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Az  Osztrák–Magyar Monarchia (1867–
1918) története alig fél évszázadra 
terjed. Mégis, igen sok minden ek-

kor jött létre, vagy/és ekkor sűrűsödött össze érzékelhe-
tő mértékűvé. A modern (modernizálódó) Magyaror-
szág, bár egy kényszerű államszövetség keretében, vol-
taképpen ekkor született meg. Ez nem csak a gazdasá-
gi élet dinamikus fejlődését, a „modern” viszonyokat 
előföltételező, szolgáló és kísérő infrastruktúra látvá-
nyos kiépülését, a  társadalom mélyreható átrendező-
dését, a politikai élet intézményeinek, tereinek és me-
chanizmusainak „korszerűsödését” jelentette. Megvál-
tozott az emberek közötti viszony „szociológiája” és 

„lélektana” is. A már „modern” és a még nem modern 
(premodern) között észlelhetővé vált a szakadás – ezt 
szimbolikusan, de az összefüggést durván egyszerűsít-
ve, a Budapest és a „vidék” közötti markáns elkülön-
böződéssel szokás érzékeltetni. A már modern viszo-
nyokat pedig az antagonisztikus csoport- és lehetőség-
képző mechanizmusok következtében, bonyolulttá és 
erősen rétegezetté váló, új érintkezéseket és új elkülö-
nüléseket termő összekapcsolódás alakította. Ez a ta-
golódás természetesen visszavezethető a termelés és fo-
gyasztás adott módjára, dinamikájára. De nem áttéte-
lek nélkül, nem közvetlenül. A születő kényszereket és 
lehetőségeket, egy-egy ember életén belül is, közvetle-
nül egy mentális erőtér alakította. Minden, ami az em-
bert alakítja és mozgatja, a fejen megy keresztül. Az 
érintkezési viszonyok és a nyelvi erőtér összekapcso-
lódnak. A mentalitástörténet voltaképpen nyelvhasz-

nálat-történet. S ezen összefüggés mélyén – láthatat-
lanul, de nagyon hatékonyan – ott rejlik a moderni-
tást megalapozó kognitív fordulat is.

Nyelv, kogníció és érzület viszonya így elsőrendű 
fontosságú történeti kérdés. Itt keresendő a társadal-
mi és politikai eszmék képződésének közvetlenül meg-
figyelhető bázisa, dinamizáló centruma. S mellékesen 
ide nyúlik vissza a modern irodalom modernné válá-
sának folyamata is.

Az alábbiakban egy nyelvhasználati „kuriózum” 
genézisét kíséreljük meg fölvázolni, érzékeltetve e nyelvi 
fejlemény mentalitás-, gondolkodás- és (bár csak uta-
lásszerűen) irodalomtörténeti konzekvenciáit. Minde-
nekelőtt pedig a valósághoz való viszony látens, de már 
kitapintható megváltozásának „nyelvi” tüneteit. A já-
tékban is tetten érhető „nagy fordulatot”.



A halandzsa szó és fogalom, amennyire ma megálla-
pítható, 1910 körül, legkésőbb 1911/12 fordulóján 
született meg – maga a gyakorlat korábbi. A szó, még 
khalandzsa alakban, először 1912. március 28-án buk-
kant föl nyomtatásban, a Világban. A cikknek nincs 
külön címe, pontosabban a  rovatcím egyben cím is: 
Színes mozi. Ez több, rövid történetet beszél el, a min-
ket érdeklő epizód az első rész. Szerző nincs föltüntet-
ve, a szöveg utalásai alapján, kizárásos módszerrel, le-
hetséges szerzőként Kosztolányi Dezsőt (1885–1936) 
vagy Relle Pált (1883–1955) sejthetjük. (A stiláris meg-
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„Tiszta halandzsa? Vagy lehet benne szó is?”
(Karinthy 1936: 221.)
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fontolások inkább utóbbira vallanak.) A minket érdek-
lő epizódból érdemes kicsit hosszabban idézni – a leírás 
fordulópontot dokumentál: „A »Newyork«-ban mosta-
nában, az emeleten, csapatokban állnak a kacagó embe-
rek. A kacagás okát sietünk lejegyezni, mert, úgy lehet, 
a körúti kávéházból egy új társasjáték indul világkörü-
li útjára. A tréfás szórakoztatás feltalálója egy budapes-
ti képügynök, aki valósággal audienciákat ad mostaná-
ban a  »Newyork«-ban tanyázó íróknak. A múltkori-
ban Kosztolányi Dezsőt, Karinthy Frigyest, Relle Pált 
és Macskássy Zoltánt fogadta a kiváló férfiú. A fogadás 
így történt: Soml[y]ó Zoltán rohant Kosztolányi De-
zső elé: // – Gyere, – mondta – bemutatlak valakinek, 
aki egy kis irodalmi szenzációt fog elmondani neked. 
Nagyszerű dolog. Megírhatod. // Soml [y]ó bemutat-
ta Kosztolányit, az idegen pedig belekezdett a szenzá-
cióba. A szenzáció tényleg szenzáció volt. Kosztolányi 
figyelt, falta a szavakat, de aztán a fejéhez kapott, ré-
mülten nézett maga elé, végül pedig megkockáztatta 
a közbevetést: // – Hogyan, kérem? Nem értem! // Az 
idegen most még értelmesebben és tagoltabban mond-
ta az izgalmas mesét. Kosztolányi értette a szavakat, de 
nem tudta követni a mondatok menetét, a verejték ki-
ütött az arcára, olyasmit érzett, hogy megsiketült, előre 
nyújtotta a nyakát és bizonyos megdöbbenéssel mond-
ta: // – Nem értem! Nem értem! Hangosabban! // Az 
idegen most már ordította a szenzációt: // – Bródy Sán-
dor drámáját előadták, – nem érti? – mirekeresettvilágát
khalandzsaápolásábandenemegészenmertazirodalom – ér-
ti? – luxus. – Hát mi értelme van ennek? // Ezt Koszto-
lányi sem tudta, de nem mert vallani. Valami történt 
vele, gondolta, felállt és azt mondta: // – Értem. // És 
eltámolygott egy másik asztalhoz.” A cikk szerint, más-
más tartalommal, ugyanez történt Karinthyval, Rellével 
és Macskássyval is, ők sem értettek az egészből semmit. 

„A négy ember ezután szomorúan, lemondással és két-
ségbeesetten ült össze, hogy megegyezzenek az egymás 
diagnózisában. Így, jöttek rá lassan-lassan, hogy az ide-
gen tulajdonképpen egy – zseni-unikum, aki oly értel-
mesen tud beszélni, hogy nincs ember, aki megértse. De 
éppen értelmességének látszata miatt, mindenki magá-
ban keresi a bajt, és megdöbben és kétségbeesik.” Az 
epizód végül így zárul: „Ma már a fenti négy médium 
is tud az idegen nyelvén és miután már vagy száz em-
bert ők is megőrjítettek, alapos kilátásunk van rá, hogy 
rövid idő alatt egész Budapest – megőrül.”

Hogy ki volt ez a képügynök, ez az idegen, a beszá-
moló nem mondja meg, s a játék neve is ekkor még csak 
az „értelmetlen” szövegrészbe van belesűrítve, de egyéb-
ként a halandzsa premierje teljeskörűen le van írva.

S hamarosan, kb. fél év múlva, Az Ujság két cikké-
ből a folytatás történetét is megismerhették az olvasók. 
1912. szeptember 28-án és október 11-én a lap Buda-
pesti emlék című sorozatának 6. és 9. része már címé-
ben is definitív: Halandzsa, illetve A diadalmas halan-

dzsa, szerzőjük pedig (– inti), azaz Karinthy Frigyes 
volt. (A 6. számú „humoreszk” persze még csak a Vi-
lág által elbeszélt történet áthasonítása, karinthyizálása, 
de ezzel egy hosszú folyamat indult el.) A nyelvhasz-
nálati fejlemény neve immár megvolt, robbanásszerű 
terjedése pedig megtörtént, s Karinthy „beleállt” abba 
a szerepbe, amely a továbbiakban meghatározta a „ha-
landzsa” értelmezését és népszerűsítését.

Lexikonokba, szócikként jóval később került be, mi-
után a nyelvészek is fölfigyeltek rá. 1924-ben a Ma-
gyar Nyelvőrben egy bizonyos T. Á. jelű kutató írt róla: 

„értelmetlen, zagyva beszéd, amely összefüggés nélkü-
li szótagokból áll”. Majd több lexikon is fölvette cím-
szavai közé. Így például az Uj Idők Lexikona (1938), 
majd Balassa József szótára (1940). Idővel a szó általá-
nosan használt közszó lett, a halandzsa és a halandzsál 
a szókincs közismert szavai. (Olyan változatai azonban, 
mint például a roppant kifejező „meghalandzsál”, bár 
nagy író tollán is előfordult, nem terjedt el – mondhat-
nánk, nem véletlenül. A meghalandzsál ugyanis olyan 
értelmezési lehetőségeket nyit meg, amelyre a nyelv-
használati fősodor nem volt érzékeny.)

A halandzsa történetében két embernek volt megha-
tározó szerepe. Egy „névtelen”, életrajzilag is nehezen 
adatolható képkereskedőnek, Lachs Lajosnak (1882–
1938) és egy máig nagyon népszerű jeles írónak, Ka-
rinthy Frigyesnek (1887–1938), aki nem csak éles eszű, 
okos író volt, de – mint „humorista” – a populáris re-
giszternek is egyik legolvasottabb alkotója. A halandzsa 
szó legfőbb népszerűsítője, propagandistája bizonyo-
san ő volt – nélküle a szó nem futotta volna be karri-
erjét, csak, tehetjük hozzá némi malíciával, a „gyakor-
lata”. A halandzsa és Karinthy nevének összekapcsoló-
dása persze leszűkítette és egyoldalúvá tette a fejlemény 
értelmezésének körét és irányát; a kutatók, ösztönösen, 
a művészi lehetőségek meglétét hangsúlyozták, lényeges 
összefüggéseket borítva így homályba. Pedig a halan-
dzsa irodalmi teljesítőképessége, kifejezőereje jóval ki-
sebb, mint magának a fejleménynek az implicit gondol-
kodástörténeti jelentősége, kognitív nyelvészeti haszna.

E cikk, megfontoltan, nem szűkíti le az értelmezést 
az irodalmiság összefüggéseire, s – hasznosítva Karin-
thy 1936-os finom észrevételét – megkülönbözteti az 

„ős-halandzsát” és a „halandzsát”, sőt számol az előtör-
ténet ebbe az irányba mutató, de még egészen más sze-
repű fejleményeivel is.

A halandzsa szó mögött elrejtőző kommunikáció-
technológiai és gondolkodástörténeti fejlemények 
ugyanis csak egy tág kontextusban érthetők meg. A „ha-
landzsa” a vízből kiemelkedő jéghegy „látható” csúcsa, 
ám a hajót – tudjuk – a víz felszíne alatti, a szemlélő-
től sejtett, sőt „tudott”, de nem látott jégtömb süly-
lyeszti el. S a Titanic kapitányának éppúgy ez a fölszín 
alatti lett volna a fontos, mint a modernitás gondol-
kodástörténetét kutató mai értelmezőnek.
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A két kulcsszereplő közül értelemszerűen mindig 
is Karinthy állt az érdeklődés homlokterében; ismert-
sége, sokszorosan igazolt tekintélye rá irányította a fi-
gyelmet. Lachs kevésbé volt érdekes. Anekdotikus figu-
ra lett, akinek a városi folklór alkotta meg a „profilját”, 
s olykor még létezését is megkérdőjelezték.

Pedig létező személy volt, s  a  történet egy pont-
ján fontos szerepet töltött be. A kevés adat, amely éle-
tét dokumentálja, röviden összefoglalható. 1882. má-
jus 15-én született, zsidó felekezetű családban. Apja, 
Lachs Mór kereskedő volt, anyja Weisz Terézia. A csa-
lád anyagi helyzete nehezen megítélhető; apja 1899-
ben még kereskedősegéd volt, 1909-ben már „ügy-
nök”. Akkor még a Dob utcában laktak. De Lachsot 
1910 körül már „háztulajdonosként”, vagyis viszonylag 
gazdag emberként tartották számon. (Ez a ház a Ker-
tész utca 4. számú ház volt; 1919-ben is, 1924-ben is, 
konkrétan tudjuk, itt lakott.) Kérdés, hogy lett ház-
tulajdonos? Örökölte? Vagy maga teremtette elő föl-
tételeit? Szakmája képkereskedő volt, ez speciális tá-
jékozottságot, például művészeti ismereteket föltéte-
lez, valamelyest latinul is tudott, joggal vélelmezhető 
tehát róla, hogy legalább középiskolát végzett. A kép-
kereskedés, nagy értékű speciális áruval kereskedvén, 
jó konjunktúra idején hozhatott a konyhára. Sajnos 
az az életszakasza, amelyben a halandzsát föltalálta (az 
1904 és 11 közötti évek) egyelőre homályba vész. Any-
nyit tudunk róla, szőke, vékony, nem túl magas, egyik 
lábára bicegő férfi volt, valami „gégebaj” (gégehurut?) 
is kínozta, s tudjuk, utóbb halálát is „tüdőgümőkór” 
okozta – fiatalon sem lehetett valami erős fájú ember. 
De jó svádája volt (ami kereskedő számára nem hát-
rány), vicceket is termelt. (Kellér Andor 1930-ban azt 
írta róla, hogy „ötezer vicce” volt forgalomban, ő ta-
lálta ki például az úgynevezett víz-vicceket.) Szabad-
idejében kávéházi életet élt, a források a „Meteor”-t és 
a „Newyork”-ot emlegetik vele kapcsolatban. Ezekben 
kiélhette nyelvi kreativitását; a légkör a viccgyártáshoz 
is, a halandzsához is kedvező volt. 1919 februárjában 
megnősült, egy elvált asszonyt, Braun Bertát (1889–
?) vette feleségül. Később – 1924 után – háza, vagyo-
na elúszott, albérletbe kényszerült, s alkalmazott lett 
a képkereskedésben. Ekkor már azonban – 1911 előtti 
ügyködése révén – a halandzsa föltalálója volt; „iroda-
lom-” és kommunikációalakító szerepre tett szert. Fia-
talon, 1938. március 19-én halt meg Budapesten, a Já-
nos kórházban. Még nem volt ötvenhat éves.

