegendő a
fordításhoz, hiszen nem nyelveket, hanem szövegeket fordítunk. Hosszú ideig tartotta magát az a felfogás, hogy
ehhez a megfelelő alapot kizárólag egy jól kidolgozott
szövegelmélet lenne képes biztosítani, vagyis a fordításelméletnek a szövegelméletre kell épülnie. Ma már egyértelműen bebizonyosodott, hogy a szövegelmélet még hosszú
ideig nem lesz képes a megfelelő alapot biztosítani, másrészt nem is biztos, hogy ehhez feltétlenül szükséges volna egy pontosan kidolgozott szövegelmélet, talán elegendő
lenne egy szövegre orientált nyelvészet is. A szövegelmélet jelenlegi formájában már csak azért sem lenne alkalmas
a fordítás —

ezen alapvetően gyakorlati tevékenységforma

—

megközelítésére, mert a különböző logikai és logikai-szemantikai modellek bevezetése.folytán túlságosan elméleti igényű lett. Ugyanakkor jogosan kérheti számos más, hasonló
elméleti szintet elért tudományágaktól /például a pszicholingvisztikától/, miért nem azok biztosítanak elméleti alapot e tevékenységhez. Mindenesetre a 70-ea évek végére
markánsan kirajzolódik a fordításelmélet érdeklődése az
általános nyelvészet és a szövegelmélet eredményei iránt:
igyekszik átvenni tőlük mindazt, amit felhasználhatna, legyen az módszer, célkitűzés vagy szakkifejezés. /Ez is igazolja azokat a kutatókat, akik a fordítást az alkalmazott
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nyelvészet részének tekintik./ Ez az oka annak, hogy a különböző fordításelméleti munkákban egyre gyakrabban tűnnek fel az általános nyelvészet és a szövegelmélet szakkifejezései /például beszédaktus, szövegtéma és propozició,
narratív strukturák, kód és interpretáció, téma-réma, preszuppoziciók, szövegszintek stb./.
A kutatások másik fő iránya mindezzel szorosan öszszefügg. Ez a másik fő irány a jelentés vizsgálatét veszi
célba. Az eddigi szemantikai kutatások nagy része a szójelentéseken túl legfeljebb a mondat jelentéséig jutott
el, az újabb kutatások —
ka —

pedig a

pl. az igazságfeltóteles szemanti-

logika felől próbálják feltárni a jelentés

természetét. A kérdés: mit jelent "megérteni" egy szöveget, a fordítás szempontjából alapvető fontosságú. A szöveg megértésével kapcsolatban Angliában, Franciaországban
és a ákandináv országokban folynak figyelemreméltó kutatások. A legújabb pszicholingvisztikai vizsgálatok kimutatták, hogy a szöveg jelentésének feltárása bizonyos referenciák felkutatását teszi

szükségessé.^ Minél kevesebb

ilyen referencia áll a forditó rendelkezésére, annál nehezebbé, pontatlanabbá válik a megértés, és ennek folytán
annál rosszabb színvonalú lesz a forditás. Ezek a referenciák egyrészt különböző szinteken jelentkeznek /a szótól
a mondaton át egészen a szövegig/, másrészt különböző nyelvi és nyelven kivüli, főleg pragmatikai és funkcionális
tényezővel állnak szoros összefüggésben. Annyit mindenképpen érdemes megállapítanunk, hogy a mondattól a

szö-

vegig vezető út a fordításban még nagyon homályos, ós meg-

*
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világításához egy sereg diszciplína összehangolt kutatómunkájára lesz szükség. Ezzel összefüggésben nem kerülhetjük el jónéhány ismertnek hitt fogalom és kategória mielőbbi átértékelését; nagyon keveset tudunk például a fordításelmélet egyik legfontosabb terminusáról, a szinonimitásról.
A beszédaktus-elmélet, amely szépen beilleszkedett a
kommunikáció-

és információelmélet keretei közé, szintén

szerves részévé vált a fordításelméletnek. A kommunikációés információelmélet kapcsolata a fordítással természetesen nem új találmány: már az 50-es években megjelenik, de
abban az időben az ilyen jellegű kutatások igényét a gépi
fordítás népszerűsége és gyors elterjedése vetette fel. A
gépi fordítással kapcsolatos kutatások megtorpanása, majd
teljes leállása után 3 a kommunikációelmélet oldaláról való megközelítés most más kontextusban jelenik meg újra:
a pragmatika oldaláról. Erősen kapcsolódik a szituációhoz,
vagyis azt vizsgálja, adott szituációban milyen nyelvi eszközökkel él a két nyelv, és ezek a nyelvi eszközök mennyire prognosztizálhatók. A szituációra irányuló pragmatikus
elméletek abból a felismerésből indulnak ki, hogy még a
tudományos szövegek esetében is a szöveg mondatainak mintegy
20-25 %-a un. "helyzetmondat", amelynek lefordításakor a
szituációból kiindulva a pragmatikai jelentést kell figyelembe venni. Az ilyen helyzetmondatok gyakorisága nagyban
függ a szöveg típusától, és az előbeszéd esetében a 60-65%-ot
is elérheti.

Tanulmányozásuk ezert elsosorban a tolmácso-

lás szempontjából érdemel figyelmet.
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Amint fentebb már szóltunk tóla, a generativ nyelvelmélet
nem maradt hatás nélkül a 70-es évek fordításelméletére.
Európában jelenleg főleg francia nyelvterületen folynak
olyan kutatások, amelyek a generativ nyelvelmélet alapjain próbálnak megkonstruálni valamilyen fordításelméletet.
A nyelvészek törekvése arra irányul, hogy a "felszíni
szerkezet" és "mély szerkezet" kategóriáit megkíséreljék
kiterjeszteni a mondatnál magasabb nyelvi egységek, a szövegek vizsgálatára. Elgondolásuk szerint a forrásnyelvi
és célnyelvi szöveget szöveg-felszini szerkezetekként
kell tekinteni, s ezek visszavezethetők egy többszörösen
hierarchizált közös mély szerkezetre. Ez a közös szövegmélyszerkezet alapvetően szemantikai, sőt szemiotikai
struktúrákat ós relációkat tartalmaz, de elválaszthatatlanul összefonódik bizonyos szintaktikai és lexikai struktúrákkal, valamint számos nyelven kivüli tényezővel. A generatív nyelvelmélet keretei között különféle hipotézisek
láttak napvilágot'7, ezen a téren ma is élénk vitái: folynak,
annyi hasznuk ezeknek a kutatásoknak azonban bizonyosan
van, hogy felvetették egyes jól ismert és tisztázottnak
vélt fogalmak újragondolásának, újraértelmezésének szükségességét /ilyen például a stilus problémája/.
Végül érintenünk kell —
leztük —

amint azt a cimben is je-

a forditás gyakorlatát is, pontosabban az elmé-

let és gyakorlat összefüggésének kérdését, hiszen az utóbbi időben erről is felélénkültek a viták. Az a tény, hogy
a forditás ilyen nagyfokú affinitást tanúsit a különböző
elméletek iránt,

és nagy előszeretettel olvasztja be magé-
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ba a különböző Iskolák, elméletek eredményeit, módszereit
és terminológiáját, mindenképpen utal valamire: -nevezetesen arra, hogy a fordításnak nincsen igazi, kialakult, saját elmélete. A forditás, amióta létezik, mindig is az volt,
ami ma: emberi tevékenység, foglalatosság, leirására, megközelítésére különböző elméleteket próbálnak meg felhasználni, ettől azonban a fordításnak még nem lesz saját, külön elmélete. Természetes, hogy a különböző tudományágak
szakemberei megpróbálják megközelíteni ezt a tevékenységet saját szempontjaik szerint, hiszen a fordítás —
kívüli bonyolultsága következtében —

rend-

egész sor társadalom-

tudomány metszéspontjában található.
Mindazonáltal tény, hogy léteznek különböző forditássőt

müforditáselméletek. Ezek alapvetően két csoportba

sorolhatók: vannak metateóriák, és vannak különféle szempontú funkcionalista elméletek. Ez utóbbiak természetesen
nem tekinthetők elméletnek a szó igazi, "klasszikus" értelmében, az előbbiekről azonban érdemes szólnunk néhány szót.
A korábbi helyzetet az jellemezte, hogy létezett
egy elmélet, amely a gyakorlat megkerülésével, szinte a
gyakorlat feje felett sorra gyártotta a maga elméleti konstrukcióit, és volt egy gyakorlat, ami láthatólag kiválóan
'Q
megvolt elmélet nélkül.

Ma már a helyzet nem ilyen egyér-

telmű. A fordításba gyakorlatban végző emberek munkájuk
sorén számos értékes feljegyzést, műhelytanulmányt készítettek a saját fordítási tevékenységük során felmerült
konkrét problémákról. Ezek a szubjektív feljegyzések azonban inkább a kontrasztív nyelvészet számára nyújtottak ér-
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tékes forrásanyagot; s az ezen adatok alapján számos értékes megállapítást tett a két nyelvről. Szubjektív jellegük
miatt azonban ezeket a gyakorlati megfigyeléseket nem lehetett kiterjeszteni általános érvényű megállapításokká,
fordítási "szabályokká". Másrészt a kontextusból kiragadott, elszigetelt, sokszor mesterségesen fabrikált "példamondatok" csupán egy potenciális fordítási lehetőséget
tárnak fel, és elsősorban különböző grammatikai jelenségek
illusztrálására szolgálnak.^ a gyakorlat felől tehát ebben
az irányban haladva legfeljebb egy funkcionálista "elmélethez" juthatunk el, ami más területeken —
forditó- és tolmácsképzésben —

például a

igen hasznos lehet* Ezen

a téren az NDK-ban és a Szovjetunióban történtek figyelemreméltó kísérletek.
A klasszikus fordításelméleti kézikönyvek túlontúl
általános megállapításaival viszont a gyakorlat nem tud
mit kezdeni. Ma már egyre több bírálat éri emiatt a fordításelmélet francia klasszikusát, Georges MOUNIN-t, akinek csaknem húsz évvel ezelőtt megjelent könyve, a Les
problèmes théoriques de la traduction, ù gyakorló fordítók bibliájának számított* A könyvben felvetett általános
elméleti, ideológiai és filozófiai fejtegetések —

példá-

ul: melyek aflardithatóság kritériumai, forditható-e minden nyelvről minden nyelvre, hogyan függnek össze a dolgok,
' fogalmak és jelenségek elnevezései a szocio-kulturális háttérrel stb. —

azért nem kezelhetők elméleti problémákként,

mert cáfolhatatlanok. A cáfolhatóság pedig, mint ismeretes minden klasszikus elméletnek alapkritériuma. 10 Másrészt
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az általános nyelvészet, elsősorban a szemantikai kutatások fejlődése következtében a könyv némely megállapításai
ma már meglehetősen elavultak.
Van-e ebben az esetben valamilyen megoldás arra,
hogy az elmélet közelebb kerüljön a gyakorlathoz, a gyakorlat pedig valóban fordulhasson az elmélethez tényleges
problémáinak megoldásában? Az egyik ilyen megoldási lehetőséget a fiatal francia forditógárda egyik legismertebb képviselője, Jean-Renó LADMIRAL veti fel 1979~ben megjelent
Traduire: théoremes pour la traduction cimü könyvében.
Felfogása szerint a fordítás elmélete, a traduktológia,
valójában egyfajta gyakorlat /"praxeológia", "Handlungswissenschaft"/, amely —

mint Írja —

"nem annyira a pri-

ori felállított tudományos episztemológiai kritériumai szerint méretik meg, hanem a posteriorl eredményeiből, vagyis
a tényleges célnyelvi szövegek alapján. 1 1 E konkrét szövegek fordításából kiinduló praxeológia sikerrel mutathatná ki, hogy a dolgok valójában sokkal bonyolultabbak és
árnyaltabbak, mint ahogyan azt a foritáselméletek kitalálói vélik, az ilyen természetű gyakorlat pedig, amely az
elmélet megalkotásának igényével közeledik a fordításhoz,
eljuttathat bennünket a jelenségek természetének, bonyolult
összefüggésének megértéséhez, s árnyaltabbá tehetné az olyan
fogalmak elemzését, mint például a konnotácié. Ez az elmé• leti igényű praxeológia tehát, a hermeneutlka módszerét
alkalmazva, a maguk teljes mélységében tárhatná fel azokat
a fogalmakat, amelyeket a különböző kézikönyvek, lexikonok
mintegy "a levegőben" tárgyalnak. Másfelől a praxeológia
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szempontokat adhatná a különböző stílusú szövegek módszertani megközelítéséhez és le Írásához is. A további lépés az lehetne, hogy a traduktológia kidolgozná a maga értékelési szempontjait, vagyis létrehozna egyfajta metakritikát.
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J e g y z e t
1

A "tudomány szemiotizálódása" /"Semiotisierung der
Wissenschaften"/ kifejezést B. Rieper vezette be egyik
1977-ben megjelent cikkében; tőle veszi át W. Wilss
"Semiotik und Übersetzungswissenschaft" cimü tanulmányában /WUÍJS 1980, 10. old./

2

Wolfram W H £ S /Hrsg./: Semiotik und Ubersetzen, Gunter
Narr Verlag» Tübingen, 1980.

