
SZÉKELY GÁBOR

Nyelvhasználat háborúban és békében

(Indokok és motívumok. A téma megjelölése) 2013 – többek között – „Gárdonyi év” is. 
150 évvel ezelQtt, 1863-ban Agárdon született Ziegler Géza, aki aztán Gárdonyi Géza 
néven vonult be a magyar irodalomba. Ez volt számomra az egyik indok, hogy hozzá-
fogjak e dolgozat megírásához. 2013-ban van azonban egy másik, az említettnél nálunk 
talán kevésbé ismert eseménynek is százötvenedik évfordulója: 1863-ban kezdte írni Lev 
Nyikolajevics Tolsztoj a Háború és békét. Egy korábbi írásomban (Székely 2009) már 
vázlatosan foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogyan is beszélnek Tolsztoj, Gárdonyi és 
Jókai Mór történelmi, „háborús” regényeinek alakjai. Most – az említett évfordulókhoz 
kapcsolódóan – ezt a témát dolgozom fel, alaposabban, körültekintQbben.

Jókai Mór „nem illik bele” a „jubilánsok” körébe. Úgy vélem azonban, hogy Az egri 
csillagok mellett A kQszív_ ember fiai az a másik nagy magyar regény, amelynek cselek-
ménye a magyar történelem egyik felejthetetlen háborújához kapcsolódik. Az egri csilla-
gok és A kQszív_ ember fiai – véleményem szerint – a magyar ember számára ugyanúgy 
„a nagy honvédQ háború” regénye, ahogyan a Háború és béke a honvédQ háború regénye 
az orosz emberek szemében.

A Láthatatlan ember nem illik a „honvédQ háborúkról” szóló történelmi regények kö-
rébe. Vagy mégis? Hiszen Aetius végsQ soron szintén a hazáját védte! Csakhogy mi, ma-
gyarok ebben az esetben – Gárdonyi Gézával együtt – egy kicsit inkább a másik oldalnak, 
a támadó félnek „szurkolunk”. Témánk szempontjából talán mindegy, kinek az oldalán 
volt az igazság több mint 1500 évvel ezelQtt. Tény, hogy a Láthatatlan ember – jellegét 
tekintve – beleillik a háborúról és békérQl szóló regények sorába, és Gárdonyi Géza írta. 
Indokoltnak tartom tehát, hogy ezzel a m_vel is foglalkozzunk. 

A fentieket összefoglalva a dolgozat témáját a legrövidebben a következQképpen 
tudom megfogalmazni: 1. Hogyan beszélnek az említett irodalmi m_vek alakjai 
anyanyelvükön, illetve azon a nyelven, amelyen a szerzQ a regényt írta? 2. Hogyan 
szolgálja a regényalakok nyelvhasználata jellemük, illetve egy adott szituáció meg-
formálását? 3. Hogyan beszélnek az említett irodalmi m_vekben a regényhQsök idegen 
nyelven, illetve idegen nyelveken? 4. Hogyan szolgálja a regényalakok idegen nyelvi 
szóhasználata jellemük, illetve egy adott szituáció megformálását?

(ElQzetes megjegyzések) Az elemzés a következQ m_vek alapján készült:
Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1960.
Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember. Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1964.
Jókai Mór: A kQszív_ ember fiai. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961.
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: ゑÜúÖí ó ½óë. ぜÜï¡çí: ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜñ ó£Ñíöñ¿áïöçÜ 

êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖÜú ¿óöñëíöÜë▲, 1962. Háború és béke. (Fordította Makai Imre). Budapest: 
Európa Könyvkiadó, 1976.

A felsorolt m_vekkel kapcsolatban három megjegyzés feltétlenül indokolt: 1. Az emlí-
tett m_vek a történelmi regények közé sorolhatók, tehát azok közé az irodalmi alkotások 
közé, amelyeknek m_faját – Szerb Antal szerint (vö.: 1962: 497) – Walter Scott teremtette 
meg. Schöpflin Aladár azonban azt írta Gárdonyi regényeirQl, hogy „ami ezekben törté-
nelem, az csak messzirQl fénylQ színháttér, a fQdolog az elQtér, mindig egyforma idQtlen 
kicsiny emberi sorsok képe” (1937: 28.). Ehhez hasonló a helyzet Jókai Mór és Tolsztoj 
esetében is: a történelem inkább csak háttér, a cselekmény az emberi sorsok bemutatása 
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révén bontakozik ki. 2. „Az Egri csillagok különbözQ szövegváltozatai közt ideje volna 
rendet tenni” – idézi Császtvay Tünde irodalomtörténészt Jásper Ferenc, majd még hoz-
záf_zi: „A Gárdonyi-kutatásnak nagy adóssága sok más mellett az is, hogy a különbözQ 
szövegváltozatok közt rendet kellene tenni, ez szép és fontos témája is lehetne például 
egy tudományos fokozat megszerzésének” (Jásper 2012: 11.). Kétségtelen tény, hogy 
Gárdonyi regényei különbözQ szövegváltozatokban olvashatók. Ez a helyzet azonban 
Jókai m_veivel kapcsolatban is. E dolgozatban a felsorolt kiadásokban megjelentetett 
szövegváltozatok alapján foglalkozom mind Gárdonyi Géza regényalakjainak, mind 
pedig A kQszív_ ember fiai hQseinek nyelvhasználatával. 3. A Háború és béke esetében 
más a helyzet. Figyelembe kell vennünk mind az orosz szöveget, mind a magyar nyelv_ 
fordítás szövegét. Annak ellenére, hogy nem egyszer indokolt egy-egy eltérésre, vagy a 
fordító által választott megoldásra felhívni az olvasó figyelmét, nem végzek fordításelem-
zést. Csak azt vizsgálom, hogyan beszélnek a regényhQsök oroszul, hogyan beszélnek a 
magyar fordításban, és hogyan használják a francia, német, olasz nyelvet.

(Az írói nyelvrQl) A tanulmányok – még a tömör lexikonfejezetek is – általában összegzik 
az írói nyelvre, az egyes írók nyelvére jellemzQ legfontosabb, vagy legfontosabbnak t_nQ 
sajátosságokat. Gárdonyi Géza m_veinek nyelvérQl például ilyen jellemzést olvashatunk: 
„Írói nyelvezetét a népköltészet tanulmányozásával alakította ki. Minden cifraságot kerül; 
… az egyszer_ségre, világosságra törekszik” (Magyar 1963). Nagy Miklós így jellemzi 
Jókai stílusát: „…kezdetben a zeneiség volt jellemzQ … az érett írónál mindez háttérbe 
szorult … az élQ beszéd természetességének megközelítésére való törekvés figyelhetQ 
meg” (1963). Tolsztoj „nyelve az orosz klasszikus próza csúcspontja: tömör, láttató, 
plasztikus; rendkívül pontos és teljes leírásra törekszik” (Bakcsi 1976). Arra is van példa, 
hogy a stílus értékelésével kapcsolatban az irodalmárok megemlítik, milyen szerepet ját-
szik a regényalakok nyelvhasználata. A korábban már idézett Nagy Miklós írja Jókairól: 
„… m_vészete sajátos ötvözete a romantikának és a realizmusnak. … Fontos szerephez 
jut a fQhQsök nyelvének s a róluk szóló leírásoknak a szemléletessége” (i. m.). Mint emlí-
tettem, e dolgozat központi témája nem az írói nyelvnek, hanem egyértelm_en a regény-
alakok nyelvhasználatának a vizsgálata.

(A szereplQk jellemének, hangulatának és az adott helyzetnek, szituációnak az árnyalása 
a nyelvhasználat segítségével)

1. Az író leírja, hogyan beszél a hQs, utal a hangszínre, hangmagasságra, hangerQre
Egy adott szituáció jellemzését, a regényalak lelkiállapotának ábrázolását, sQt akár lé-

nyeges jellemvonásainak bemutatását is segíti, ha megtalálja az író azt a kifejezést, amely 
leginkább illik a regényalak megszólalásának adott változatához. Az emberek másképp 
beszélnek akkor, ha valamit elmesélnek, vagy egyszer_en közölnek valamit, mint akkor, 
ha felszólítanak valakit valamire. Másképp beszélnek akkor, ha nyugodtak, mint akkor, 
amikor dühösek, félnek, vagy éppen szerelmet vallanak. Adott szituációban másképpen 
beszél egy szangvinikus lelki alkattal rendelkezQ ember, mint egy nyugodtabb, vagy 
félénkebb, szelídebb személyiség. Nem mindegy tehát, hogy az adott nyelvben rendel-
kezésre álló szinonimák közül melyiket választja ki az író. Mind Gárdonyi regényeiben, 
mind pedig A kQszív_ ember fiaiban számos példát találunk a beszédváltozatot jellemzQ 
kifejezések használatára:

Láthatatlan ember: „dörögte Csáth” (22), „dadogta a százados” (68), „dörmögte jó-
ságosan” (104), „ordította olyan hangon, hogy a faház reszketett belé” (122), „susogva 
szólott” (125).
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„Egri csillagok”: „Buzogányt! – bQgte a medvefejes” (65), „Üssétek le a fejüket – felel-
te a szultán olyan egykedv_en mintha azt mondta volna, keféljétek meg a kaftánomat” 
(134). „No-no Bálint öcsém – mondotta jóságos, mélyrezgés_ hangon…” (146).

A kQszív_ ember fiai: „A hölgy egy izzó tekintetet vetett Ödönre, s azzal hevülten 
rebegé: – Jó. Meglesz.” (45), „No, tartsa az állát! – rivallt Pál úr gazdájára…” (88).

Tolsztoj is körültekintQen választja meg a megfelelQ kifejezést, de nála nem egy eset-
ben azt is tapasztaljuk, hogy a szóhasználatot jellemzQ kifejezések változtatásával mes-
terien mutatja be egy-egy szituáció fejlQdését, az adott helyzet megváltozását, és ezzel 
együtt a regényalak lelkiállapotának módosulását, változását is.

„– Elárulta cárját, hazáját, eladta magát Bonaparténak, valamennyi orosz közül csak 
Q mocskolta be az orosz nevet, miatta vész el Moszkva – mondta Rasztopcsin egyenletes, 
éles hangon; de váratlanul, gyorsan letekintett Verescsaginra, aki továbbra is alázatos 
tartásban állt. Ez a pillantás mintha haragra lobbantotta volna Rasztopcsint, szinte ki-
abálva fordult a nép felé – Ítélkezzetek rajta, bánjatok vele magatok! Kiadom nektek!” 
(Háború és béke 3. könyv: 347).