Hogy hogyan találta ki vagy föl a halandzsát Lachs, 
annak két verzióját is ismerjük. Az egyiket Lachs me-
sélte el egy vele interjút közlő újság írójának, Réti Sán-
dornak, a másikat Karinthy adta elő. Nem lehetetlen, 
hogy a két történet komplementer, egymást kiegészí-
tő, hiszen az ötlet aligha készen pattant ki Lachs agyá-
ból  – nyilvánvalóan volt egy érlelődési szakasz. Ka-
rinthy verziója szerint a „gégehurutos” képkereskedő 

egyik ügyfelének adta elő először a halandzsáját, mi-
után szokásos kereskedői érvei leperegtek az ügyfélről. 
Az alkalmi ötlettől vezérelt halandzsázás azonban vá-
ratlanul hatásosnak bizonyult; a meghökkent – meg-
zavarodott – ügyfél vásárolt. A sztori plauzibilis. Maga 
Lachs azonban azt állította, hogy „találmánya” premi-
erje a Meteor kávéházban volt, ahol egy csinos, de bu-
tuska táncosnő ostoba kérdéseire egy idő után a mér-
ges Lachs halandzsával válaszolt. Magát a szót, állító-
lag, ekkor a  táncosnő mondta ki: „Lajos, ne halan-
dzsázzon!” Nem lehetetlen, hogy az ügyfélnél bevált 
alkalmi „megoldást”, Lachs – már tudatosan – csak-
ugyan a Meteor kávéházban próbálta ki, egy jó alany, 
egy buta nő társaságában. Az viszont meglepő lenne, 
ha csakugyan ez a táncosnő lett volna a névadó. Ha 
mégis ő volt a névadó, akkor az arra vall, valami spe-
ciális nyelvi előélete, szocializációja lehetett. Az általa 
birtokolt szókincs valamelyik szava alkalmas volt egy 
ilyen nyelvi megbélyegzésre.

Itt kell (vagy kellene) megválaszolnunk Magyar Lász-
ló András (2019) kérdését, hogy tudniillik milyen for-
rásból, milyen nyelvi környezetből származik a halan-
dzsa szó? Magyar válaszkísérlete hat alternatívát ad, de 
nem dönti el, melyik lehetőség az igazi, melyik áll a ma-
gyar szóválasztás mögött. Anélkül, hogy itt reprodukál-
nánk valamennyi föltevését, egyet, az ötödiket érdemes 
ideírni. Ez ugyanis, Magyar szövegezésében így hang-
zik: „Az arab »khalandzsa«, ’galanga-fű’ növénynév. Ez 
a növény afrodiziákumként volt használatos az ókor-
tól napjainkig. Az arab nomádok azért etették lovaik-
kal, hogy azok tüzesebbek legyenek tőle. Vagyis a ha-
landzsa valamilyen zavart aggyal beszélt nyelv lenne.” 
(Magyar 2019: 11.) A tiszta, történetietlen spekuláció 
számára ez irreleváns megoldásnak tetszik. Ám két dol-
got nem árt figyelembe venni. (1) A halandzsa szó elő-
ször, a Világ cikkében még khalandzsa alakban fordul 
elő; ezt a cikk fölfedezője, Kozák Péter (2009) nem ér-
tette, s magyarázatként további kutatást látott szüksé-
gesnek. Nos, Magyar „meglepő” föltevése magyarázat 
lehet. S  (2) ezt megerősíti, hogy a  „névadó” kis tán-
cosnő egy olyan szakma gyakorló művelője volt, ame-
lyik a globalizálódó érintkezési viszonyok révén sokfelé 
megfordulhatott, vagy legalábbis sokféle náció képvise-
lőivel érintkezett. (Ismeretes, az első világháború előt-
ti években Pesten már nem számított ritkaságnak a kí-
nai – tehát sárga – kereskedő, a néger – tehát fekete – 
táncos stb. Formálódott egy „színes” világ. Ezek és tár-
saik mind-mind másféle kultúra és nagyon különböző 
nyelvek hordozói is voltak.) A Meteor kávéház, maga 
Lachs mondta el az őt faggató újságírónak, „artista ká-
véház” volt; a vendégek, akik sokfelé megfordultak, na-
gyon különböző nyelvi anyag birtokában voltak. A „kis 
táncosnő” tehát könnyen találkozhatott egy devianciát 
megnevező, ezért figyelmét fölkeltő, droghasználattal 
összefüggő nyelvi sztereotípiával. Ehhez a forrásnyelvet 
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nem is kellett rendesen ismernie. Lachs „értelmetlen” 
süketelésére kézenfekvő lehetett egy ilyen stigmatizáló 
idegen szóval reagálni. Sőt ez a stigmatizáció még stílu-
sos is volt, illett az értelmetlen szavakat értelmes kom-
munikációként előadó nyelvimitációhoz.

Nem állapítható meg, Lachs „találmánya” pontosan 
mikor született meg. A három megadott dátum (1903, 
1904, 1905), melyből 1904 került be a halandzsa le-
gendáriumába (többen ma is ezt emlegetik keletkezé-
si dátumként), alighanem túl korai, s csak az utólagos 
legendaképzés igényeit szolgálja – jó, ha egy fölfede-
zést minél korábbra tudunk datálni. De az bizonyos, 
hogy Karinthy nem azonnal találkozott Lachsszal, s kel-
lett egy idő, amíg az íróhoz eljutott e nyelvhasználati, 
nyelvteremtési újítás híre, s amíg fölismerte a halan-
dzsa korkifejező szerepét, és irodalmi – tematikai, sőt 
szövegalakítási – lehetőségeit.

Ez, legkésőbb, 1912-ben azonban bekövetkezett. 
Aligha teljesen véletlenül. Ismeretes, hogy a nevezetes, 
mély értelmű nyelvi játék, az úgynevezett barkochba is 
1911-ben robbant be a kávéházak és az irodalmi élet 
világába. (Vö. Lengyel 2017: 91–94., 95–97.) Ekkor-
ra, úgy látszik, megérett a nyelvhez való új viszony föl-
tételrendszere Budapest társadalmában. Sokféle, nyel-
vi elaborációt is igénylő tapasztalat halmozódott föl.



Karinthy szerepe ezen a ponton öltött alakot. Lachs 
egy vicctermelő, halandzsázó, önmagát és szűkebb kör-
nyezetét szórakoztató közpolgár volt, a  városi „folk-
lór” egyik termelője. A sokak közt az egyik; Karinthy 
azonban író volt, éleseszű, okos, invenciózus tollfor-
gató, akit személyes sorsa és a kor egyre jobban kiraj-
zolódó trendjei fogékonnyá tettek a  nyelvi konven-
ciók problémái iránt. Ezt mi sem jelzi jobban, mint 
hogy első, s mindjárt egyik legnagyobb írói sikere, az 
Így írtok ti 1911/12-ben jutott nyilvánosság elé, s ez 
a könyv jóval több mint „paródiagyűjtemény”. A ma-
gyar irodalmat alkotó idiómák, nyelvi konvenciórend-
szerek éleseszű, invenciózus leleplezése, kitűnően ka-
rakterizáló interpretációkkal, amelyek egyszerre esz-
tétikai és nyelvkritikák, s a mögöttük meghúzódó ha-
bitusvariációk jellegzetességeinek föltárásai, átvilágí-
tásai. Méghozzá olyan módon, hogy – mint a könyv 
sikere mutatja – minderre már viszonylag széles körű, 
eleven közönségigény mutatkozott. Ekkorra már föl-
halmozódott egy nagy, közösségi nyelvi tapasztalat – 
a  nyelvhasználat korspecifikus sajátosságairól, nyelv 
és érzület, nyelv és gondolkodás művekben is lecsa-
pódott viszonyáról. A  nyelv és kogníció összefüggé-
seit még senki nem „értette”, de valamit már többen 
is megsejtettek belőle, s Karinthy nézőpontjában, ha 
egyelőre csak háttértapasztalatként, implicite már ott 
volt ez a kognitív sejtelem.

S amikor például leírta (Szabolcska Mihály szájába 
adva a szót), hogy „fulladjon meg Ady Endre, lehető-
leg máma még” – akkor a nyelv- és irodalomkritikus 
Karinthy mellett az írói alkotóerő is megszólalt. Az 
író, egy nyelvkritikai fölismerésből, irodalmat terem-
tett. Ez, szó szerint, irodalomtörténeti pillanat, mert 
nem csak egy hatásos, jó mű született, de – közvetve – 
megformálódott a nyelvre való reflexiónak egy össze-
tett nyelvi alapú formája is.

Voltaképpen a nyelv és a kogníció közötti, a halan-
dzsát is megszülő viszony fölismerése és irodalmi hasz-
nosítása következett be.

Karinthy, e helyzetben látta elérkezettnek az időt 
a „halandzsáról” való megszólalásra, a halandzsa mint 
nyelvi fejlemény explicit tematizálására. Az Ujság 1912. 
szeptember 28-i számában, Budapesti emlék című so-
rozatának 6. részében mutatta be a halandzsát (a feje-
zet címe is: Halandzsa). A sztorit mint személyes em-
lékeit mondja el, valójában persze sűríti a saját és má-
sok emlékeit, de a jelenség, amit leír, tárgyias és pontos. 
Azt írja le, hogy a New York kávéházban egy ismeret-
len fiatalember ült le melléje, beszélgettek, majd a be-
szélgetés egy ponton váratlan fordulatot vett, a fiatal-
ember valami furcsát mondott. „Egyszerre megszólal 
az én új ismerősöm. // – Bocsánatot kérek, – mond-
ja szerényen. – önnek is ide a pinczérhez kimera méra 
nin hozzám? // – Pardon, – mondom és közelebb ha-
jolok  – nem értem. // Udvariasan megismétli: //  – 
Azt kérdezem, hogy a pinczér önnek is kimera méra, 
és mindig. // Elpirulok egy keveset. Ejnye, mi van az 
én fülemmel, hogy nem hallom, mit mond ez az em-
ber. Pedig nyilván egészen értelmesen beszél.” A be-
szélgetés így folytatódik. A  fiatalember értelmetlen 
mondatokat mond, az író (elbeszélő) zavara pedig nő. 
A vége pedig így alakul: „– Hogy a pinczér? – kérdem 
utolsó reménnyel elgyöngülve. // – Hogy itt a kávé-
házban nekem is lehet-e kimera méra bégeva szebékkel 
visszaadni. // Most már nem mehet ez így. // – Igen – 
mondom határozottan – biztosan lehet. // – Hát ak-
kor adja ide, leviszem. // – Mit??? // Rám mered, el-
hűlve. // – Hát az öt koronát! // El van csodálkozva. 
// – Ja, úgy, pardon. – Hebegem rémülten és reszkető 
kézzel nyújtok át öt koronát. Aztán elbúcsúzom, és le-
támolygok a parterre. Mi, már a lábaim is reszketnek. 
Vége. Ilyen fiatalon! Istenem! Ilyen fiatalon!” A törté-
net csattanója az, hogy az író (elbeszélő) egyik barátja 
a  szerény fiatalembert a halandzsa-embernek mond-
ja, s azt mondja róla: „Hát tudd meg, az az ember fel-
találta a halandzsa-nyelvet. Értelmetlen szavakat kever 
bele a mondatba. És amikor az ember félig megőrült, 
hogy nem érti, öt koronát kér kölcsön.”

A szöveg, első olvasásban, csupán egy ötletes kávéhá-
zi tarhálás története. „Irodalom”, tárcaformában. Fik-
ció. Az egyik, halandzsa-jellemző frazémáról (kiszera 
méra bávatag) maga Lachs ismerte el később, hogy az 
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Karinthy leleménye volt, nem az övé, s a tárca zárósorai 
is poétikai jellegű csattanó. Az egész, így előadva, az 
önkritikus humor jellegzetes példája, „Karinthy-írás”. 
A Világ cikkének ismeretében azt is tudjuk, Karinthy 
itt a közös tapasztalatokat és a személyes élményt ösz-
szesűrítve, mint humoreszket adta elő. De a  beszél-
getés közben előálló zavar leírása fontos nyelvelméle-
ti tapasztalat rögzítése. A „szavak konganak a fülem-
be, értelmetlen és zagyva betűhalmazban, – rettenetes! 
Az apercepcióm felmondta a szolgálatot! Nem tudom 
összekötni a fogalmakat! Ismeritek azt a gyötrő és bu-
tító állapotot, mikor az ember kínlódva elismétel ma-
gában egy szót, mondjuk »leves«, és a végén már nem 
tudja, miről van szó, és csak ezt tudja: »leves«, és nem 
lát semmit, és végre már nem biztos abban se, hogy 
mondják: »leves«, vagy »levés«.” Ez az értelmező leírás, 
vegyük észre, a nyelvhasználat okozta kognitív trauma 
önmagán való diagnosztizálása. Ez Karinthy fölisme-
rése, de ilyen élesen ezt csak Lachs „találmánya” ug-
ratta ki belőle.

