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1932 őszén gazdag anyagú, impozáns viccgyűjtemény 
jelent meg Budapesten Az Ojság kiadásában. Az öt 
kötetes mű közönségsiker lett, s  hírlapi fogadtatása 
is kedvező volt. A méltatók nem csak azt emelték ki, 
hogy a közölt anyag mily szórakoztató (ez viccekről lé-
vén szó, értelemszerű), s nem csak az „ész virtuóz gim-
nasztikáját” vették észre benne, de azt is magától érte-
tődő természetességgel mondták ki: e gyűjteményben 
a „pesti esprit” fejeződik ki. Egyféle „néprajzi” doku-
mentáció is tehát.

Az alábbi cikk, a  viccanyag elemzésével, arra ke-
resi a választ, milyen is volt ez az „esprit”, amelyben 
a kortársak magukra ismertek, s  jellegzetesen „pesti-
nek” érezték.

2

A vicc ma – s már jó ideje, kb. a 19-20. század fordu-
lójától – alighanem a legélőbb folklórműfaj. (A digitális 
kor új fejleményei, a blogok, kommentek, facebook-
bejegyzések stb.  – a  médiumváltás következtében  – 
már nem a folklór, hanem csak a posztfolklór körébe 
tartoznak.) Szerepe jelentős; egyszerre mentális szelep 
és „tükör”, azaz szimbolikus önreprezentáció. Egyé-
niség áll mögötte, de a kreativitás, ami megnyilvánul 
benne, az egyén és a közösség közös kreativitása, s te-
remtése és hagyományozódása is voltaképpen ugyan-

az a folyamat. A viccnek ez a – szerzői jogi szempont-
ból való – anonimitása létmódja lényege: benne a kö-
zösség önmagát reflektálja, s önmaga jelöli ki ennek 
a  reflexiónak a  határait és módját  – a  vicc bármily 
éles és csattanós is, nem külső, egyéni nézőpontot ér-
vényesít, hanem a közösség önmagát mutatja be, ön-
magát ítéli meg. Ebben az összefüggésben az elkülö-
nülő, közösségből kiváló egyéni szerzői identifikáció 
csak megkötné a „szerző” kezét; a közösségbe való be-
vonódás viszont védi őt s megadja számára a nélkülöz-
hetetlen mozgásteret. (Amikor a viccek könyvekben 
is megjelennek, a „név”, amely a kötet címlapjára ke-
rül, igazában csak az összeállítót vagy/és közreadót je-
löli meg, s piaci/üzleti szempontot elégít ki. A nyom-
tatott könyv már csak a vicc másodlagos hasznosítása, 
a valóságos folklór piaci asszimilációja.) A vicc, bár sok 
típusa van és célpontja s modalitása különböző lehet, 
a névtelenségbe húzódás közösségi, önkritikai műfa-
ja – ez adja meg szociálpszichológiai szerepét: kimon-
dani azt, aminek kimondatlanul maradása az önértés 
lehetőségét zárná el, s homályban hagyni azt, aminek 
kimondása az adott összefüggésben már elviselhetet-
len lenne. S az előadásmódja még e kritikát is élvezet-
be „mártja”: önmagunkon nevetünk. (Ez a magatar-
tás a Cyrano-szindróma.)