Rasztopcsin gróf az idézett helyen b_nbakot keres. Az említett Verescsagin nev_ kis-
ember feláldozásával megkísérli saját helyzetét menteni a nép elQtt, tehát még egyenle-
tesen, majd szinte kiabálva, de még félelemtQl mentesen beszél. KésQbb azonban meg-
változik a helyzet: a nép Rosztopcsin gróf, Moszkva kormányzója ellen fordul. Ekkor 
megváltozik Rosztopcsin beszédmódja is:

„Gye… gyerünk gyorsabban! – kiáltotta remegQ hangon a kocsisra” (Háború és béke 
3. könyv: 352).

Egy másik regényrészletben Tusin kapitány, aki pozitív hQs, bátor katona a csata elQtt 
„kellemes, férfias, filozofáló” hangon beszélt (Háború és béke 1. könyv: 215–216), 
majd a csata hevében „vékony hangon kiált”. Amikor a helyzet kritikussá válik, „sipít” 
(Háború és béke 1. könyv: 219). (Makai László az orosz äëÜäóàí¿ hangutánzó szót ’nye-
keg, csipog’) fordította a magyar sipít szóval. Nem biztos, hogy tökéletes megoldás, de 
nehéz jobbat találni. A magyar változat e formában visszaadja az orosz eredeti szöveget, 
és az írónak azt a szándékát is, hogy Tusin lelkiállapotának változását a hangszín válto-
zásával is illusztrálja.)

Érdemes talán azt is megemlíteni, hogy olykor az író szóválasztására is „rányomja bé-
lyegét” az adott regény uralkodó stílusjegye. A „hevülten rebegé” fordulat például való-
szín_leg csak romantikus regényekben elfogadható, realista írók nemigen élnek ilyenfajta 
kifejezéssel.

2. A regényalak a normától eltérQ módon használja a nyelvet 
A Láthatatlan ember egyik mellékszereplQje Turzó fQtáltos beszédhibás:
„– Bindönféle fületlen gombok, valabi ruzsaszín_ kQbül valók, köntösre alkalbasok. 

Ötvenenkint egy zsódos” (234).
Sajátos Sárközinek, a cigánynak a nyelvhasználata az Egri csillagokban:
„– Hát nem ismersz meg?
– Hogyne ismerném meg nagyságos uram, csókolom kezsit, lábát. Eccerre megismer-

tem. Csak azs nem jut esembe, hogy híjják?” (305).
Jókai Mór Tallérossy Zebulonja sem a magyar nyelvi norma szerint fogalmazza meg 

gondolatait: 
„Onnan felülrQl gyüvök három egész napok ótátul fogva. Elgyüttem egiszen utolsó stá-

cióig szerencsisen, Szúnyoglakig. Hívatom bírót, parancsolom forspontot. Van, de nincs. 
Hát hun van? Mind elmente, ki csak lo volt, mar elQre való nap Nemesdombra temetisre.” 
(A kQszív_ ember fiai: 29).
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A fenti példákkal kapcsolatban talán indokolt megjegyezni a következQket: A nyelvi 
normától eltérQen beszéltetni a szereplQt csak látszólag egyszer_ dolog. Az írónak kö-
vetkezetesnek kell lennie, tehát a szereplQnek – valahányszor megszólal a regényben – 
mindig ugyanazokat a tipikus hibákat kell elkövetnie. Tallérosy Zebulon például sokkal 
késQbb ezt mondja: „…de hova elteszem orromat, mikor enyim nagy sasorr, tisztelendQ 
atyáé meg tömpe” (433). A „hivatom bírót” és a „de hova elteszem orromat” fordulatok-
ban egyaránt hiányzik a magyar nyelvi norma szerint szükséges határozott névelQ. Jókai 
nemcsak következetes, hanem gyaníthatóan pontosan ismeri azt a körülményt, hogy a 
szláv nyelvekben nincs határozott névelQ, tehát a szlovák (akkoriban „tót”) nyelvi hatást 
ilyen finomságok révén is valószín_leg nagyon tudatosan, szinte a nyelvész tudatosságá-
val érzékelteti az olvasóval.

Turzó, Sárközi, Tallérosy beszédmódja – összhangban egész személyiségükkel – a hu-
mort szolgálja. Szerepeltetésükkel Gárdonyi, illetve Jókai meg akarja nevettetni az olvasót. 
Ugyanakkor nincs szó iróniáról! Mindhárom szereplQ „derék ember”. Turzó fQtáltosnak ma-
ga Attila ad elégtételt: „Te meg öreg Turzó, ha valaki akkor nevet, mikor haragszol, tanítsd 
meg becsületre akár ha karddal is” (234). Sárközi – apróbb botlásoktól eltekintve – dereka-
san viselkedik Eger várának ostromakor. Tallérosy Zebulon csak tisztességes ember lehet, 
hiszen következetesen kitart a szabadságharcban a magyar ügy mellett, márpedig Jókainál 
a mítoszteremtés jegyében (vö.: Jókai célkit_zése: „…írjunk mitológiát 1848-49-rQl!” – 
Wikipédia) mindenki tisztességes, becsületes ember, aki a magyarok oldalán áll, míg az 
ellenfél oldalán csak két szimpatikus személyiséget ismerünk meg, az osztrák Palvicz Ottót 
és az orosz Ramiroff Leonyint. Némileg más a helyzet Tolsztojnál. 

A Háború és béke elsQ részében Tolsztoj a szentpétervári szalonok világát mutatja be. 
Rosztovék fogadásán találkozunk egy cári szolgálatban álló német ezredessel, aki 

„magas, testes, vérmes német volt. Láthatólag h_séges katona és nagy hazafi. Sinsin 
szavaira megsértQdött.

– Hát azért, nad jo uram – mondta idegenszer_ kiejtéssel. – Azért, mert a csaszar tudja, 
mit csinal. Megmondta a kialtvanyjaban, hodj nem nezheti közömbösen az Oroszorszagot 
fenjegetQ veszélyt és hodj a birodalom biztonsaga, meltosaga…” (1. könyv: 77–78.).

Makai Imre, a regény fordítója ebben a kis töredékben két eszközzel érzékelteti, 
hogy az említett ezredes nincs teljesen birtokában az orosz nyelvnek: 1. MellQzi a hosz-
szú magánhangzókat. (Ezt az eredeti orosz szövegbQl természetesen nem vehette át). 2. 
Érzékelteti a szláv nyelvekre jellemzQ palatalizációból adódó problémát. Számunkra ez 
utóbbi eljárás érdekes. Azt a körülményt, hogy a német ezredes nem tud „lágyítani” – ami 
egyébként gyakori probléma a német anyanyelv_ek körében, ha magyarul, vagy oroszul 
beszélnek –, Tolsztoj nagyon pontosan bemutatja és megmagyarázza az olvasónak:

„ん £íö~½ ½▲¿Üïö▲ç▲ú ÇÜïÜÑíë – ï¡í£í¿ ÜÖ ç▲ÇÜçÜëóçí　 ~ ç½ñïöÜ ñ ó é ç½ñïöÜ 
á – £íö~½, ôöo ó½ä~ëíöÜë ~öÜ £Öí~ö.” (ゑÜúÖí ó ½óë: 1. könyv: 81).

Tolsztoj magyarázata nyelvészeti szempontból nem korrekt, hiszen például az úgyne-
vezett lágyság jelet, vagy a kemény jelet nem lehet „kimondani”. EttQl eltekintve azonban 
olyan módon érzékelteti a katonatiszt által használt orosz nyelv hiányosságait, hogy a 
regényalak nyelvhasználata teljesen megfelel a valóságban is megfigyelhetQ jelenségek-
nek. A német ezredes személyisége ennek révén is életszer_vé, hitelessé válik az olvasó 
szemében.

(Zárójelben jegyezzük meg, hogy Tolsztoj nemcsak ez esetben használja hibásan az 
egyszer_ nyelvészeti szakkifejezéseket. Egy franciául beszélQ orosz tiszt nyelvhaszná-
latáról például ezt írja: „ÑÜÇÜçíëóçí0àóú ¡í¢ÑÜ0 ßÜ¡çÜ”. Márpedig – mint tudjuk – 
ßÜ¡ça-t, azaz bet_t az orosz nyelvben sem „mondhatunk ki”. Tolsztojnak a £çÜ¡ /’hang’/ 
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szót kellett volna használnia. Makai nem javítja az író hibáját: „…szólt egy éles akkurátus 
hang, pontosan kiejtve minden bet_t”. Az ilyen apróságok természetesen a legcsekélyebb 
mértékben sem csökkentik a m_ értékeit, de érdekes megjegyezni, hogy olykor a legna-
gyobbak is hibáznak.) 

KésQbb – az austerlitzi ütközet elQtt – ismét felt_nik egy német származású ezredes, 
aki heves vitába keveredik egy orosz tábornokkal:

„Nadjon is tudom, kedjelmes uram!...Nem óhajtja ellátogatni az elQörsvonalba, és ön 
megláthat, hogy az edjáltalán nem alkalmas hadállás. És én nem akarok kiírtani az én 
ezredem az ön kedvéért.” (Háború és béke 1. könyv: 226.)

Makai remekül visszaadja az orosz eredetit, amennyiben a német ezredes oroszul 
nyelvtani hibákat vét, hibázik viszont akkor, amikor úgy beszélteti a katonatisztet, hogy 
neki is problémája van a palatalizációval, éppen úgy, mint a korábban már bemutatott 
bajtársának. Makai ott hibázik, hogy Tolsztojnál ez az ezredes tud „lágyítani”, csak a 
nyelvtant nem tudja:

„だôñÖá ó£çñïöÖÜ, çíüñ äëñçÜïêÜÑóöñ¿áïöçÜ. … ぞñÜÇÜÑÖÜ ¿ó äÜ¢í¿Üçíöá ç 
îñäó, ó ç▲ ßÜÑñöñ äÜï½Üöëñöá, ôöÜ ~öÜö äÜ£óîó　 Öó¡ÜÑí Öñ ÇÜÑÖ▲ú. é Öñ êÜôÜ 
óïöëñß¿　öá ïçÜ　 äÜ¿¡í Ñ¿　 çíüe ÜÑÜç¿áïöçóú.” (ゑÜúÖí ó ½óë: 1. könyv: 237). 

