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Kovács András Ferenc, a szép rímek rabja 
 
Kovács András Ferenc költészetében próbálkozások, kísérletezések sokaságát fe-

dezhetjük föl. Az alteregók költőjének (Lázáry René Sándor, Caius Licinius Calvus, 
Jack Cole, Alekszej Pavlovics Asztrov) újító szándéka lépten-nyomon észlelhető. 
Gazdag és félsoros rímei, melyek a kecskerímek családjához sorolhatók, de inkább 
KAF-rímeknek nevezhetők, arra figyelmeztetnek, hogy a költészet egyik tekintélyes 
értéke a jó rím. Ennek a megállapításnak a helyességét legkiválóbb költőink költemé-
nyeinek értelmezésekor is igazolhatjuk. Ugyancsak KAF költeményeinek olvasásakor 
az is észlelhető, hogy a jó rím milyen kiváló ritmustényező. Ami fordítva is igaz: a 
gyenge rímet a jó ritmus tökéletesíti. Dallamosak, zenélnek ezek a versek. Viszont a 
félsoros rímek bilincsei kényszerhelyzetet teremtettek ebben a költészetben, elhomá-
lyosítják a világos közlést. 

„Épp Minszkbe értem — talmi átmenet 
Ez is… (Szállásom szétesett hotel- 
Szobámban álmos félelem fog el, 
Ha szomszédomban éjjel kéjt oroz, 
Sír egy fehér nő s négy kevély orosz) 
Itt templomokból megtört börtönök 
Rakodnak — nyájra zöld bögöly dönög.”  

 (Nyezvanovhoz) 
 

Ebben a — negatív megjegyzéssel érzékeltetett — kedvezőbb idézetben a vi-
lágosabb közlés is csak sejteti a mondanivalót. Történelmet ismerő, felnőtt olva-
sót kér. A verselemzőket vitára, magyarázásra ösztönzi. Ami pozitívumként érté-
kelhető. A gazdag rímek, KAF-rímek kényszerítő ereje nemcsak a világos köz-
lést, hanem a versmondatok áthajlását is gátolják. Ezért versmondatainak megha-
tározó többsége egysoros, ami a természetes közlés akadályának tekinthető. 
Emiatt egyik kirívó jellemzője ennek a költészetének az erőltetettség. 

Ilyenkor a világos művészi közlést a rímkényszer leértékeli. 
„Nyelvemnek szebb az elnyelt, néma vers, 
Mert elhallgatva szép, leírva gond — 
Reszkessen érte féreg, sírvakond!” 

(Nyezvanovhoz) 
 

Hiába keresnéd a síró vakondból alkotott sírvakond KAF-találmányt bármelyik 
szótárban, például a legmegbízhatóbban, A magyar nyelv értelmező szótára V. kötetében. 
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A féreggel azonosított értelmező metaforának köszönhetően világítja meg a kény-
szerből alkotott rím tartalmát. Játékos rímek, tükörrímek, ritkábban sorrímek és ide-
gen szavakkal párosított rímek is sajátosságai ennek a költészetnek. 

„Chopin bús fülébe George Sand 
Suttogtta: »Szeress, de gyorsan! 
Vonj könnyes glazúrba- 
S gyöhet a mazurka!...« 
Nem éltek szépen — se torzan.” 

(Mâle du siécle) 
 

Összegezve azt állíthatom, hogy KAF költészetnek legjellemzőbb sajátossága 
egyedi rímtechnikája, mely egyúttal meghatározó ritmustényező, dallamépítő.  

A korunkra jellemző hirtelen-gazdagok beszédstílusát a rímek is kiemelik. 
„De uncsi kőhalom Mükéné!” 
Nyifegi Lükének Lükéné… 
Lükének sajg ina, 
S fölszisszen: „Aigina 
Sem ér már többet egy fügénél!” 

(Újgazdagok Görögben) 
 

Az uncsi, nyifegi, sajg szlenges szóhasználat mellett a rímek szórakoztató játé-
kossága is segíti az irónia érvényesülését. 

Ezt a játékos rímelést a nyelvtani homonimák használatával is igyekszik kitel-
jesíteni. 

„Koldus deáknak dalán 
Menny is könnybe lábad — 
Jöjj, dombocskád rakd alám, 
Fond körém a lábad!” 