A magyar vicc szó a német Witz (’tudnivaló’) átvé-
tele és a korábbi – a lexikonokban például még 1893-
ban is használt – magyar megnevezés, az élc leváltója. 
E nyelvtörténeti fejlemény mögött ott van a német kul-
turális orientáció fölerősödése (a modernizáció a nyu-
gathoz való alkalmazkodás, a nyugati minták átvételé-
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nek a folyamata is), és a modernitásnak mint komplex 
rendszernek az ellentétek kiélesítését hozó erős dinami-
kája. Egy – nyelvileg is megjelenő – korszakküszöb ér-
hető itt tetten: a premodern, patriarchális viszonyokat 
fölváltó modernitás ugyanis nem csak lehetőségbővü-
léssel, de a látens konfliktusok intenzitásának fölerősö-
désével is járt. Az élcből viccé váló műfaj ezt az intenzi-
tásfokozó, ellentéteket élesebben fölvető átrendeződé-
si folyamatot is, mint műfaji vonásokat láthatóvá teszi. 
(A háttérben a vicctermelő értelmiség átrendeződése is 
előrehaladt. A hagyományos, „reprezentáló” értelmiség 
mellé följött az új, „üzletelő” értelmiség, a maga más-
féle racionalitásával.) A vicc – ebben az értelemben – 
nem a tizenkilencedik század, hanem a huszadik szá-
zad első felének szociálpszichológiai, önkifejező és ön-
szabályozó, „szórakoztató” gyakorlata.

A  vicc lélektana és esztétikája általánosságban vi-
szonylag röviden megadható. A meghatározások vari-
abilitása ugyan igen nagy, néhány közös momentum 
mégis, ezekből is kivonható. Mindenek előtt: a vicc be-
szédműfaj, mondhatnánk hangzó szöveg, és szerkezete 
révén „apró esztétikai remek”. Elmés, kritikus és (mi-
vel a humor körébe tartozik) kellemes. Jellegzetessége 
a komikum, a gúny, a nevettetés, s mindezt röviden, 
tömören produkálja. Csattanója (poénja) megvilágító 
erejű; kognitív funkciója esztétikai hatásának nélkü-
lözhetetlen eleme. A vicc intellektuális műfaj; a neve-
tés, amelyet kivált, kognitív alapú. A benne érvényesü-
lő kogníció valami rejtett, a konvencionalitás mögötti 
összefüggésnek a  lényegét mondja ki, élesen, ponto-
san, váratlanul, evidenciaként. Evidenciaélményt ad; 
minden eleme, egész retorikája ennek az élménynek 
a megteremtését szolgálja.

E ponton azonban célszerű ismét szembenézni a kér-
déssel: mi is a vicc? A „legtöbb ember – a kognitív nyel-
vészet szerint – keretezés, metaforák, narratívák, képek 
és érzelmek alapján gondolkodik.” (Lakoff 2016.) De 
kérdés, így történik-e ez a viccben is? Bizonyos, a vic-
cekben van történet, a szüzsé, de még az úgynevezett 
formula vicc szituáció-jelölő formulája is voltaképpen 
narratív szerepű. A  szereplők valójában nem indivi-
duumok, hanem szimbólumok, egy-egy szerepkör me-
taforái: Kohn és Grün, Móricka, a rabbi vagy például 
a  sadchen, ilyen szereplők. Ez eddig megegyezik az-
zal, amit a kognitív nyelvészet uralkodó gyakorlatnak 
ír le. A speciális funkciót a viccben a csattanó, a poén 
tölti be. S ez nem pusztán nevetést vált ki, nem pusz-
tán lélektani és esztétikai funkciója van. Kettős kog-
nitív szerepe is kimutatható. A poén ugyanis egy jelö-
letlen, el nem beszélt, s így történetként nem olvasha-
tó, de logikailag lefuttatott elemzés eredménye, s ezzel 
már eltér a szokványos, nem elemző gondolkodástól. 
Sőt, annak mintegy ellentéte. Ugyanakkor a poén visz-
szamenőleg, a viccben megjelenített narratíva egészére 
érvényesen, komprimált értelmezési keretként funk-

cionál. Bár csak a végén szembesülünk vele, voltakép-
pen mindennek a keretezését elvégzi, ami a viccben el-
hangzik. Azaz, ha utólag is, ez adja meg az elbeszéltek 
értelmezését, olvasási kódját. Nem reprodukálja kon-
vencionális jelentést, hanem, ellenkezőleg, leleplezi 
azt, átvilágítja. A George Lakoff összefoglalta gyakor-
latnak tehát ez éppen a visszájára fordítása: konven-
ció-megsemmisítés.