A német ezredesek – eltérQen Gárdonyi és Jókai említett hQseitQl – a legcsekélyebb 
mértékben sem komikus figurák. Lehet mosolyogni beszédükön, de a hibás orosz beszéd 
ez esetben sokkal inkább a realista jellemrajz része, mint a humor eszköze.

Turzó fQtáltos valódi hun. Nem „jövevény” a hunok között, mint némileg Tallérossy 
vagy Sárközi a magyarok között, illetve a német származású tisztek az orosz hadseregben. 
Turzó beszédhibás. Éppen úgy, mint Tolsztoj Gyenyiszovja, aki raccsol:

„ゎ’ÜïöÜç! ぢñö　 – ¡ëó¡ÖÜ¿ ç ~öo çëñ½　 がñÖóïoç…” (ゑÜúÖí ó ½óë. 4. könyv: 559).
Gyenyiszovnak ezt a jellemvonását azonban csak akkor ismerjük meg, ha oroszul ol-

vassuk a regényt, amelyben Gyenyiszov az r hangot következetesen g’-nek ejti. A fordí-
tásban azonban Gyenyiszov nem raccsol:

„– Rosztov! Petya! – kiáltotta ekkor Gyenyiszov…” (Háború és béke: 4. könyv: 132).
Talán e néhány példa is bizonyítja, hogy a szereplQk beszédmódja éppen úgy hozzátar-

tozik jellemük megformálásához, mint például megjelenésük, ruházatuk leírása.
3. Tegezés, magázás, megszólítás 
A megszólítási formák használata, a tegezés és a magázás „érzékeny jelölQje a társa-

dalmi viszonyrendszer alakulásának” (Répási 2010, 237), és érzékelteti az emberek egy-
máshoz való viszonyát (vö. ezzel kapcsolatban legújabban: Sándor 2012). 

Bornemissza Gergely tegezi a nála jóval idQsebb Sárközit. Nem azért, mert lenézné a 
cigányt, hanem azért, mert – a kor viszonyai között – iszonyatosan nagy a különbség egy 
királyi hadnagy és egy vándorcigány között. Baradlay Richárd – bár rangban magasan Pál 
úr felett áll – nem tegezi tiszti szolgáját („Terített rám, Pál úr?”), sQt – mint láttuk – Pál 
úr, ugyancsak magázó formában parancsolgat is gazdájának, néha alaposan le is szidja a 
„fiatalurat”. Mindezt megteheti, mert a kettejük közötti viszony ezt megengedi.

Érdekes megfigyelni, hogyan változik meg a tegezQ-magázó viszony, ha megváltozik 
két ember között a kapcsolat. A Baradlay fiúk természetesen tegezik egymást. Akkor 
azonban, amikor Buda ostrománál Ödön és Richárd igen súlyos vitába keveredik egymás-
sal, a következQ párbeszéd hangzik el közöttük:

„Richárd erre a harag és a katonai büszkeség dacával veté oda e szót:
– Mert gyáva vagy te is, mint minden civilista!
Megbánta ugyan mindjárt, hogy ezt mondta; de úgy tett, mintha valami nagyon derék 

tromfot adott volna neki.
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Ödön elsápadt, és nagy, lelkes szemeit öccsére meresztve, viszonzá, halk, de kemény 
hangon:

– Ezt még nekem az életben nem mondta senki. És ön sem mondta ezt megtorlatlanul” 
(457).

A haragvó Ödön viszonya megváltozott az Qt megsértQ öccsével szemben. A tegezQ 
formulát a rideg, távolságtartó önözés váltotta fel.

A Háború és békében a nyelvhasználatnak ilyen fajta változása teljesen „hektikussá” 
válik, amikor Tolsztoj az öreg Bolkonszkij herceg hangulatváltozásait érzékelteti az omi-
nózus leánykérés leírásakor:

„Hogy értsem! – kiáltotta haragosan az apja. – Vaszilij herceg kedvére való menynek 
tart, és feleségül kér a neveltjének. Hogy értse?! …Hát így értse! Én pedig tQled kérek 
választ.

– Nem tudom, ön hogy is … mon père – suttogta a hercegnQ.
– Én?! Én?! Hát mi vagyok én? Engem csak hagyjon ki a dologból. Nem én megyek 

férjhez. Mit akar ön? Ezt óhajtanám tudni.” (1. könyv: 278).
KésQbb az öreg herceg újra tegezi a lányát. Tolsztoj tehát – Jókaihoz hasonlóan – 

messzemenQen kihasználja a tegezQ–magázó fordulatokban rejlQ lehetQséget egy ember 
indulatainak ábrázolására, mint ahogyan Jókaihoz hasonlóan Q is érzékelteti e módszerrel 
az indulatoktól mentes emberi kapcsolatokat is. Az öreg Bolkonszkij természetes módon 
mindenkor – akár haragszik rá, akár nem – tegezi Alpaticsot, az intézQt, aki talán még tá-
volabb áll tQle a ranglétrán, mint Sárközi Bornemisszától, hiszen a herceg meg is verheti 
alkalmazottját, akinek lelkiismeret-furdalása van, mert el mert hajolni gazdája ütése elQl 
(Háború és béke: 1. könyv: 261).

 Andrej Bolkonszkij és Pierre Bezuhov barátok, mindketten az orosz fQnemesség tag-
jai, tehát gyakorlatilag egyenrangúak. Bezuhov – nyilván tisztelete, nagyrabecsülése jelé-
ül – magázza Andrejt, aki viszont tegezi Qt.

Talán e néhány példával is sikerült érzékeltetni: Gárdonyi, Jókai, Tolsztoj mesterien 
kihasználja a tegezésben, magázásban rejlQ lehetQségeket. 

Lehet, hogy indokolt lenne alaposan megvizsgálni, hogy például Tolsztoj, illetve re-
gényének fordítója mennyire a történeti valóságnak, a korabeli törvényi elQírásoknak 
megfelelQen használja a hivatalos megszólításokat, mint kegyelmes uram, asszonyom; 
méltóságos uram, asszonyom, de ez a kérdés terjedelmesebb tárgyalást igényelne, ami 
„szétfeszítené” e dolgozat kereteit, és nem járulna hozzá jelentQsen a nyelvhasználat és 
a szereplQk, illetve az adott szituációk közötti összefüggések vizsgálatához. Elégedjünk 
meg tehát ezzel a jelzésszer_ utalással! 

4. Játék a szavakkal 
„– Vicuska! Cicuska!
A lány fölemelte a fejét. Komoly csodálkozással nézett a rács felé.
– Cicuska! – ismételte Gergely csaknem kacagva.
– Cicus! Vicus! Gyere hát ide!” (Egri csillagok: 142).
Az Éva keresztnév becézQ alakjait játékosan használva napjainkban is bármelyik fiatal-

ember tud évQdni Éva nev_ barátnQjével, kedvesével. Gárdonyi Géza ezzel az egyszer_ 
eszközzel életszer_vé varázsolja azt a szituációt, amikor Bornemissza Gergely Budára 
érkezik, és hosszú idQ után találkozik Cecey Évával.

Jókai Mór regényében az egyik bécsi diákvezér jellemrajzához hozzátartozik, hogy 
rímekbe szQve fejti ki mondandóját:

„Mausmann Hugónak alkalma lett rákezdeni végeszakadatlan klapanciáit, amiket 
versben beszélésnek szokott nevezni, csak úgy jött egymásba a »Brüder« – »Günter« – 
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»die Freiheit« – »sich freut heut« – »Metternich« – »schmetter nicht« – »minister« – »hin 
ist er«.” (A kQszív_ ember fiai: 201).

A Háború és békében van egy jelenet, amikor a halálosan fáradt Nyikolaj Rosztov fe-
jében lovaglás közben francia és orosz szavak kavarognak, és kapcsolódnak össze játékos 
módon, miközben felt_nik emlékezetében az otthon, a család. Makai nagyon sikeresen 
fordítja ezt a részletet:

„A félhomályban az álommal viaskodó Nyikolaj egy dombon valami fehér foltot lát és 
ebbQl egész tudatfolyam bontakozik ki …

– Bizonyára hó az a folt, folt, - une tache! – gondolta Rosztov. De lám és mégse tás… 
Natása, húgom, fekete szempár. Na … táska…” (Háború és béke: 1. könyv: 321–322). 

A regényben viszonylag hosszasan olvashatjuk, hogyan szövQdnek egymásba a rímek, 
amelyek bizonytalanul megfogalmazott, vagy meg sem fogalmazott gondolatokhoz, gon-
dolatfoszlányokhoz kapcsolódnak. Karancsy László a következQket írja ezzel kapcsolat-
ban:

„Valahol itt kezdQdik a világirodalomban a szavak hangzásával való játszadozás, mint 
a gondolat szabad, a tudat és az akarat által kevésbé kötött áramlásának követésére irá-
nyuló törekvés” (1990: 126).

5. Különleges szavak
Agatha Christi egyik kisregényében a Poirot-sorozatból („Tragédia három felvonás-

ban” – Fordította: Siklós Márta. Budapest: Európa Könyvkiadó) olvashatjuk a követke-
zQket: „De a ruha frenetikus lett, egyszer_en frenetikus. … Most éppen ez volt a legújabb 
divatszó: minden „frenetikus” volt” (21). Jó megfigyelés: tény, hogy vannak olyan sza-
vak, amelyek egy adott korszakban különösen gyakran használatosak, vagy éppen egy 
adott korszakban t_nnek fel. 