(Jehan D’amiens vágydala) 
 

Az alábbi limerickben (1., 2., 5. sor trimeter; 3., 4. sor dimeter; rímképlete: a, 
a, b, b, a) a komikus, mosolyogtató névvel együtt a rímek is mosolyognak. 

„Bár sótlan, tapsolják Tréfássyt: 
Humorán honpolgár s nép ásít… 
Nyeglén szól, ficsúrin, 
S fád is, mint Micsurin, 
Mikor grúz dísztököt répásít.” 

(Kincstári humorista) 
 

Nemcsak ebben a limerickben, hanem KAF költeményeinek meghatározó 
többségében is mosolyognak a szokatlan rímek. Ennek a rímtechnikának a mo-
solyát, a bohócrímek kuncogását tartom KAF szórakoztató költészete leg-
jellemzőbb vonásának. 
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KAF rímtechnikájának korlátai ellenére születtek olyan versrészletek és köl-
temények, melyeket ki kell emelnünk. Közéjük sorolom az alábbi költeményt. 

„Roppantsa széjjel lelkem csontjait 
Szép foghatatlan mása vak szerelme 
Feszítsen húrnak csendre csonka hit 
Pendítsen, mintha vágyra hangszerelne 
És ne szeressen ingyen kegyelemből 
Tépjen belém zörgessen zengetőn 
Zenéljen rajtam minden fegyelem dől 
Ezüst malaszttal festve zsenge főm 
Kimérten szóljon mint a dúlt ideg 
Szikrázva mint az önző mennyek érce 
Ha tűzbe rezzen s titka túl rideg 
Csak hallja hangom s többé meg ne értse 
Avult dallamhoz szívet szövegítsen 
Némuljak el ha megremegtet ő 
Galád legyek zord mint egy öreg isten – 
Nem szerető mert nem szerethető.” 

(Per amorem dei) 
 

Tizenhét-tizennyolc éves fiatalok, első verseinket publikáló marosvásárhelyi költők 
voltunk (Szőcs, Hodos, Komán), akik a Piros Rózsa cukrászda asztalánál szórakoztató 
verseket faragtunk. A rímhívó szó és a verssor szótagszámának ismertetése után be-
tűrtük, titkosítottuk a versmondatot, és a törzsasztalnál ülő, soron lévő játszótárs 
versmondatának rímfelelője páros rímet kellett alkosson az előző verssor rímhívójával. 
Az elkészült „alkotás” elolvasásakor hangos jókedvünk nyugtázta a sikeres megoldást. 
A vidámság mosolyát két jelenség váltotta ki, egyrészt a versmondatok tartalmának 
összeférhetetlensége, másrészt a kancsal-, kín- és kecskerímek derűje. Érzékelhető 
volt, hogy a rím kedvéért született a „költemény”.  

Legjelentősebb költőink kerülték a kecske-, kancsal- és kínrímek használatát. Töb-
bek között Kosztolányi, Karinthy, Weöres stb. egy-egy játékos kedvű, iskolapéldaként 
emlegetett páros rímmel szórakoztatták kortársaikat, de nem lépték túl a mérték hatá-
rát. Ezek a humoros, gyerekeket is mosolyogtató rímek mellőzött szegényei a magyar 
költészetnek, holott a népköltészet kedvencei voltak és maradtak. Főleg lakodalmak, 
táncmulatságok, farsangi összejövetelek kecskerímes csujogatóit (csujogtatóit) fogad-
ták derűs kedvvel a mulatozók, jelenlévők. Mosolygó jókedvüknek köszönhető, hogy 
a gyerekirodalom kedvenceivé váltak. 