3 A szemiotika alkalmazása a
—

fordításelmélet területén

amint azt bevezetőjében a kötet szerzőjeként külön

ia hangsúlyozza —

még nagyon újkeletü, nincsenek még

kialakult irányvonalai, sem általánosan elfogadott módszerei. A kötetben szereplő tanulmányok rendkívül heterogén képet mutanak, ami liiven tükrözi, mennyire eltérő
fogalmaik vannak a különböző nemzetiségű szerzőknek fordítósról és szemiotikáról egyaránt. Az elemzések egy része semmi olyasmit nem tartalmaz, amit ne lehetett volna a hagyományos keretek között, a hagyományos

módsze-

rek alkalmazásával megoldani. Sok esetben csalt a terminológia változott, a lényeg nem, s a "megoldás", úgy tűnik, a szemiotika alkalmazásával sem lett sokkal meggyőzőbb. Ugyancsak nehezíti az egységesülést, hogy számos
esetben elmaradt egy-egy bevezetett terminus pontos definiálása, pedig ez /már csalt a téma és a feldolgozási
mód újszerűsége miatt is/ rendkívül fontos lett volna.
A fordítás tanulmányozásához a szemiotika érzésem szerint
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mindeddig nem sok újat tudott hozzátenni:« téren lényeges
változást inkább a pszicholingvisztikai és az általános nyelvészeti, elsősorban a jelentés vizsgálatára
irányuló kutatásoktól várhatunk.
^ A szöveg pontos megértéséhez a referenciákat egy nyelv
esetében is fel kell tárnia az olvasónak, a két nyelvvel
dolgozó interlingvális forditás esetén az egész probléma nyilvánvalóan sokkal összetettebb. Mivel irott szövegekről van szó, szorosan kapcsolódik az "olvasás" és
"olvasat/ok/" problematikájához /vö. TITQNE 1979,
NEWMARK 1981, D E U S L E 1980, CQNENNA—D' ORIA 1981,
LEEEHER 1973, 1980./.
9

A gépi forditás történetéről és jelenlegi nehézségeiről
kitűnő összefoglalást ad Maurice Gross "Notes sur
l'histoire de la traduction automatique" cimü cikkében /LADMIRAL 1972, 40-48. old./

6

Ld. Fónagy Iván "Nyelvek a nyelvben" cimü tanulmányát
az Általános Nyelvészeti Tanulmányok XII. kötetében
/Akadémiai Kiadó, Bp., 1978,

6I-IO5.

old./

? Ezek az elképzelések nagyrészt T. Van Dijk 1972-es
Somé Aspects of Text Grammars cimü müvére támaszkodnak,
először ő irta le egy generativ szöveggrammatika megkonstruálásának elméleti kereteit /VAN DIJK 1972, 11
skk. old./; lásd még Charles R . Taber "Traduire le sens,
traduire le style" cimü tanulmányát is /IADMIRAL 1972,
55-63. old./.
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® Ezt a szituációt Georges Mounin már 1955-ben szóvá tette:
"Ugy tűnik, szépen megfér egymással az elmélet, amelyre
állandóan hivatkoznak, de amelyben maguk az elméletirók
sem igen hisznek, és a gyakorlat, mely szinte teljesen
hatástalan az elmélettel szemben" /MOTJNIN 1955» 7«old./.
9 Könnyen belátható, hogy egy kétsoros, kontextus nélküli mondat akár 20-30 féleképpen is minden nehézség
nélkül lefordítható, de semmi garancia nincsen arra
nézve, hogy ha ugyanez a mondat valamilyen szövegben
bukkan fel, akkor a mondatforditások közül bármelyik
is használható. John C. Catford szerint ezért minden
kontextusból kiemelt példamondat fordítása csak
"valószínű" fordítás lehet /vö. CATFORD 1965, 27 skk.
old./
10

L d . erről Karl R. Popper

alapvető tudományelméleti

müvét: The Logic of Scientific Discovery, Hutchinson,
London, 1972 6 , 40 skk., valamint 78-92. oldal.
11

LADIŰRAL 1979, 189-190. old.
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' Martonyi Éva
UJ TÖREKVÉSEK A FRANCIA IRODAIMI KRITIKÁBAN:
A SZOCIOKRITIKA
Germaine Brée a Littérature française 16. kötetében
amely 1978-ban jelent meg az Arthaud kiadónál, a következő
kritikai irányzatokat különbözteti meg Franciaországban
az 1970-es évokben: 1/ tematikus vagy fenomenológiai, 2/
psziehoanalitikai, 3/ formalista és strukturalista, 4/ szo
ciokritikai. Felosztása elfogadható, bár nem minden kritikus sorolható be egyértelműen valamelyik irányzatba,
így például sok közös vonás jellemzi a tematikus és a
psziehoanalitikai irányzatot, ugyanakkor a strukturalista, illetve újabban inkább szemiotikainak nevezett iskola eredményei és terminológiája is szerepel a negyedikként
emiitett szociokritikusoknál, akik egyébként a pszichoanalitikát is hasznosítani igyekeznek. Mégis helyesnek
látszik megtartani ezt a felosztást, annál is inkább, mert
bizonyos értelemben időbeliséget is tükröz, a fejlődés irányát is jelzi.
Természetesen e rövid, tájékoztató jellegű beszámoló nem ad módot arra, hogy minden egyes irányzat minden
egyes képviselőjével részletesen foglalkozzunk, igy inkább
csak a különböző problémafelvetések és a megoldásukra irá> nyúló törekvések illusztráláséra vállalkozhatunk.
A tematikus illetve fenomenológiai iskola az ötvenes évek elejétől játszott jelentős szerepet
szâghan.Bachelardra , továbbá Sartre

Franciaor-

fiatalkori munkás-
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ságára támaszkodott," de a pszichoanalitika eredményeit is
figyelembe vette. Kiindulópontként egy olyan tudat meglétét tételezte fel, amely a szerző oldaláról nézve a kezdet
principiuma, a szerveződés és a szövegprodukció központja,
és a kritikus feladata, hogy a mü olvasása révén tökéletesen azonosulni törekedjen ezzel az eredeti tudattal. A tematikus kritika a francia szöveg-explikáció hagyományaira
támaszkodik, bevallottan szubjektiv ós úgy jelenik meg,
mint irodalom az irodalomról. Jelentősebb képviselői:
t

Georpes Poulet 9 , Jean-Pierre Richárd^ és Jean Starobinski 9 .
A pszichoanalitikai kritika viszonylag lassan hóditott tért Franciaországban. Metodológiáját Charles Mauron
alakitotta ki, aki Des métaphores ohsédantes au mythe personnel

cimü könyvében fogalmazta meg módszere főbb jellem-

vonásait. Mauron is, akárcsak a tematikus kritika képviselői, egy-egy iró összes müvének elolvasása után próbálja
meg felfedezni a szövegben vissza-visszatérő asszociációs
vagy konfigurációs képeket. Majd a szövegek egymásra helyezésével bontakoztatja ki azt a "személyes mitoszt",
amelynek körvonalai az elkülönitett motívumok variációiban jelentek meg. Jacques Lacan'7 pszicho-analitikus elméleti munkássága adott új lendületet a pszicho-analitikai
iskolának, aki a tudatalatti működését a nyelv struktúrájával kisérelte meg összefüggésbe hozni.
A formalista és strukturalista nyelvészeti Iskola
kiindulópontja Ferdinánd de Saussure munkássága, de Roman Jákobson, ChomBky, továbbá mindazon nyelvészek elméleteire is támaszkodik, akik a nyelv szemiotikai szempontú
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megközeütésével foglalkoznak. Lévi-Strauss strukturalista antropológiája nem kevésbé megtermékonyitően hatott rájuk, továbbá Propp és az orosz formalisták Franciaországban viszonylag nagy késéssel ismertté volt munkássága.
A formalista kritika "modelleket" lciván felállítani, azaz olyan absztrakt viszonyrendszereket, amelyek valamely irodalmi tipus vagy műfaj működésének felelnek meg.
Igen sokféle irányzat tartozik ide. Egyesek a narráció
o
problémáival foglalkoznak, mint pl. Claudo Bremond vagy
Q
,
,
Julién Greimas . mig mások uj poétika merfogalmazására törekednek, mint pl. Gérard Genette 1 8 és Tzvetan Todorov 1 1 ,
ismét mások a szemiotikai kutatást helyezik előtérbe, azaz
valamely szövegnek mint jelentésrendszernek nyelvészeti
lp
elemzését kivánják végigvinni, mint pl. Júlia Kristeva

.

Részint az eddig emiitett irányzatokra támaszkodva,
részint velük polemizálva alakult ki az Uj Kritika és a
Tel Quel csoport. Az 1960-ban alapitott Tel Qu'el cimü folyóirat köré csoportosuló irók és kritikusok /Fhilippe
Sollers 1 3 , Roland Barthes 1 ^, és még sokan mások/ azt a
célt tűzték maguk elé, hogy együttes és általános elmélkedéseik a nyelvről megkérdőjelezzenek számos problémát:,
az elmélet és az irodalom viszonya, az irodalomnak mint
hatalomnak a működése, stb.
A csoport tevékenysége először a regény elemzésére
'irányult, később azután a tágabb értelemben vett "irodalmi
beszéd"-re/Üiscours littéraire/. A nyelvészet, a pszichoanalitika, tovább más tudományágak eredményeire támaszkodva új fénybe akarták állitani az irodalmi alkotás kérdését,
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a szövegek produkálódásának módját, ezáltal minden irodalmi vállalkozásnak új irányt kivántak szabni. Ezt az erőfeszítést készítette elő egyébként az ötvenes években fellépő egyik irói csoportosulás, akiket az Uj Regény képviselői közös elnevezéssel szoktak jelölni. A csoport jelentősége a 70-es évdc közepétől egyre inkább csökkent.
Azt az utat, amelyet a kritika és az irodalom Franciaországban az ötvenes évek közepe óta megtett, szinte
lehetetlen megérteni egyik legjelesebb képviselője Roland
Barthes intellektuális fejlődésének végigkísérése nélkül.
Az, hogy Barthes élete utolsó éveiben elfordult önmaga
fiatalkori útkereséseitől, az elmélet, az elvont viták világától, hogy müvei bár mindig is eléggé szubjektív hangon íródtak, egyre inkább eltolódtak a fikció felé, arra
enged következtetni, hogy ez a fordulat szükségszerű
volt,és ha nem is jelezte előre az általa alapitott és körülötte csoportosuló teoretikusok és alkotók zsákutcába
jutását, bizony03 szempontból egy korszak lezárását jelentette.
A szociokritilcai irányzat legismertebb müvelője
Lucien Goldmann1-* volt, aki módszerét "genetikus strukturalizmusának nevezte. A 60-as évektől kezdve egyre ismertebbé váló Lukác3 György esztétikai nézetei is nagy hatással voltak az irányzat kialakulására. Alapvetően marxista nézetről van tehát szó, amelynek kiindulópontja a társadalom, illetve a megfelelő történeti-gazdasági formációnak mint alapnak meghatározó szerepe a felépítményhez viszonyítva. A csoport tagjai szerint - mint ahogyan ez az
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számú egyetem, vala-

mint számos amerikai kutató közreműködésével szervezett
szociokritikai kongresszus anyagát tartalmazó Sociocritique
cimü könyv előszavában megfogalmazódik - a genetikus strukturalizmus elnevezést inkább az "irodalom dialektikus szociológiája" névvel kell helyettesíteni, mert ez jobban kifejezi a kutatás lényegét. Az emlitett általános ideológiai
bázi3 ugyanis még nem ad útbaigazítást arra nézve, hogyan
közelítse meg a kritikus az irodalmi müvet, közelebbről
annak szövegét. A müvet az azt magában foglaló totalitásokkal való relációjában kell tekinteni /explilcáció/, valamint a szövegmikrokozmosz belső struktúráival, szignifikáns koherenciáival együtt kell értelmezni /interpretáció/.
Ezt a lényegében goldmanni alapelvet fejlesztik tovább,
alapelvként tűzve kii "A szöveg, semmi más, csak a szöveg,
de az egész szöveg." Az esztétikai fogalom ilyen értelmű
totalizációjának megfogalmazása annyiban jelent újat, hogy
elsősorban a szövegre irányul érdeklődésük, elfogadva a
különböző kritikai irányzatok eredményeit, de azoktól felhasználásuk módjában különbözik, mivel stratégiájuk célja
a társadalmi tartalom bevitele a formalista, illetve egyéb
szövegelemzések metodológiájába.
Az irányzat történetét egyelőre nehéz lenne felvázolni, ugyanúgy, mint bemutatni az egyes tendenciákat a
szociokritikai kutatásokon belül, amelyek egyébként a
pszichoanalízistől egészen a legformálisabb strukturalizmusig illetve szemiotikáig terjednek. Mindössze néhány ponton szeretném bemutatni problémafelvetésülcet,

igy a már

/
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emiitett Bociocritique cimü kötet alapján, amely a fentebb
vázolt elméleti alapvetésből kiindulva három területen
végzi vizsgálatait: 1. elméleti szempontok, 2. szövegelemzések, 3. institúciók és mediáoiók.

a kötet szerzői kö-

zül is csak néhány nevet emliteks Claude Duchét 1 8 . Henri
Mitterand1'', Jean Decottlgnies 18 , Pierre Macherey 1 9 . stb.
A PenBée cimü folyóirat egyik 1980-ban megjelent
ós Az irodalom megközelítései /Approches de la littérature/
alcimot viselő száma foglalkozik a szövegelemzés új útjaival, lehetőségeivel, a fentebb vázolt elméleti alapvetésből kiindulva. A Bzám munkatársai közül Claude Duchét A
szöveggóalakitás ideológiája /Idéologie de la mise en
texte/ cimü Írásában például konkrét példán, nevezetesen
Zola regényeinek incipit-jein, regénykezdő formuláin, mutatja be módszere lényegét. Némileg parafrazálva elméleti
alapvetéseit, jé képet kaphatunk e módszer lényegéről.
A szöveggé alakitás/alakulás szerinte a következőképpen
értendő, azaz a következő szempontok szerint ragadható
meg: 1. a szöveg viszonyában a címhez, ami nem más mint
ami a szövegre vonatkozó, annak olvasását orientáló kérdési
2. a szövegen kívülihez /hors-texte/ való viszonyában, ami
nem más, mint amit a szöveg feltételez»benne, de azt megelőzően létezik. A szöveg abból a célból jön létre, hogy
olvasója befogadja, de a szöveg egy már ottléte /le déjà-là/
a világnak, amely világból a regény tere /espace romanesque/
kiválik. 3 . A szövegnek önmagához való viszonyában, ami
egyszerre narratív, tematikus és szemikus /a széma itt a
minimális jelentés eleme/, 4. A nyitás retorikájában, ami
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azért lényeges, mert'a toposzok, azaz a közhelyek és a
szinreállitás kodifikált eljárásai egyúttal megadják a
szöveg olvasásának módjára vonatkozó utasításokat is. Min
dez azonban csak a szocio-kulturális referenciák komplex
rendszerének közrejátszásával valósulhat meg.
Ugyanebben a számban Michel Riffaterre megközelité
se inkább a hagyományos stilisztikai elemzésekhez hasonlít, de az "intertextualité" fogalom használatával kiterjeszti vizsgálatait a befogadóra: az értelmezésbeli eltérések, fluktuációk egy mü kapcsán nem véletlenszerűek, ha
nem bizonyos strukturák függvényeként

jelentkeznek.