A Háború és béke orosz változatában ez áll: „んÖÖí ぢíç¿ÜçÖí ¡íü¿　¿í Öñï¡Ü¿á¡Ü ÑÖñú 
Ü Öñ、 ß▲¿ Çëóää, ¡í¡ ÜÖí ÇÜçÜëó¿í (Çëóää ß▲¿ öÜÇÑí ÖÜçÜñ ï¿ÜçÜ ÜäÜöëñß¿　çüññï　 
öÜ¿á¡Ü ëñÑ¡ó½ó)” (1. könyv: 5.). MirQl van szó? Anna Pavlovna az 1800-as évek elején 
köhög. Betegségét gripp-nek nevezi. Ez a szó a zárójelbe tett írói megjegyzés szerint új 
szó volt, amit akkor még csak kevesen használtak. Tolsztoj tehát legalább hatvan évvel 
a leírt események után tudja, hogy a gripp (’influenza, nátha’) szó a tizennyolcadik szá-
zad végén, a tizenkilencedik század legelején került be az orosz nyelvbe, és fontosnak 
tartja azt is, hogy e tényre felhívja olvasói figyelmét. Tehát távolról sem úgy cselekszik, 
ahogyan némely – egyébként nem egyszer kiváló – középkori festQk cselekedtek, neve-
zetesen azok, akik például a Krisztus korabeli események résztvevQit középkori ruhákba 
öltöztették! Nem! Tolsztoj még ilyen apróságra is figyel, bizonyítandó, hogy nem saját 
koráról, hanem Napóleon és I. Sándor koráról van szó. És ami még érdekes: tökéletesen 
igaza van! Az orosz etimológiai szótár (Or. Et. Szótár 1986) ugyan nem közli, mikor ke-
rült be ez a szó az orosz nyelvbe, de a német etimológiai szótárban (Kluge 1999) az áll, 
hogy a német nyelvben a franciából átvett jövevényszót „seit etw. 1800 allgemein als 
Grippe” (azaz ’a Grippe szót általánosan kb. 1800 óta’) használják. A magyar Etimológiai 
Szótár (2006) pedig az influenza szó magyar nyelvi használatát 1791-ben határozza meg. 
Mindez azt bizonyítja, hogy Tolsztoj pontosan tudta, mikor került be a gripp szó az orosz 
nyelvbe, és képes volt arra, hogy ilyen nyelvészeti finomsággal is jellemezze regényének 
egyik (nem is igazán fQ, de viszonylag fontos) szereplQjét.

A szóhasználat, a nyelvhasználathoz hasonlóan éppúgy pontosíthatja, árnyalhatja egy 
irodalmi alak jellemvonásait, mint például az illetQ öltözéke, éppúgy lehet egy korszak 
apró, jellemzQ jegye, mint ahogyan jellemzQ jegy az adott kort más korszakoktól megkü-
lönböztetQ öltözködési szokás is.
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(„Idegen” nyelvek) Kíséreljünk meg elQször válaszolni egy nagyon egyszer_nek t_nQ 
kérdésre: Hány nyelvet ismert, beszélt Baradlay Ödön? Richárd ebbQl a szempontból 
egyáltalán nem bonyolult figura. Gyermekkori iskoláiról Jókai nem ír semmit. Evidens, 
hogy magyarul és németül gond nélkül beszélt (és valószín_leg – huszárkapitány lévén 
– kiválóan káromkodott is, bár ezt a finoman fogalmazó, kicsit talán pr_d Jókai Mór 
nem említi). JenQ nyelvtudásának „feltérképezése” is egyszer_ feladat: magyarul és né-
metül anyanyelvi szinten beszélt. Más nyelvrQl vele kapcsolatban nincs szó „A kQszív_ 
ember fiaiban”. Ödön nyelvismeretének behatárolása azonban némi fejtörést okozhat az 
olvasó számára. Az nem vitás, hogy Q is tud magyarul és németül, meg persze franciául. 
Valószín_, hogy diákként a latin és az ógörög nyelvvel megismerkedett, hiszen gyermek-
korában vagy egy jó nev_ református kollégiumban tanult, vagy nevelQi voltak. Az antik 
nyelvekkel mindenképpen foglalkoznia kellett. De vajon beszélt-e oroszul?! Könnyedén 
azt mondhatnánk, hogy igen, elvégre az orosz cári udvarban, az orosz „nagyvilági társa-
ságban” találkozunk vele elQször. Csakhogy – mint késQbb látni fogjuk – ebben a társa-
ságban a francia nyelvtudás fontosabb volt, mint az orosz. Igaz, hogy Ramiroff Leonyin 
cserkesz kedvese azonnal beleszeretett a délceg magyar fiatalemberbe, de lehetséges, 
hogy az anyanyelvén kívül a lány is csak franciául tudott, hiszen Q sem az „egyszer_ 
orosz emberek” között élt. Mintha erre a bizonytalanságra Jókai maga is felfigyelt volna, 
mert sokkal késQbb, amikor Ödön menekülni kényszerül az osztrákok elQl, és orosz fog-
ságba esik, az író maga is szükségesnek tartja megjegyezni: „tudott oroszul”. Csakhogy 
ugyanebben jelenetben az egykori barát angolul szólítja meg a menekülQ Baradlayt. Ödön 
tehát – valamilyen szinten – az angol nyelvet is ismerte. Összegezve: Baradlay Ödön 
minden valószín_ség szerint tanult latint és ógörögöt, anyanyelvként beszélte a magyar 
nyelvet. Tudott angolul, franciául, németül és oroszul. És vajon hány nyelvet ismert Lev 
Nyikolajevics Tolsztoj, Jókai Mór és Gárdonyi Géza? 

Lev Tolsztoj (*1828, Jasznaja Poljana – 1910, Asztapovo) anyja Volkonszkaja herceg-
nQ igen m_velt nQ volt. Három idegen nyelven beszélt és „oroszul is helyesen tudott írni”, 
ami – különösen a nQk körében – nagy szó volt a korabeli Oroszországban. Tolsztoj még 
kisgyermek volt, amikor édesanyja meghalt. Hamarosan követte Qt az apa is, aki szintén 
m_velt, olvasott ember volt. A fiatal Tolsztoj – testvéreivel együtt – Pelageja Iljicsnyina 
Juskova hercegné, született Tolsztoj grófnQ házában, Kazányban nevelkedett. Az orosz 
arisztokrácia legfelsQ köreihez tartozó Tolsztojt az ilyen családokban szokásos módon 
magántanárok, francia, illetve német nevelQk tanították. A nevelQk neve is ismert orosz 
forrásokból (vö.: Hetényi 2000, ill. http://members.iif.hu/ ponticulus/ rovatok/ hidverok/ 
tolsztoj.html). Tolsztoj 1828-ban, 16 éves korában beiratkozott a Kazanyi Egyetem keleti 
nyelvek fakultására, mert diplomata akart lenni. Az egyetemen angol, francia, német, 
latin, arab, török és tatár nyelvbQl sikeres nyelvvizsgát tett, majd 1857-ben és 1858-ban 
másfél évet Németországban, Svájcban, Angliában, Olaszországban és Franciaországban 
töltött. Egyik rokonának feljegyzése szerint három hónap alatt olyan szinten megtanulta 
az ógörög nyelvet, hogy képes volt olvasni a klasszikusokat, „mert nagyon érdekelte ez 
a nyelv”. Valószín_síthetQ, hogy valamennyire olaszul is tudott. Lev Tolsztoj tehát – az 
orosszal együtt – legalább 10 nyelvet ismert használható szinten.

Jókai Mór (*1825, Komárom – 1904, Budapest) elQkelQ nemesi családból szár-
mazott. Demokratikus meggyQzQdése miatt változtatta meg a nevét Jókayról Jókaira. 
Pozsonyban német, latin és görög nyelvet tanult, majd apja halála után Komáromban 
Vály FerenctQl, késQbbi sógorától három év alatt megtanult angolul, franciául és olaszul. 
M_kedvelQ nyelvész volt. Jókai Mór a magyar nyelvvel együtt legalább hét nyelvet is-
mert magas színvonalon.
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Gárdonyi Géza (*1863, Agárd(puszta) – 1922, Eger) apja (Ziegler Sándor) – koráb-
ban viszonylag vagyonos bécsi polgár – elszegényedett, de gyermekeinek taníttatására 
nagy gondot fordított. Gárdonyi az egri Érseki TanítóképzQben szerzett oklevelet. Idegen 
nyelveket inkább autodidaktaként tanult, de legalább a latin és a német nyelvvel valószí-
n_leg már diákkorában megismerkedett. Külföldi útjai alapján arra következtethetünk, 
hogy foglalkozott a francia, az olasz és a török nyelvvel is. Nyelvtudományi érdeklQdésé-
rQl több száz oldalas feljegyzései tanúskodnak.

Megállapíthatjuk, hogy akkor, amikor Tolsztoj, Jókai, Gárdonyi idegen nyelven szó-
laltatja meg regényének egy-egy alakját, nem egyszer_en szótárakból „összefabrikált” 
idegennyelv-használatról van szó. A háttért mindhármuk esetében óriási nyelvtudás, a 
nyelvek, a nyelvtudomány iránti érdeklQdés szolgáltatja, még akkor is, ha – mint errQl 
Tolsztoj esetében már volt szó – nem mindig „szQrszálhasogató pedantériával” használták 
a nyelvészeti szakkifejezéseket.

(A francia nyelv) A Háború és békében – Tolsztoj más m_veitQl eltérQen – igen nagy 
szerepe van a francia nyelvnek. Indokoltnak t_nik, hogy az idegen nyelvi nyelvhasználat 
vizsgálatakor elQször ezzel a kérdéssel foglalkozzunk.