Aki kecskerímekkel próbált és próbál hosszabb verset írni, nem számíthatott, és 
nem számíthat arra, hogy a szórakoztatás mellett egységes, világos közléssel segítheti 
írása érthetőségét. Számomra úgy tűnik, akárcsak fiatalabb koromban, hogy a kecs-
kerím születésekor nemcsak a rímek, hanem a versmondatok gondolatszakító értel-
metlensége is nevettet, akárcsak a bökversek esetében. A magyar nyelv is világos 
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közlést kér, és ezt a sajátosságát mellőzi az ilyenszerű iparkodás. Nagyon nehéz fela-
dat megoldására vállalkozik az a költő, aki kecskerímekkel próbálkozva akar egy 
komolyabb, igazi költeményt írni. A kecskerímekkel szerzett versek mesterének te-
kinthető Kovács András Ferenc, aki nem épp az első, de az egyik legkiemelkedőbb 
fölfedezője a kecskerímek értékének. Fölfedezője és tehetséges alkalmazója. Annyira 
gyakoriak verseiben a kecskerímek, hogy aki egy ilyen rímszótárt akarna szerkeszte-
ni, nem mellőzheti Kovács András Ferenc fölfedezéseit. A honfoglaló kecskerímek 
KAF költészetében találtak igazi hazára. Meglepett az, amikor az elmondottak elle-
nére, egy olyan igazi műalkotást találtam írásai között, mint a Per amorem dei című 
szerelmi költeményt, mely — szerintem — irodalmunk élvonalbeli alkotásai közé 
sorolható. Szerzője a költői ismeretek művelt szakembere. Szerintem egy figyelemre 
méltó költeményt három fontosabb szempont szerint kell értelmeznünk: az érzelmi, 
esztétikai, értelmi megvalósításokra gondolok. Az igazi költeményt az érzés élteti, 
ami chiazmussal egészíthető ki: az igazi költemény az érzést élteti. Az esztétikai 
elemzésnél arra kell fölfigyelnünk, hogy miként, milyen eszközökkel érintette meg a 
befogadó lelkivilágát, juttatta kifejezésre az érzelmi tartalmat. Mindenekelőtt az is-
métlési formák dolga, alkalmazása, e formák ismétlődése segíti ennek a célnak az el-
érését. Mivel írásunk címével a figyelmet a kecskerímekre tereltük, elemzésünk őket 
juttatja előnybe. A kecskerím hívó és válaszríme azonos hangzású. Egyes meghatá-
rozások szerint a mássalhangzók fölcserélését tartja szem előtt. A sikerültebb kecs-
kerímek hívó vagy válaszríme egyike két vagy több szóból áll(hat). Közeli rokona a 
gazdag rímnek, francia elnevezés szerint a milliárdos rímnek. Máskor az asszonáncra 
hasonlít. A szerző rímeinek többsége az ütemhatártól kezdődő félsoros kecskerí-
mekkel vegyített asszonáncok és gazdag rímek (lelkem csontjait — csendre csonka 
hit; mása vak szerelme — vágyra hangszerelve; ingyen kegyelemből — minden fe-
gyelem dől; zörgessen zengetőn — festve zsenge főm; mint a dúlt ideg — titka túl 
rideg; szívet szövegisten — mint egy öreg isten stb.) Költészeti unikum! És még in-
kább az, ha fölfigyelünk arra, hogy mind a tizenhat sor ríme megőrizte ezt a követ-
kezetes alkalmazást. Muzsikálnak ezek a rímek, és ezt a zenét még dallamosabbá te-
szik a tíz-tizenegy szótagszámmal váltakozó sorok ütemességének, ütemhatárának 
fegyelmezett betartása. Az első és harmadik versszak (verssorok) ütemképlete: 5/5, 
5/6, 5/5, 5/6, a második és negyediké: 5/6, 5/5, 5/6, 5/5. Ez a finom ritmusváltás 
a komponáló zeneszerzőnek is örömöt szerez. A szabályos ismétlések érzelmi hatá-
sát fokozzák a felszólító módú igék dinamikájának következetes használata: tizenhat 
sorban tizenhárom: roppantsa, feszítsen, pendítsen, ne szeressen, tépjen, zenéljen, 
szóljon, hallja, meg ne értse, szövegisten, némuljak el, galád legyek, zordon (legyek). 
A többi sorok és igék illeszkednek, kiegészítői a fölsorolt soroknak, igéknek. 