Henri Mitterand A genetikus retorika: a Germinal
egy képének tanulmányozása cimü írásában azoknak a transz
formációknak a jelentőségét -domborltja ki, amelyeket vala
mely kép kapcsán követhetünk végig az első megformálástól
a vázlattól, egészen a kidolgozott, befejezett, végső vál
tozatig. így a hagyományosabb, az erudicióra és a szövegek filológiai tanulmányozására támaszkodó módszer is helyet kap a szociokritikán belül.
A megközelítések széles skáláját jól illusztrálják
a többi tanulmányok cimei is "Lire et écrire"/Irni és olvasni/ Raymond Jean-tól, "Quelques relations de la linguistique à la sémiotique littéraire" /A nyelvészet és az
irodalmi szemiotika néhány relációja/ Jean Peytard-tél,
"Progrès et problèmes de la psychanalyse littéraire" /Az
irodalmi pszlchoanalitika vivmányai és problémái/ Yves
Gohin-tél.
Jacques Dubois az irodalmi szövegek szociológiájá-
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val foglalkozik. Részben összefoglalja a szociokritikainak nevozott irányzat által megtett utat Goldmanntól napjainkig ós mogállapitja, hogy ez az irányzat a reflexió
és a kutatás autonóm területét képezi, és metodológiája
is sokat fejlődött. Kétségtelen azonban, hogy némileg elvesztette kezdeti kohézióját és egységességét. Egyelőre
nem látszik lehetségesnek homogén explikativ és interprétât iv modell felállítása, annyi azonban biztos, hogy az
olyan szociokritika, amelyik nem veszi figyelembe a szövegek formális /retorikai vagy "seripturális"/ aspektusát,
ma már elképzelhetetlen.
A vulgáris irodalomszociológiától vagy a klasszikus irodalomtörténettől eltérően az irodalmat mint társadalmi gyakorlatot kell tekinteni, feltételezve, hogy ez
a gyakorlat a társadalmi formációkkal és nagy történeti
korszakokkal együtt változik,

- bár léteznek a történelem

által nem befolyásolt jelenségek is és oz a gyakorlat esztétikái-lingvisztikái folyamatokon keresztül valósul meg.
Azon túlmenően, hogy a szöveg mint társadalmi gyakorlat
értelmezendő, figyelembe kell venni egy másik szempontot
in, nevezoteson az irodalmi institúciók vagy • gépozet működését, egyszóval az intézményes mediáció kérdését /a
kulturális termékek rétegződését, az iskola, az oktatás
ideológiai 3zorepét, stb./.
A szöveg értelme és formája nem választható el
attól, amit szövegen kívülinek neveznek, és ami itt a szöveg társadalmi referensét jelöli. Az irodalomnak történőimi gyakorlatként való felfogása megkívánja, hogy e két
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szempontot egyszerre vegyük figyelembe. Ez azonban nem
mentes a problémáktól. Itt Dubois Lukács elméletére utal,
amely szerinte kiválóan alkalmazható bizonyos periódusokra, olyan irodalmi müvek tanulmányozására, amelyek a társadalmi viszonyok egészét képesek mikrokozmosztikban ábrázolni, kevésbé alkalmas azonban a modern szövegek értelmezésére, amikor a társadalmi jelenségek célzásszerüen,
idézetképpen, vagy parodisztikusan jelennek meg.
Egyesek, mint Macherey, a szövegre koncentrálnak,
ami számukra folyamat, gyakorlat és nem valami egyszer s
mindenkorra adott dolog. Minden szövegbeli kifejezést
vagy produkálódást az uralkodó ideológia befolyásol. Ezzel kapcsolatban Duchet azt mondja, hogy az ideológia úgy
működik az irodalomban, akár a tudatalatti, és az analízist végző személynek fel kell tárnia a szövegben bennerejlőt, az előfeltételezettet, a ki nem mondottat, vagy
végig nem gondoltat. A szociokritikai analízis tehát egyszerre szemiológiai, amennyiben a szöveg strukturálódását
vizsgálja, ós pszichoanalitikai, amennyiben

a rejtett

rétegek feltárását és értelmezését is el akarja végezni.
A szociokritika tehát végeredményben a mü és a társadalom közti szakadékot

akarja áthidalni. Feltételezi,

hogy a szöveg történeti referense maga is textualizált,
azaz a szövegen kivüli maga is szöveg, legalábbis abban
a formában, ahogyan észleljük és befogadjuk. Ez a referens azokban a reprezentációkban létezik, amelyeket róla
alkotunk, abban a beszédben, amelyet vele összefüggésben
hozunk létre. A szöveg és a szövegen kivüli tehát egymás-
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tói elválaszthatatlanok ós egyszerre elemzendők. így jut
el a szociokritika a preszuppoziciók, a sztereotípiák, a
közhelyek feltárásához,a társadalmi kódok értékeléséhez.
Dubois szerint azonban ez a szocio-kritikai álláspont
egyelőre még annyiban nem kidolgozott, hogy a szövegstruktúráról a társadalmi strukturára való átmenet elméleti
i

kérdése nincs megnyugtató

módon megoldva. Éppen e kérdés-

re vonatkozóan adhatna megfelelő segítséget az irodalmi
institúciók és a termelés-fogyasztás módjainak tanulmányozása. /Ez utóbbi tevőleges résztvevői a szerző, a kiadó,
a kritikus és az oktató./ így az irodalomnak társadalmi
gyakorlatként való felfogása is világosabban értékelhető
lenne, ós az iró társadalmi osztályhelyzete is új, árnyaltabb megfogalmazást kaphatna.
Visszatérve a szöveg kérdéséhez, Dubois a relatív
koherencia és a poliszémia kérdését fejtegeti és megállapítja, hogy a szövegre többnyire a szemantikai pluralitás
jellemző, és láncszerű konnotációkon keresztül, azaz a
jelentettjeihez kapcsolódó másodlagos értékeken keresztül
halad előre. Ez azonban nem jelenti, hogy a szociokritika
elfogadja a szemiológia által javasolt értelem-szétszóródás elméletét a jelentő anarchikus produktivitására vonatkozóan. Végül összefoglalva megállapítja, hogy a nehézségek leginkább a szövegelemzés és a történelemelemzés ösz' szekopc30láaa területén jelentkeznek.
Végül pedig a Littérature cimü folyóirat 1981. decemberi számában megjelent egyik cikkre szeretnék utalni,
amelynek szerzői, Marc Angenot és Darko Suvin az emiitett

-

169

-

kiadványok szerzőinek bizonyos toleránsabb magatartásától
eltérően a szociokritikai álláspontot kizárólagossá igyekeznek tenni és megkérdőjeleznek minden egyéb szempont
szerint létrehozott irodalomkritikát. Szerintük a társadalmi szférát nem a szövegek, műfajok, stb. szemiotikai
vagy lingvisztikai leirása után kell megragadni, hanem
azzal egyidejűleg, hiszen csak történeti és társadalmi
szemantikáról beszélhetünk. Nincs más irodalmi teória,
csak szociológiai, vagyis társadalmi, továbbá a társadalmi és a történeti mindig szükségszerűen jelen van az elméletben, implicit vagy explicit módon, egyeseknél tagadásként vagy disszimulációként, mig másoknál kritikai felismerésként.
A szociokritika tehát véglegesen szakitani akar a
szubjektiv értelmezéssel, felhagy az önmagát irodalomként
megjelenítő kritikai állásponttal, és a kezdet viszonylag
éles ellentétei után, az elméleti és ideológiai harcok
csendesülésével, igyekszik az utóbbi években kialakult
irányzatokból a lehető legtöbbet hasznosítani.
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Kristó Gyula
NYELV ÉS ETNIKUM
A "KETTŐS HONFOGLALÁS" EDJÉIETI ALAPJAIHOZ
A "kettős honfoglalás" László Gyula által kidolgozott elmélete szerint a IX. század végi magyar honfoglalást megelőzően tekintélyes számú magyar /finnugor nyel'ü/ népesség Kárpát-medencei betelepedésével kell számolnunk. 1 Az elmélet alapkérdése tehát egy etnikum milyenségének, jellegének meghatározása. Hogyan lehet a középkor
korai szakaszában egy etnikumot azonositani, milyen ismérvek /és milyen tudományok/ alkalmasak etnikai vonatkozások felderítésére? Mint ismeretes, a "kettős honfoglalás"
elméletében éppen ebben az összefüggésben igen jelentős
"bizonyítékokként" szolgálnak régészeti és embertani megfigyelések. A régészetiek elsősorban abban a formában,
hogy az avar és magyar lelőhelyek /sirok/ fő tömbjeikben
szinte kiegészítik egymást, az embertaniak pedig abban,
hogy a magyar köznép embertani jellege avar kori örökség.
Nem szólva itt most e megállapítások valóságtartalmáról,
arról, hogy a sirok egymást kiegészitö jellege —
gyan igy van —

ha csaku-

elégséges alap-e ilyen következtetés levo-

náséra, illetve hogy a magyar köznép embertani karaktere
valóban az avar kori anyagban lelheti-e ípeg előzményét,
figyelmünket arra kell fordítanunk: régészeti ós embertani megfigyelések —

valóságtartalmuktól elvonatkoztatva

alkalmasak-e etnikai megállapítások megtételére. Tudván
azt, hogy e kérdések nemzetközi viták tárgyai, magunk azt

—
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a nézetet képviseljük, amely szerint a régészeti tárgyak
és jelenségek önmagukban nem etnikusak, kiváltképpen nem
a tárgyi kultura elemei.3 Sokkal határozottabban lehet állást foglalni az embertani megfigyelések etnikus jellegét illetően.

Igen nagy valószinüséggel mondható, hogy a rassz-

tipusok nélkülözik az etnikai meghatározottságot, vagyis
a rassztipusok egyezései nem jelentenek önmagukban etnikai
azonosságot. Kétségtelen, hogy egy etnosz meghatározásában
fontos, «de nem kizárólagos szerepe van a nyelvnek. A nyelv
mellett az etnosz tagjait összefüzü tudati jelenségek /kulturális hagyományok, a közös leszármazás tudata/, összefoglaló Déven az etnoszociális Mi-tudat számit etnikai meghatározónak.^ Amennyiben a IX. század végi magyar honfoglalást megelőzően egy másik magyar honfoglalás is történt
/volna/, ennek a több oldalról valószinüsitett feltételezés szerint 670 körül a Kárpát-medencében megjelent új etnikumnak a magyarságát nem elsősorban régészeti--embertani hanem

nyelvi—kulturális vonatkozásban lehetséges és szüksé-

ges meghatározni.
I.Iaga László Gyula is eredendően nyelvi nyomon haladt.
Mint irja: "Foltevésem abból indult ki, hogy nem értettem,
hogyan lehetséges, hogy a Kárpát-medence

közepét tömören

kitöltő avarságnak úgyszólván semmi nyelvi emléke nem maradt", miközben a számban sokkal kisebb tömegű szlávság
nyomát rengeteg helynév őrzi a Közép-Duna vidékén.5 László
Gyula mindenekelőtt Csallány Dezső avar

leletkataszterét8

vetette össze Khiezsa Istvánnak a XI. századi Magyarország
népeiről készített etnikai térképével,^ majd a kései ava-
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rok és a honfoglalók településeit viszonyította a Oaallány-féle avar, illetve a Szőke Béla által szerkesztett
honfoglaló magyar leletkataszter alapján,0 a arra következtetésre jutott, hogy "a honfoglalás kori, sürün benépesült magyar területek közötti óriási # kimaradó « területeken -aürü * késői-avar* temetőosoportokat /tehát településeket/ találunk, de színmagyar helynevekkel egyetemben." Példaként emeljük ki a Kárpát-medencei réglók közül
a Dunántúlt. László Gyula úgy látjat annak déli, keleti és
nyugati részén zsúfoltan vannak késő avar temetők, mig
irpád magyarjainak temetői hiányoznak. Mivel a Khiezaatérkóp e vidékek alapnépeaaégét magyarként határozza mag,
László Gyula szerint az itteni csaknem szlnmagy&r helyneveket a késő avarok, vagyis az első honfoglalás magyarjai
adták. Az elmélettel szemben e. vonatkozásban több kifogás
is emelhető. Mindenekelőtt kérdéses« Árpád magyarjainak
temetőit oaupán a lovastemetkezéflea—szablyás—övgarniturás /mindenképpen gazdag mellékletes/ sírokban lehet-e,
szabad-e keresnünk, s jogunk van-e a magyarságtól megtagadni a részvételt fixa persze nem la a kizárólagos részvételt/ a aürü, soroe, kevés mellékletü /hagyományosan a
Bjelo Brdó-i kultúrához sorolt/ temetkezési rend sírjaiban.^ Mert ha ezeket ia a 895 utáni magyarság régészeti
hagyatékához —

legalábbis részben —

tartozónak tekint-

' jük, máris sokban módosul a Dunántúl települési képe. Továbbá« bármiként is vélekedjünk a Bjelo Brdó-i kultura
etnikai összetevőiről, azt kétségbe vonnti

hogy a magya-

rok a X. század végéig birtokba vették a Dunántúlt is,

- 180 nem lehet* Az ezredforduló körül az egyházi és vérmegyei
szervezetnek az egész Kárpát-medencére példát szolgáltató
itteni kiépülése meggyőzően bizonyltja ezt* 8 ennek qyomatékos hangoztatása ezért nagy fontosságú, mert a Kniezsa-féle térkép —

még erős megszorításokkal is —- osak

a XI* század végi etnikai állapotok bemutatására alkalmas,,
amikor már hosszabb idő óta bizonyosan éltek ott magyarok,
akiktől a terület magyar helynóvanyaga származik. Nem szerencsés tehát a késő avar népesség és a 895* évi honfoglalók állítólag egymást kiegészítő temetőit a XI. századi