A  poén azonban, láttuk, maga is gyakorlatfüggő. 
Nem steril „logika”, hanem a habitusnak, az ismétlő-
dő és így megszilárduló érzelmi és kognitív viszonyu-
lásnak a koncentrátuma. Az ellentmondásokkal szem-
besülő gyakorlati – pragmatikus – észnek a praxist kí-
sérő érzelmekkel való összekapcsolódása, összesűrűsö-
dése, – s így mindig van bizonyos proteszt jellege is. 
S mivel ez a habitus a vicc lelke, ennek a fölmérése ad-
ja a kulcsot a vicchez.
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Az egyes vicceket sokféle szempontból lehet vizsgál-
ni; az anyag – hatalmas látens szövegkorpuszról lévén 
szó – nagyon eltérő elemzéseket tesz lehetővé. A ma-
ga kontextusában mindegyik legitim. A  szempont, 
amelyet jelen cikk érvényesít, a  kogníció szempont-
ja. Kettős értelemben is. Igyekszik fölismerni és leírni 
azt a megismerési folyamatot, amely a vicc hatásának 
alapja, s igyekszik a közösség kognitív szerepét is föl-
mérni, amely a valóságértelmezésnek ezt az éppígylétét 
preferálja. Ez a  kettős megközelítés a  gyakorlatban 
persze csaknem teljesen azonos, hiszen az egyik a má-
sik nélkül nemigen él, s vice versa. Az élc- és viccér-
telmezés már nagyon régóta tudja, hogy a hatás alap-
ja a távoli dolgok váratlan összekapcsolása és a köze-
liek szétválasztása. Egy lexikon-szócikk (Silberstein 
Ötvös Adolf ) ezt már 1893-ban világosan kimondta: 

„az élc a legtávolabb fekvő gondolatok gyors és sikeres 
összehozása, a legtávolabb eső fogalmak közti rokon-
ság rögtöni feltalálása”, s ugyanakkor „a közel esőket 
egymástól el is távolítja, […] a leghasonlóbb tárgyak 
közt a  legnagyobb ellentétet tünteti fel”. A kognitív 
teljesítmény tehát a  sztenderd értelmezést fölbontó 

„váratlan” és (a  konvencionális nézőpontjából) meg-
lepő kapcsolás és distanciálás együttes megvalósulása. 
A hatást ugyan, retorikai-pszichológiai megközelítés-
ben, közvetlenül a poén/csattanó váltja ki, amely „az 
addig lappangó, háttérben hagyott (meglepő, nevetsé-
ges) összefüggést […] váratlanul előtérbe helyezi, mint-
egy megvilágítja, ezzel feloldja a mesterségesen keltett 
feszültséget és a nevető embert fölényérzethez juttat-
ja. (A műfaj egésze pedig társadalmi méretekben oldja 
föl a különféle gátlásokat.)” (Kovács és Katona 1982: 
552–553.) A pszichológiai reakció azonban így is a vá-
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ratlan – s pontosként, hitelesként visszaigazolt – elő-
zetes kogníció eredménye.

A takarásban lévő, a viszonyok komplikáltsága vagy 
csak a viszonyokat fönntartó és igazoló társadalmi kon-
venciók által elfedett, elhomályosított, csak elvonat-
koztató elemzéssel fölismerhető összefüggések fölszínre 
hozása, kimondása ez. A fedőfelületnek és a minden-
napi gyakorlatnak az inkongruenciája ilyenkor a pra-
xis felől minősül, „lepleződik le”. Természetesen ezek 
a leleplezések nem azonos súlyúak és következményű-
ek; jóleső, „ártatlan” megvilágosodásoktól éles, „gyil-
kos” viszonyulásokig terjed az ív, amelyet egy-egy vicc 
kimond. De egészében a képmutatást vagy/és a tudat-
lanság rendszerét bontják meg. S bár a humor termé-
szetes fájdalomcsillapító (enélkül a leleplező szembesí-
tések sokszor elviselhetetlenek vagy legalábbis eltűrhe-
tetlenek lennének, s a konvenció „visszacsapna”) – ez 
a fájdalomcsillapítás egyfajta mentális egyensúlyként 
megóv az adott konstelláció összeomlásától. A  mai, 
visszamenőleges, retrospektív analízist azonban ez már 
nem fékezi le, nem akadályozza. A történésznek nincs 
rá szüksége, s így arra koncentrálhat, ami a feladata: 
a viccekben testet öltött közös kogníció eredményei-
re. A szórakozásból így tiszta tapasztalat lesz számára. 
Más ugyanis a viccet megtermő aktuális „élet” érde-
ke, mint az utólagos, történeti megismerés föltáró lo-
gikája. A vicc kritikai teljesítménye, élvező fogyasztás-
ból utólag válik maradéktalanul láthatóvá, sőt átlátha-
tóvá, hiszen az értelmezést akkor már semmi hajdani 
parciális megfontolás nem fékezi le, nem fogja vissza.