Karinthy, mint egy újabb cikke hamarosan kétség-
telenné tette, tisztában volt, vagy gyorsan tisztába jött 
a halandzsa-nyelv irodalmi és kognitív jelentőségével. 
Az irodalmi lehetőségeket illetően magatartása ambi-
valens: erősen kritikai, ugyanakkor – paradox módon – 
affirmatív. (Tudniillik maga is íróként élt e lehetőség-
gel.) A halandzsa-nyelvben realizálódó kognícióhoz na-
gyon erős kritikával viszonyult. Ez a kettősség, azt kell 
mondanunk, nem csak egyéni opció kérdése volt; a ha-
landzsa névvel megjelölt összetett fejlemény belső, in-
herens kettőssége, ne féljünk a szótól: föloldhatatlan el-
lentmondása történeti adottság. Nem harmonizálható.

A tárca, amelyben mindez plasztikusan dokumen-
tálódik, Az Ujság 1912. október 11-i számában jelent 
meg, a Budapesti emlék sorozat 9., A diadalmas halan-
dzsa című fejezetében. Ez a tárca a korábbira reflektál 
(„Méltóztatnak emlékezni legutóbb írtam a halandzsa 
nyelvről”) és – látszólag – a fogadtatásról referál. „Az 
eset lapom nagy nyilvánosságánál fogva port kavart fel 
és egy csomó levelet kaptam, melyben sürgős felvilá-
gosítást kérnek olvasóim, hogy a halandzsa-nyelv szó-
tára és nyelvtana végre megjelent-e már, és hol kapha-
tó. Az Akadémia is megtisztelt, hosszabb memorandu-
mot nyújtott be hozzám, melyben azt fejtegeti, hogy 
a »kimera«, a »méra« és a »bégem« szavak egyáltalán 
nem értelmetlen betűpermutációk, mint én hittem, ha-
nem azoknak igazán van értelmük, és hogy ő érti és 
hogy jövő hónapban, ha úgy tetszik, felolvasást tartha-
tok.” Hogy az olvasói levelek és az akadémiai „memo-
randum” csakugyan létező iratok voltak-e, avagy csak 
a tárcaírási alkalom fiktív hivatkozási keretéül szolgál-
tak, ma már nem dönthető el, de valószínűleg az iro-
nikus túlzás körébe tartoznak ezek. (A tárca egész re-
torikája erre enged következtetni.) A fontos azonban 
szempontunkból nem ez, nem a szöveg fiktív alakítása, 

hanem a szövegben fölsejlő kognitív nyelvészeti elkép-
zelés: „a halandzsa-nyelv szótára és nyelvtana”, valamint 
a halandzsa-szavak értelme/értelmetlensége. Karinthy 
itt alapkérdéseket exponált. A folytatás modalitása to-
vábbra is erősen ironikus, itt-ott Rejtő Jenőt előlegező 
fordulatokkal (például: „egyszer életemben rákerültem 
a helyzet magaslatára”). Ez a modalitás a szövegszer-
veződés fontos jellemzője, nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. De irodalmi és kommunikáció-technológiai 
jóslata így is fontos és komolyan veendő: „határozot-
tan kijelentem, Marinettire és más futuristákra hivat-
kozva, hogy a halandzsa-nyelvnek igenis van értelme, 
sőt ez a jövő nyelve, mely el fogja söpörni az eszperan-
tót, a volapüköt és más régi seprőket.” Az irónia és az 
ironikus túlzás itt is nyilvánvaló, de ebben a nyelvi re-
giszterben is beszédes a futuristákra és a jövő nyelvé-
re való utalás. A nyilvánvalóan túlzó fogalmazás ter-
mészetesen a túlértékelés visszametszéseként, egyféle 
önkorlátozó elemként is értelmezendő, ám mindent 
összevetve a trendet jól érzékelte. Hogy mennyire jól, 
azt alighanem maga Karinthy sem hitte, de eltalálta 
a halandzsa (nem az „ős-halandzsa”, hanem a kifejlett, 
keretező-tematizáló „kommunikációs” eljárásként al-
kalmazott nyelvi gyakorlat) csakugyan „a jövő nyelve” 
lett. Ma már, tudjuk, guruk oktatják ezt a nyelvet, és 
sajtómunkások tömege alkalmazza, árukat adnak el 
velük és választásokat visznek így „sikerre”.

A tárca a halandzsa irodalmi alkalmazásának – egyik, 
lehetséges – demonstrációja, s egyben politikai kom-
munikációs eszközként való használatának merész, de 
igen pontos anticipációja.

Karinthy, erősen önironikus modalitásban, előzete-
sen pozicionálta magát: „Az elmúlt hét folyamán beha-
tóan tanulmányoztam a halandzsa-nyelv sajátos törvé-
nyeit, magam is gyakoroltam magam és pénteken dél-
előtt rájöttem, hogy a pesti viszonyokhoz képest fo-
lyékonyan beszélek halandzsául.” (Ez persze, így nem 
igaz, ez fikció; Karinthy valójában akkor már hosszabb 
ideje készült a nyilvános föllépésre. Módszeresen fölké-
szült a halandzsa jelenségéből.) Karinthy demonstrá-
ciójának az a része különösen figyelemre méltó, amely 
a halandzsa politikai hasznosítását mutatja be. Ezt ér-
demes most kicsit hosszasabban is idézni, megéri: „Va-
laki a választójog mellett szónokolt, lelkesen éljenez-
ték. Szó nélkül odamentem, lelöktem az emelvényről. 
Azonnal esküre emeltem kezem és így szóltam a néphez: 
// – Polgártársak! Ez az ember nem mond nektek iga-
zat! Mi új, nagyszerűbb igazságot, nagyobb üdvöt hir-
detünk! A mi választójogunk a magyar berédi mi látesz 
gében szent médara éljen népvékse alapján mázodik! // 
Megdöbbenve néztek rám. Szívemre tettem a kezem 
és lángoló lelkesedéssel folytattam: // – Igen, a szent 
magyar hazádesz minden lepénde mi dásza. Kirista en-
gem, éljen, éljen! // – Éljen! Éljen! // – Ordított a tö-
meg fellelkesülve. // A hatás leírhatatlan volt. Mint 
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a nép bajnokát, lerángattak az emelvényről, vállukra 
kaptak, és a két csendőrrel, a nyolc adóhivatalnokkal 
és az ujjongó tömeggel indultunk az egyetem felé. // – 
Egyetemi ifjuság! – Bőgtem a nép hátán. – A zsarnok-
ság mádaszémiféra mindenütt? Fel, fel a közös hazafi-
as kiszédere méra! // – Fel, fel! – Zengett, lobogott az 
ifjuság. – Ez a mi emberünk! // Az egész város lázban 
forrt. A katonaságot se lehetett kirendelni, mert nem 
tudta senki, ki és mi ellen kellene menni a katonák-
nak és hogy mi baj van.” S így tovább.

Mondhatjuk, ez így paródia, s így, a halandzsa ős-
változatával ilyen hatást nem lehetett elérni. De ami-
re az ős-halandzsa nem volt, nem lehetett képes, azt 
a  kifejlett, „modern” halandzsa, a  modern politikai 
kommunikáció már teljesíteni tudja. S  ezt a  lehető-
séget Karinthy jól sejtette meg, anticipációja figye-
lemre méltó. (Nota bene: E szövegrész halandzsa sza-
vai is megérdemelnének egy finomhangolású értelme-
zést. „Értelmetlen” szavai kielemezhető etimológiai és 
zenei konnotációi sokmindent elmondanának Karin-
thy preferenciáiról.)



Az ős-halandzsa történetének egyik első nagy csomó-
pontja ez a két 1912 végi Karinthy-írás. Olyan csomó-
pont, amely egyben kilátópont is; innen három felé is 
érdemes kitekintenünk. (1) Az 1912 körüli évek iro-
dalomszociológiai helyzetére, (2) a Lachstól és Karin-
thytól egyaránt független előtörténet szövegeire, vagyis 
a premodern és még megnevezetlen halandzsára, s vé-
gül (3) a halandzsa irodalmi hasznosítására. Mindhá-
rom kérdéskör mégoly rövid érintése is fontos az ős-ha-
landzsa törénetének megértése és leírása szempontjából.

(1) Az 1912 körüli évek irodalom-szociológiai leírá-
sa szoros időrendben ma még megoldhatatlan feladat; 
a filológiára itt még nagy munka vár. De, szerencsénk-
re, a halandzsára vonatkozó emlékezések nagy része er-
re az összefüggésre vonatkozik, s a fölemlegetett epi-
zódok voltaképpen ezt az irodalomszociológiai hely-
zetképet rajzolják ki. Az időrend így persze cseppfo-
lyós, az epizódok egy része valószínűleg még 1912 előtt, 
egy része pedig 1912 után történt, a történet azonban 
egy ívű. S arról tanúskodik, hogy ez az „értelmetlen 
beszéd” bekerült az írók horizontjába; megismerked-
tek vele. Lachs, Réti Sándor (1929 és 1934) és Kellér 
Andor (1930) rögzítette emlékei is, Karinthy vissza-
utalásai is erről tudósítanak. Kiderül, hogy Lachs ta-
lálmányát több jeles magyar író is megismerte. Karin-
thy, Molnár Ferenc, Bródy Sándor, sőt Gárdonyi Géza 
is, többnyire anekdotikus, jól mesélhető körülmények 
közt. (Ez persze irodalmi alakítottságra vall.) Karinthy 
például előbb megharagudott „meghalandzsázásáért”, 
majd fölkarolta az ötletet. Molnár Ferenc előbb megle-
pődött, azután hamarosan ő is folyékonyan „visszaha-

landzsázott”, meglepve ezzel még a föltalálót is. Bródy 
Sándor megtréfálására már Karinthy és Molnár segít-
ségével került sor – ők mutatták be Bródynak Lachsot. 
A tréfa oly jól sikerült, hogy Bródy teljesen összezavaro-
dott, ijedtében orvoshoz hajtatott, s csak a két fölbuj-
tó, Karinthy és Molnár fölvilágosítása nyugtatta meg 
az írót. De az sem teljesen; utána állítólag egy hónapig 
revolverrel hajkurászta az őt megtréfáló Lachsot. Gár-
donyi, aki szintén érintkezésbe került Lachsszal, egé-
szen máshogy reagált a halandzsára. Fölismerte esztéti-
kai hatásmechanizmusát, és megdicsérte az előadót és 
produkcióját. Gárdonyi, mesélte erről Lachs, „nagyon 
megdicsért, szinte szégyelltem magam. // – Csodálato-
san finom ritmusérzéke van, öcsém. – mondta – Érzi 
a magyar szónak a zenéjét. Ez pedig művészet.” (Réti 
1929: 19.) Gárdonyi dicsérő szavai negyedszázad múl-
tán is jól estek Lachsnak.

Lachs ismert ember lett, bekerült az irodalmi élet 
egyik speciális, de érdekes és fontos szegmensébe. Ezt 
egyik faggatójának így mesélte el: „A halandzsa lassan 
bekerült az irodalomba. Sokáig azt hitték, hogy Karin-
thy Frigyes, a kitűnő író találta ki. Pedig ő csak népsze-
rűsítette. Karinthy írta az első cikket rólam. A Postá-
sok Évkönyvében jelent meg, és nagy sikere volt. Ké-
sőbb darabot is írt Halandzsa címmel. A régi Apolló-
kabaréban játszották, előtte én konferáltam. Halan-
dzsa-szövetség alakult. Az elnök én voltam. Az alelnök 
Karinthy, de tagja volt Kosztolányi Dezső és még sok 
kitűnő író. Ennek a mondatnak: »Kiszera méra báva-
tag« Karinthy a szerzője. De el kell ismerni, hogy na-
gyon jó.” (Réti 1934: 60–61.)

„Lassan kezdett népszerű lenni a halandzsa.” (Uo. 
60.)



(2) Innen érdemes visszatekinteni is. Valami ilyes-
mi ugyanis több kultúrában, több nyelven is szüle-
tett, a megnevezés persze nem a halandzsa szóval tör-
tént. De tény, már igen korán, a XII. században is írás-
ba foglaltak egy, halandzsának tekinthető szóhalmazt. 
Ez „Hildegardis von Birgen (1048–1179), a zseniális 
apátnő mindmáig megfejtetlen, 900 szóból álló Lingua 
ignota című halandzsa szójegyzéke.” (Magyar 2019: 
11.) Ez a szójegyzék, s a hasonlók jelzik, az értelmet-
len szavak használata benne van a nyelv természetében, 
s a jelölő és a jelölt szétválása – szétválasztása – nem 
csak absztrakt lehetőség; olyan adottság, amellyel időn-
ként valamilyen speciális okból, élnek is az emberek. 
Az „értelmetlenség”, maga is kommunikációs forma.