I

A I . század végi/ magyar nyelvhatárral összevetni, mert
téves következtetések kiindulópontja lehet az összehasonlításba bevont két dátum közötti 200 év figyelmen kivül
hagyása.
Hasonló mondható el Szádeczky-Kardoss Samu okfejtéséről ist "A római kor és a XI. század /a magyar állam
Írásbeliségének megindulta/ közötti félóvezred forrásai
annyira kis számúak, szegényesek, hézagosak, gyakran bizonytalan értelmezésüek és rosszul tájékozottak, hogy a
bennük előforduló szűkös és problematikus Kárpát-medencei
névanyag félreérthetetlen bizonyossággal nem mutathatja
meg: meddig nem és mikortól lehet vagy éppen kell flnnMigor
/előmagyar/ nyelvű etnikum jelenlétével számolni a KözópDunamedencóben.

a magyar átlagember, de a történészek,

«kutatók többségének tudatában is bizonyított tényként élő
tétel, miszerint Árpád 896-os honfoglalása a szóban forgó
terminus,

c s a k

h i p o t é z i s «

amely mellett

más feltevések Bem hagyhatók számításon kivül." 1 0
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Azt elvitatni, hogy 895-ben /illetve 896-ban/ alapvetően
magyar etnikumú népesség jött be a Kárpát-medencébe, nem
lehet. Elég ennek bizonyságaképpen arra hivatkozni, hogy
a IX. századi, utóbb a Kárpát medencében hont foglaló ma—
gyerok fejedelme az a Lovedi volt, akinek a neve megnyugtatóan csak a finnugorból magyarázható. 11 S ezzel eleget
tettünk a Szádeczky-Kardoss Samu által támasztott kritériumnak: a római kor és a XI. század közti időből ismerjük
a magyarok törnegos Kárpát-medencei behatolását, a 895. évi
honfoglalást, amely magyarázatát adhatja a területen a XI.
századtól kezdve kimutatható magyar helynévanyagnak. Annak bizonyítása vagy akár adatokkal alátámasztott feltételezése, hogy 895 előtt még egy magyar honfoglalással kollcne számolni a Kárpát-medencében, speciális bizonyítékokat igényel, mindenekelőtt nyelvi—tudati vonatkozásban.
8 a "kettős honfoglalás" László Gyula által képviselt elmélete éppen ezen a ponton, vagyis az etnikai minősítés szempontjából súlyos érvek dolgában áll igen gyenge
lábakon. Vegyük sorra ezeket! László Gyula igen nagy fontosságot tulajdonit annak a 860. évi oklevélnek, amely
Olajos Teréz munkássága révén vált ismertté a magyar történészek előtt, amely a Dunántúl nyugati peremén egy marcha

12
uuangarlorum nevü hegyet emlit.
hozza a uuangar-

László Gyula kapcsolatba

szó onogur névnévből alakult alakját a

magyarok végső soron szintén onogurból származó idegen
nyelvi megnevezésével /vengr-, venger- stb./, s annak bizonyaágául tekinti, hogy az avarokat uengernek nevezték,
akik ily módon elnevezésükből következően magyarok voltak. 1 3
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Frappánsan bizonyltja Bóna István, hogy a Karoling-kori
évkönyvekben az avarokra használt Wandall
voltaképpen a

megnevezés

uuanptar nevet.jelenti, 1 ^ vagyis hogy a

VIII. század végétől a Kárpát-medencei késő avarokat vangarnak hívták. Ennek azonban a "kottős honfoglalás" elmélete szempontjából nincs jelentősége, ugyanis tudjuk,
hogy létezett olyan onogur népcsoport, amely bizonyosan
nem finnugor nyelvet beszélt» Aszparuh bolgárjait ugyanis
onogurnak, illetve onogundurnak is nevezték.^
További, nyelvi vonatkozású bizonyítékot vélt fellelni László Gyula Mahmud Terdzsüman XVI. századi, magyar
forráson felépülő török nyelvű krónikájában /Tarlh-i Ungürüsz/, ahonnan többször is idézte Hunor népének Pannóniába költözése kapcsán az alábbi mondatot! "Amikor abba a
tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges
folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse ós bő termése
van ennek az országnak, és az ő nyelvükön beszélnek." 16
A tágabb szövegkörnyezetből kiemelt mondat megtévesztő önmagában is, hiszen azt már elmulasztotta László Gyula Blaskovics József fordításából átvenni ós közölni, hogy a török szöveg egy, az idézettel szomszédos passzusa szerint
Hunor népe tatár nép volt.1'' így a nyelvi azonosságra vonatkozó kitétel a magyar —

illetve a kettős —

honfogla-

lással semmiféle kapcsolatba nem hozható. További nehézség
i forrása, hogy maga Hunor nem ténylegesen létezett személy,
hanem mondai figura, illetve hogy a török krónika nem szolgai fordítása egy latin nyelvű alkotásnak, hanem a török
történőtirás szabályai és stiluskövetelményei szerint felé-
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kesitett, felcicomázott, számos ponton ellenőrizhetetlen
információkat ránk hagyományozó munka. Egyetlen példa ennek illusztrálására: a IX. század végi Kárpát-medencét akként jellemzi Mahmud Terdzsüman, hogy ott nincs ősz, hajlong a ciprus, mindenki fél narancsot tart a kezében, s
•1 o
felüdülni a rózsáskertbe járnak az emberek.
Sajnfs, László Gyula nem fordit figyelmet a 895.
évi magyar honfoglalás előtti Kárpát-medence /illetve egészen pontosan: annak nyugati fele/ helynévai^ragára. Annál
sajnálatosabb ez, mert hiszen elmélete szerint éppen a
Dunántúlon kellene jelentős számban finnugor jellegű földrajzi nevekre lelnünk, ott, ahol nagy számban fordulnak
elő késő avar temetők. Nem készült még adattár Magyarországon a 3X. századi karoling Pannónia földrajzi neveiről
és azok etimológiájáról, igy hát csak felületes benyomások
alapján kockáztatható meg: a ránk maradt héhány tuoat
helynév egyike sem mutat finnugor eredetre. Német Lajos
király 860. májuB 8-i adománylevele például, amely az
imént idézett vangar adatot tartalmazza, ilyen helyneveket
sorol fel: Spraza, Eauaria, UUachreini, Uüitinesberc. 19
Pedig az állítólagos onogur-magyarok határvidékén joggal
lehetne finnugor nevekre számítani.
Alig foglalkozik László Gyula olyan kérdésekkel,
amelyek az általa magyarnak minősített késő avarok és Ár> pád magyarjai közti összetartozás tudati jelenségeivel
mint nagyoq fontos etnikai meghatározó tényezőkkel kapcsolatosak. Amit e vonatkozásban ir, az nem állja ki az elfogulatlan kritikát. A késő avar és a magyar mitológia
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párhuzamai /égig érő fa, csodaszarvas-monda, Szent László-legenda/ aligha sajátíthatók ki e két /László Gyula
szerint egyazon/ népesség számára, hanem egy széles eurézsiai tabló részei. Nem szolgálhat a "kettős honfoglalás"
elmélete bizonyságául az a tény sem, hogy krónikáink valóban második bejövetelnek tekintik a magyarok 895. évi honfoglalását. De mivel az első honfoglalást a hunokhoz kapcsolják, s mivel tudjuk, hogy a hun—magyar rokonság tanának kidolgozása Kézai Simon nevéhez ós az 1280 körüli
esztendőkhöz kapcsolódik, s mert nincs semmi nyom korábbi
forrásainkban /igy mindenekelőtt Anonymusnál/ a két honfoglalásra, joggal vélekedhetünk úgyt a magyar krónikák
első /hun/ honfoglalása tudós kombináció eredménye ós nem
a valóságot tükröző, a magyar történeti tudatban megőrzött
régiség. Nem tűnik jó érvnek arra hivatkozni, hogy a magyar
krónikák két honfoglalás-dátumot hagyományoztak ránk, s
közülük az egyik a Képes Krónikában 677-re, Kézai Simonnál
20
700-ra téve szerepel,

vagyis nagyon közel állnak a fel-

tételezett első magyar honfoglalás 670 körüli időpontjához. A két évszám a két krónikában nem egyazon eseményre
vonatkozik. A 677-es dátum a tulajdonképpeni magyarok
Szkitiéból való kivonulásának időpontja /a hun—magyar
rokonság terminológiája szerint az tehát a második honfoglalás elindító eseménye/, a 700-as viszont a hunok
> szkitiai kapitányválasztásának éve /ami viszont az első
honfoglaláshoz kapcsolódik/. A 677-es évszámot a Képes Krónika kétféle módon is értelmezi. Részint ezt teszi meg az
Attila halálától számított 104. évnek, ami évszázados tó-
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védés, hiszen ugyanez a krónika Attila halálát 445-re helyezi. Részint ez évet úgy jellemzi, mint amikor III.
Konsztantinosz császár és Zakariás pápa uralkodott. Nos,
a császár 641-ben ült a trónra, a pápa pedig 741—752 között viselte magas méltóságát. Ezek ismeretében aligha
gondolható megalapozottnak az e dátumokat a "kettős honfoglalás" elméletébe integráló elképzelés.
Végezetül nem haszon nélkül való arra utalni, hogy
a magyar Írásos hagyomány nem őrizte meg az avarok emlékét. A Kárpát-medencében meglepően kevés •— összesen négy

—

helynév van, amely esetlegesen az avarokicai kapcsolatba
hozható, ám ezek közül is három csak X I X — X X . századi előfordulásbél ismert, tehát középkori meglétük több mint kétséges. Az egyetlen középkori Avar helynevünk /1485» Awarfewlde/ Nyugat-Magyarországon, Zalaegerszeg tágabb környékén van. Helynóvi indítékú megfontolás alapján, hogy
ti. összesen legfeljebb hót Várkooy földrajzi nevet mutathatunk ki a Kárpát-medencéből, s mindegyik már a középkorból adatolt, 2 1 lehet arra következtetnünk, hogy a magyarok
az avarokat várkonynak nevezték. Körópkori iráshagyományunkban azonban az avarok várkony néven sem szerepelnek. Figyelembe véve a Várkony helynevek korlátozott számát, továbbá
szórt elhelyezkedésüket a Közép-Duna-Medencében, nem zárkózhatunk el attól, hogy —
' alapján —

pusztán helynévi megfontolások

feltételezzük: bizonyos avar csoportok megélték

a magyar honfoglalást, ezek azonban viszonylag kevés számúak lehettek, ha pl. egy-egy besenyő törzs neve /a Talmács vagy a Kölpény név/ is nagyjából tiz-tiz előfordulás-
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sal képviselteti magát Kárpát-medencei helynóvanyagunkban.
A fentiek ismeretében úgy látjuk, hogy a "kettős
honfoglalás" elmélete, amely pedig kifejezetten etnikai
azonosításra épülő elképzelés, éppen azokon a pontokon
marad kiváltképpen adós a meggyőző bizonyitássál, amelyek
az etnikai minősités szempontjából elsőrendű fontosságúak»
a nyelvi és az együvé tartozást kifejező tudati jelenségek
dokumentálásában* Éppen ezért a "kettős honfoglalás" elméletét nem tekinthetjük megalapozottnak*
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J e g y z e t

László Gyula 1970 óta ezáinos írásét szentelte a "kettős
honfoglalás" elméletének, illetve több munkájában foglalkozott azzal. A fontosabbak, valamint a legszélesebb
olvasóközönséghez eljutó müvek ezek: A "kettős honfog—
lalás"-ról. Archaeologiai Értesítő 97 /1970/ 161—190.j
Kérdések és feltevések a magyar honfoglalásról. Valóság
13 /1970/ 1. szám 4 8 — 6 4 . 1 A honfoglalókról. Történelemtudomány —

történelemtanítás. Bp. 1973» 6 6 — 7 6 . ; Vértes-

szőlőstől

Pusztaszerig. Bp. 1974. 214—225.» Régé-

szeti tanulmányok. Bp. 1977* 211—275*1 A "kettős honfoglalás". Gyorsuló idő. Bp. 1978.» "Emlékezzünk régiekről..." Képes történelem. H. ó. n. /Bp. 1979«/ 1 0 0 —
-106.; őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppé válásunkról. Bp. 1981.; A kettős honfoglalásról. História
4 /1982/ 1. szém 3 — 4 . stb.
2

L. pl. Fodor István: Uj könyv a honfoglaló magyarságról
/Dienes István: A honfoglaló magyarok/.. Szabolcs-Szatmári Szemle 8 /1973/ 4. szám 121—122.» Érw Kinga:
összehasonlító biometriai vizsgálatok V I — X I I . századi
Közép-Duna-medencei népességek között. Anthropologiai
Közlemények 14 /1970/ 7 — 3 4 .

2 Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp. 1978 . 4 0 6 — 4 2 6 .
^ Ny. Ny. Csebokszarov—I. A. Csebokszarova: Népek, rasszok,
kultúrák. Bp. 1980. 1 4 — 3 4 . ; Julián Vlagyimirovics Bromlej:

-

188

-

Etnosz és néprajz." Bp. 1976. passim!

Szíícs JenŐ; Nem-

zet és történelem. Bp. 1974. 3 2 7 — 3 5 7 .
^ László Gyula; A "kettős honfoglalás", az 1. jegyzetben
i.m. 42., 48.
6

Dezső Csallány; Archäologische Denkmäler der Awarenzeit
in Mitteleuropa. Bp. 1956.

^ Kniezsa István: Magyarország népei a XI-ik században.
Emlékkönyv ßzent István király halálának kilencszázadik
évfordulóján II. Bp. 1938. 4 7 2 — 4 7 3 . old. között.
6

Fehér Géza—Éry Kinga—Kralovánszky Alán; A Közép-Dunamedence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sirleletei. Leletkataszter. Szerk. Szőke Béla. Bp. 1962.

9 László Gyula; A kettős honfoglalásról, az 1. jegyzetben
i.m. 3 . A Bjelo Brdó-i kulturáról 1. Bálint Csanád; A
magyarság ós az un. bjelo brdói kultura. Cumania IV.
Archaeologia. Kecskemét 1976. 225.—254.; értékeléséről
Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István
államáig. Bp. 1980. 3 7 5 — 3 8 2 .
1 0

Szádeczlcy-Kardoss Samu; A kettős honfoglalás kérdéséhez
/Rövid előadásvázlat/. Az ókortudományi Társaság Szegedi
Csoportjának előadásaiból 1. Szeged 1971« 7.