Az egyik Tolsztojról szóló, 1976-ban készült egyetemi jegyzetben a következQket ol-
vashatjuk: „ゑñÑÜàñú öñ½Üú »ゑÜúÖ▲ ó ½óëí« 　ç¿　ñöï　 ÖíëÜÑÖÜ äíöëóÜöóôñï¡í　 öñ½í” 
(Hajnádi – Diósi – CsQzik 1976: 271), azaz „a »Háború és béke« cím_ regény vezérmotí-
vuma népies, hazafias téma”. KésQbb ugyanebben a könyvben a szerzQk idézik az írónak 
a feleségéhez intézett szavait: „ … ¿0ßó¿ ½▲ï¿á ÖíëÜÑÖÜ0 …” ( ’szerettem a népies 
gondolatokat’), és „ … 　 ïöíëa¿ï　 äóïíöá óïöÜëó0 ÖíëÜÑí …” (’arra törekedtem, hogy 
a nép történelmét írjam meg’) (273). A mintegy 20 évvel késQbb megjelent monográfiá-
ban többek között ez áll: „Lev Tolsztoj regényeiben az orosz felsQ társadalmat ábrázolta 
(szemére is vetették ezt), az emberi, általános humánumot képviselte, amellyel igen nagy 
hatást tett az európai kortársakra” (Font–Krausz–Niederhauser–Szvák 1997: 414). Némi 
ellentmondást felfedezhetünk a két állításban: Tolsztoj végül is az „egyszer_” orosz nép 
életét, történelmet, vagy az orosz arisztokrácia életét akarta bemutatni, ezt vagy azt írta 
le? A két ellentmondásosnak t_nQ állítás egyszerre igaz: Tolsztoj teljes kör_ képet adott az 
orosz életrQl, az orosz néprQl, arról a korról, amelyben regényének, regényeinek szereplQi 
éltek. A Háború és békében sokat olvashatunk a jobbágyokról, a „muzsikokról”, a kato-
nákról, az egyszer_ emberek sorsáról gondolatairól, világlátásáról, és persze sokat olvas-
hatunk az arisztokraták életérQl is. Talán még azt is mondhatnánk, hogy a Háború és béke 
klasszikus családregény, hiszen a fQszereplQk négy arisztokrata család (a Bolkonszkij és 
a Kuragin hercegi, a Rosztov és a Bezuhov grófi család) tagjai. A háttér – nyilvánvalóan 
fontos háttér – a napóleoni háborúk kora. 1976-ban jobban „illett” hangsúlyozni a „népi” 
vonulatot. Kétséges azonban, hogy az arisztokrata származású írót bírálni kell-e azért, 
mert az orosz arisztokraták életérQl (is) ír. Látszólag ezek a kérdések nem kapcsolódnak 
közvetlenül a nyelvhasználat kérdéseihez, de ez csak a látszat. Tolsztojt azért is bírálták, 
mert – egyes kritikusok szerint – túl nagy helyet foglal el a regényben a francia nyelv. 
Márpedig – és ebben teljesen igaza van az 1976-ban kiadott jegyzet szerzQinek – a francia 
nyelv használata elkerülhetetlenül fontos a történelmi atmoszféra megteremtése céljából, 
illetve kétségkívül segíti az olvasót abban, hogy érzékelje, milyen távolság választotta el 
az orosz arisztokratákat az „egyszer_ orosz emberektQl” (Hajnádi–Diósi–CsQzik i. m.: 
280). Annyit talán még hozzátehetünk ehhez, hogy a francia nyelv gyakori használata 
egyes fejezetekben hozzásegíti az olvasót ahhoz, hogy tökéletesen reálisnak t_nQ ké-
pet kapjon a korabeli orosz arisztokrácia m_veltségérQl, világlátásáról, életérQl. Agatha 
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Christie már említett kisregényében is olykor-olykor megszólalnak a regényalakok fran-
cia nyelven („M. Poirot felállt és meghajolt: Enchanté, monsieur!” (64). … „– Maman! 
– nyafogta egy idQközben elQkerült francia kislány – Joue avec moi.” (65), de ennek 
csak annyi funkciója van, hogy az írónQ jelezni kívánja, hogy a regényalak francia nem-
zetiség_. M. Poirot esetében, akinek az anyanyelve francia, a francia nyelv esetenkénti 
használatával Agatha Christie azt is hangsúlyozza, hogy a belga nyomozó „más”, mint az 
angolok, tehát a sajátos nyelvhasználat a jellemrajz fontos kiegészítQ eleme. 

Lev Tolsztojnál a francia kifejezések használatának, a francia nyelven folytatott párbe-
szédeknek, a hosszú francia nyelv_ leveleknek lényegesen több feladat jut, mint Agatha 
Christienél. Amikor Tolsztoj francia nyelven szólaltatja meg arisztokrata hQseit eleget 
tesz annak a követelménynek, hogy realista módon mutassa be a „nagyvilági társaság” 
életét, de ezen kívül is – éppúgy, mint az anyanyelvi szóhasználat révén – ráirányítja az 
olvasó figyelmét számos fontos részletkérdésre. 

1. Világossá válik az olvasó számára, hogy az orosz arisztokrácia számos képviselQje 
jobban beszélt franciául, mint oroszul, esetleg nem is tudott oroszul.

Hélène (V. Kuragin lánya, P. Bezuhov elsQ felesége) nyelvhasználatáról – többek kö-
zött – a következQket tudjuk meg:

„Ah maman, ne dites … – szólalt meg Hélène és franciául folytatta a beszélgetést, mert 
úgy érezte, ha oroszul beszél, mindig marad valami homály a dologban” (3. könyv: 290).

Hélène öccse „Hippolyte herceg … olyan orosz kiejtéssel beszélt akár azok a franciák, 
akik legfeljebb egy évet töltöttek Oroszországban” (1. könyv: 29).

A Kuraginok a „negatív, nem igazán szimpatikus szárnyát” képviselik az orosz arisz-
tokráciának. A nyelvtudást illetQen nem jobb azonban a helyzet az egyik fQhQs, a mindin-
kább pozitív személyiségjegyeket felöltQ Pierre Bezuhov esetében sem:

„Pierre … maga sem tudta, mit fog mondani, de igen élénken kezdte, néha egy-egy 
francia szó szaladt ki a száján, oroszul pedig könyvíz_en fejezte ki magát” (3. könyv: 97).

Pierre elvont dolgokról nem szokott, nem tudott oroszul beszélgetni, viszont alkalom-
adtán franciául káromkodott. Amikor megbotlik így kiált fel: „– Quediable!” Márpedig 
– állítólag – az ember azon a nyelven átkozódik, amely nyelven igazán jól tud beszélni.

Kutuzov nyelvhasználatáról egész dolgozatot lehetne írni. Itt csak egyetlen jellemzQ 
esetet említek meg. A franciák elleni hadjárat során az orosz fQvezér Félicité de Genlis 
(1746–1830 – francia írónQ, az Orleans-ház gyermekeinek, többek között Lajos Fülöpnek, 
a késQbbi „polgárkirálynak” a nevelQnQje) regényét a „Les chevaliers du cygne” ’A hattyú 
lovagjai’ cím_ regényét olvassa. Olyan ez egy kicsit, mintha Aetius a catalaunumi ütközet 
elQtt egy hun regényt olvasott volna. (Tulajdonképpen képes lett volna rá, mert a fogság-
ban megtanulta a hun nyelvet. Kétséges azonban, hogy rendelkezésére állt-e hun nyelven 
írt regény!) Ezzel kapcsolatban talán annyit még érdemes megjegyezni, hogy Félicité de 
Genlis nagyon ismert lehetett Oroszországban. Az egészen fiatal Nyikolaj Rosztov roko-
nának, barátnQjének, elsQ szerelmének, Verának, a Madame de Genlis gúnynevet adta (1. 
könyv: 58).

2. Oroszországban erény volt jól beszélni franciául.
„– Ejha, de ügyesen forog a nyelv! Úgy még az a francia se gyQzi szusszal. No lássuk, 

mit tudsz, Szidorov!...
– Várj, hallgasd. Csakugyan ügyes! – felelte Szidorov, akirQl azt tartották, hogy meste-

rien beszél franciául.” (1. könyv: 212.)
Szidorov mellékszereplQ, nem arisztokrata, de tekintélye van, adnak véleményére, mert 

„mesterien beszél franciául”. A tekintélyes, okos emberek általában jól beszélnek franci-
ául, a kevésbé tekintélyesek többnyire gyengén.
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Az öreg Bolkonszkij herceg – bár már kicsit szenilis –, korábbi érdemei alapján nagy 
tekintélynek örvend, és „kit_nQ franciasággal” beszél. Az öreg Rosztov gróf viszont, aki 
meglehetQsen bizonytalan pozícióban van „hol oroszul, hol franciául beszél, magabizto-
san, de nagyon rosszul”. 

Az, hogy valaki jól tud franciául, nem jelenti azt, hogy feltétlenül okos ember. Hélène 
Kuraginát – bár válása után az egyik társaság csodált központjává válik, és mint láttuk, 
biztosabb a francia, mint az orosz nyelvtudása – Tolsztoj egyáltalán nem bölcs, okos nQ-
ként mutatja be. Öccse pedig, Hippolyte herceg (igazi „degenerált” arisztokrata), általá-
ban szamárságokat mond – francia nyelven. 

Tehát: aki tekintélyes és okos, jól tud franciául, de a franciául, illetve az akár több ide-
gen nyelvet beszélQk között is vannak kimondottan buta emberek!

A francia kifejezések használata nagyon sok esetben szolgál egy-egy szituáció plaszti-
kus bemutatására, illetve a szereplQ gondolatainak illusztrálására. 

Napóleon menekülésekor a kozákok – állítólag – majdnem elfogták a császárt. Ezzel 
kapcsolatban a következQ, jellemzQ mondatot olvashatjuk: 

„…Amikor les enfants du Don csaknem elfogták a tulajdon hadserege közepén…” (4. 
könyv: 119).

Más esetben a katonák parancsot kapnak, hogy „…à la maraude szerezzenek maguknak 
élelmiszert…” (4. könyv: 90).

Moszkvában Napóleon megparancsolta, hogy „…ramenet les popes és kezdjék meg 
újra az istentiszteleteket a templomokban” (4. könyv: 90).

Tolsztoj Háború és béke cím_ regényére nagyon jellemzQ az a megoldás, hogy a fo-
lyamatos orosz nyelv_ szövegben, akár egyetlen mondaton belül is megjelenik egy-egy 
francia kifejezés. Jókai Mór régi, eredeti nyelv_ regényeiben hemzsegnek a latin, vagy a 
latin nyelvre visszavezethetQ kifejezések. Jókai tudniillik úgy írt, hogy a magyar kifeje-
zésekkel „egyenrangúakként” kezelte a korabeli m_velt közbeszédben is gyakran használt 
közkelet_, a m_velt emberek számára minden további nélkül érthetQ idegen, fQként latin 
eredet_ kifejezéseket. Tolsztojnál más a helyzet. A francia kifejezések ilyen tömegben, 
más m_veiben nem fordulnak elQ. A „les enfants du Don” (’a Don fiai’), „à la maraude” 
(’martalóckodással’), „ramenet les popes” (’hívják vissza a pópákat’) típusú kifejezések 
részben hozzájárulnak a korabeli hangulat felidézéséhez, részben kiemelnek, pontosíta-
nak egy-egy részletet. Érdekes és jellemzQ például, hogy amikor Tolsztoj Napóleonról 
vagy I. Sándorról mond el valamit meglehetQsen következetesen a ÇÜïÜÑíëá (’uralko-
dó’), vagy az ó½äñëíöoë (’császár’) szavakat használja. Napóleon viszont, amikor arról 
beszél, hogy le fogja rombolni az Qsi Moszkvát, akkor az mondja, hogy „egy szavamba, 
egy intésembe kerül, és elpusztul ez az Qsi fQvárosa des Czars…” (3. könyv: 327). Ez 
esetben a cár szónak (amely jellemzQ módon franciául hangzik el) sajátos többréteg_ 
konnotációt tulajdoníthatunk: a fejlett nyugat képviselQje megveti az elmaradott keletet, 
de társul ehhez valamiféle félelem is az ismeretlentQl, a cár ugyanis egy kicsit más, mint 
a nyugat királyai, császárai.