Az idegen nyelvű példáknál azonban számunkra ér-
dekesebbek a magyar folklór írásban is lejegyzett ér-
telmetlen szavai: proto-halandzsái. Érdekes módon 
ezekre a jelenségekre már viszonylag korán fölfigyelt 
egy Várkonyi László nevű újságíró, aki a Pesti Napló 
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1938. december 24-i számában, Mi a halandzsa? cím-
mel cikket írt. Írása rövid, de fontos szempontot vet 
föl: „Gazdag halandzsa-kincsestárat nyújt a népkölté-
szet. Népdalok értelmetlen refrénjei, népmesék kiszó-
lásai, különféle indulatszók: halandzsák. Véges végig 
halandzsa a  székely néprománc refrénje: »Zibi, zibi 
lakszi natazáló natuza«.” (Várkonyi 1938: 20.) Példái 
közül néhány: „Libidoni labdom, labdónia libidom.” 

„Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, babszerda.” 
„Lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánci cérna.” De Várko-
nyi idéz Kríza Vadrózsájából, sőt Vikár Béla újabb ke-
letű gyűjtéseiből is: „Áris-báris Borbáris / Sonnikuti 
kaláris / Hip, hup, / Kadarkuti dob.”

Hasonlókat idéz a nyelvész Fónagy Iván (1975) is. 
Például a  játékká szelídült leolvasást altatódalokból: 
„Cibéribi, rababa, / Mér nem alszik ababa?” Vagy egy 
kiszámoló versikéből: „Egden, begden kerkenőbe, / 
Szól a rigó az erdőbe, / Csirá, csár, szabó pár / Murki, 
dupki, egyet visz ki.” (Fónagy 1975: 161.) Elméleti ál-
talánosításként is kimondja: „A varázsszövegek, varázs-
énekek gyakran tartalmaznak értelmetlen szavakat (ezek 
olykor a régi nyelv értelmetlenné vált szavai).” S azt is 
kimondja: „a dalokban, versekben felszabadul a játék-
ösztön, a nyelvi korlátok alól is.” (Fónagy 1975: 161.)

A folklór kimeríthetetlen adattár, ilyen szempont-
ból is. A  digitális adathalászat még meg is könnyí-
ti a  keresést. Két példa (persze mindkettő nyomta-
tott kiadásokból lett „fölfedezve”): „Antanténusz, 
szórakaténusz, / szóraka-tiki-taka-alabala-bim-bam-
busz!” „Antadungusz / Szuragadungusz / Szu ra ga di-
gi da ga / Alabalabandusz.” S a példák még hosszan so-
rolhatók lennének.

Miről vallanak ezek az adatok? Elsősorban termé-
szetesen arról, ez a  jelenség nem városi és nem „mo-
dern” fejlemény. A premodern népélet teremtette meg 
őket. A halandzsa lehetősége tehát ősibb és általáno-
sabb, mint a modernitás. A folklórszövegek motiváci-
óját persze csak egyedi, konkrét mérlegelés hozhatja 
fölszínre (amire itt sem lehetőség, sem szükség nincs), 
de szempontunkból nem is a premodern világban ér-
vényesülő egyedi inspirációk tisztázása a lényeges. An-
nak van heurisztikus értéke, hogy ezek a szövegek nyil-
vánvalóvá teszik: a nyelv hangzásértéke bizonyos körül-
mények között fontosabb lehet, mint a szavak konk-
rét jelentése. A szavak világából átléphetünk „a hangok, 
ritmusok világába”. Ezzel az átlépéssel persze lemon-
dunk a fogalmi gondolkodás előnyeiről, „beérjük a fo-
galmi gondolkodás szintjét el nem ért hangulati tartal-
mak tükrözésével, és átengedjük magunkat a hangok-
kal való játék zenei örömeinek.” (Fónagy 1975: 162.) 
A hangeffektusokon persze hol erősebben, hol kevés-
bé erősen átjön valami a nyelv fogalmi tartalmaiból is, 
ezek azonban legföljebb fogalomsejtelmek – ám ezek 
is elegendők ahhoz, hogy az „értelmetlen” szövegek ol-
vasóját „értelmezésre”, jelentésspekulációkra késztessék. 

S így a hangzás fölkínál valamiféle szemantikai asszoci-
ációt. De semmiféle jelentés nem szilárdulhat meg; az 

„értelmetlen” szövegben a hangzás marad a domináns.
Nagy kérdés, mi ez. Játék vagy válságtünet? Hogy 

játékról is van szó, bizonyos, de a nyelv – nyelvileg 
reflektált  – válságának bizonyos mértéke alighanem 
a  „legjátékosabb” variációban is kimutatható lenne. 
Az „értelmetlenség” mindenképpen a  konvencioná-
lis nyelvhasználat valamilyen mértékű elégtelenségére 
utal. Ám az „értelmetlenség” olykor érdekesebb, mint 
a megmerevedő konvencionáltság.

A  folklórszövegekben föllelhető „értelmetlen” zár-
ványok meglétéből arra következtethetünk: ezek a zár-
ványok egyszerre dokumentálják a nyelvi játék lehe-
tőségét s a válság jeleit is, hogy tudniillik az emberek 
közötti érintkezésben valami zavar van. A kérdés csak 
az, melyik a domináns?

Talán nem túl nagy kockázat, ha már itt kijelentjük, 
a modernitás viszonyainak kibontakozásával a válságdi-
menzió erősödött föl. De – legalábbis az első világhábo-
rú kitöréséig – az „értelmetlenség” játékdimenziója is 
erős volt még; az irodalom még élhetett e lehetőséggel.



(3) A harmadik irány, amelyre egy futó pillantást kell 
vetnünk, Lachs „találmányának” – szélesebb értelem-
ben: az „értelmetlen” szövegek alkotásában rejlő lehe-
tőségeknek – irodalmi hasznosítása. Itt egyszerre köny-
nyű és nehéz a feladatunk. Könnyű, mert a halandzsát 
az irodalomtörténészi csőlátás eleve az irodalomra fó-
kuszálva értelmezte, s  a magyar halandzsa-irodalom 
legjobb darabjai, például Fónagy Iván (1975) szó-
cikke vagy Szabolcsi Miklós (1978) esszéje is, akarva 
akaratlan, az irodalom nézőpontjából adja elő anya-
gát. Nehéz, mert e témakörben az értelmezés túlzot-
tan Karinthy Frigyesre koncentrálódott. Nem vélet-
lenül persze; a halandzsa történetének legfontosabb 
szerepű, legjelentősebb író alkotója ő volt. Ráadásul 
ő nem csak gyakorolta a halandzsát, de reflektálta is. 
A halandzsa-értelmezés nem kis mértékben az ő nar-
ratívája szerint konstruálódott meg; a hiányzó filoló-
giai munkát is az ő – fikcionalizált, de lényegét tekint-
ve valós – történetei pótolják. (S valljuk meg, sokkal 
élvezetesebb Karinthyt olvasni, mint egy fatökű filo-
lógust.) Mindezek következtében az irodalmi vonat-
kozású demonstráció ma jórészt Karinthy szövegeire 
épül, s  így sok fontos vagy jellegzetes részlet aligha-
nem homályban marad.

Annyi bizonyos: a halandzsát „népszerűsítő” Karin-
thy maga is a halandzsa-nyelv ügyes, kreatív és termé-
keny alkalmazója és továbbfejlesztője volt. Lehetősé-
geket próbált ki, s vitt tökélyre. Nem véletlen, hogy 
olyan kifejezése, mint a „kiszera méra bávatag” (bár 
természetesen senki sem tudja, mit jelent), ismert-
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ségben a legelterjedtebb szállóigékkel vetekszik. Vagy 
olyan „fordítása”, mint a magyar Micimackó, amelynek 

„eredetijét”, angol nyelvű mintáját Milne alkotta meg, 
úgy lett máig szólóan népszerű, hogy senki fönt nem 
akadt a szöveg halandzsa jellegű fordulatain, sőt azok 
a teljes természetesség aurájával rendelkeznek. Szinte el 
sem tudjuk képzelni, hogy Milne szövegét másképp 
is lehetne magyarra fordítani. Ez persze írói erény, az 
írói tehetség érvényesülése; a nyelvi invenció olyasmit 
is el tud fogadtatni olvasóival, ami egy gyöngébb író 
tollán irritáló megoldásként hatna. De – ezt észre kell 
vennünk, s föl kell rá hívni a figyelmet – ez az írói te-
hetség akkor az ilyen újszerű, váratlan és a nyelvi kon-
vencióhoz képest speciális eszközök „rendszerbe állí-
tásával” alkotta meg önmagát. Az írói profil, a szöveg 
szerveződése csak ezeknek az eszközöknek a használa-
tával, okos adagolásával lett az, ami.

A paradox az egészben az, hogy a verbális értelmet-
lenséget fölhasználó Karinthy maga egy „új enciklopé-
dista” racionális éthoszával alakította a mondanivalóját. 
Az „értelmetlenség” nála nem az irracionalitás érvénye-
sülése volt, hanem, ellenkezőleg, éppen az irraciona-
litás nyelvi – nyelvhasználati – kritikája. A futuristák-
ban, sőt – később – még a „maistákban” is szimptó-
mát látott: válságjelet.

Így Karinthy voltaképpen mindig az irracionali-
tást és a racionalitást elválasztó vékony hegygerincen 
mozgott; jobbról is, balról is a szakadékba zuhanást 
kockáztatva. Ő maga volt – műveiben, művei révén – 
a „sógoroknál” már csúcsra járatott nyelvválság kifeje-
zője és reflektálója. S e kettősség bontatlan egységben 
jelent meg java műveiben; szétválasztásuk lehetetlen, 
mert éppen feszültségük teremti meg azt a szövegaurát, 
amely az írót mint a nyelvi mű alkotóját konstituálja.

Szabolcsi Miklós (1978), úgy látta, az 1910 és 1918 
közötti periódus Karinthy pályájának nagyon erős sza-
kasza volt. S  ami közvetlenül ide vág, ez az erősség 
a bontakozó nyelvválság érzékelésén és a meghaladásá-
ra tett teremtő erőfeszítések figyelemfölhívó és karak-
terizáló erején alapult. A halandzsa mint válságkifeje-
ző és – fölhasználási módja révén – válságkezelő nyel-
vi/szemantikai eszköz egy új, alkotásalakító kogníció 
nyelvi reprezentációja lett. Szimbolikus és ugyanakkor 
narrációszervező konkrét szövegalakító eszköz. Nyelv, 
kogníció és poétika új kombinációja.

Ez az 1910 és 1918 közötti periódus azonban, ha 
nem is élesen tagolódva, két – megkülönböztethető – 
alkotói szakaszra bontható. A „halandzsa” előbb csak 
mint érdeklődésfölkeltő és -fokozó nyelvi játék szer-
vezi a szövegeket, majd – fokozatosan, de egyre erő-
sebben észlelhető módon – maga a halandzsa, a ha-
landzsázás lett a kritika tárgya. Karinthy, mint egyik 
későbbi írásában explicit alakban is kimondta, visz-
szatekintve két halandzsát különböztetett meg: az „ős-
halandzsát” (vagy „klasszikus halandzsát”) és a halan-

dzsát. (Karinthy 1936: 270.) Az előbbi még a fölsza-
badító játék tárgya és eszköze, az utóbbi viszont mint 
válságtükröző és válsággeneráló manipuláció, egyre in-
kább már a kritika tárgya nála. A lehetőségből egyre in-
kább nyelvhasználati, érzületi és gondolkodás-alaku-
lási szimptóma lett.

Az „ős-halandzsa” és az, ami abból spontánul (vagy 
éppen a rossz kreativitás révén) kifejlődött, instru men-
ta li zá ló dott, Karinthy lényeges felismerése. 1936-os cik-
kében értelemszerűen az ős-halandzsára koncentrál, an-
nak adja összefoglaló áttekintését, de a kontraszt így is 
érzékelhető. Az ős-halandzsát világteremtő erővel ru-
házta föl. 1910 körül, mondta, „mi huszonkét évesek 
felfedeztük az [ős]halandzsát. Mit tudják, mi volt az 
akkor, minden kultúra újjászületése, kezdete és forrása, 
a káosz, a semmi, amiből nekünk kellett megteremteni 
az egész világot.” Meg kellett teremteni a „halandzsa 
törvényeit”, „nem volt szótárunk és nem volt könyvtá-
runk, mint ezeknek a későbbi begyöpösödött futuris-
táknak és maistáknak például – mindent magunk te-
remtettünk”. (Karinthy 1936: 270.) Ez a helyzet maga 
a szabadság és a játék élethelyzete volt, vagy legalábbis 
a szabad játéké. (Érdekes, hogy ezt a gyakorlatot a téma 
egyik „egyszerű” újságíró népszerűsítője, Réti Sándor is 
utóbb játékként nevezte meg, olyan játékként, amelyet 
csak a régi, „gondtalan, békebeli Pesten” lehetett meg-
csinálni.) S jellemző, hogy a fiatal Karinthy csakugyan 
gyártotta és gyűjtötte az „értelmetlen”, halandzsaként 
prezentálható kifejezéseket, szavakat – írásaiból (még 
a vele foglalkozó tanulmányok idézeteiből is!) tekin-
télyes mennyiségű ilyen jellegű nyelvi anyag gyűjthe-
tő ki és össze. Akár egy halandzsa szó- és frazématárat 
is lehetne ezekből összeállítani.