11

Jakubovich Emil; Léi és Lebedias. Magyar Nyelv 14 /1918/
229-230.
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TP
Olajos Teréz: Adalék a /H/ung/a/ri/i/ népnév és a késői avarkori etnikum történetéhez. Antik Tanulmányok
16 /1969/ 8 7 — 9 0 .
László Gyula: A "kettős honfoglalás", az 1. jegyzetben
i.m. 172.
István Bóna: Das erste-Auftreten der Bulgaren im Karpatenbecken. Probleme, Angaben und Möglichkeiten.
Studia Turco—Hungarica V. Turkic—Bulgárián—Hungárián
Relations /VTth—XIth Centuries/. Bp. 1981. 109.
^

Gyula Moravcsik: Byzantinoturcica II.

Sprachreste der

Türkvölker in dem byzantinischen Quellen. Berlin 1958. 2
218., 219.
16

Pl. László Gyula: A "kettős honfoglalás", az 1. jegyzetben i. m. 194., 129», 134.

^

Blaskovics József /ford./: A magyarok története.
Tarih-i Ungürüsz. Madzsar Tarihi. Magyar Hirmondó.
Bp. 1982. 38*

18

Uo. 169.
Regesztáját 1. Hans Wagner: Urkundenbuch des Burgenlandes I. Graz—Köln 1955» 6.

2 0

i

Emericus Szentpétery: Scriptores rerum Hungaricarum
I. Budapestini 1937. 284., 147.

- 190 Kristó Gyula—Makk Ferenc—Szegfű László: Adatok
"kprai" helyneveink ismeretéhez. Acta Universitatis
Szegedlensis de Attila József nominatae. Acta Histórica XLXV. Szeged 1973. 23.

Különlenyomat
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Szegedi Bölcsászmühely '82

Szádeczky-Kardoss Samu
A KÁRPÁT-MEDENCE IX. SZÁZADI TÖRTÉNETÉNEK
NÉHÁNY FORRÁSÁRÓL
Megjegyzések az Einhard-féle Nagy Károly-életrajz 15. fejezetéhez
Azok a számomra hozzáférhető Írások, amelyek a Duna menti abodritusokról illetve másik nevükön a praedenecentusokrél szólnak, 1 mind csak Jámbor Lajos korában
/814-840/ emiitik expressis verbis frank függőségbe tartozóként ezt a népet. A birodalmi évkönyvek /Annales regni
Francarum/ 818. évi bejegyzését a legtöbb, a 822. és 824.
évi jegyzetét pedig minden szakember e szóban forgó szláv
o
etnikummal hozza kapcsolatba,

amelyre a császár védnök-

sége és fennhatósága terjed ki.
818 telének közeledtével azok a követek járultak
Heristalliumban Jámbor Lajos szine elé, akiket a dalmáciai
guduöcanusok feje, Borna, Alsó-Pannonia /a Dráva-Száva vidék/ vezére, Liudewit, a timocianusok /azaz a Timok vidékiek/ Bulgáriától elpártolt népe s az abodritusok küldöttek ki. 3 —

822-ben a tél kezdetére Frankfurtba vonult a

császár. Ibique generáli conventu congregato necessaria
quaeque ad utilitatem orientalium partium regni sui pertinentia more solemni cum optimatibus, quos ad hoc evocare
i
iusserat, tractare curavit. In quo conventu omnium orientalium Sclavorum, id est Abodxitorum, Soraborum, Wilzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecentorum, et in
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Pannónia residentiuni Abarum legátiones cum muneribus ad
se directas audivit. —

824-ben Aachenban töltötte a te-

let Jámbor Lajos. Quo cum venisset ... legatos Abodritorum, qui vulgo Praedeneoenti vocantur et contermini Bulgaris Daciam Danubio adlacentem incolunt, qui et ipsi adventare nuntiabantur, illico venire permisit. Qui cum de
Bulgarorum iniqua infestatione querereutur et oontra eos
auxilium sibi ferri deposcerent, domum ire atque iterum ad
tempus Bulgarorum legatls constltutum redire iussi sunt. /825
május közepére a bolgár követek a császár hivására megje- .
lentek Aachenben a frank-bolgár határ kérdésének megbeszélésére, a praedenecentusok követsége viszont elmaradt.
Nyilvánvalóan a frankok nem

tudtak fegyveres segítséget

küldeni a fenyegetetteknek, s azok igy Qmurtag hatalma
aló kerültek,^ Bulgáriától független diplomáciára immár
nem

gondolhattak./
A 824-es hiradás, láttuk,

nemcsak a népről szólt,

hanem annak lakóhelyét is néven nevezte: contermini Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incölunt. Kétségtelenül
ugyanezt /!/ a területet azonban a már Nagy Károly /768-814/ által frank fennhatóság alá vetett földek közé sorolja Einhard A i t a Karoli Magni 15/, aki kortárs tanúja
és közvetlen ismerője volt a nyugati császárság feltámasztója tetteinek: "ipse /sc. Karolus/ ... utramque
1

Pannoniam et adpositam in altéra Danubii ripa Daciam ...
perdomuit", irja. Ezek szerint kimondhatjuk: a birodalmi
évkönyvekben ós Einhardnál emiitett "Dacia" népével, az
ábtóAaitUAa praedenecentusokkal együtt^ már Jámbor Lajos
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előtt, Nagy Károly korában a frank birodalom hatalma alá
került. Sajnos azt, hogy ez más forrásból is ismert események kapcsán következett-e be, s ha igen, milyen alkalommal, biztosan meg nem mondhatjuk, csak találgathatjuk.
Legvalószínűbbnek mindenesetre a 803-as datálás látszik.
Ekkor ugyanis Pannónia mellett vele szomszédos területek
is hódoltak /Annales

Lobienses, a. 803: Pannónia cum

finitimis regnis süb ditione imperatoris redacta est/, s
az avarok meg pannóniai fejedelmük, a tudun mellett szlávok is helyezkedtek Nagy Károly uralma alá /Zodan princeps Pannoniorum veniens manibus imperatoris se contradidit. Multi quoque Sclavi et Huni ... se cum omnibus
quae possidebant imperatoris dominio subdiderunt, - Írja
c
az Annales Mettenses priores, a. 803/.
Einhard azonban nemcsak kronológiai, hanem történeti földrajzi tanulsággal is szolgál. Szövegében ugyanis
a kérdéses "Dacia" mindkét Pannoniát /utramque Pannoniam/
érintő, mellettük fekvő /adpositam/ területként szerepel.
Tehát nemcsak a Titel-Belgrád közötti szakaszon nyúlt a
/Pannónia Sirmiensist határoló/ Dunáig, mint az antik
Dacia fogalmából kiindulva fel szokták tételezni,'7 hanem a Dráva-torkolatnál végződő észak-déli Duna-szakasz
bal partjának egy darabját is magába foglalta, tehát a
déli Duna-Tisza-közt egész szélességéhen felölelte. Bór' mennyire vitatott is ti., hogy a Karoling kor különböző
periódusaiban mit jelentett Pannónia Inferior és Pannónia Superior, az bizonyos, hogy 828 előtt a két tartomány együttesen 8 tekintve nemcsak a Dráva-torkolat alatti,
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hanem kisebb vagy nagyobb hosszúságban az azon felüli
Q
Duna-vonalat io elérte.
Megjegyzés II. Jenő pápa Piligrim által hamisított leveléhez
A frank fennhatóság alá vetett avarságot önálló népi közösségként hiteles kútfő utoljára 822-ben emliti. Az
Annales regni Francorum /előző fejezetünkben idézett/ bejegyzése szerint a Pannoniában lakó avarok követsége is
megjelent ekkor ajándékaival a császár szine előtt a frankfurti birodalmi gyűlésen. A legtöbb kutató azonban feltételezi, hogy ezt a 822-es évet csak terminus post quem
értelmében kell felfogni. A pannóniai avarok népi közösségének a felszámolását s közvetlen birodalmi adminisztráció alá rendelésüket azokkal az átszervezésekkel szokták
kapcsolatba hozni, amelyekre a bolgárok Dráva menti inváziói kapcsán került s o r 1 0 s amelyek leglátványosabbika
a friauli őrgrófságnak négy comes közötti felosztása volt
/Annales regni Francorum, a. 827, 828; Annales Fuldenses,
a. 829/.
A szervezett avar közösség 822 utáni meglétét a
frank birodalomban egy olyan irás is valószínűéiti, amelyet
ismereteim szerint az újabb kutatás ebben az értelemben
még nem értékesített /koholtsága miatt tökéletesen mellő' zött/. Piligrim passaui püspök /971-991/, mint ismeretes,
érseki rangra pályázott, s ennek az igénynek a történelmi
alátámasztásául dokumentumokat hamisitott, amelyek azt
lettek volna hivatva bizonyitani, hogy Passau főpapjai a
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múltban már viselték az érseki palliumot. E hamisítványok
közé tartozik II. Eugenius pápa /824-827/ állítólagos levele, 1 1 amelyben Urolfus passaui érsek egyházi méltóságának illő respektálására szólit fel püspököket és két világi vezetőt: Moimirt Moraviában és a tudunt /"Tutundust"/
Avariában /más néven Huniában/. Ott, ahol módunk van Piligrim hamisítói eljárásának a közelebbi megismerésére,
azt tapasztalhatjuk, hogy az ambiciózus főpap lehetőleg
hiteles okmányok textusát illetőleg adatait vette falzifikátumaiba s ezekhez kapcsolata az érsekségre utaló be1?
toldásokat illetve átszövegezéseket.

így könnyen elkép-

zelhető /ha persze nem is bizonyos/, hogy ismert olyan
azóta elveszett okmányt, amely szerint Jenő pápa idején,
tehát 822 után még egzisztált egy külön avar népi közösség
a pannóniai főnök, a tudun vezetése alatt. 13
Avar maradványokról szóié forráshelyek értelmezéséhez
1. Niképhorosz császár 811 nyarán elfoglalta Krum
székhelyét. Itt az eredménytelen védekezés során Bulgária elit katonáiból tizenkétezren vesztek oda. Az ezt
követő mérkőzésben ötvenezer főnyi veszteséget szenvedett
a kén hada.12*" Ilyen katasztrofális emberveszteségek után
érthető, ha a bolgár fejedelem hadereje ütőképességének
a helyrehozása érdekében különleges rendszabályhoz folyamodott: megtizedelt egységeit olyanok csatasorba állításával egészítette ki, akiket uralkodói parancsszavával nem,
csak zsolddal fogadhatott szolgálatába nyilvánvalóan or-
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szága határain túlról. E zsoldba fogadott csapatok között
/amelyek jelentősen hozzájárultak a Balkán hegység vadonéban tőrbe csalt császári sereg július 25-26-i teljes
megsemmisítéséhez/ avarok is voltak a közel egykorú forrás tanúsága szerint. 19 Hogy frank fennhatóság alatt élő
16

avarok szegődhettek volna bolgár zsoldba,

ez valószí-

nűtlen. A birodalmi határvédelem Nagy Károly idején szilárd volt, tömeges távozást a határokon túlra biztosan
meg tudott akadályozni. 811-ben Pannoniába vezényelt csapatok arról is gondoskodtak, hogy egykori szláv alattvalóik ne zaklathassák kónyre-kedvre a birodalomban lakó avarokat /Annales regni Pranoorum, a. 811/. Ezeknek tehát
okuk sem igen lehetett Nagy Károly helyett Krumot választani urukul. Nem bolgár s nem is frank fennhatóság alatt
élő, hanem önállónak maradt avarok lehettek azok, akik
bolgár zsoldba szegődtek. De szálláshelyük az Alföld déli
részére nemigen képzelhető; az Einhard-féle Nagy Károly-ÓLetrajz 15» fejezetéhez adott megjegyzéseinkből kitetszett,
hogy ezen a földdarahon az abodritus praedenecentus nép
frank fennhatóság alatt élt már Nagy Károly korában. Ettől északra illetve északkeletre lakhattak valahol azok
a "szabad" avarok, akikhői Krum zsoldosai kikerültek.
2. A jól tájékozott kortárs 1 ^ Eegino a magyarok
honfoglalásáról szóló feljegyzésében /Chronicon a. 889/
1

igy ir: Et primo quidem Pannoniorum et Avarum solitudines
18

pererrantes venatu ac pastione

victum cotidianum quaeri-

tant; deinde Carantanorum, Marahensium ac Vulgarum fines
crebris incursionum infestationibus irrumpunt. A honfog-
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lalók tehát először /primo/ három orözág határait /fines/
érintő vagy legalábbis közvetlenül megközelitő területen
vetették meg a lábukat. Innen aztán /deinde/ Bulgária,
Morávia és a Karantánia őrgrófja /Liutpold/ által igazgatott keleti frank tartományok 1 ^ földjére törtek.
Az először /primo/ megszállt vidéket sokan elhagyott
lakatlan területnek szokták értelmezni, 20 ahol valaha avarok és "pannoniaiak" éltek. JRegino Bzövegónek ilyen interpretációja azonban a filológiai módszeresség elemi szabályába ütközik. Alapkövetelmény ugyanis, hogy egy Bzerzőnek a megértésénél a kérdéses szerző, egy mü magyarázatánál az adott mü nyelvezetéből, szóhasználatából indul21
junk ki, ha erre lehetőség van.