A költemény mérnöki szerkesztése, a szakmai ismeret fölülmúlja a gon-
dolatvezetést, a világos fogalmazást. Talán egyetlen világítóbb sora segít a titok meg-
fejtésében („Némuljak el, ha megremegtet ő”). Az enigmatikus lírai alkotások közé so-
rolnám ezt a szerelemi költeményt. A dicséretek után meg kell jegyeznem, hogy érzé-
sem, ismereteim szerint először születtek a rímek, azután a rím kényszerítésétől kere-
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sett verssorok és végül úgy ahogy, de egyébként a nagyon szép költemény, amely ho-
mályos közlésével a mai modern lírára, fegyelmezettségével a hagyományos klasszikus 
magyar költészetre emlékeztet. A tizenhat verssor metaforái, megszemélyesítései, ha-
sonlatai (lelkem csontjai, vak szerelme, csonka hit, ingyen kegyelem stb.) szépségükkel 
viszonylag elhomályosodnak a felszólító mód érzelem- és stílusteremtő dinamizmusa, 
a költemény fegyelmezett ritmusa és rímelése mellett. A költő megvédte, visszaállítot-
ta, rehabilitálta a rím és a ritmus tekintélyét. Viszont a rímek kényszerítő hatása beár-
nyékolja költeménye (költeményei jelentős részének) világos közlését. Kovács András 
Ferenc költészetének egyik sajátossága a vidám, játékos kecskerímek használata, me-
lyek ritmizáló szerepükkel együtt arra figyelmeztetnek, hogy ezeknek a költői eszkö-
zöknek — a jelenlegi saláta-költészettől túltengő világban — olyan értékük van, me-
lyet nem lenne szabad mellőznünk. KAF ebben a költeményében a kecskerímeknek 
ezt az értékes mosolyát föláldozta, a komolyság szolgálatába állította, ami értékelésem 
szerint jelentős megvalósításnak tekinthető, hiszen nagyjaink csak játszodtak velük, fia-
talabb korunkban csak kinevettük őket. 

KAF rímei, melyeket a kecskerímek családjához soroltam, miközben gazdag 
és félsoros rímekről is beszéltem, az alábbi kiegészítő hozzászólást igénylik. 

A kecskerímekről olvasható szakirodalom mindössze néhány mondatos. Azok 
a meghatározások, amelyek megbízhatóbbaknak tekinthetők, ellentmondanak 
egymásnak, és — szerintem — egy-két fontos ismertető elem hiányzik belőlük, 
még azokból a meghatározásokból is, melyek a legtökéletesebb, legel-
fogadhatóbb kecskerímekkel szemléltetnek. Már ezzel a megjegyzéssel is („legtö-
kéletesebb, legelfogadhatóbb”) azt szeretném sejtetni, hogy a kecs-kerímeknek 
több típusa létezik, és ez váltja ki részben azt a vitát, melyben én is részt 
szeretnék venni. Nyissuk ki a legmegbízhatóbb forráshelyet, a Világirodalmi 
Lexikon VI. kötetét a 144. oldalon (Akadémiai Kiadó. Budapest, 1979), ahol 
Hoványi János rendkívül szegényes, néhány soros szócikkében, mely mindössze 
Vargha Balázs Játékkoktél (1967) c. könyvét használja forrásként, a következők 
olvashatók: „kecskerím: hangzók keresztező cseréjével létrehozott rímpár. 
Típusai (Vargha B. nyomán): a két szóból álló elemi kecskerím (pl. aktot — 
oktat); a több szóból álló összetett kecskerím (pl. halbarátok — ugorjon a balha 
rátok); a szóbelseji kecskerímek (pl. Kosztolányi Dezső Csacska rímeiből):  

„A bankra rátenyereltem 
s magam telenyertem.” 

E szakmai meghatározás szerint, amit az első szemléltető példa is igazol, a 
magánhangzók cseréjével (aktot — oktat) is kecskerímet írhatunk!!! (Megjegyzi a 
szakirodalom, hogy egy ritkább esetről beszélhetünk). A második szemléltető 
példában (halbarátok — balha rátok) a „rátok” tiszta rímvégződés fedezhető föl, és 
megtalálható a halba — balha szavakban a mássalhangzócsere is. A harmadik 
szemléltető példában, mely 8/6-os ritmusképletű, azonos szófajú értéktelenebb 
rímpár, az utolsó szótag szintén a tiszta rímet juttatja eszünkbe, és ahogy a fenti 
idézet is állítja, megtalálhatók a szavak belsejében az azonos mássalhangzók 
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helycseréje, ám az utolsó négy azonos magánhangzó az asszonáncos gazdag rím-
re emlékeztet. (A gazdag rím meghatározó követelménye az, hogy a rímhívóban 
és a felelő (válasz) rímben három vagy ennél több magánhangzónak azonosnak 
kell lennie.) Ugyancsak Kosztolányi Csacska rímei közül idézzük a következő 
szemléltető példákat: 

a) A parlament 
    falra ment. 
b) Volt rajta egy rémes zergekabát, 
     És evett egy krémes kergezabát. 
c) Bármennyi embert ölök rakásra, 
    Nem teszek szert egy öröklakásra.      
 