Ezt a játékelvű gyakorlatot Szabolcsi Miklós (1978) 
is fontosnak érezte bemutatni. Ő így jellemezte: „a nagy 
játék, amelyet a Balkán Egylet, még 1910 előtt játszott 
a pesti utcákon, amelyet Esti Kornél, Kaniczky és Sár-
kány játszottak, játék a világ minden dolgával, élettel, 
halállal, játék a fogalmakkal, a nyelvvel. Játék éppen 
azért, hogy tisztábbak legyenek a  fogalmak, élesebb 
a nyelv és szebb az élet.” (Szabolcsi 1978: 464.) Sza-
bolcsi szövegközi utalásai itt, megfontoltan és hitele-
sen, Kosztolányi Esti Kornélját és az irodalmi névadás 
rejtekében, magát Kosztolányit, Karinthyt és Somlyó 
Zoltánt is emlegeti, mindhármukat a  játékelvű gya-
korlat körébe utalva. Az ide sorolható szereplők szá-
mát természetesen még lehetne gyarapítani, írása egy 
másik helyén, Szabolcsi is kiegészíti ezt a  listát: „fő-
leg a fiatal Molnár Ferenc, a Józsi-tárcák írója, a Hét-
ágú síp gonoszkodó irodalomkritikusa, a keserű Gá-
bor Andor és az eddig figyelemre nem méltatott élc-
lapok (mint pl. az Izé, a Szamár)” említhető szerinte 
(Szabolcsi 1978: 467.). S azok a szövegek, amelyeket 
Szabolcsi idéz, vagy amelyekre legalább utal, igazolják 
is ezt a jellemzést.
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1914 körül azonban – nem függetlenül a világhá-
borútól, de voltaképpen egy mélyebb folyamat követ-
kezményeként – ez a helyzet megváltozott. Lassan, de 
egyre nyilvánvalóbban megmutatkozott a nyelvi „ér-
telmetlenség” másik, veszélyes, az emberek közötti érint-
kezést összezavaró, a cselekvéseket kisiklató, kiszolgálta-
tottságot fönntartó és fokozó oldala is. Megmutatkozott 
a halandzsa manipulatív potenciálja, amorális, „elvte-
len” alkalmazásának kommunikáció-technológiai szerepe.

A  „boldog békeidők” a  nyelvben, a  nyelvhaszná-
latban is véget értek. Új korszak kezdődött e dimen-
zióban is.

Karinthy most is gyorsan és érzékenyen reagált. Ér-
zékelte és tematizálta a nyelvi fordulatot. Nyelvkritikai 
attitűdjének fölerősödését jól írja le Szabolcsi Miklós 
már többször idézett esszéje: „Karinthy megéli a nyelv 
teljes devalválódását, értéktelenné, értelmetlenné vá-
lását. Az Így írtok ti folytatása […] merész, kegyetlen 
könyve, az Így láttátok ti. Látszatra csak stílusparódi-
ák sora, voltaképpen a nyelv s a nyelvet használók le-
leplezése. A háború igazolása és dicsőítése ellen emel 
vele szót, hazugságok, álságok sorára világít rá, olyan 
helyzetre, amikor a nyelv a legocsmányabb hazugság 
eszköze lesz – erre szolgál a hivatalos, az újságírói, az 
írói nyelv. Alig leplezett dühvel írja már Karinthy e 
paródiák sorát. Csak Karl Kraus Die Letzten Tage der 
Menscheitje hasonlítható hozzá, ahol ugyancsak a Mo-
narchia hivatali apparátusa és intellektueljei nyelvének 
dühös-leleplező utánzása, visszaadása és parodizálása 
szolgál hátteréül az apokaliptikussá váló társadalom-
kritikai víziónak, a Monarchia nyelvi formulák esőző 
áradatában robban szét…” (Szabolcsi 1978: 465.) Ka-
rinthy nyelvkritikájának fölerősödése számos szöveg-
ben tetten érhető (például Hazám és „hazám”, Gulli-
ver utazásai, Jelszavak, Szavak stb.). Amikor arról be-
szél, hogy legalább bontsuk le a régi, hamis szavakat, 
s legyenek új szavak, látszólag csak régebbi önmagát 
ismétli, hiszen, „ha hazugság is, ne ugyanaz a hazug-
ság legyen, ne ugyanúgy kongjon elzsibbadt, elvásott 
szívünkben” (Jelszavak). Ezt akár a régi ős-halandzsa 
motivációjáról is vallhatta volna. De immár tovább-
lépett, fölismerte bizonyos nyelvi fordulatok haszná-
latának veszélyes kommunikáció-technológiai szere-
pét. A metaforák, hasonlatok, általában a képes beszéd 
ilyen potenciáljára figyelmeztetve a kognitív nyelvésze-
tet jócskán megelőzte s megelőlegezte.

Karinthy Így láttátok ti című könyve 1917-ben jelent 
meg, ez alcíme szerint A háborús irodalom karrikatúrája. 
A szerző itt visszautal nevezetes művére, az Így írtok 
tire, de e könyv – bizonyos analógiák ellenére – egé-
szen más, mint a korábbi. Legalább három okból. Ez 
az új könyv már háborús könyv, minden szöveg mö-
gött ott van a vérontás és a szenvedés el nem tüntet-
hető tapasztalata. A beszéd pedig, amely itt a „karika-
túra” tárgya, többnyire nem irodalmi beszéd, hanem 

„pragmatikus” társadalmi, politikai vagy éppen kato-
nai beszéd, azok logikáját idézi föl. S már e két okból 
is következően ezek a beszédmód-paródiák karaktere 
kevésbé játékos, noha Karinthy nyelvi kreativitása, hu-
mora itt is átjön. Itt azonban a tét nagyobb, azt mond-
hatnánk, véresebb.

Újságírókat, politikusokat, katonai vezetőket imi-
tál, az ő megnyilatkozásaikat ragadja meg. (Az olyan 
szövegek, mint a „Bájossy Puncsi” színésznő sztárolá-
sát bemutató paródiák inkább már csak lazító funkci-
ójúak.) S  itt az olyan, az ős-halandzsákra emlékezte-
tő nyelvi játékok is, amelyek azért elő-előjönnek, már 
csak másodlagosak, olvasóbarát gesztusok. A döntő itt 
a  valóságátértelmező, sőt valóságtalanító beszédmó-
dok – ironikusan eltúlzott, de éppen ezáltal lényegüket 
föltáró – leleplezése. Néhány példa. A kormánylap ve-
zércikkíró gyakorlatát bemutató fejezetben olvashatjuk 
egy német pilóta Angliát, és egy angol pilóta Német-
országot bombázó akciójának újságírói kommentárját. 
A két pilóta szorosan vett repülős teljesítménye termé-
szetesen azonos, csak éppen az egyik a „mi” hősünk, 
a másik pedig az „ők” harcászati eszköze, tehát ellenség. 
Így a két teljesítményt jellemző retorika diametrálisan 
ellentétes, az érvelés kognitív alapja is más. Az eltérő 

„keretezés” más-más szókészletet hoz játékba. Karinthy 
pontosan érzékeli a beszédmód különbségét, és pon-
tosan írja le azt. Az is pontos látlelet, amikor egy ka-
tonai vezető, az újságíró kérdésére, a háborúnak Euró-
pa jövőjére gyakorolt hatását beszéli el. A „megfontolt” 
válasz nem csak semmitmondó, de a semmitmondást 
megfontoltságnak föltüntető – valóságtalanítás. A be-
széd már nem kommunikatív funkciót teljesít, hanem 
az üresség retorikája, pszeudo-kommunikáció. A zár-
lat szimptomatikus: „– Tehát valószínű, hogy lehetséges? 
// – Minden bizonnyal – mondja és a kezét nyújtja már. 
A kihallgatás véget ért.” (Karinthy 1917: 19.) Karin-
thy a hamisvalóság-termelésének nyelvi-retorikai esz-
köztárát is fölismerte. Hogy ne száraz, kognitív nyel-
vészeti traktátust adjon, hogy még e ponton is szóra-
koztasson, irodalmi pasztisként mondja el fölismeréseit. 

„Swift Jonathan” szerepébe helyezkedve Gulliver újabb 
utazásaiból a „tizedik fejezetet” meséli el. Abrakadab-
rába utazva a feliciák „szerencsétlen törvénykezésének” 
néhány paragrafusát mutatja be, azokat, amelyek mi-
att még háborút sem tudnak csinálni. Az „egyhangú 
jólétnek és a buta megelégedésnek” ebben a világában 
néhány dolgot halálbüntetéssel sújtanak. Ezek – s itt 
van Karinthy fölismerésének lényege  – nyelvi vétsé-
gek, nyelvhasználati megoldások. Az „olyan államfér-
fi”, mondja a szöveg, „aki valóságos dolgokról és álla-
potokról beszélve vagy írva, képekben fejezi ki magát, 
vagy hasonlatokkal magyaráz meg valamely közérde-
kű kérdést vagy követendő eljárást”, Feliciában halál-
büntetést kap. „A törvény indoklása kifejti, hogy Fe-
licia egyetlen háborúját és a vele járó vérontást egy ak-



69

kori államférfinak az a hasonlata okozta, amely szerint 
a háború olyan, mint egy tisztító zivatar és hogy mind-
annyiunk lelkében ég a vágy.” (Karinthy 1917: 131.) 
Amit itt Karinthy észrevesz, azt ma már a kognitív nyel-
vészet is kimondja – s a politikai kampányok amorá-
lis gurui gátlástalanul alkalmazzák, szavazatmaximáló 
technikaként. Hasonló funkcióban szerepelteti Karin-
thy a „törvény” egy másik szakaszát is. E szerint Feli-
ciában halállal büntetendő „minden olyan kimondott 
vagy leírt mondat szerzője, amelyben a többesszám el-
ső személyének névmása átvitt értelemben használta-
tik, és nem jelenti szigorúan és szó szerint azt, hogy az 
állítmányban jelzett cselekvés a »mi« szócskában ink-
luzíve foglalt »én«-re is szó szerint vonatkozik.” (Ka-
rinthy 1917: 132.) A „mi” és az „én” ilyen szétválása 
ugyanis úgy irányítja a „mi” cselekvéseit, hogy közben 
az én kivonja magát az inszceniált cselekvésből. Ez már 
a valóság retorikai eltérítése.

Nyelv, kogníció és cselekvés széttartóvá válik, 
s  a nyelv mint retorika, a manipuláció eszköze lesz. 
Illegitim, de hatásos hatalmi eszköz.

Az Így láttátok ti mindennek demonstrációja, 
variációgazdag adattár.

A  karikatúrák megfogalmazása, persze, parodisz-
tikus, s mint ilyen, „komolytalan”, képtelenül túlzó, 
de a  célba vett nyelvi eszköz megnevezése, megjelö-
lése éles szemű megfigyelés eredménye. Hogy meny-
nyire így van ez, mi sem mutatja jobban, mint hogy 
a mai későmodern politikai kampányok, a kognitív 
nyelvészet eredményeit hasznosítva, éppen az ilyen 
nyelvi modulok ügyes kombinációjával aratnak sike-
reket. George Lakoff professzor például „népszerűen” 
megfogalmazott kampányfelkészítő könyvet írt ezek-
nek a tapasztalatoknak a birtokában – s könyvét, Ne 
gondolj az elefántra! címmel 2006-ban már magyarul 
is kiadták. (Lakoff, nyelvészeti szempontból „komoly” 
munkái természetesen nincsenek meg magyar nyel-
ven, hiszen azok „csak” szakmunkák, közvetlen pro-
pagandahasználatra nem alkalmasak.) A kognitív nyel-
vészet tehát éppúgy kétélű fegyver, mint ahogy a ha-
landzsa is az volt.



Az első világháború végétől gyökeresen új helyzet és új 
korszak következett. Az ős-halandzsa mint eleven gya-
korlat, ad acta került, a társadalmi és politikai kommu-
nikáció radikálisan megváltozott, „szintet lépett”. Bár 
nem tudtak róla (értelemszerűen: nem is tudhattak), 
a magyar „kommunikáció” gyakorlata a goebbelsi és 
finkelsteini praxis előszobájába lépett. Ennek itt nem-
hogy bemutatására, de jelzésére sincs hely és lehető-
ség – legföljebb, két utalással, a logikai helyét jelölhet-
jük meg. Már 1919 őszén megindult a militáns „keresz-
tény-nemzeti” napilap, az Új Nemzedék Pardon rova-

ta (a magyar irodalom morális szétesésének e szimbó-
luma), amely, bár roppant kártékony és veszélyes volt, 
még „minőségi” hamisrealitás-termelésnek tekinthe-
tő: a „liberális félszázad” gyakorlatát folytatta és töké-
letesítette, visszafordítva azt a „liberális” korszak ma-
radványaira. 1923 tavaszán, Petőfi születésének száz-
éves évfordulóján pedig megtörtént a forradalmi nap, 
1848. március 15-e „nemzeti” átpozicionálása – Kle-
belsberg és Pekár Gyula (!) vezérletével. (Annyi tárgyi 
ökörség, amennyi ekkor és itt elhangzott, a magyar 

„emlékezetpolitika” történetében is ritkaság.) Innen 
mindenesetre már egyenes út vezetett Szálasiék „rög-
valóságáig”. S ami ezeknél is rosszabb, a nyilvánosság 
immunrendszere fölborult. A mediáli betűfogyasztás 
védtelenné vált.