S itt még ennél is szi-

lárdabb támaszt találunk az értelmezéshez: nemeseik ugyanabban a műben, de ugyanannak a műnek egyazon fejezetében
fordul elő a solitudo szó éspedig félreérthetetlenül /!/
nem lakatlein, hanem éppen ellenkezőleg időnként túlnépesedett /!/ terület jelölésére. Iustinus /II 2/ nyomán
ugyanis egyebek mellett igy jellemzi Regino a magyarok
honfoglalás előtti hazáját illetve annak lakóit: Hominibus hanc /sc. Scythiam/ inhablteintibus inter se nulli fines, perraro enim agrum exercent, neo domus illis ulla
aut tectum vei sedes est, armenta et pecora semper pascentibus, et per incultas

s o l i t u d i n e s

semper erra-

> re solitis.ttxoresllberosque secum in plaustris vehunt,
coriis imbrium hiemisque causa tectis pro domibus utuntur ... Habundant /!/ vero tanta multitudine /!/ populorum, ut eos genitale solum non sufficiat alere. Ilyen
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túlnépesedés alkalmával szokott sor kerülni kivándorlásra
a "szkíta" nomádok steppélről, foglalhatnánk össze modern
kifejezéssel azt, amit Begino a magyaroknak a Kárpát-medencébe költözése kapcsán elmond. Mindenesetre, ha Szkitia
/Scythia/ pusztái /solltudlnes/ bővelkedtek népek sokaságában /habundabant ... multitudine populorum/, akkor krónikásunk nyelvhasználata szerint az avarok pusztái /Avarum solltudlnes/ sem tekinthetők az avaroktól lakatlanul
hagyott, hanem ellenkezőleg nomádizáló avarok által benépesített területnek. 22 És ezek az avarok a Begino-hely
kontextusa szerint nem tartoztak sem Bulgáriához, sem I.
Szvatopluk Nagy-Moráviájához, sem a frank birodalom keleti tartományához /amelyet Karantánia őrgrófja kormányzott/,
önállóak voltak ezek az avarok, amikor a honfoglalás során először az ő országukba telepedtek be a magyarok,

—

ez olvasható ki az egykorú krónikás szavaiból.
3. Az előző bekezdésben elmondottak fényénél, miszerint az Avarum solltudlnes szabad avaroktél lakott pusztákat jelölhet, új megvilágításba kerül a fuldai évkönyveknek a magyar bonfoglalás korával foglalkozó egykorú hlradásanyaga. Mikor 892-ben Arnulf király Szvatopluk Morvaországa ellen segítségül hivta a magyarokat, akkor azok
Etelközből jöttek. Nevük TJhgari az armalesben» Ettől kezdve viszont a magyar törzsszövetség egy része, úgy látszik,
«megmaradt a Kárpát-medencén belül, 2 3 éspedig elsősorban
az "avarok pusztáin" vetvén meg a lábát. Az is bizonyosra
vehető, hogy az új jövevények részben erővel, parancsszóval, részben a hadizsákmány kecsegtető kilátása folytán

- 199 magukkal tudták vinni a következő évek háborúiba, kalandozásaiba az újonnan megszállt puszták avar lakóit. Ezért
emlegethetik a szabad avarok mezőin megtelepedett és avarokkal együtt hadba szálló magyarokat 894-től a fuldai évkönyvek "Avari qui dicuntur Ungari" néven /a. 894, 896 in.,
900/ vagy éppen egyszerűen "Avari" elnevezéssel /a. 895,
34

896 med., fin./.

A keleti frank birodalom krónikásának

sokkal inkább szeme előtt voltak az immár a Kárpátokon
belülre költözött és ott az avar maradványokkal szimbiózisba került magyar néprészek, mint a távoli Etelközben maradottak. Természetesen az előbbiekre kínálkozó "Avari
/qui dicuntur Ungari/" elnevezést használta az utóbbiak
895 évi bulgáriai háborújáról szólva is.
A solitudines Avarum a 895-ös honfoglalás után is
a magyarság szállásterületének a központja maradt egészen
900-ig. Eddig ugyanis a Dunántúlt még nem vette birtokba
Árpád és Kurszán népe. Ez csak 900 második felében történt meg.2"* Ezuténtól válnak a magyarok a nyugati krónikás szemével nézve immár Pannónia /és nem az avar puszták/
lakóivá. Nyilvánvalóan ennek a helyzetváltozásnak a nyoma
a fuldai évkönyvekben, hogy a 901-es és 902-es bejegyzések már csak Ungari elnevezéssel szólnak a Karantániába
és Morvaországba törő magyarokról.
Aligha véletlen, mint erre a fentiekben céloztunk,
' hogy éppen azalatt szerepel csak az avar szó a magyarság
elnevezéseként, mig a magyarságot a frank annalista katexochén az Avarum solitudines lakójának tudja. A fuldai
évkönyvek Avarus = Uhgarus névhasználata esetében tehát
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nem pusztán nyelvi archaizálással állunk szemben, mint
annyi más görög és latin szöveg kapcsán, amely későbbi
lovas nomádokat korábbiak elnevezésével illet /leggyakrabban szkítáknak vagy hunoknak mondván őket/. Az évkönyviró
kérdéses szóhasználata a kortárs Reginovai szembesítve
avar népmaradványoknak a tovább élését tanúsítja egészen
a magyar honfoglalásig, olyan avarokét, akik sem a bolgár,
sem a morva, sem pedig a keleti frank hatalmi szférába
nem tartoztak a IX. század végén.
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J e g y z e t
1

P. J. Schafarlk, Slawische Alterthümer II., Leipzig
1844, 208, 455, 588 /felvetődik itt az Abodriti~Bodrici~Bodrog és a Praedenecenti~BraniXevo~BraniXevci
összefüggés gondolata/} J. Marquart, Osteuropäische und
ostasiatische Streifzüge, Leipzig 1903, 116-117, 139-142
/a BraniXevci ill. BraniXevo neveket Maszúdinál ill.
Idriszinél is fellelhetőnek véli/} L. Niederle. Slovanské staroíitnosti, oddil historie!^ II., Praha
1906-1910, 418-419} Melich J.. A honfoglaláskori Magyarország, Bp. 1925-1929, 146-151, 198} Gy. Györffy, Das
Güterverzeichnis des griechischen Klosters zu Szávaszentdemeter /Sremska Mitrovica/ aus dem 12. Jahrhunderts Studia Slavica 5 /Bp. 1959/ 13-15 /a szerző a
t

Havasalföldön a XII. század derekán megfogható prodnikrt/brodnik nevü néppel hozta kapcsolatba a praedenecentusokat/j Str. LiMev: Pontes Latini históriáé Bulgaricae II., Serdicae i960, 51} H. Bulin. Podunajlti
"Abodriti": Slovanské Historické Studie 3 /Praha 1960/
5-44 /a legrészletesebb tanulmány az Abodriti Praedenecenti problematikájáról/} T. Lehr-Splawinski—V.
Francié, BraniXevcys Lexicón Antiquitatum Slavicarum
I., Wratislaviae 1961, 160 /lásd még ugyanitt III.,
Wratislawiae 1967, 441-442 = W. Swoboda. Obodrzyce
naddunajsey/} V. Gjuselev, Bulgarisch-fränkische Beziehungen in der ersten Hälfte des IX. Jhs.: Byzantinobulgarica 2 /Sofia 1966/ 25-34, 38; L. Havlik,
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D. Bartonkovát Magn&e Moraviae fontos hiatorioi /Brno/

I. A 9 6 6 / 4 6 - 5 1 , 11. A 9 6 7 / 28, III. A 9 6 9 / 288-290»
V. Zlatarskj—P. H . Petrov, Is torija na Bálgarskata
D&rSava prez srednlte vekove I I . , Sofija 1 9 7 0 ,
- 4 0 3 » Gy. Fülöp, la survivance des Avara au H

a
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Alba Regla 1 6 A 9 7 8 / 89» V , Belevllev. Die protobulgarlache Poriode der bulgarlsoben Geschiobte, Amsterdam

1981, 281-285.
2

Legtöbben kétségtelenül helyesen Geographus Bavarus Írásában az Osterabtrezl népnevet ls a keleti /Oater-/ abodritusokra /-abtrezi/ vonatkostatják. Ez a forrás azonban
későbbi korszakról vall, mint a bennünket itt foglalkoztató időszak. Vő. egyebek mellett B. H o r é k — D . TráyniXek, Desoriptio civ itatrum ad septentrionalem plagam
4

4

Danubii /t. uv. Bavorsk} geográf/, Praha 1954, 2,

23-24, 66-67*
9

Azokkal a kutatókkal értek egyet, akik csak a timoeianusokat tekintik Bulgáriától elpártolt népnek, az abodritusokat nem /e tekintetben osztom Bulin és Gjuselev
filológiailag egyedül elfogadható szövegértelmezését/.
Másfelől az itt szereplő abodritusokban a déli /Duna
vidéki/, nem pedig az északi A l ö a környéki/ ilyen elnevezésű népet létom /a frank birodalom délkeleti lakóiról 111. szomszédairól látszik szólni a kérdéses
i

mondat/. A fuldai évkönyv híradását visszhangozza Anonymi vita Hludomicí fii 51.
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^ Az Abodriti Praedenecenti bódoltatása lehetett az a
hadjárat, amelynek során /O/negavon/aész/ bolgár
főember a Tiszába veszett; lásd Omurtag kán márványoszlopra vésett gyászfeliratát: V. Belevliev. Párvobálgarski
nadpisi, Sofija 1979, 214-216 /No. 60/. A 827-829 évi
bolgár-frank összecsapások nem annyira a Tisza, mint
inkább a Duna és Dráva mentén zajlottak /Annales regni
Francorum, a. 827; Annales Fuldenses, a. 829/, mig a
praedenecentusok, mint lejjebb megbeszéljük, éppen a
Tisza táján éltek.
5

Elméletben

feltételezhető persze, hogy a szóban forgó

"Dacia" lakói akkor, amidőn Nagy Károly a területet frank
befolyás alá vonta, még nem a szláv praedenecentusok
voltak, hanem az avar birodalom steppei eredetű népességéből kerültek ki, s csak a kaganátus leverése nyomán vált lehetővé szlávoknak a "hunok" helyébe telepedése /vö. pl. Coversio Bagoariorum et Carantanorum
6: Sclavi post Hunos inde expulsos coeperunt istis
partibus Danubii diversas regiones habitare/. Ám az
ilyen lakosságcserélődés feltételezése esetén is valószínű, hogy ez a folyamat 814-ig lejátszódott /s nem
a 814-818 közötti rövid időszakban került rá sor/.
8

A Duna-Tisza közéről a nem hódoló avarokat már 796-ban
elkergették a frank csapatok /Ann. qu. d. Einhardi, a.
796; vö. Paulinus Aquilegiensis, Versus de Herico
duce 4/. Ekkortól terjed ki a frank befolyás a DélAlföldre ? —

A birodalmi évkönyvek szerint 805-ben
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avarok kaptak a császártól lakóhelyet lnter Sabariam
•t Carnuntum, mert korábbi szállásaikon a szlávok zaklatása miatt nem maradhattak. Vajon a Duna-Tisza közéről jöttek ezek az avarok /vö. I. Béna, "Cundpald £ecit":Aota Arch. Aoad. Soient. Hung. 18, 1966, 319-324/,
s az ő szállásuk /vagy annak egy része/ lett a praedenecentusok lakóhelye? —

811-ben Duna környéki szlávok

vezéreit is a császár színe elé hozták frank parancsnokok, akik az avarok és szlávok vissiálykodásainak végét vetni vonultak ki /Annales regni Francorum, a. 811/.
Ezek között a szláv vezérek között voltak a praedenecentUBOk főnökei is?
? Lásd pl. Gjuselev, id. mü 29 /"••.nördlich der Donau"/.
Bulin /id. mü 29/ alapos topográfiai fejtegetéseinek
végső megállapítása is az, hogy az a "Dacia", amelyről
az évkönyvek beszélnek, "legalább" a Tiszáig ért nyugat felé. Nem veszi észre az egyébként értékesített
Einhard-féle passzus "utramque Pannoniam" szavainak a
súlyát, ami félreérthetetlenül amellett szól, hogy a
kérdéses Dacia nyugat felé a Dunáig terjedt.
8

Liudewit a 818-823 években /Ann. regni Francorum/ Pannónia Inferior vezére, Biscla /Sziszek/ látszik fővárosának, s általában a Dráva mentén és attól délre tevékenykedik. Ekkoriban tehát Pannónia Inferior nagyjából a Dráva-Száva közével azonos. Ami a Dráva vonalától
északra fekszik, az Pannónia Superlor; ezen át vonult
820-ban az egyik birodalmi sereg a lázadó Liudewit ellen,
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s hogy őt /Pannónia- Inferiorban/ elérje, a Dráván kellett átkelnie. Vö. egyébként Á. Os. Bős, Die slawische
Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert, Wiesbaden
1973, 17-20.
9

Egyébként egy ilyen, a Duna-Tisza közét is felölelő
"Dacia" képzete megtalálható Aventinusnál is, aki ma
már elveszett Karoling kori kútfőkből meríthetett
/Annales Boiorum IV 20 p. 640, 32-34 ed. S. Rlezler/.

10

Lásd például A. Cs. Sós, id. mü 21-22. —

Váczy P.»

Győr. Várostörténeti tanulmányok, Győr 1971» 57-58,
63 egészen 870 tájáig fennállónak tekinti a frank függőségben élő "regnum Avarorum"-ot.
11

A szöveg mérvadó kiadása: W. Lehr, Piligrim, Bischof
von Passau, und die Lorcher Fälschungen, Berlin 1909,
31-34 /Lásd még R. Marsina, Codex diplomaticus et
epistolaris Slovaciae I . , Bratislaviae 1971, 5-6 £NO.
4]/. A kiterjedt szakirodalom főmüveire lásd G.Labuda,
"Passawa", "Piligrim": Lexicon Antiquitatum Slavicarum
I V . , Wratislawiae 1970, 37-38, 103; A. Lhotaky, Quellen«
künde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs,
Graz-Köln 1963, 167-170.

12

Az idetartozó számtalan Írásból példaképpen ragadom
« ki a következőket: Lehr, id. mü 13-26 /a hamisítványok
hiteles mintáiról/; J. F. B ö h m e r — E . Mühlbacher,
Regesta Imperii I., Innsbruck 1899, 1904, No. 299,
778, 1942; Th. Sickel, Die Urkunden Otto des II.
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/Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et
imperatorum Germaniae II 1./, Zürich 1888 /Nachdruck
1956/, No. 111, 1 3 6 , 167; vö. még pl. H. Wagner. Urkundenbuch des Burgenlandes I., Graz-Köln 1955, No.J.
^

II. Jenő pápa egy máig fennmaradt irata /Ph. Jaffé,
P. Ehwald, alii, Regeata pontificum Romonorum I., II.,
Lipsiae 1885-1888, No. 2558/ és Jámbor Lajosnak egy e pápához

intézett irása /Böhmer—IJühlbacher, id. mü No.