A humor logikai architektúrája persze más, mint az 
elvonatkoztató matematikáé vagy a kategóriákban gon-
dolkodó szociológiáé, de „lefordítható” azok nyelvére.

S ez teszi lehetségessé és magyarázó szerepűvé a vic-
cek kognitív újraértelmezését, a háttérből ható kogníció 
leírását, láthatóvá tevését. A poén „prózába” való átírá-
sát, „megmagyarázását”.

4

A magyar vicc szövegkorpusza még nincs „összerakva”, 
s  a  feladat természete miatt ilyen szövegkorpusz tel-
jességre törekvően nem is igen gyűjthető össze. A vicc 
ugyanis élőszóban megjelenő és létező műfaj, lénye-
ge éppen a rögzítetlenség (és a variabilitás), a viccek-
nek csak egy – föltehetően elenyésző kisebbik – hánya-
da kerül írásbeli rögzítésre, vagy éppen kinyomtatásra. 
(A közreadás diszfunkció; bemerevíti, rögzíti azt, ami 
lényege szerint folyamatosan alakuló.) Ahogy maga az 
élőbeszéd, a vicc sem rögzíthető teljeskörűen – a vicc 
minden, már rögzített szövegkorpusza, csak esetleges 

„gyűjtés”. Igazában még csak nem is válogatás az ilyen 
anyag, hanem esetlegesen összeálló szöveghalmaz, pél-

dául egy viccmesélő repertoárja, vagy annak valamilyen 
szempontú szelekciója. A viccanyag azonban mégsem 
teljesen parttalan, szaporodásának vannak természetes 
korlátai. A viccből ugyanis csak az marad meg, illet-
ve újul föl, ami belefér egy-egy viccre fogékony mesé-
lő memóriájába, s egy-egy ilyen repertoár a nyomta-
tott médiumok igénye szerint, véletlenszerűen, alkalmi 
közlemények formájában rögzítésre is kerül (például az 
élc- vagy vicclapok hasábjain). Ezek a szövegek azonban 
idővel nem csak kumulálódnak, de szelektálódnak is, 
sőt – s ez az igazán meghatározó – újrafölhasználásra 
kerülnek. Voltaképpen minden vicc „régi”, ahogy már 
Karinthy is mondta, „özönvíz előtti”. Az „új” vicc, né-
mi sarkítással állíthatjuk, aktualizált régi, vagyis ko-
rábbi vicc. Az új benne az aktualizálás: a szcenika és 
a nyelvi hangszerelés. Mindez azonban, bár mellékes-
nek látszik, mégsincs következmények nélkül. A vicc 

„történetéből” – történeti, azaz alakuló, változó, újra-
rendeződő létmódjából – a printmédiumok révén egy-
re nagyobb tömbök válnak kutathatóvá és összevethe-
tővé. S mivel ezek a különböző időpontokban és hely-
zetekben történt szövegrögzítések magukon viselik az 
idő – az aktualitást szülő idő – nyomait, lehetővé vá-
lik a különböző időrétegek termésének egybeolvasása, 
összevetése, alakulásuk módjának fölismerése. Ez pe-
dig már lehetővé teszi egy történeti szempontú vicc-
tan megalkotását.