A  háború utáni teljesen új helyzet a  halandzsa 
tematizációjában is új fejleményeket hozott. Három 
lényeges értelmezési irányt itt is célszerű rögzítenünk. 
(1) A halandzsa nyelvészeti, lexikográfiai érdeklődés 
tárgya lett, azaz fölfigyelt rá a tudomány is. (2) Az ős-
halandzsa ideje lejárt; ha lassan és felemásan is, meg-
indult a változás mibenlétének fölmérése, regisztrálása. 
(3) A halandzsa – voltaképpen az ős-halandzsa – eredete, 
története szélesebb körű olvasói érdeklődés tárgya lett; 
kielégítésére az újságírói bulvár is sorompóba lépett.

Röviden mindhárom irányról érdemes szót ejtenünk.



(1) Az 1920-as évek közepére az értelmetlen szavakkal 
és kifejezésekkel való „játék” kikerült az írók és bohé-
mek kávéházi világából, és az újságtárcák olvasóinak 
köréből a „komoly”, akadémikus tudomány szeme elé 
került. Spóradikusan és esetlegesen, de mégiscsak sor 
került erre. 1924-ben egy T. Á. jelű nyelvész rövid köz-
leményt publikált a Magyar Nyelv Ismeretlen szavak 
című rovatában. Itt egyebek közt ezt írta a halandzsá-
ról: „a pesti argot-ban nagyon elterjedt szó, s átvette 
azt az újságíró-nyelv is, a. m. értelmetlen, zagyva be-
széd, amely összefüggés nélküli szótagokból áll.” A ha-
landzsázni jelentését így adta meg: „értelmetlenül be-
szélni.” (Magyar Nyelvőr 1924. 7–10. sz. 127.) A szó 
elterjedésének érdekes dokumentuma ez a közlemény, 
a jelentéstani meghatározás azonban invenciótlan, le-
egyszerűsítő. A „komoly” érdeklődők figyelmét azon-
ban alighanem ez fölkeltette már a szó iránt. Ez ösztö-
nözhette a lexikonszerkesztőket is arra, hogy a húszas 
évek végén szócikket írassanak a halandzsáról. 1930-
ban így Lachs már arra utalhatott egy nyilatkozatá-
ban, hogy nevét úgy kell írni, ahogy a lexikonban (az-
az a halandzsa szócikkben) is olvasható. (Kellér 1930: 
10.) 1933-ban így már a Színházi Élet egyik szerkesz-
tői üzenete is definiálja a szót. A Gourmand 30. jeligéjű 
olvasónak így válaszoltak: „A »Halandzsa« nyelvet egy 
Lachs nevű pesti képügynök teremtette meg, és a jó 
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halandzsának az a sajátossága, hogy ritmusában, mu-
zsikájában és tagoltságában teljesen a komoly beszéd 
hatását kelti.” (Színházi Élet 1933. 18. sz. 96.) A Ha-
landzsa címszó, egy rövidke mondat erejéig, 1938-
ban az Új Idők Lexikonában is fölbukkan: „Karinthy 
Frigyes szava az értelem nélküli beszéd megjelölésé-
re.” (Új Idők Lexikona 1938: 2955.) Ez a meghatáro-
zás, bár lényege téves, már a „bevettség” jele; Karin-
thy neve segít az elterjedésben. 1940-ben szótárazásá-
ra is sor került; szerepel Balassa József A magyar nyelv 
szótára című kétkötetes munkájában. Itt a halandzsa 
mint „értelmetlen beszéd, fecsegés” jelenik meg. Egy 
másik nyelvész, Kálmán Béla hasonlóképp magyaráz-
za a szót: „értelmetlen badar beszéd” (Magyar Nyelv 
XLIV, 16.) Évekkel később már egy rendszerváltás után, 
Karinthy nyelvésznek készülő fia, a későbbi író, Karin-
thy Ferenc is jelentkezett egy rövidke nyelvészeti cik-
kel, Halandzsa címmel (Magyar Nyelvőr 1946. 3. sz. 
120.). Ez a cikk sem túl revelatív. Az első komolyabb 
szakcikk, amely viszonylag részletesebben és érdemben 
szólt a szóról, Nagy J. Béla írása. Ő 1948-ban a Magyar 
Nyelv Szó- és szólásmagyarázatok rovatában írt a Halan-
dzsáról, összefoglalva mindazt, amit a szóról a magyar 
nyelvészek akkor tudtak. (Magyar Nyelv 1948: 141–
144.) Ez sem sok azonban, nézőpontja szűkös, érve-
lése behatárolt; meg sem sejti azt, ami e kérdéskörben 
igazán izgalmas. Az első s mindmáig a legjobb tanul-
mányértékű lexikonszócikk csak évtizedekkel később, 
1975-ben jelent meg, Fónagy Iván tollából. A nyelvész-
ként, pszichoanalitikusként és irodalomértőként egy-
aránt jelentős Fónagy, a világirodalmi lexikon hagyo-
mányai szerint széles horizontú, nagyon gazdag anya-
gú, sokféle lehetőséget megjelölő szócikket írt – írása 
ma is megkerülhetetlen (Fónagy 1975).

Mélyen paradox, hogy a halandzsa rendhagyó kre-
ativitása, érdekessége kiáltó ellentétben állt a magyar 
nyelvtudomány uralkodó szómagyarázó paradigmájá-
nak beszűkültségével. Az írók s az újságírók sokkal gaz-
dagabb értelmezési irányokat képviseltek vagy/és nyi-
tottak meg, mint az akadémiai tudomány.

Ez, mellesleg, sokat elárul a magyar szellemi élet 
szerkezeti sajátosságairól is.



(2) A tudomány, a szellemi életnek ez az átlagosnál las-
súbb, nehézkesebb és nem is mindig és minden vonat-
kozásban föltétlenül mélyebb szegmense azt sem ér-
zékelte, hogy menetközben megváltozott a halandzsa 
gondolkodástörténeti státusza. A  játékból kommersz 
érdeklődés vagy/és erőteljesebb nyelvkritika lett.

A váltásig elmenő változás első, igazán pregnáns je-
lei, paradox módon, nem Budapesten, hanem az or-
szágról leválasztott, külön létre kényszerült Erdély-
ben mutatkoztak. Erdély 1919 után már a román ál-

lam fönnhatósága alá tartozott, de különállása hagyo-
mányai, önellátó rutinjai az 1920–30-as években még 
viszonylag erősek voltak. A magyar nyelvi és történeti 
hagyományokhoz való tartozása és a fősodorról való 
leválasztottsága sajátos kogníciót szült, illetve erősített 
föl. Bizonyos összefüggések Erdélyből jobban látszot-
tak, a percepció bizonyos pontokon élesebb és ponto-
sabb volt, mint Magyarországon – miközben a pozí-
cióvesztés már érzékelhető volt e körben is.

Ami biztos, a halandzsa gondolkodástörténeti stá-
tuszának radikális megváltozását jól érzékelték.

Két, egyébként komplementer magatartás már a hú-
szas évek közepétől kialakulóban volt. Előbb megszüle-
tett a tudatos halandzsázás szerepköre, majd megszüle-
tett a radikális nyelvkritika totális kiterjesztésének igé-
nye is. Az előbbi Halandzsa Berci figurájának megte-
remtésében érhető tetten. Az utóbbi pedig Korvin Sán-
dor erősen kritikus, sokféle dimenziót átfogó cikkében 
mutatkozott meg. Halandzsa Berci, aki a hajdani élcla-
pok „beszélő” személyiségprofiljaival rokon hírlapi sze-
repkör lett, a kiterjedt Kahána família egyik tagja volt.

„Halandzsa Berci”  – az újságok tanítása szerint  – 
a húszas évek közepén Erdélyben már „a kabarék és 
mulatóhelyek közönsége előtt ismert és népszerű” volt. 
A „közönséget nemzetközi halandzsa-beszédeivel és gro-
teszk tréfáival” mulattatta. Egy mulatónak „magántit-
kára” is volt, s mint ilyen a „maître de plaisir” szerepét 
töltötte be. Művészneve is, híre is teljesen összeforrott 
a halandzsával. Jellemző, hogy 1924-ben, megformá-
lójának egyik ügyéről referálva, a kolozsvári Ellenzék 
így zárta beszámolóját: „Ezzel a kínos ügy – »a kiszera 
méra bávatag« szabályai szerint – befejezettnek tekint-
hető.” (Ellenzék 1924. márc. 21. 4.) Távol Budapest-
től, s túl egy államhatáron a pesti születésű halandzsa 
az erdélyi szórakoztatóipar népszerű figurájának emb-
lémájává vált. S Halandzsa Berci mintát – igaz, kétes 
értékű mintát – is adott. 1933-ban, egy szatirikus he-
tilap, a  közéleti halandzsázás inspirátoraként jelölte 
meg. A kritikus, egy rivális lapról így írt: „bátorkodom 
megjegyezni, hogy most már tényleg nagyon jól megy 
a Jóestétnek. Mert már újságíró-trénert is tart. // Mert 
nekem az az érzésem, hogy a Jóestét vezércikkírói Ha-
landzsa Bercitől tanulnak cikket írni.” Ki volt ez a pél-
dakép? „Vásárhelyi gyerek, diszkrét fiú az egyik bár-
ban. Karinthyt is lehalandzsázta. De a Jóestét túltesz 
rajta. Olyan válogatott halandzsát, amilyet a  Jóestét 
írt a minap, nem hiszem, hogy Halandzsa Berci tud-
na írni.” (Bomba 1933. 19. sz. 15.) Ez a kritika nem 
csak azért érdekes, mert jelzi, a „játékból” immár Er-
délyben is közönséges újságírói rutinhalandzsa lett, de 
azért is, mert ezt a szórakoztatóipari halandzsa hétköz-
napi – politikai – kiterjesztéseként ismeri föl. S jellem-
ző, hogy a háttérben Halandzsa Bercit látja, „aki írás-
tréner a lapnál” (ma úgy mondanánk: kreatív írást ok-
tató) s „Bodóné ténsasszonyt”, aki „arra tanítja a szer-
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kesztőséget, hogy mindig másról beszéljenek, ha a bor 
árát kérik…” (Uo.)

A halandzsának ez a közéleti banalizációja és rutin-
ná válása tehát immár a magyar fővárostól távoli pere-
men is megjelent. E jelenség érdekes és tanulságos, itt 
és most azonban nincs hely érdemi elemzésére. Szem-
pontunkból fontosabb Korvin Sándor mintaszerű cik-
kének rekapitulálása. (Sok olyasmit mondott ugyanis 
ki, amit Magyarországon akkoriban még senki, a ná-
la lényegesen nagyobb művész és jelentősebb gondol-
kodó, Karinthy Frigyes sem.)

Korvin Sándor (1912–1944) cikke, Leszámolás a ha-
landzsával! címmel a Brassói Lapok 1933. szeptember 
22-i számában jelent meg. A cikk fontos habitus- és 
gondolkodástörténeti fejleményeket regisztrál – s egy-
ben utasít el. Mindkét gesztusa figyelemre méltó. Mind-
járt a fölütés alapösszefüggést mond ki: „Mindnyájan 
a hamis fogalmak, a begyökerezett félreértések, a hi-
vatalos tévítéletek, a célzatos megtévesztettség, a rossz-
indulatú ferdítések s  a  társadalmi hazugságok Bako-
nyában tévelygünk. Ennek a vadonnak megvan a ma-
ga tolvajnyelve: – a közéleti halandzsa. A társadalmi, 
politikai és kulturális hazugságok hivatalos nyelve.” E 
diagnózisban nem csak az az érdekes, hogy ezt a fejle-
ményt immár meglehetősen kiterjedtnek és átfogónak 
mondja, de a nyelvi regiszter összefüggését is megne-
vezi: „tolvajnyelv” és „hivatalos nyelv”. Valami speci-
álisból általános érvényű fejlemény lett. Ez egy döntő 
fordulat fölismerése és regisztrálása.

Korvin világosan látta az eredet specialitását – s a vál-
tozás irányát és jellegét is. Tömören és pontosan fo-
galmazott: „A halandzsa az a gyalázatos fattyú, amely 
a költészet és az esztelenség vadházasságából született meg. 
[…] Fiatal korában megszökött hazulról, s aztán nyo-
ma veszett. Évek múlva modern futurista költőkkel lát-
ták a kávéházakban, ahol meg akarta váltani a világot.” 
De: „Addig volt jó, amíg csupán félfertályos költők-
kel barátozott… Ám karrierje másfelé ívelt.” Itt megint 
lényeges összefüggések jelennek meg: költészet, eszte-
lenség, modernista irodalmi kísérletek, és hübrisz: a le-
hetőségek és a lehetséges túlbecsülése. Majd az irány-
váltás, kilépés az irodalomból valami gyakorlatiasabb 
irányba. Mi ez az irány? A költészet és az esztelenség 

„fattyúja” Korvin szerint: „Egy szép napon diplomaták-
kal, nagyiparosokkal, hadseregszállítókkal, politikusok-
kal és hadvezérekkel kezdett tárgyalni.” Ez pedig már 
nemcsak, hogy nem játék, ez maga a modern társadal-
mat megosztó antagonizmus hatalmi oldalának szerep-
lőivel való illegitim együttműködés. Méghozzá a ha-
talmi szféra minden szintjének szereplői fölbukkan-
nak itt – és figyelemre méltó, hogy itt a „közönséges” 
katonai vezetők nem a legfontosabbak. Náluk vannak 
itt fontosabbak. S ez a társadalmi dinamika megérté-
se szempontjából igencsak lényeges fölismerés. Maga 
az együttműködés, Korvin expressis verbis kimond-

ja, 1914 júliusában (a világháború kitörésével) érke-
zett el ugrópontjához. Illusztrációként „idéz” néhány 
halandzsa megnyilatkozást: „Hirdetem nektek a vér és 
vas demokráciáját! A tömeghalál demokráciáját! Min-
denkinek joga van elesni a fronton! // Hirdetem nek-
tek a hazafias tömegmészárlás evangéliumát! A nehéz-
tüzérség világmegváltását! A főhadiszállások kinyilat-
koztatását! A tőke szeplőtlen fogantatását! A bűn im-
perializmusát! A halálordítás misszióját! Az ostobaság 
tízparancsolatát! A bakancsok diktatúráját! Az agyré-
mek vasfegyelmét!”