3. A regény szereplQi közül többen nagyon tudatosan arra használják a francia nyelv_ 
megnyilatkozásaikba f_zött orosz nyelv_ mondatokat, kifejezéseket, hogy megvetésü-
ket fejezzék ki beszélgetQtársukkal szemben. Andrej Bolkonszkij herceg például, aki – 
egyébként, mint nagyon tekintélyes férfiú nemcsak franciául, hanem olaszul is igen jól 
tudott (vö.: 1 könyv: 24) – oroszul beszélt az egyik tábornokkal, „de azzal a francia kiej-
téssel, ahogyan akkor beszélt, ha megvetQen akart beszélni” (1. könyv: 300). Bilibin (az 
orosz diplomata) „továbbra is franciául beszélt, csak azokat a szavakat mondta oroszul, 
amelyeket megvetQen hangsúlyozni akart” (1. könyv: 187).
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A Háború és béke orosz arisztokratáinak többsége mindent szeret, ami francia. 
Számukra a „nagy korszak” II. (Nagy) Katalin cárnQ kora, amikor az orosz elit átvette 
a francia kultúrát, megismerkedett a francia felvilágosodás eszméivel, a francia iroda-
lommal, a francia m_vészettel. Ez az élmény magával ragadta a következQ generációt is. 
Igaz, hogy Bonaparte parven_ volt az immár csaknem két évszázados múltra visszatekin-
tQ Romanovokhoz képest. Igaz, hogy tábornokainak többsége „elsQ generációs” herceg, 
király volt. Az sem számított, hogy a „kis káplár” sorozatosan tönkreverte a büszke cári 
hadsereget (is). Mindennek ellenére az oroszok szemében mindaz, ami francia volt, jó 
volt, példa volt, követendQ volt. És akkor Napóleon Nagy Hadserege megtámadta az 
orosz földet, az orosz hazát! Ezzel minden megváltozott Oroszországban. 

Marja hercegnQ Julie nev_ barátnQjével (a névhasználatra röviden még visszatérek) 
hosszú leveleket váltott francia nyelven. Amikor a Nagy Hadsereg katonái Borogyino felé 
masíroztak Julie így kezdte levelét:

„Oroszul írok Önnek kedves jó barátnQm…, mert gy_lölök minden franciát, a nyelvüket 
hasonlóképpen, annyira, hogy hallani sem bírom…” (3. könyv: 109).

Golicin herceg oroszul tanul (3. könyv: 87). Az egyik szentpétervári társaságban bünte-
tik a gallicizmusok használatát (3. könyv: 180). A nagyvárosok utcáin veszélyes franciául 
beszélni. Az oroszok tehát meggy_lölték a korábban oly’ annyira szeretett franciákat, sQt 
a francia nyelvet is. Érdekes, hogy sem Jókai Mór, sem Gárdonyi Géza nem ír egyet-
len sort sem arról, hogy a tizenhatodik, illetve a tizenkilencedik században élt magyarok 
gy_lölték volna a török, vagy a német nyelvet. A regénybeli Török Bálint  – tekintsünk 
most el attól, mennyiben ábrázolta Qt reálisan Gárdonyi (vö. errQl pl.: Nemeskürty 1966: 
339) – ugyan hol a törököket, hol a németeket kaszabolja, de fiainak és Bornemissza 
Gergelynek a latin és a görög nyelv mellett a török és a német nyelvet is tanulnia kell. 
A Baradlay fiúk korára a magyarság már lényegében véve megvívta a csatát a magyar 
nyelv fennmaradása érdekében. Ödön is, Richárd is fegyverrel harcol az osztrákok ellen, 
de a német nyelvvel szemben semmilyen ellenszenvet nem éreznek. (Richárd esetében 
különösen sok bonyodalmat okozna a német nyelvvel szemben táplált ellenszenv, hiszen 
osztrák lányt vesz feleségül, Bécsben ajánlatos/kell neki élnie.) Ödönt hellyel-közzel az 
menti meg a fogságtól és végsQ soron a kivégzéstQl, hogy tud oroszul. Jókai és Gárdonyi 
hQsei tehát – eltérQen Tolsztoj hQseitQl – olyan helyzetben, amely nagyon is hasonlít a 
korábbi, illetve késQbbi magyarországi helyzethez – az idegen nyelveket nem érzelmi, 
hanem nagyon is racionális alapon használják és értékelik.

Az is igaz, hogy a francia nyelvvel szemben táplált ellenséges érzület nem minden 
oroszt ragadt magával. A többször emlegetett Rasztopcsin gróf, Moszkva kormányzója 
és I. Sándor cár Moszkva elfoglalása után is franciául levelez egymással, és Kutuzov is – 
mint láttuk – zavartalanul olvassa a francia nyelv_ regényt, miközben nyilvánvalóan azon 
töri a fejét, hogyan gyQzze le az ellenséges francia hadsereget.

Sokat foglalkoztam a francia nyelvhasználat kérdésével, de ez valóban egészen kü-
lönös sajátossága a Háború és béke cím_ regénynek. (Valószín_nek t_nik, hogy éppen 
a franciák, akik anyanyelvükön olvassák a regényt képesek a legkevésbé érzékelni a 
tizenkilencedik századi orosz arisztokrácia egyik fontos sajátosságát, hiszen ha egyszer 
minden franciául van, nem annyira felt_nQ, mekkora szerepet is játszott ez a nyelv, és a 
francia kultúra az orosz fQnemesek és az orosz felsQ értelmiség köreiben.)

MielQtt lezárnám ezt a részét értekezésemnek, két dolgot talán még indokolt megjegyezni. 
1. A névhasználat nagyon határozottan két csoportra osztja a fQszereplQket. A Rosztov 

és a Bolkonszkij családban a keresztnevek Natasa, Nyikolaj, Petya, Andrej, Marja. Csupa 
igazi orosz név. A Kuragin családban csak az öreg herceg Vaszilij, a gyerekek már Hélène, 
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Anatole, Hippolyte. A Bolkonszkijok és a Rosztovok is beszélnek franciául, de Qk még 
Qrzik a „jó orosz” hagyományokat, és alapvetQen derék emberek. Kuraginék már az el-
franciásodás útjára léptek. A család tagjainak világszemlélete, magatartása nem igazán 
„comme il faut” Tolsztoj álláspontja szerint. (Az öreg Bolkonszkij herceg nem örül annak 
a bizonyos lánykérésnek. Igaz, hogy sem Q, sem a lánya „nincs oda” a Rosztov családért 
sem.) A fiatal Bezuhov gróf Pierre, de Q megy keresztül a legteljesebb jellemfejlQdésen: a 
köztörvényes b_nözés határait súroló Qrültségeket elkövetQ iszákos, a nyugatot majmoló, 
zavaros eszméket követQ fiatalemberbQl kit_nQ, feleségét szeretQ orosz családapa, valódi 
„Pjotr” válik. Az olvasó emlékezetében azonban mindörökre Pierre Bezuhov marad.

2. Felmerülhet bennünk – sajátos kritikai megjegyzésként – az a kérdés, hogy „vajon 
jó üzlet volt” Tolsztoj részérQl ilyen gyakorisággal, ilyen terjedelemben francia nyelven 
megszólaltatni regényének hQseit? Nem riasztotta el ez a módszer az olvasókat?

Az egyik már idézett történelmi témájú monográfiából (Font–Krausz–Niederhauser–
Szvák 1997) megtudhatjuk, hogy az 1897-es népszámlálás adatai szerint Oroszország 
lakossága mintegy 126 millió volt. Mintegy 123 millióan a „mescsanyinok” (’dolgozó, 
munkás’), a muzsikok (’paraszt’) és a kozákok körébe tartozott. Ezek az emberek nagy 
valószín_séggel orosz nyelven sem olvastak hosszú regényeket, mert nem igazán tudtak 
olvasni, vagy nem volt idejük az olvasásra, pénzük könyvvásárlásra. A fennmaradó 3 
millió (a nemesek, a papok, a (nagy)polgárok) nagyobb része viszont – ha akart – fran-
cia nyelven még a tizenkilencedik század végén is ugyanolyan könnyedén olvasott, mint 
orosz nyelven, mert e rétegekbQl nagyon sokan továbbra is francia nevelQktQl, nevelQ-
nQktQl tanulták az idegen nyelvet, vagy színvonalas középiskolákban sajátították el azt. 
Tolsztoj tehát joggal gondolhatta azt – ha egyáltalán foglalkozott ezzel a kérdéssel –, 
hogy potenciális olvasóinak több százezres tömegét a francia nyelv nem fogja elriasztani.

A Háború és béke hQsei azonban nemcsak franciául, hanem németül is tudnak. MielQtt 
azonban a „német kérdésre” rátérnénk, foglakozzunk röviden azzal, hogyan és milyen 
idegen nyelveken beszélnek Jókai Mór és Gárdonyi Géza regényalakjai!

(Idegen nyelvek a magyar regényekben) Özvegy Baradlayné francia nyelven értesíti 
Ödönt férje haláláról (47). Lánghy Aranka autodidakta módon, „magától” tanulta meg a 
francia nyelvet. A francia kultúra tehát nem idegen a vidéki magyar nemességtQl, de iga-
zán széles körben a viszonylag m_velt magyarok az idegen nyelvek közül (a latin mellett) 
természetesen a német nyelvet ismerik. Jókai – bár inkább csak utalásszer_en – de az 
adott szituációt nagyon pontosan jellemezve idézi a bécsi dialektust:

„– De mi az ördögöt csináltál Léni! – pörölt rá a fogadott Fra Mám. – Elment az 
eszed, hogy ablakokat hajigálsz be, s így megszalajtasz engem is meg Fra Kodlt is? Tu 
nárische Krédl!” (231).