790/ rendelkezésóre állott Piligrimnek hamisítványai
készítésekor /Lehr, id. mü 22/. így egyáltalán nem lehetetlen, hogy a 824-827 évekből más hiteles dokumentumokat is olvasott Piligrim, csak azok azóta elvesztek, de visszhangoznak II. Jenő pápa hamisított diplomájában. Az avar tudun /ós a morva Moimir/ történeti
szerepe II. Jenő pápa idején akkor is származhat napjainkra nem maradt, de Piligrim idején még meglévő
hiteles kútfőből,

ha II. Eugenius és Urolfus passaui

püspök szinkronizmusa nyilvánvalóan hibás is /Urolfus
804-806 táján volt Passau főpapja/.
^

A hadjárat legújabb feldolgozásai: V. BeKevliev, Die
protobulgarische Periode 240-248; I. Duj^ev, La
chronique byzantine de l'an 811: Travaux et Mómoires
1 /Paris 1965/ 205-254. Felfogásom annyiban tér el a
1

két bolgár kutatóétól, hogy a bizánci sereg Bulgáriába
hatolásától pusztulásáig lepergett események számára

i

a július 20-25 közötti pár napot /igy Theophanes a.m.

6303/

túl kevésnek látom. A bizánci sereg szombati
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katasztrófájának júl. 23-ra datálása téveB ügyein a 811
év krónikájábem /a szombat júl. 26-ra esett/, ám ez
nem elegendő ok, hogy eleve hitelt nem érdemlőnek minősítsük azt a másik /önmagában nézve valószinü/ hiradást is, miszerint Krum fővárosának /Pliszkának/ a felégetése után a császár tétovázása 15 napig tartott. A
bolgárok 15000 /Tbeophanes/ ill. 12000 /névtelen krónika/ főnyi veszteségéről szóló híradást egyazon /s nem
két különböző/ eseményre értem DujXevvel, s a két számadat közül a kisebbet látom elfogadhatóbbnak. Az 50000
katona vesztéről szóló közlés bizonyéra túlzott.
19

Krum az uralma alá vetett avarokat /Suda s.v. Bulgaroi/
814-ben gyülekezési paranccsal szólíthatta had^pj
Scriptor incertus de Leone Armenio

/p.347

rec. I. Bek-

ker: Leonis Grammatici chronographia, Bonnae 1842/ a
szünathroizó igét használja ebben az összefüggésben.
Az i g y

besorozott avarok 811-ben jórészt odavesz-

hettek a kezdeti bizánci hadi sikerek következtében.
Niképhorosz megsemmisítésének közvetlen előzményeiről
szólva viszont a 811 év krónikája /DujXev, id. mü 212,
4 3 / a mlszthoomai ige használatával világosan jelzi,
hogy ekkor zsold fizetésével állitott szolgálatába avarokat Krum. —

Gjuselev /Byzantinobulgarica II 22/ két-

ségbe vonja, hogy a Suda avar hadifoglyokról szóló híradósából Krum hódítására szabadna következtetni az avar
kaganátus területén. Ez szerinte ellentmondana az avarok zsoldba fogadása hiteles tényének. Magam úgy vélem,
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nincs szó ellentmondásról. Krum az egykori Avarország
egy darabját Bulgáriához csatolta s az itt élő ava^
rokat parancsszóval hivhatta fegyverbe. Északabbra a
Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén "szabad" avarok éltek; ezekből fogadhatott zsoldosokat a bolgár kán.-—
XII—XIV. századi szláv synaxariumok /ill. prologok/
szerint /v/^gre^Vo/ugre segítették Krumot Niképhorosz
legyőzésében. Én ezt a népnevet D u j X e w e l az avarok
anakronisztikus elnevezéseként értelmezem /Antik Tanul1

mányok 22 £19753
segédcsapatra

5 0 - 1 5 1 / ; Király P. viszont magyar

gondol /Magyar Nyelv 72 [1976 j[ 136-48,

257-68, 408-22/.
18

D u j % w /id. mü 236/ például bizonyosan erre gondol,
amikor úgy véli, hogy Pannoniából jöttek a Krum Zsoldjába szegődő avarok.

^

Regino tájékozottságára jellemző, hogy a nyugati kortársak közül ő az egyetlen, aki a besenyő nyomásról,
mint a magyarság honfoglalásának egyik főokáról megemlékezik.

18

a kézirati hagyomány romlott "spaoione", "spatione"
szavát a legtöbb kiadó piscatione főnévre javitja.
De a nomád életmódot kiemelő passzusba jobban illik a
/paleográfiailag legalább annyira kínálkozó/ pastione
emendáció.

^

K. Relndelt Handbuch der bayerischen Geschichte I.
/Herausgegeben von M. Spindler/, München 1967» 204-209,
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214, 285-286, 295-298 /Luitpold/i M. Mitterauer.
Karolingische Markgrafen lm Büdosten, Wien 1963, 168)
E.Dümmler, Geschichte des Ostfrönkischen Reiches III*,
Leipzlg 1888 /Nachdruckt Hlldeshelm 1960/ 394-630
passim /Liutbold/.
pA
Lásd pl. I. Béna, Eln Vierteljahrhundert Völkerwanderungszeitforschung in Ungarn /1945-1969/« Acta Arcb.
lead. Scient. Hung. 23 /1971/ 333* Vö. Györffy Gy.i
•

t

A magyarok elődeiről és a bonfoglalásról, Bp. 1975, 31.
91
G;Ja£er, Einfiibrung in die ELassisohe Philologie,
München 1980, 61, 95 /IndividualBtil, Persönlichkeitsstil, Werkstil/.
2 2

A honfoglaló magyarokról szólva nem mechanikusan,
forrásainak /Iustinusnak, Paulus Diaconusnak/ a szövegét másolva, hanem önálló fogalmazásban használja a
"solitudines" kifejezést Regino. Ugyanígy saját szövegezésű az a "Habundant" kezdetű mondat is, amelyben a
pásztornépek legelőterületeinek a túlnépesedésére utal.
A Iustinusnál talált főnevet tehát saját szókincsének
a részévé tette a krónikás, ám biztosan nem "lakatlan
elhagyott terület" értelemben.

23
1

Igaz, egymástól különböző beállításban és forrásinterpretációkkal, de egyre több kutató teszi magáévá azt
a nézetet, miszerint a magyar törzsszövetség egy része
már a 893 előtti években nemcsak kalandozott, hanem
meg is állapodott a Kárpátokon belül. Lásd például
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legújabban Kristé Gy., Levedi törzsszövetségétől Szent
István államáig, Bp. 1980, 151-171.
Az Arnulf által a keresztény világra szabadított magyarokat későbbi források is azonositják azokkal az
avarokkal, akiket egy legendásan kiszínezett tradíció
szerint a diadalmas Nagy Károly messze űzött és elreteszelt birodalmától; lásd Widukind, Res gestae Saxonicae I 17-19 /vö. Liudprand, Antapodosis I 5, 1 3 / .
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Czúth Béla
A NÉP SZEREPE ORIEANS OSTROMA IDEJÉN /451. jún./
A i t a s. Aniani, 1 3, 10,/
A hunok 451. évi Nyugat-Római Birodalom elleni hadjárata során, még a catalaunumi csata előtt, Orleans /Aure,

o

lianum/ elhúzódó ostroma

/451. május végétől - június

14-ig/ volt az egyik fontos eseménysorozat.
Orleans ostroma állitotta meg Attila seregét, mig
a római koalició /a rómaiak és a nyugati-gótok, valamint
a rómaiak és a többi galliai népcsoportok szövetsége/
létrejött. Orleans védelmére /a várost védő lakosság,és a
korábban a város környékére telepitett alánok magatartására/ is hatással voltak az Aetius és a galliai népek közötti tárgyalások. Aetius és szövetségesei első katonai
sikerüket Orleansnál vivták ki, mikor a hunokat az ostrom
feladására, visszavonulásra kényszeritették. Ennek betetőzése volt a catalaunumi csata /451. jún. 20./, melynek hatására Attila visszavonult Galliából.
Az Attila galliai hadjáratára vonatkozó irott forrásaink közül igen fontos Anianusnak, Orleans püspökének
első életrajza, a Vita Aniani. Az életrajz segit a város
ostromára vonatkozó egyéb forrásaink kiegészítésében, ellentmondásaik feloldásában. 9 Megmutatja a Vita Aniani azt
' is, hogy milyen volt a város népének magatartása, a nép
szerepe az ostrom idején.
Attila galliai hadjáratáról szólva a kortárs itáliai Prosper Tiro és a hispániai Hydatius csak a catala-
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unumi csatát említik-, s ennek előzményeként jegyzik meg,
hogy mikor a hunok betörtek Galliába, több várost megpróbáltak elfoglalni*1". Ezek között a városok között Qrleanst a galliai kortárs, Sidonlus Apollinaris emliti először 479-ben kelt levelében, melynek címzettje Prosper,
Orleans püspöke, a hun hadjárat idején szereplő Anianus
közvetlen utóda volt. Prosper kérte Bidoniust, hogy Írja
meg Attila galliai hadjáratának történetét, s ebben méltassa Anianus Orleans védelme során játszott szerepét.
Sidonlus beismeri, hogy e kérést nem tudja teljesíteni,
s közben összefoglalja a város sorsának alakulását. A
hunok Orleanst "bekerítették, ostromolták, majd be la
vették, de mégsem fosztották ki", és a város, mint Anianus "megjósolta", megmenekült. Sidonlus egy másik levelében Aetiust nevezi a Loire-vidók felszabadítójának^.
Orleans hunok elleni védelmét Jordanes is emliti
Geticajában, melyben 550 körül a gótok érdemeit örökítette meg. A város védelme kapcsán Jordanes részletesen szól
az alánokról. Szerinte Sangiban alán király át akart állni a hunokhoz, és kezükbe akarta adni a védelmére bizott
várost is. Mikor ezt Theoderich nyugati-gót király ós Aetius megtudták, seregeikkel még a hunok előtt odasiettek, és
Attila visszavonult. Ez után Sangiban alánjai együtt harcoltak a nyugati-gótokkal és a rómaiakkal a hunok ellem.
Jordanes tudósítása hiteles; valóban a nyugati-gót sereg
volt Aetius elsőszámú szövetségese a hunok galliai hadjárata idején, és valóban éltek alánok Orleans környékén 6 .
De az alánok a hunokkal folytatott tárgyalásait Jordanes
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ellenére sem minősithetjük árulásnak, Inkább csak időhúzásnak. Attila jelentős sereggel indult Orleans felé,
s vele szemben Aetius gyenge sereggel érkezett Itáliából
Arlesbe, s ott tárgyalásokat kellett folytatnia, hogy
a nyugati-gótokat megnyerje a hunok elleni harcra. E
tárgyalásokról Jordanes is ir'', Sidonius szerint pedig
Avitus nyerte meg a nyugati-gótokat a hunok ellen, és
Tonantius Perreolus praefectua praetorio Galliarumnak
volt még fontos szerepe a hunok visszaszorításában. Ha
nem sikerült egyhamar harcbavinni a nyugati-gótokat a
hunok ellen, nem csodálkozhatunk, hogy az Orleans környékére telepitett alánok tárgyalásokat kezdtek az oda érkező hunokkal, és csak akkor álltak egyértelműen a Birodalom oldalára, amikor Aetius és Theoderich csapatai odaérkeztek.
Jordanes szerint a hunok nem ostromolták a várost,
hiszen Theoderich és Aetius előbb érkeztek a város alá,
mint a hunok. Azokat a forrásokat tekintjük hitelesnek,
melyek szerint a hunok ostromolták Orleanst. Kétszeresen
is megnyilávul itt Jordanes gótok iránti elfogultsága«
elhallgatja az ostromot, s azt is, hogy elhúzódtak a rómaiak és a nyugati-gótok tárgyalásai.
Jordanes szövegéből elfogultsága ellenére is megtudjuk, hogy a nyugati-gótok és az alánok is szerepet
> játszottak Orleans védelmében. Anianus püspökről viszont
Q
hallgat Jordanes. Pedig néhány VI-VIII. századi szerző
éppen Anianus érdemeinek tulajdonítja a város megmenekülését. Ezekből a forrásokból egyébként semmi újat nem
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tudunk meg; talán Bidoniusnak Anianus "jóslatá"-ra vonatkozó kitételét értelmezik, de igen szűkszavúan, a
részletek Ismerete nélkül.
A Vita Aniani, Anianus püspök első életrajza, Orleans hunok általi ostromának legrészletesebb leírása*
Formailag ez nem a bagiograpbiában megszokott "Vita" 9 .
A szerző Anianus életrajzából csak a város védelmében
játszott szerepét, s néhány ebhez kapcsolódó csodatettét
irta meg. A Vita Aniani forrásértékét stiláris gyengeségei
és történelmi tévedései miatt a szöveg kiadója, B. Krusch
kétsógbevonta, s öt követve néhány történész tagadta Orleans hunok általi ostromát is. Az eseményekre vonatkozó
összes források elemzése győzte meg a kutatókat arról,
hogy a Vita Aniani jelentős forrásértékű, bár alapos
kritikával kezelendő munka, s hogy a város ostroma, és a
hunok bevonulása rövid időre a városba, történeti tény 1 8 .
•á Vita Anianlt legkorábbra az V. századra datálták.
Sidonius már idézett levelében ugyanis azt irta Proeper
orleansi püspöknek, hogy belekezdett az életrajz megírásába, de az eredménnyel elégedetlen, ezért nem adja ki az
irást a kezéből; mégis reméli, hogy később megörökítheti
Anianus érdemeit. Ezek szerint Sidonius megírta Crleans
ostroma történetének "nyers fogalmazványát". Még meglepőbb ezek után, hogy Sidonius Orleans ostromának történetét összefoglaló szavai az első Vita Aniani vázlatának is
tekinthetők. Ezért datálta F. Lot 1 1 ezt az Anianus-életrajzot az V. századra, és tekintette Sidoniust a szerzőnek.
A szöveg stilushibái és történelmi tévedései azonban nem
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jellemzői Sidonius Írásainak.
A VI. század első felére keltezi a Vita Anlanit
E . Griffe. aki nem fogadja el B. Krusch véleményét, mely
szerint Gregorius Turonensis Históriáé Francorumban közölt tudósításától fiigg az első Anianus-életrajz. E.Griffe
a Vita Genovefaeval való párhuzam alapján datálja a Vita
Anianit a VI. század első felére. Ugyanilyen következtetós1?
re jut szövegkritikai érvek alapjan G. Renaud
mi elemzés igazolja ezt. Greogorius Turonensis