Ezek természetesen nem valóságos idézetek, hanem 
csak a háborús idők mozgósító frázisainak ironikus sű-
rítései, a frázisok – a halandzsa – leleplezése érdekében. 
De valós összefüggéseket, valós kommunikációs gya-
korlatot parodizál; olyasféle megoldás ez, mint a Ne 
gondolj az elefántra! javaslatai, tudniillik a neves kog-
nitív nyelvész, George Lakoff, amikor az ellenkam-
pányok megtervezése érdekében állt elő javaslataival, 
maga is a metaforák meggyőzőerejére apellált – az el-
lentábor metaforáinak legyőzése érdekében. (Melles-
leg, mint láttuk, maga Karinthy is így járt el koráb-
ban.) Ez az eljárás a kritikának nem egyszerű, s nem 
is problémátlan módja. Maga ez a kritika is dekódo-
lásra vár. Ám Korvin vitathatatlan érdeme, hogy jó ér-
zékkel kiemelte a „demokratikus”, a „hazafias”, a „ke-
resztény” motivációt ebben a hamisrealitás-termelés-
ben, s ezeket összefüggésbe hozta azzal, ami valóban 
meghatározó volt, a tőkelogika érvényesülésével. Ezek 
a frázisok ugyanis nem egyszerűen nyelvi permutáci-
ók, önmagukban záródó nyelvi sztenderdek, hanem 
történeti dinamikájuk van. A nyelvhasználat történe-
tileg determinált, előzmények és aktuális érdekek sze-
rint alakuló vágyprojekció.

Magyarán: olyan nyelvi fejlemények ezek, ame-
lyeknek „külső” meghatározottsága, ha el is van rejt-
ve, kétségtelen. A nyelvkritika (egyik) feladata éppen 
ezeknek a meghatározottságoknak a fölszínre hozása, 
a meghatározottság rejtettségének „leleplezése”, átlát-
hatóvá tétele.

A „halandzsát” Korvin komolyan vette, a háborús 
halottakat (katonák és civilek tíz- és tízmillióit) ennek 
számlájára írta. „A halandzsának” mondja, „nagyobb 
sikere volt azokban az esztendőkben, mint az elmúlt 
évszázadok összes nagy prófétáinak és igehirdetőinek 
együttvéve.” „[A] halandzsa komoly ellenfél. A halan-
dzsa segítségével eddig már verseket írtak, kiáltványokat 
szerkesztettek, nőket csábítottak, háborúkat üzentek, 
békeszerződéseket kötöttek, államokat kormányoztak 
és új vallásokat alapítottak. A halandzsa költészetben, 
diplomáciában, udvarlásban, tudományban és politi-
kában egyaránt alkalmazható. A sajtó mellett a legszá-
mottevőbb világhatalom. Sőt maga a sajtó is oly erő-
sen a befolyása alá került, hogy ma már szinte el sem 
képzelhető a támogatása nélkül.”
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Gondolatmenetét Korvin, erős retorikával, egy ti-
zenhét tételes halandzsa-katalógusba futtatja ki. Ezek 
az egy-egy mondatos meghatározások együtt sokszínű 
megközelítéssé állnak össze, s e meghatározások a ne-
gatívumok kontinuumát hozzák létre. A  halandzsa, 
értelmezésében, hol „népköltészet”, hol „metafizika”, 
hol „népbolondítás”, hol „világnyelv”, hol „társasjáték”, 
s így tovább, de mindegyik ilyen meghatározása negatív 
indexű. Még a legenyhébbek is meglehetősen lesújtó-
ak: „A halandzsa a svihákság népköltészete. A háború 
utáni világcsalás hőskölteménye. A világpolitikai szél-
hámosság metafizikája”, stb. Egyik-másik ilyen meg-
határozása kétségkívül a retorikai öngerjesztés termé-
ke, s mint ilyen, csak az érzületalakítás szolgálatában 
áll. De álláspontja lényege világos és nemigen cáfolha-
tó: az (ebben a kontextusban értelmezett) „halandzsa” 

„a népbolondítás, a tömegszédítés s az egyetemes tár-
sadalmi, politikai és közéleti hazudozás világnyelve”.

A cikknek van egy alcíme: Szatíra? – így, kérdőjel-
lel. Ez a szándékoltan kétértelmű, elbizonytalanított 
műfajmeghatározás lebegteti, „irodalmiasítja” kicsit 
Korvin Sándor kritikáját. De ez a nyelvhasználat-kri-
tika így is erős. S ami lényeges: kiterjeszti, totalizálja 
a fejlemény hatókörét, érvényesülésének dimenzióját.

A halandzsa e fölfogása már túllépett a  játékfelfo-
gáson, sőt az irodalmin is. Ez már egy egyetemes fej-
leménnyel való szembenézés jele.



(3) A halandzsa jelenségének és értelmezésének a fo-
kozatos, majd ugrásszerű kiterjedése érthetővé, sőt 
törvényszerűvé teszi az ős-halandzsa iránti közolvasói 
érdeklődés megnövekedését, illetve az újságoknak ez 
igény kielégítését szolgáló aktivitását. Ezek az írások 
már nem, vagy nem csak demonstrálták a nyelvhasz-
nálat e formáját, de – jól érzékelhető tudatossággal – 
a történet benső, intim összefüggéseit is tematizálták. 

„Érdekességekkel” szolgáltak. Számunkra, retrospektíve 
is, ezért tanulságosak – bár nem mindig válik el ben-
nük a  tárgyi eseménytörténet és az „érdekesség-szol-
gáltatás”, a legendagyártás.

Ezek az anekdoktikus – „csevegő” – tör té net el be-
szé lé sek, jellemző módon maguk is szimptomatiku-
sak. A  nyelv szemantikai dimenziójának ambivalen-
ciáját tükrözik. Szilágyi Ákos hajdani metaforáját ide 
átültetve mondhatjuk: ezek az írások „fasírtszerűek”. 
Jó alapanyagot, olyan technológiával dolgoznak föl, 
hogy az egész masszát voltaképpen már az adalékanya-
gok uralják. A valóság történeti „adatai” érdeklődés-
kielégítő zsurnalizmussal gyúratnak egybe, s az „érde-
kesség” elnyomja, föllazítja s idegen anyagokkal keve-
ri a folyamat – jól csakis konkrétan leírható – lénye-
gét. Meritumát. Ezzel, amennyire segítik a folyamat 
értelmezését és megértését, annyira el is torzítják azt.

A kritikából tömegfogyasztásra alkalmas kritikapót-
lék, „érdekesség” lesz.

Négy cikket, ha mégoly röviden, utalásszerűen, itt 
is érdemes számbavennünk.

Az időrendben első cikk Réti Sándor írása a  „ta-
lálmány” születésének huszonötödik évfordulójá-
ra. Címe A  25 éves halandzsa-nyelv feltalálója jubi-
lál, s a Tolnai Világlapja 1929. február 6-i számában 
jelent meg. Máig nem tisztázott persze, hogy Lachs 
Lajos ötlete csakugyan 1904 februárjában született-e 
meg, de a jubileumot hangsúlyozó cím nem a vélet-
len műve  – ez a  halandzsa (tulajdonképpen: az ős-
halandzsa) kanonizációs folyamatának számmisztikai 
megalapozásához tartozott. A kerek évforduló mindig 
súlyt ad a megidézett eseménynek, legyen bár szó szü-
letésnapról, halálról vagy fönnállásról. S Lachs előtér-
be állítása is ebben az összefüggésben kapja meg ér-
telmét. A halandzsa szó Karinthy nevével forrt össze, 
célszerű volt tehát újítani, újra érdekessé tenni a ha-
landzsát. Réti nem is hagyja említetlenül: „A halan-
dzsáról, erről a rettenetes idegtépő, érthetetlen beszéd-
ről, amely úgy hangzik, mintha valami értelme len-
ne, sokáig azt hitték, hogy Karinthy Frigyes, a kitűnő 
humorista találta fel. Csak most, a halandzsa 25 éves 
jubileumán derült ki, hogy ezen a szomorú világon 
először Lachs Lajos kereskedő halandzsázott.” (Réti 
1929: 18.) Ez a fiktív vagy talán tényleges évforduló 
alkalmat adott a „föltaláló” rövid jellemzésére, szto-
rijainak fölidézésére. A leírás tömör: „Egy mindig ne-
vető, bizarr ember jár-kel ebben a szomorú városban, 
kinek minden oka megvan arra, hogy mosolyogjon. 
Alacsony, az egyik lábára biceg, bandzsít. Lachs úr-
nak hívják és huszonöt évvel ezelőtt ő találta föl a ha-
landzsát. Most jubilál.”

Sztorijait, amelyeket elmondott az újságírónak, az 
előbbiekből már ismerjük, de itt Lachs maga anekdo-
tázik. Karinthy, Molnár Ferenc, Bródy Sándor, Gár-
donyi Géza, sőt Budapest hajdani rendőrfőkapitánya 
meghalandzsázása kerül elbeszélésre, apró, Lachsot is 
jellemző újságírói betétekkel. Ami érdekes, pontos idő-
pont vagy akár csak évszám sincs a szövegben, a szto-
rik időrendi elhelyezése lehetetlen. Akkor is így van 
ez, amikor Lachs dicsekedett: „Híres ember voltam 
akkoriban, Karinthy Frigyes darabot írt rólam, illetve 
a halandzsáról, és előadás előtt nekem kellett konfe-
rálnom.” A kronológiai homály filológiai szempontból 
fogyatékosság, de a legendaszerveződés szempontjából 
már előny, sőt konstruktív tényező. Így, félhomályban 
igazán hatásos a történet.

Bő egy évvel később, 1930. július 13-án jelent 
meg Kellér Andor (1903–1963) cikke: Parkett és asz-
falt. Lachs, aki feltalálta a halandzsát. Kellér cikke Az 
Ujságban jelent meg, s a maga nemében kitűnő írás. 
Jól látja például, s hangot is ad észrevételének, hogy: 
„Jár közöttünk néhány ember, kinek nevét nem örökí-
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ti meg a történelem. […] holott a város esprit-jének 
kialakulása történetében döntő szerepük van.” (Kellér 
1930: 10.) Mi Lachs érdeme Kellér szerint? Természe-
tesen a halandzsa, amely időközben nagy karriert fu-
tott be, „ma” már mindenhol mindenki halandzsá-
zik. „S mindezt Lachs találta ki. Egyáltalán, tessék tu-
domásul venni, hogy Lachs talált ki mindent. Ötezer 
vicc van forgalomban, amelynek ő a szerzője. Annak 
idején ő találta ki a víz-vicceket.” S hatása titkába is 
belevilágít: „hihetetlen komor az arca, Budapest leg-
viccesebb emberének, viccelmondójának titka épp az, 
hogy halálos komolysággal anekdotázik.” Kreatív em-
ber, de „soha nem gondolt arra, hogy nagy tehetségét 
mint színész, mint író vagy mint konferanszié kama-
toztassa.” „Most képkereskedő alkalmazottja, képeket 
ad el és vicceket talál ki.” Itt Kellér voltaképpen a vá-
rosi folklór természetrajzába vezet el bennünket.

A cikk természetesen szintén elmond egy-két sztorit, 
például Bródy Sándor „meghalandzsázásának” történe-
tét. De ennél fontosabb, hogy Kellér fényt vet Lachs 
észjárására is. Az egyik, a maga nemében paradigmati-
kus eset, amelyet fölidéz, ez: „pesti tolvajnyelven a la-
kást kéglinek nevezik. Lachs egyszer bekötött fejjel ült 
le a törzsasztalához. // – Mi bajod van? // – Kéglitisz, 
lakbérgyulladásom van. – válaszolta szomorúan.”

Az alkotó, folklóralakító Lachsról itt valami fonto-
sat tudtunk meg.

A harmadik cikket megint a már korábban is em-
lített Réti Sándor írta – ezúttal a Színházi Élet 1934. 
évi 27. számában. (A cím most csak ennyi: Jubilál 
a halandzsa.) Ez a cikk, amely immár a harmincadik 
évfordulót köszönti, valóságos sztorigyűjtemény; ér-
deme, hogy a legrészletesebben elbeszélt történetek 
sora jelenik meg itt. Itt olvasható a  „kis táncosnő” 
esete is, aki a halandzsa névadója lett, s persze Ka-
rinthy, Kosztolányi, Bródy s mások története. S egy 
szociológiailag is beszédes eset. „Egyszer villamoson 
utaztam  – folytatja tovább Lachs úr  – és a  kalauz 
a jegyet kérte tőlem. Halandzsázni kezdtem. A kala-
uz ideges lett, és gorombán rám kiáltott, hogy han-
gosabban beszéljek, mert zörög a kocsi és nem hall-
ja. Így sem értette. Rémülettel nézett rám. Aztán le-
csöngette a kocsit. Utcai torlódás volt a körúton. Eb-
ben a városban ez alapozta meg a halandzsa tekinté-
lyét.” (Réti 1934: 60.)