Meg kell azonban említeni azt is, hogy Jókai – egy kicsit talán a magyar iskolarendszer 
hibáit is kritizálva – utal arra, mennyire „szobatudósok” kerültek ki olykor a tekintélyes 
magyar kollégiumokból. A „lázadó” Lánghy tiszteletes, aki saját világában nagyon is har-
cias személyiség, Bécsben teljesen elveszett ember, hiszen „diákul, görögül, hebreusul 
meg jóformán arabusul is” (72) beszél, de németül nem.

Olykor Gárdonyi Géza hQsei is megszólalnak idegen nyelveken. Az idegen nyelv_ mondatok 
minden esetben akkor hangzanak el, amikor az idegen nyelv használata egyértelm_en indokolt.

Bornemissza Gergely Eger felé közeledve találkozik az évek óta nem látott Sárközivel, 
aki nem ismeri meg. Gergely ekkor törökül folytatja a beszélgetést „Alláh isini raszt 
getirzüm!” (307) amivel eléri, hogy Sárközi képes azonosítani személyét. A szituáció 
teljes mértékben életszer_, a török nyelv_ mondat idézése minden szempontból jogos.
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Azt, hogy Dobó István meglehetQsen gyengén, de használható módon ismeri a német 
nyelvet, Gárdonyi ugyancsak meggyQzQen illusztrálja: 

„– Kunntág majszter Fáyrich! Venn szi szagsz, bor, dann bekommen szi keine pulver, 
veil dasz bor keine pulver iszt szondern vein.

Épp oly rosszul beszélt németül, mint a pattantyus magyarul, de azért megértették egy-
mást” (318).

Ez a rövid idézet tanúsítja azt is, hogy Gárdonyi az idegennyelv-használattal kapcsolat-
ban is minden apróságra figyelt. Például pontosan tudta, hogy a németek nehezen képesek 
különbséget tenni a magyar b és p között.

Gárdonyinak abban is igaza lehetett, hogy a tizenhatodik századi furcsa török–magyar–
délszláv világban nem csak a felsQ tízezer köreiben voltak „poliglott” emberek.

„– Mi nyelven beszélsz? – kérdezi Gergely törökül.
A vajda felvonja a vállát.
– Amilyen nyelven kérdeznek, fQméltóságú ifjú vitéz uram…” (239).
Jókai és Gárdonyi regényeiben az idegen nyelvi fordulatoknak természetesen nincs 

akkor szerepük, mint a francia nyelvnek a Háború és békében. Ugyanakkor viszont mind-
két magyar író ugyanolyan gondosan kezeli az idegen nyelvi nyelvhasználat kérdését, 
mint Lev Tolsztoj. JellemzQ az is, hogy Gárdonyi Géza – Jókai Mórtól kicsit eltérQen, 
Tolsztojhoz hasonlóan – a tolmácsokra, a tolmácsolás tényére is mindig utal, amikor 
ennek szükségességét látja. Modern (amerikai) filmekben elég gyakran megesik, hogy 
találkozik – mondjuk – egy olasz fiú és egy amerikai lány, akik minden probléma nélkül 
azonnal megértik egymást. Milyen nyelven? – ennek tisztázására nem nagyon jut idQ, 
mint ahogyan az is ritka, hogy tolmács jelenik meg egy filmben. (A mai filmek sokkal 
dinamikusabbak, sodróbbak, mint akár a húsz évvel ezelQttiek. A tolmácsolás idQigényes 
tevékenység, a rohanó világban pedig nincs idQ!) 

Tolsztojnak az arisztokrata világ ábrázolásakor nem kell gondot fordítania a tolmácso-
lás kérdésére, mert nincs szükség tolmácsra. Amikor azonban különbözQ nációhoz tartozó 
tábornokok vitatkoznak egymással az orosz vezérkarban, az író pontosan megmondja, ki 
kinek tolmácsol. Pfuel tábornok például németül beszélt. Az olasz származású Paulucci 
viszont „…nem tudott németül, így hát franciául tett fel kérdéseket. Wolzogen segítségére 
sietett fQnökének – az viszont franciául beszélt gyatrán –, és tolmácsolni kezdte a szavait, 
de alig gyQzte, mert Pfuel hadarva bizonygatta:…” (3. könyv: 54).

JellemzQ, hogy Tolsztoj – ahogyan ezt a francia nyelvvel kapcsolatban is gyakran meg-
figyelhettük – sok esetben nem teljes német mondatok idézésével, csak német kifejezések 
betoldásával érzékelteti az idegen nyelv használatát:

„– Vagy itt van a támadás terve von diesem italienischen Herrn, sehr schön. Vagy a 
visszavonulás. Auch gut” (3. könyv: 53).

A fogságban lévQ Pierre Bezuhov tolmácsol a Nagy Hadsereg francia és bajor szár-
mazású katonái között, mert „tud németül”, jegyzi meg Tolsztoj (3. könyv: 371), akinek 
arra is van gondja, hogy közölje, Moszkva megszállásakor az egyik francia származású 
moszkvai boltos „csapott fel” tolmácsnak. Gárdonyi Géza pontosan tudja, hogy ami-
kor Török Bálint elQször találkozott a szultánnal „a tolmács Szulejmán pasa volt…” 
(134). Amikor a magyar fQurak a gyermek János Zsigmonddal meglátogatták táborában 
Szulejmánt, a tolmács „latinul szólott” (164).

(A német nyelv szerepe a Háború és békében) Tolsztoj regényébQl az derül ki, hogy az 
oroszok a tizenkilencedik században nem szerették a németeket. A „német alaposság” az 
oroszok szemében inkább negatív, mint pozitív tulajdonságnak számított.
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„Ha egyszer a németek elkezdik a szQrszálhasogatást, vége hossza nincs” – állapítja 
meg Andrej herceg (1. könyv: 301).

Magának Tolsztojnak sincs jó véleménye a körülményeskedQ német hadvezetésrQl. Az 
Austerlitz elQtti eseményekrQl többek között megtudjuk, hogy a haditervet „németek” 
készítették:

„»Haditerv a Kobelnic és Szokolnic mögötti hadállás megtámadására«. A haditerv 
igen bonyolult és nehéz volt. Az eredeti haditerv így szólt:

Da der Feind mit seinem linken Fluegel an die mit Wald bedecktem Berge lehnt 
und sich mit seinem rechten Fluegel laengs Kobelnitz und Sokolnitz hinter die dort 
befindlichen Teiche zietet, wir im Gegenteil mit unserem linken Fluegel seinen rechten 
sehr debordien…” (1. könyv: 315–316), 

és folytatódik a tíz soros bonyolult német mondat, amellyel Tolsztoj nemcsak a német 
hadvezetés, hanem a német fogalmazási mód (fölöslegesen) bonyolult voltát is ironikus 
módon mutatja be olvasójának. 

Arra, hogy a „németek” mindent túlbonyolítanak késQbb is visszatér:
„A Toll fogalmazta hadparancs nagyon jó volt. Akárcsak az austerlitzi hadparancsban, 

itt is meg volt írva, noha nem németül: „Die erste Colonne marschiert ide és ide, die 
zweite Colonne marschiert oda és oda, és így tovább” (4. könyv: 78).

Miközben – Tolsztojjal együtt – a németeket „szapuljuk”, figyeljünk fel arra is, hogy 
Tolsztoj – amikor véleménye szerint a helyzet megkívánja, mint említettem – német 
nyelv_ szövegeket, kifejezéseket éppen olyan természetesen f_z be az orosz nyelv_ szö-
vegbe, mint francia nyelv_ szövegeket, kifejezéseket. Bírálat ide, bírálat oda, Tolsztoj 
éppen olyan biztonsággal használja a német nyelvet, mint a franciát. Joggal feltételezi azt 
is, hogy olvasóinak sem okoz ezzel gondot, hiszen a korabeli Oroszországban talán még 
többen beszéltek, értettek németül, mint franciául, mert az iparosodás sokkal inkább az 
Oroszországban letelepedett németek segítségével ment végbe, mint közvetlen francia se-
gítséggel. EttQl függetlenül az oroszok a németekben azt is ellenszenvesnek találták, ami 
– ha semlegesen szemléljük a dolgokat – nem az. A német származású Berg, aki kétségkí-
vül karrierista, de Qszintén orosszá, a cár h_ szolgájává kíván lenni, és mindenképpen sze-
retne az orosz felsQ osztályok elfogadott tagjává lenni „kifogástalanul megmosakodott, 
megfésülködött, kifogástalan öltözék_, üde, rózsás arcú” (1. könyv: 72) gárdatiszt volt. 
Érdekes módon a kifogástalan megjelenést is (erre késQbb még visszatérek) a németek 
rovására írják!

Van aztán még egy gond a németekkel! Nem mindig tudjuk teljes bizonyossággal meg-
állapítani, hogy az adott szituációban pontosan kikrQl is van szó. Bajorokról, poroszokról, 
vagy éppen osztrákokról? Olykor a német szó gy_jtQfogalom jelölésére szolgál, olykor 
viszont elkülönülnek a nációk.

„…de most, különös élvezettel és természetességgel, a bárgyú németeket tették meg 
a z_rzavar okául, és mindnyájan szentül hitték, hogy veszedelmes kavarodás támadt, és 
hogy ezek a virslizabálók idézték elQ” – olvashatjuk az austerlitzi ütközet leírása elQtt (1. 
könyv: 327).

A németek itt valószín_leg osztrákok, akikrQl aztán Tolsztojnak és regényhQseinek 
igencsak rossz véleménye van.

„– Ugyan ne beszéljen nekem Ausztriáról! Lehet, hogy nem értek a dolgokhoz, de 
Ausztria sohasem akart és most sem akar háborút. Elárul bennünket.” – mondja Anna 
Pavlovna Scherer beszélgetés közben (1. könyv: 9).

Mindezzel kapcsolatban felmerül egy – a nyelvhasználattól immár távolabbi – kérdés: 
Miért nem szerették az oroszok (és Lev Tolsztoj!) a németeket, különösképpen pedig az 
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osztrákokat? A kérdés teljes kör_ tisztázására nem vállalkozhatok, csupán néhány lehet-
séges okot fogalmazok meg.