Észlelhető, hogy mindhárom esetben az utolsó szótag (szótagok) tiszta rímet 

alkot. Az (a) jelzésű (ritmushibás) szemléltető példában az első két szótagnál fi-
gyelhető meg a mássalhangzócsere. Szabályosabb lett volna a megoldás, ha az rl 
mássalhangzók az utolsó szótagnál cserélnék a sorrendet (lr-re). Ennél tökélete-
sebb — az egyik szabály szerint — Kovács András Ferenc Per amorem dei c. 
költeményében a szövegítsen — öreg isten kecskerím (ts-st). Viszont — ismereteim 
szerint — ezek a kecskerímek a legritkábbak. A b) szemléltető példa zerge — 
kerge kecskerím szavak részei nem tekinthetők szabályos kecskerím példáknak. 
A egy rémes — egy krémes szavak szótagjainak tisztarímes minősége megnyújtja a 
rímelő szavak szótagszámát, és egy 3/7-es ritmusképletet alakít ki. Hasonló 3/7-
es ritmusképletű sor kecskerímeiről beszélhetünk a c) szemléltető példa esetében 
is (embert ölök rakásra — szert egy öröklakásra). Megfigyelhető, hogy a kecske-
rímek olyan (négy-, öt-, hatszótagú) gazdag rímek, melyeknek az utolsó egy (!) vagy 
két szótagja tiszta rím, az előtte levőek asszonáncszerűek lehetnek, és igazodniuk 
kell ezeknek a „gazdag rímeknek” (!) a ritmusképlet betartásához.  

Most pedig figyeljük meg az Édes anyanyelvünk c. folyóiratban (2005. 5. sz. 19. 
o.) található meghatározást! 

A kecskerím „játékos rím, melyben a rímszók kezdő mássalhangzói egymással 
helyet cserélnek”. (A folyóirat a Fogalomtárból idézte a meghatározást). 

És olvassunk el a hozzá csatolt, tökéletesnek minősíthető szemléltető példák, 
kecskerímes epigrammák közül néhányat! 
Kissé durva szemrehányás 
a péknének címezve 
Amíg férjed liszttel tököl, 
addig te egy tiszttel lököl? 
Feledékeny borász 
A bort szépen lefejtette, 
s mindjárt el is felejtette. 
Feldühödött énekesmadár 
támadt egy pedagógusra 
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Tanári képet 
kanári tépett. 
 

Az ilyen típusú kecskerímet tökéletesnek nevezhetjük, ha csak a kezdő mással-
hangzók cseréjét kérjük számon, viszont ezek a szemléltető példák is azt bizonyítják, 
hogy a tiszta rímvégződések nem mellőzhetők, a magánhangzóknak, melyek lehetnek négyen-öten 
vagy még ennél is többen, ahogy KAF Per amorem dei című versében is olvashattuk, 
azonosaknak kell lenniük. Az eddigi példák azt is bizonyították, hogy a ritmusszakasz 
szintén meghatározó eleme a kecskerímnek (kecskerímek — kecske rímek).  

Várady Szabolcstól a Magyar Narancs (2004. május 27. XVI. évf. 22. sz.) folyó-
iratban azt olvashatjuk, hogy Szepesi Erika és Szerdahelyi István akadémikus egy 
húron pendül a kecskerím meghatározásakor, „megbolondított” tiszta rímnek nevezik, 
„minden hangja megegyezik, csak vagy a magán-, vagy a mássalhangzói (többnyire azért in-
kább a mássalhangzói) rímelés közben helyet cserélnek”. Szemléltető példát Vas Istvántól 
idéznek („Fővárosunk légtere / bűzzel-gázzal rég tele.”)  