. A tartalleírása

szerint Anianus buzdította hiveit, hogy imádkozva várják Aetius és Theoderich megjelenését, és hírnököt küldött a falakra, hogy jelentse, ha látja a felmentő csapatokat. Bár a hírnök első és második alkalommal nem látott
semmit, Anianus újra csak buzdította hiveit, mig végre
harmadszorra jelentették a felmentő sereg megérkezését.
A Vita Aniani tartalmilag nem függ ettől a legendától.
Anianus az életrajz szerint igazi defensor civitatis 19 ,
tárgyal Agrippinusszal, Aetiusszal, Attilával, Aetius
egyik tisztjével. Erődítményeket újit fel, szervezi a város védelmét. Bátorságról tesz tanúságot akkor is, amikor
imára - körmenetre a város védfalain - buzdítja és vezeti hiveit. Gregorius Turonensis 540 körül született. Mi
pedig E. Griffe ós G. Renaud nyomán a VI. század első felére datáljuk a Vita Anianit.
Anianus első életrajzát Orleanshan irta egy pap,
vagy inkább szerzetes, a helyi hagyományok alapján. E .
Demougeot szerint a szerző egybehangzó helyi, egyházi hagyományt dolgozott fel; N. K. Chadv;ick pedig jelentős
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történeti forrásértéket tulajdonit azoknak a hagyományoknak, melyek Gallia püspökeinek a népvándorlás során tanúsított helytállása emlékét őrzik 1 4 .
A Vita szerzője részletesen ismerte ezeket a hagyományokat, melyeket az ő koréig senki nem foglalt

Írás-

ba, de ő sem tisztította meg őket a profén részletektől,
mint ahogy azt az egyházi irodalomban megszokott szentéletrajz, a Vita műfaja megkövetelte volna.
Láttuk, hogy Sidonius szaval Orleans védelméről a
Vita Aniani vázlatának is tekinthetők. A szerző olvashatta Sidonius levelét, s ezt a helyi hagyományokból olyan
életrajzi, kortörténeti adatokkal egészítette ki, melyek
- bár más forrás nem utal rájuk - teljesen beillenek Attila hadjáratának forrásainkból Ismert képébe; ezért fogad juk el hitelességüket. Egybevág más forrásainkkal is
az a helyi hagyomány, hogy mikor 451 áprilisában vagy májusának első felében Anianus a hunok ellen Aetiustól katonai segítséget kért Arlesben, Aetius a nyugati-gótokkal
való megegyezés előtt csak annyit Ígérhetett, hogy a legrosszabb esetben maga megy Orleans segítségére. Hitelesnek
tekinthetjük azt is, hogy mivel a római segitség késett,
és az alánok elpártolásától is félni kellett, mikor a
város már alig tudta tartani magát, Anianus követségbe
ment Attilához is 1 ^.
1

A szerző a Sidonius-féle vázlathoz helytörténeti
kiegészítéseket is fűzött, melyek főleg a város népének
az ostrom alatti magatartására vonatkoznak. Számunkra most
ezek a kiegészítések az igazán fontosak.
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•ú Vita Aniani szerint a hunok galliai hadjárata
előestéjén Agrippinus magister militum bejárta Gallia városait, hogy a rendet megszilárdítsa. Mikor Qrleansba érkezett, Anianus arra kérte őt, hogy "érkezésének öröméra.
püspöki javaslatra engedje szabadon azokat, akiket a kőbányákban. vagy a dologházakban tartanak bezárva". Agrippinus elutasitotta Anianus kérését, és később, mikor a
templomba indult, annak homlokzatáról egy kő esett a fejére, és súlyosan megsebesítette. Anianus a segítségére
sietett, és csodálatosan meggyógyította. Ezért hálából
Agrippinus "megparancsolta, hogy mindenkit, akit csak börtönben tartanak, minden késlekedés nélkül bocsássanak szabadon, ... és kiüríttette a szerencsétlenekkel teli börtönt". 1 6
Agrippinus tevékenységét Hydatius 452-n® vonatkozó
feljegyzése emliti először. Ennek alapján fogadjuk el hitelesnek a Vita Aniani közlését, mely szerint Agrippinus
már 451-ben is magister militum Galliarum és vir illustris
volt. L. Vassill úgy véli, hogy 451-ben Qrleansban és környékén Agrippinus szervezte a hunokkal szembeni katonai
ellenállást, és képviselte Aetius és a kormányzat társadalompolitikáját

is17.

A bebörtönzöttek szabadonbocsátását Anianus bizonyára azért eszközölte ki, hogy velük is erősítse a város
védelmét. Közönséges bűnözők kiszabadítása a hun támadás
$lőtt kockázatos lett volna, inkább arra gondolhatunk,
hogy a fennálló renddel való szembefordulás miatt börtönbe vetett alsó néposztálybeliek voltak ezek a szerencsét-
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lenek. Szabadon engedésük osztályos társaik megnyerését
is célozta volna az ostrom idejére.
Tudunk arról, hogy hosszabb ideig börtönben tartottak "lázadó elemeket" ebben a korban, és éppen a Loire vilfi
dékén. Tibatto ° vezetésével 435-4-37-ben folyt itt bagauda-felkelós, ami elbukott. Tibatto fogságba került, de
445-ben már újra a harcoló bagaudék élén állt. Tibatto
második felkelését 445-ben a római kormányzat megbizésából ugyanazok az alánok akarták megelőzni, majd verték
le /királyuk Goar vezetésével/, akik 451-ben is Orleans
körül éltek, és római szövetségesként harcoltak Catalaumnál /király k , Sangiban vezetésével/.
Agrippinus küldetése a Vita Aniani szerint bizonyos principeshez szólt. Ezek a város és környéke római
előkelői, vagy a vidéken élő barbár /alán/ vezetők voltak?
Nyilván ugyanezekre a principesre hivatkozott Agrippinus,
mikor a foglyok szabadonbocsátását megtagadta. 1 ^ A principes alatt a barbár vezetőket, különösen az alánok királyát értjük, hiszen nyilván ők nem nézték volna jó szemmel a fegyveres segítségükkel börtönbe juttatott "lázadó
elemek" szabadlábra helyezését. Római előkelőket aligha
jelöl itt a principes, hiszen Anianus püspök maga is római előkelő, s nyilván ezek és a városi curialisok szándéka szerint javasolta a börtönök kiüritósét. Ezért nem
a római, hanem a barbár előkelőket értjük itt a principes alatt.
Az alánokat nem emliti a Vita Aniani. Az orleansiak hagyománya nyilván nem őrzött róluk rokonszenves képet,
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hisz az alánok 442 táján a nekik letelepedésre kijelölt
területekről erőszakkal űzték el a földek tulajdonosait 28 .
451-ben pedig csak a római és a nyugati-gót sereg Qrleans
alá érkezése után fordultak szembe a hunolucal. Növelte
népszerűtlenségüket, hogy 445-ben ők verték le a környék
bagaudáinak felkelését, és 451-ben ellenezték a foglyok
kiszábaditásét. Mivel az alánok a

rómaiak mellett har-

coltak a catalaunumi csatában,a szerző ellenszenvét nem
mutathatta ki, inkább hallgatott róluk.
Amikor a hunok már Gallia területén pusztítottak,
Anianus Arlesbe utazott segítséget kérni Aetiustól Orleans védelméhez. Aetius csak azt Ígérhette neki, hogy ha
lesz ütőképes hadserege, segit majd a város védőinek.
Anianus ekkor azt kérte,

hogy Aetius seregével legké-

sőbb június 14-ig érjen a város környékére, különben el21
pusztítják ezt a vidéket, mert "Attila úgy határozott"

.

Anianus ezután visszatért Orleansba, és megjósolta híveinek, hogy a római csapatok megmentik őket a hunok pusztításaitól. Bizonyára ez a Sidonius által emiitett "jóslat".
Honnan ismerte Anianus ilyen pontosan a jun- 14-i
dátumot? A római és a nyugati-gót sereg ezen a napon szorította ki a hunokat Orleansból, és a szerző ezt vetítette vissza korábbra? Az életrajzíró szerint "Attila úgy
határozott", hogy jún. 14. után végigpusztítja a vidéket.
Tehát nem Anianus jósolta meg, hanem valahonnan ismerte
ezt a dátumot.
Honnan értesült ilyen pontosan Anianus a hunok terveiről? Az egyik forrás az alánok lehettek. Tárgyaltak
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, közölhettek a hunok ajánlatait a város püs-

pökével is. Gondolhatunk másik forrásra is. 448-ban bizonyos Eudoxius nevü bagauda orvos a hunokhoz menekült,
minden bizonnyal a Loire vidékéről. /Eudoxius Tibatto társa volt 445-ben Aremoricában, és a börtönből szökött a
hunokhoz, vagy azok közé a lázadók közé tartozott, akiktől 448-ban Maiorianus véato Tours városát, s innen menekült a hunokhoz?/ Bizonyára nem Eudoxius volt az egyetlen, aki ekkoriban a hunokhoz menekült. I.íikor a hunok
451-ben betörtek Galliába, számos olyan "alacsony származású" , sőt "jó nevelésben részesült" ember, aki kész volt
"a rómaiaknál dühöngő jogtalanság elől" a "bárhol is uralkodó barbárokhoz menekülni", a hunokhoz szökött. Az Or~
leans börtöneiből szabadult foglyok és a hunokhoz menekült emberek között lehetett kapcsolat. Nyilván hozzájuk
menekült emberek közvetítésével próbáltak a hunok néhány
galliai várost "békét színlelve elfoglalni" 29 .
Akár az alánok, akár a lakosság "elégedetlen elemei" tájékoztatták Anianust arról, hogy pontosan jun. 14-én
akarja megindítani Attila a döntő támadást Orleans ellen.
A püspök Arleshen közölhette ezt Aetiusszal, aki megígérte neki, hogy sogit a hunok által fenyegetett városon.
Anianus visszatérve Orleansba, ismertette a lakossággal
Aetius igéretét: megjósolta, hogy jun. 14-ra megérkezik
a felmentő sereg. Ez azt jelenti, hogy feltétlenül bízott a római győzelemben.
Az Anianus által megjelölt napon a város előtt
megjelentek a római és a nyugati-gót csapatok. Elekor
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azonban váratlan dolog történt: "azon a napon megnyitották
a kapukat, a hunok vezetői bementek a városba» hogy Aurelianum egész népét értékeikkel együtt száműzetésbe vigyék.
Az ingóságokat szekerekre rakták, s a családokat már korlátok közé terelték és kisorsolták a barbárok között"2*1".
Az életrajzból nem tudjuk meg, hogy kik nyitották meg a
kapukat, de ekkor bizonyosan megszűnt a hunokkal szembeni
katonai ellenállás, sőt a

lakosság belenyugodott, vagy

legalább beletörődött, hogy a hunok elhurcolják. A hosszú
ostrom után ezt a meglepő változást csak azzal magyarázhatjuk, hogy olyan emberek lettek ekkor Orleans népének
hangadói, akik inkább akartak a hunok között élni, mint
római fennhatóság alatt. Ezek csak a börtönből kiengedett
foglyok lehettek, bizonyára ők nyitották meg a kapukat,
és ők szerelték le a nép hunokkal szembeni ellenállását
is.
Anianus püspök ismételt sürgetésére a római és a
nyugati-gót sereg végül harcok árán vette he Orleanst, de
az életrajz nem emliti, hogy a város népe újra szembefordult volna a hunokkal. Ellenkezőleg: maga Anianus segitette elő az életben maradt hunok menekülését. Nemcsak a
felmentő sereggel vivott harcok után életben maradt hunok
hagyták el a várost, hanem a lakosok közül is voltak,
"akik nem biztak Anianus imádságaiban, és önmagukat a
barbárok kezére adták".
Orleans hunokkal együttműködő lakosai közül többen a városban maradtak, mikor Aetius serege bevonult.
Ezeket Anianus óvta attól, hogy a felmentő sereg leszá-
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moljon velük: "nem engedte meg, hogy a vele szembefordulókat, akiket talán a hirtelen szenvedély ragadott el.
megöljék" 25 .
A. Loyen

a korábbi bagauda felkelések résztvevői-

vel azonosította az Orleansban 451-ben szabadon engedett
foglyokat, öt követve bizonyítani igyekeztünk egyrészt,
hogy a szabadon bocsátott foglyok között voltak korábbi
bagauda felkelők, másrészt, hogy ezek, és Orleane népének
a római renddel szemben elégedetlen elemei az ostrom egy
kritikus pillanatában a hunok mellé álltak.
Qrleans népe 451-ben mégsem szervezett bagauda
felkelést, nem harcolt a római adószedők és nagybirtokosok ellen. Alig néhány éve, hogy a város környékére telepitett alánok leverték a bagaudák felkelését, s az alánok
most is őrizték a vidéket, sőt ugyanigy a közeli nyugatigótok is. A korábbi vereség és a terület szoros ellenőrzése miatt 451-ben bagauda felkelés nem bontakozhatott ki.
A hun ostrom körülményei között Qrleans népe mégis
vállalta az osztályharcot, de annak a bagauda felkelésnél
egyszerűbb formáját: hunokhoz való menekülést.
Attila talán számított a bagaudék támogatására, de
reménye, hogy a néptömegek bagauda felkelést szerveznek,
<
27
és a felkelők együttműködnek vele, meghiúsult

. A falusi

és a városi plebsből jó néhányan átszöktek a hunokhoz
' 451-ben, de tőlük eltekintve a galliai lakosság és a betelepitett barbárok az Aetius által vezetett koalíciót
szolgálták Attila hadjárata idején.
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