1. A cári Oroszországra egész története során jellemzQ volt, hogy hol a „bezárkózás”, 
hol a „nyitás” hívei kerültek meghatározó pozícióba. Jelképesnek tekinthetjük, hogyan 
viszonyul a konzervatív orosz arisztokrata a külföldrQl hazatért Bezuhovhoz, és milyen 
véleménnyel van róla a fiatal lány, Natasa Rosztova:

„Ilyen a mai nevelés! Kivált a külföldi! – folytatta a vendég…” (1. könyv: 47).
„Amíg a párok felálltak, a zenészek meg hangoltak, Pierre leült kis hölgyével. Natasa 

boldogsága teljes volt: felnQttel táncolt, mégpedig olyannal, aki külföldrQl jött” (1. 
könyv: 84).

Tolsztoj ezzel a két apró megjegyzéssel – talán akaratlanul is – mesterien rámu-
tatott azokra az egymással ellentétes tendenciákra, amelyek évszázadokon keresztül 
Oroszország és a Nyugat viszonyát meghatározta. Ilyeneket olvashatunk történelmi té-
májú m_vekben:

„Bár Rettegett Iván óta újra meg újra utaztak be külföldiek Oroszországba, és ott meg 
is telepedtek… az oroszok elQl viszont szinte elzárták az utat Nyugatra. … minden ma-
gánnyomdát bezáratott [Pál cár – betoldás tQlem Sz. G.], minden külföldi könyvet, kéz-
iratot betiltott, sQt az idegen szavak használatát is tiltotta, mivel a francia forradalomra 
emlékeztették, a külföldön tanuló oroszokat pedig visszarendelte hazájukba…” (Ziegler 
1999: 69, 107). Ugyanakkor Nagy Péter, Nagy Katalin, I. Sándor a „nyitás” híve, majd 
jön I. Miklós és Arakcsejev. Az „idegenekkel” – fQként a németekkel szemben tehát min-
dig lehetett okot találni arra, hogy az oroszok fenntartással viszonyuljanak hozzájuk, még 
akkor is, ha a cárnQk és cárok – függetlenül attól, hogy a „nyitás” vagy a „bezárkózás” 
hívei voltak – sok esetben teljes egészében német származásúak voltak!

2. Mint láttuk, sok német származású tiszt szolgált a cári hadseregben. Természetesen 
nemcsak németek, de talán Qk voltak a legnagyobb létszámban jelen. Többségük – erre a 
korábbiakban ugyancsak többször utaltam – a német származású cárnQkhöz és cárnékhoz 
hasonlóan „igazi” orosszá kívántak válni. Önmagában véve ennek „dicséretes dolognak” 
kellett volna lenni, csakhogy a külföldiek, köztük a sok német, konkurenciát is jelentett. 
Gondoljuk meg! A magyar nemzetet Szent István óta „befogadó nemzetnek” tekintjük, 
de a két legismertebbé vált „királydrámánk” (Bánk bán és Zách Felicián esete) a „jövevé-
nyekkel” kapcsolatos konfliktusokra vezethetQ vissza.

3. Nem elhanyagolható tényezQ a „másság” sem. Nemcsak Tolsztoj „rója meg” a német 
származású tisztet pedánsságáért. Fatyejevnek nemrég magyar fordításban is megjelent 
könyvében (2011) ilyeneket olvashatunk az osztrák tisztekrQl, katonákról:

„A német katonák mások, mind olyan büszke. Ezért aztán a mieink nem jöttek ki velük. 
Krakkóban egy egész hónapot töltöttünk, jól megnéztük magunknak Qket, a csapszékek-
ben még verekedésekre is sor került. De hát jól tudjuk, hogy az orosz verekedésekben 
mindig legyQzi a németet, mert a német finoman harcol, csípésekkel, ráncigálással igyek-
szik mindent elintézni, a mienk meg üt egyenesen, bele a másik pofájába. … Az ottani 
csapszékek tisztábbak, mint a mieink, a németek inkább a sörért járnak oda, meg hogy 
megtáncoltassák a hölgyeket…” (46–47). KésQbb: „Az osztrákokkal nem nagyon barát-
koztunk. Krakkói tartózkodásunk elején nagyon keresték a kegyeinket, kifinomult udvari-
asságukkal, kedveskedéseikkel a terhünkre voltak, és mindenképpen meg akartak minket 
csókolni…” (75).

Figyeljünk fel két „apróságra”: a) Fatyejev is keveri a német és osztrák terminusokat, 
b) biztos, hogy negatívum, ha a csapszék tiszta, ha valakit „kifinomult udvariasság” jel-
lemez?
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Talán azt mondhatnánk, hogy az oroszok és a németek (osztrákok) „mentalitásukban” 
különböztek egymástól? Ismét idézem Fatyejevet: „Régi fixa ideám, hogy a magyarok és 
az oroszok – jellemalakulatukban, életfelfogásukban (mentalitásukban, megint csak mai 
szóval) nagyon közel állnak egymáshoz” (11). Így látta ezt egy nemesi származású orosz 
katonatiszt a tizenkilencedik század második felében.

4. Végül még egy dolgot feltétlenül figyelembe kell vennünk az orosz–osztrák viszonyt 
illetQen. Közismert tény, hogy az osztrákok orosz segítséggel verték le 1949-ben a magyar 
szabadságharcot. 1853-ban kitört a krími háború. Az osztrák kormányzat nem állt a cár 
mellé, semleges álláspontot foglalt el. A krími háborúban az arisztokrata származású Lev 
Tolsztoj és a nemesi származású Andrej Fatyejev is katonatisztként szolgált. A többször 
idézett Oroszország története cím_ monográfia szerzQi szerint „egy szlavofilokhoz közel 
álló orosz történész, Mihail Pogogyin már 1854 júniusában azt javasolta a császárnak [ti. 
az orosz cárnak – betoldás tQlem Sz. G.], hogy lázítsa fel az ausztriai birodalom szlávjait. 
EttQl azonban Miklós visszariadt, bár nem gyQzött eleget méltatlankodni az osztrákok 
határtalan hálátlanságán” (Font–Krausz–Niederhauser–Szvák i. m.: 361). Tolsztoj hQ-
sei közül sokan, például a fiatal Nyikolaj Rosztov, Petya Rosztov szinte vallásos áhítattal 
tisztelték a cárt. Igaz, Tolsztoj késQbb elfordult a cári politikától, de eléggé valószín_nek 
t_nik, hogy mind Q, mind Fatyajev korábban osztotta a cár felháborodását az osztrák 
politikát illetQen. Talán nem t_nik teljesen megalapozatlan feltételezésnek, hogy a ti-
zenkilencedik század elsQ évtizedének osztrákjai azért is váltak „árulókká” a Háború és 
békében, mert a krími háború után az orosz (nemesi) közvélemény a korabeli osztrákokat 
tekintették árulóknak.

(Zárógondolatok) 2013. március 8-án elQadást tartottam errQl a témáról a Tolsztoj 
Társaságban. Az elQadást követQen egy fiatal érdeklQdQ megjegyezte: „Érdekes, hogy az 
angol hatásról egyetlen szó sem hangzott el. Ennyire nem hatott az angol nyelv az oroszok-
ra?” Nyilván azért is figyelt fel arra, hogy az angol nyelvvel csak egyetlen mondat erejéig, 
Jókai Mór regénye kapcsán foglalkoztam, mert Q abban a világban él, amelyben az angol 
nyelv a „terra lingua”, a valódi közvetítQ nyelv. Nos, az igazság az, hogy angol hatás is érte 
a tizenkilencedik században az Orosz Birodalmat, éppen úgy, mint Magyarországot. Nem 
is kell történelmi témájú tudományos értekezésekre hivatkoznunk. ElegendQ Puskinnak „A 
parasztruhás kisasszony” cím_ elbeszélésének néhány sorát idéznünk:

„Muromszkij igazi orosz földesúr volt. Vagyona nagy részét Moszkvában eltékozolta, 
és amikor meghalt a felesége, visszavonult egyetlen megmaradt falujába, ahol folytatta 
a pazarlást, de új módon. Angolkertet csináltatott, és erre majdnem minden megmaradt 
jövedelme ráment. Lovászait angol zsokénak öltöztette, és a leánya mellé angol nevelQnQt 
hozatott. Még a földjét is angol módszerrel m_veltette.” (A. Sz. Puskin: Regények – elbe-
szélések. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977: 120–141. 120.) 

Tehát már a tizenkilencedik század elején éltek „anglomán” nemesek Oroszországban, 
kétségtelen azonban, hogy a „Háború és békében” errQl nem nagyon esik szó. 

Anna Pavlovna Scherernek Angliáról ugyanúgy nincs jó véleménye, mint Ausztriáról 
(„Az a kalmárszellem_ Anglia nem érti és nem is értheti meg Sándor császár egész lelki 
nagyságát. Megtagadta Málta kiürítését… 1. könyv: 9), de – az igazat megvallva – Anglia 
szerepére Tolsztoj kevés figyelmet fordított. Érdekes viszont, hogy Puskin idézett elbe-
szélésbQl azt is megtudjuk, hogy „…de idegen módszerrel nem terem az orosz kenyér,…
(120). Puskin és Anna Pavlovna megjegyzésébQl talán levonhatjuk azt a következtetést is, 
hogy az oroszok „távolságtartó magatartása” nem csak a németekkel szemben nyilvánult 
meg!
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Amikor e dolgozatom elsQ, a jelenleginél sokkal kevésbé kidolgozott, korábban 
már hivatkozott változatát (Székely i. m.) megmutattam kedves kollegánknak, Viktor 
Fedoszovnak, többször is megjegyezte, hogy „Tolsztoj nem nyelvész”. Természetesen 
igaza volt. Sem Tolsztoj, sem Jókai, sem Gárdonyi nem voltak nyelvészek, mint ahogyan 
történészek sem voltak. Sem Tolsztoj, sem Gárdonyi nem volt filozófus, bár megkísérel-
tek valamiféle filozófiai eszmerendszert kialakítani. Mindhárman nagy írók voltak. Sok 
évtizeddel ezelQtt a vlagyimiri fQiskola magyar tanszékének vezetQje, Furasov tanár úr, 
arról „elmélkedett”, hogy „sokan azt mondják, Puskin akkora zseni volt, amilyen csak 
minden évszázadban egy születik. És íme, lassan eltelik kétszáz év, és még mindig nem 
született új Puskin.” Nem is fog. Mint ahogyan nem születik új Tolsztoj, új Gárdonyi, új 
Jókai sem, mert mindannyian egyediek és megismételhetetlenek. 
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