Összesen tizenkét meghatározást sikerült fölfedeznem, melyek részben ha-
sonlóak vagy azonosak, a szemléltető példák is, de vannak közöttük olyanok, 
amelyek másképp gondolkoztatnak, ismereteim szerint arra figyelmeztetnek, 
hogy a kecskerímeknek több típusa létezik. Egy ilyen meghatározás olvasható a 
Világirodalmi Lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994) VIII. kötetének 335. 
oldalán. „A neoretorika szerint transzmutációs metaplazmus a kecskerím… vers-
tani értelemben a szavak hangalakjának olyan átalakításai, amelyek a verselés 
számára fontosak vagy éppen nélkülözhetetlen könnyítések, amelyek azonban a 
megértést csak kis mértékben vagy egyáltalán nem nehezítik. Ezek minden verse-
lési rendszerben gyakoriak és megengedettek…”  

Saját összegezésem, értelmezésem és szemléltető példáim szerint a kecskerím 
nélkülözhetetlen meghatározó elemei a következők: a kecskerím tiszta rímmel 
vagy „megbolondított” tiszta rímmel végződik; a legtökéletesebb ritmustényező, 
ritmusszakaszokat alkot; magánhangzói — ha több szóból is áll — azonosak. 

Egy újabb meghatározásnak a fenti megállapításokat is figyelembe kell vennie. 
A kecskerím hangulatkeltő, vidám, mosolyogtató, játékos rím, melynek típusa-

ival nem foglalkozott érdemlegesen a szakirodalom. A fenti megfigyelések alap-
ján Kovács András Ferenc Per amorem dei csodálatos költeményének félsoros, 
komplex rímei egyúttal a legszebb kecskerímek közé tartoznak, de nevezhetjük 
sajátos, egyéni rímeknek, KAF-rímeknek is, és már csak azért is figyelemre mél-
tóak, mert nem két vagy négy, hanem tizenhat sorban változtatta komollyá a köl-
tő a kecskerímek vidám hangulatát. 
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A kisebbségi, benne az erdélyi magyar irodalmiságnak mindig, tehát az 1989-

90-es fordulat után is jellegzetessége, szerves alkotóeleme maradt egy olyanfajta 
sorsérzékeny szemléletmód, amely a huszadik századi modernség folyamataihoz, 
szerteágazó tendenciáihoz épülve sűrűsödött karakteres sajátosságok, érzelmi és 
hangulati színezetek, akár markáns világképi (erkölcsi és esztétikai) többlettartal-
mak értékszubsztrátumává. Hagyomány és modernség szétszakíthatatlanul hatá-
rozza meg az újabb remekművek létmódját — így az abszurd jellegű világélmény 
különféle változatait hordozó és megjelenítő műformákét, s a groteszktől a bur-
leszkig, a szatírától a tragikomédiáig terjedő árnyalatokban is. Belőlük pedig to-
vábbra is kiiktathatatlannak bizonyulnak azok a szemléletformák, amelyek a 
pusztán tematikus vonásokon túli értékminőségek szférájában érzékeltetik a 
sorsdemonstráló történelmi, közösségi irányaik szerint is dimenzionált szemé-
lyes, emberi léttapasztalatokat. „A nyolcvanas évek erdélyi magyar irodalma a 
megelőző évtized kommunikációs állapotát örökli. Az esztétikum teremtéshez az 
életvilágban szerepet játszó, morálisan elkötelezett nyelvi cselekvés, illetve a vég-
ső soron a nyelvből mint önelvű igazságtörténésből kiinduló alkotói magatartás-
formák a szembenállás beszédmodelljének folytatását valósítják meg”, s „az 
erdélyi gondolat szellemisége egy dialogizáló beszédmodell kialakításával meg-
újítva őrizhető meg” — szögezi le Papp Endre is. Így ha egyrészt megélénkültek 
is az egységesülő egyetemes és kárpát-medencei magyar irodalom érdembeli 
változásokat jelentő belső integrációs mozgásfolyamatai (főként érték-, irányzat- 
és részint intézményszempontú önszerveződései), másrészt azonban a ki-
sebbségiség folytonos és állapotszerű alapjellemzőiként mutatkoznak meg a 
társadalmi-nemzetiségi leszorítottság méltatlan körülményei, illetve a közösségi 
identitásőrzés, a kollektív autonómia evidenciáinak eléréséhez fűződő szellemi, 
emberjogi és morális küzdéskényszerek. Tartósan érvényesülnek a zsugorodásra 
ítélt, sorvadásnak kitett sajátszerű regionális (táji-természeti, szülőföldi, törté-
nelmi, etnikai, folklorisztikus, vallási és egyéb kulturális) értékhagyományok 
fenntartását célzó törekvések, a tradícióközvetítés és -átörökítés igényei és szük-
ségletei. A fenyegetettség légkörében állandóan problematikusnak tekinthető 