Réti ezen cikkének érdeme, hogy fényképet is kö-
zöl, egy Menyhért nevű fényképész egész alakos Lachs-
fotóját. (Uo. 61.)

A negyedik cikk Az Est Hármaskönyvének 1936. 
évi kötetében jelent meg, s ez Karinthy nevezetes, ösz-
szefoglaló jellegű tanulmánya, a Kiszera méra bávatag. 
Az alcím: Ez idén huszonöt éve született meg a halan-
dzsa. – Az alcím persze némileg belezavar a kronoló-
giába, s a  fejlemények időrendjének tisztázását nem-
igen segíti, de elméleti szempontból a legtöbbet adja 

ez a cikk. Nem érdektelen, hogy itt maga Karinthy is 
elismeri Lachs létezését és szerepét. S ennél is fonto-
sabb, hogy itt különbözteti meg az ős-halandzsát vagy 
klasszikus halandzsát a későbbiektől, s a nyelvhaszná-
lat e formáját megteremtő s megalapozó kognícióról 
is a legtöbbet mondja. (Erről e cikk korábbi helyein 
már szóltunk.)

Minderre ráadásként érdekes, szellemes, igazi „karin-
thys” szöveget tálal föl olvasóinak. A cikk máig a halan-
dzsa irodalmának „klasszikus” tétele; megkerülhetetlen.

Ez az írás is mutatja, Karinthy nem csak olyasmit 
tudott, amit Lachs nem, de amit Lachs művelt, Ka-
rinthy azt is jobban, mélyebben értette.

Ma már nyilvánvaló, a Kiszera méra bávatag az ős-
halandzsa történetének szimbolikus záróköve, össze-
foglalás és lezárás.



Az ős-halandzsa vagy másképpen: klasszikus halandzsa 
lehetősége a világháború kitörésével, még inkább pe-
dig káoszba torkolló ideiglenes záródásával elmúlt. A já-
tékból a hamis valóság termelésének egyre végletesebb 
és általánosabb gyakorlata lett. Nyelv, kogníció és ha-
talomgyakorlás tekintetében ez új történeti világkor-
szak. A halandzsa tudata és használatának alkotói ideje 
azonban megmaradt. Ebből furcsa, mélyen ellentmon-
dásos történeti s irodalomtörténeti helyzet alakult ki. 
Miközben a hamis valóság termelése egyre átfogóbban 
hatotta át az életet (és nem csak az úgynevezett „po-
litikatörténetet”!), a romló pozíciójú irodalmi én – és 
a valóságkifejező ösztön – lehetőségei radikálisan be-
szűkültek. Az értelmetlenség világát egyre inkább csak 
nyelvileg megkonstruált értelmetlenség-imitációkkal 
lehetett tükröztetni. A halandzsa, különféle fedőneve-
ken (dada, nonszensz, abszurd stb.), játékból kegyetlen 
diagnosztikává válva, irodalomalakító megfontolássá, 
válságjelzéssé, az elhallgatás előtti „utolsó” lehetőség-
gé változott át. S ez a gyakorlat egyre inkább a magas 
irodalom jellegkifejező alkotásmódjává vált. Az „érte-
lem keresése”, ami hosszú perióduson át az irodalom 
talán legfontosabb funkciója volt, ha nem is számoló-
dott teljesen föl, s újabb és újabb kétségbeesett erőfe-
szítésekkel máig hírt ad magáról, egyre inkább bele-
szorult az értelmetlenség-kifejezés gyakorlatába. A világ 

„hagyományos” elbeszélése pedig kommercializálódott, 
az általános kulturális színvonal és a „piac” fogyaszt-
hatóvá alakította.

De mindez már egy másik történet. Egy olyan tör-
ténet, amelyet a klasszikus vagy ős-halandzsa csak elő-
re vetített, de amelynek végleteit az a programos értel-
metlenség még meg sem tudta közelíteni.

Az alkonyatkor röptét megkezdő Minerva baglya 
mindenesetre már érzékelni tudja az ős-halandzsa mi-
benlétét, szerepét.   
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A halandzsáról (ős-halandzsáról) nem túl 
bőséges és nagyon egyenetlen minőségű 
szakirodalom áll rendelkezésünkre. A két 
legfontosabb: Fónagy Iván: halandzsa = 
Világirodalmi Lexikon 4. köt. főszerk. 
Király István. Bp. 1975. 160–166., Sza-
bolcsi Miklós: Halandzsa. Nyelv és való-
ság Karinthy Frigyes művében. Kortárs, 
1978. 1. sz. 469–490. – Néhány, újabb 
keletű, de erősen kritikával kezelendő 
trendi értelmezés: Tamás Ildikó: Halan-
dzsa (nonszensz) a  folklórban. = Ethno-
Lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintéze-
tének Évkönyve XXX. 2013. 321–359., 
Bónus Tibor: Paródia, technika és az iro-
dalom médiuma. Alföld, 2000. 4. sz. 56–
63.  – Néhány újabb, használható föl-
dolgozás: Magyar László András: Ha-
landzsa. Élet és Irodalom, 2019. 39. sz. 
11., Kozák Péter: Halandzsa. Egy fejezet 
egy enciklopédiából. Budapesti Negyed, 
2009. 3. sz. 398–402., Kőrizs Imre: Én 
a sóska padlizsán retek makaróni. Magyar 
Narancs, 2020. máj. 21. 35. , Micsoda ha-
landzsa? Új Szó, 2002. aug. 27. Vö. még: 
Várkonyi László: Mi a halandzsa? Pesti 
Napló, 1938. dec. 24. 20. – Néhány ré-
gebbi szakcikk és lexikonszócikk (inkább 
csak a téma iránti érdeklődés jelzésére): 
T. Á.: Ismeretlen szavak. Magyar Nyelv-
őr, 1924. 7–10. sz. 127., Halandzsa. Új 
Idők Lexikona 6. köt. Bp. 1938., Balassa 
József: Halandzsa. = A magyar nyelv szó-
tára 1. köt. Bp. 1940. Karinthy Ferenc: 
Halandzsa. Magyar Nyelvőr, 1946. 3. sz. 
120., Nagy J. Béla: Halandzsa. Magyar 
Nyelv, 1948. 141–148. – A halandzsá-
ról és „föltalálójáról” forrásértékű egyko-
ri hírlapi cikkek, interjúk: Színes Mozi. 
Világ, 1912. márc. 28. 7., (-inti): Buda-
pesti emlék 6. Halandzsa. Az Ujság, 1912. 
szept. 28. 7., (-inti): Budapesti Emlék 9. 
A diadalmas halandzsa. Az Ujság, 1912. 
okt. 11. 11–12., Karinthy Frigyes: Ha-
landzsa. Az Érdekes Újság, 1914. 2. sz. 
23., Réti Sándor: A  25 éves halandzsa-
nyelv föltalálója jubilál. Tolnai Világlapja, 
1929. febr. 6. 18–19., Kellér Andor: Par-
kett és aszfalt. Lachs, aki feltalálta a halan-
dzsát. Az Ujság, 1930. júl. 13. 10. , Ré-

ti Sándor: Jubilál a  halandzsa. Színhá-
zi Élet, 1934. 27. sz. 60–61. (Lachs La-
jos fotójával!), Karinthy Frigyes: Kiszera 
méra bávatag. Ezidén 25 éve született 
meg a Halandzsa. Az Est Hármaskönyve 
1936. 218–222. (Itt, Lachs karikatúrája 
is: 222.) – A barkochbáról: Lengyel And-
rás: Irodalom és modernizáció – kollíziós 
szerkezetben. Fragmentumok és vázla-
tok. Szeged, 2017. Benne: 95–97., Vö. 
még 91–94. – A folytatáshoz tartozó fej-
lemény: Korvin Sándor: Leszámolás a ha-
landzsával! Szatíra? Brassói Lapok, 1933. 
szept. 22. 6. , Halandzsa Berci helyreiga-
zít. Ellenzék, 1924. márc. 21. 4. , [Ge-
rő Sándor]-ső: Jóestét! Bomba, 1933. 19. 
sz. 15. – Lachs életének néhány alapada-
tát lásd: Budapest VII. kerületi házassá-
gi anyakönyv 313/1919. folyószám; Bu-
dapest  I. kerületi halálozási anyaköny-
vek 500/1938. folyószámon. Lachs ha-
láláról hírt adtak: A néma gróf. Színhá-
zi Élet, 1938. 16. sz. 31., Ma hallottam. 
Esti Kurír, 1938. ápr. 6. 10. (Ez utóbbi 
Lachs nevét rosszul írja: Lax.) – A halan-
dzsa közéleti politikai alkalmazásának kri-
tikai demonstrációja szempontjából fon-
tos könyv: Karinthy Frigyes: Így láttátok 
ti. A háborús irodalom karrikatúrája. Bp. 
1917, Dick Manó. Ugyancsak fontos, 
Uő: Hököm-színház. Kis tréfák és jele-
netek. 2. kiad. Bp. 1917. (Benne olyan 
alapvető szövegek, mint például: A bűvös 
szék.) – A kognitív nyelvészet ide vonat-
kozó fölismeréseinek kampányszempon-
tú kontraalkalmazása: George Lakoff: Ne 
gondolj az elefántra! A  progresszív gon-
dolkodás nélkülözhetetlen zsebkönyve. 
Ford. Pálvölgyi Lídia. Bp. 2006, Nap-
világ Kiadó. (Nota bene: Ez a könyv af-
féle „kutyaharapás szőrivel” metodikájú 
mű. Legalább annyit árt, mint amennyit 
használni vél.) Ide tartozik, Lakoffnak 
egy megjegyzése: „a  legtöbb ember ke-
retezés, metaforák, narratívák, képek és 
érzelmek alapján gondolkodik”. E meg-
jegyzés Lakoffnak egy 2016-os esszéjé-
ből való, idézi: Bölcskei Balázs – Németh 
Szilvi, Élet és Irodalom, 2020. júl. 3. 9. 
Ennek a gyakorlatnak az összefüggése az 

üzleti közgazdaságtannal, a  marketing-
gel nyilvánvaló. Nem árt szem előtt tar-
tani: a profit érdekében generált igények 
generálása – akár egy csíkos zokni, akár 
egy „új” okostelefon, akár egy elnök el-
adásáról van szó  – a  hamisrealitás-ter-
melés alapképletét adja. Olyan kognitív 
sémát, amelynek mechanizmusa a jelen-
tésátvitel – bújtatott – folyamatára épül. 
Ahol a’ mint az a  szemantikai képe jele-
nik meg, s eközben gyakorlatilag a’ törli 
a-t. Ez az illegitim helyettesítés képlete. 
S mivel a profittermelés a modern kor-
ban alapvető szempont és érdek, ez az ér-
dek szemantikai meghatározottságként is 
érvényesíti önmagát.

Az ős-halandzsa, a nyílt és demonst-
ratív értelmetlenség játék volt és kritika 
a nyelvben lopakodó, s egyre inkább ész-
lelhető manipulatív potenciállal szem-
ben (a  történetírás, az osztrák elméle-
ti reflexió ismeretében, ezt a  helyzetet 
emlegette nyelvválságként). S ez a hely-
zet teremtett irodalmi lehetőségeket is. 
Ebben rejlett a  tízes években Karinthy 
írói truvájának kognitív lehetősége is, ez 
a válság volt az alapja. A világháború ki-
törésével, majd 1919 után az ős-halan-
dzsa történeti lehetőségei azonban ra-
dikálisan megváltoztak. A  nyílt és de-
monstratív értelmetlenség elvesztette já-
tékos karakterét és kritikai potenciálját, 
s  részben kommercializálódott, szóra-
koztatóipari termék lett, részben szin-
te észrevétlenül, a  manipuláció új, rej-
tett gyakorlata. Témánk szempontjából 
a két történeti szakasznak ezt a különb-
ségét szem előtt kell tartani, s  az értel-
mezésben maximálisan érvényesíteni kell 
a két szakasz eltérő természetét. Ugyan-
akkor, főleg 1933 után, maga a halandzsa 
szó is metaforizálódott, s hacsak margi-
nális pozícióban is a modern manipulá-
ció szimbolikus megnevezésévé vált. Ez, 
kétségkívül, a közgondolkodás kritikai 
gesztusa volt, de  – éppen metaforikus 
természete miatt, mint leírás – eleve nem 
lehetett eléggé pontos. A folyamat jelle-
géből valami lényegeset azonban így is 
kimondott.   

J EGYZET

Lengyel András (Békéscsaba, 1950) irodalomtörténész, Szegeden él. Kutatási területe a  20. századi  magyar irodalom- és 
művelődéstörténet, időnként visszanyúlva a 19. század végéhez is. Megközelítésére a filológiai és gondolkodástörténeti szem-
pontok kombinálása jellemző. Számos könyv szerzője, legújabb kötete (marginalitástörténeti tárgyú írásai egy gyűjteménye) 
ősszel jelent meg. Déry-, Tömörkény- és Komlós Aladár-díjas. Újabban Ignotus Hugó életművét kutatja, de elsősorban ma is 
József Attila-kutató (akit persze pályája során sok másféle alkotó is foglalkoztatott, Kosztolányitól Németh Andoron át Cholnoky 
Viktorig). A Szeged-kutatásban is letette névjegyét.