Hogy az ilyen, mégiscsak összeálló szövegkorpusz 
mennyire reprezentatív, s  mennyire véletlenszerűen 
esetleges, a mai ismeretek szintjén, aligha megmond-
ható. Az anyag szerkezeti sajátosságának fölismerése és 
tematikai, poétikai és logikai reprezentativitásának ke-
resése több körülményen áll vagy bukik. Ehhez tisz-
tázni kell a szöveganyag valóságvonatkozásait, ismét-
lődő motívumainak ismétlődési módjait és formáit, 
az akutalitások szövegmeghatározó mechanizmusait 
(vagyis hogy a régi viccekben a vicceket fenntartó kö-
zösség mit, miért és hogyan alakít át), s tisztázni kell: 
az „új” vicc valójában mennyire új, vagyis mennyiben 
más, mint a „régi”, a korábbi? Mindez, értelemszerű-
en, aligha történhet meg egyszerre, s a célt csak rész-
letelemzések sora közelítheti meg. Ma ennek föltéte-
lei még jórészt hiányoznak.

5

Az 1920-as, 30-as évek magyar vicctermeléséből (for-
galomban lévő, újrahasznosított vicceiből) azonban 
viszonylag sok nyomtatásban is megjelent már. A vic-
cek iránt akkor már létezett – üzletileg is hasznosít-
ható – olvasói igény; a vicceket nem csak elmondták, 
meghallgatták, de immár olvasták is. A  legkülönbö-
zőbb periodikumokban, a napilapoktól a színházi- és 
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vicclapokig, szétszórtan, „színes anyagként” sok vicc 
is nyomdafestékhez jutott. Sőt, az olvasói igény meg-
erősödésének jeleként, egy-két íves füzetekben, kisebb-
nagyobb könyvekben, egybegyűjtve is kiadtak vicceket. 
Ezek többsége sok szempontból esetleges anyagot ad; 
szerzőségi és összeállítói viszonyaik is zavarosak – va-
lahol a szabad prédaként kezelt folklór és az újságírói 

„érdekességszolgáltatás” határán mozogtak. A  termés 
egésze szempontjából semmiképpen nem reprezen-
tatívak. De a viccek születésének bizonyos „aktuális” 
trendjeire, tematikai megoszlására, a recepció bizonyos 
irányaira mégiscsak jelzésként értelmezhetők. Az úgy-
nevezett „humor” és a szorosabb értelemben vett vic-
cek sokszor vegyesen sorakoznak ezekben a füzetekben 
és könyvekben. De néhányat, illusztrációként, mégis 
érdemes itt is regisztrálnunk. Időrendben az érdeke-
sebb, jellegzetesebb vagy fontosabb művek a követke-
zők. 1920: Viccekben él a szovjet. A legújabb 120 kom-
munista vicc. A füzetet Aiglon, azaz Sassy Attila (1880–
1967) jegyezte, terjedelme tizenhat oldal. 1929: Rö-
högjünk és kacagjunk. 182 vicc és adoma. A szerző Ga-
lántai Gyula (1874–?), terjedelme negyvennyolc oldal. 
1932: Ötezer vicc. Öt, egyenként ezer-ezer viccet tar-
talmazó kötetben. Szerzőként megnevezve: Nagy Im-
re (1882–1941), a kiadó a budapesti Az Ojság. 1933: 
Sofort-viccek. Salute Mussolini! Heil Hitler! Napjaink 
híres vezéralakjainak legfrappánsabb viccgyűjteménye. 
Szerző nélkül; kiadó Gábor Jenő, a nyomda a buda-
pesti Viktória. Terjedelme harminckét oldal. – Ahogy 
a  kis Móricka elképzeli… Samuka érdeklődik. A  két 
közismert, szemtelen lurkó legújabb, legbűbájosabb vicc-
gyűjteménye. A kiadó Gábor Jenő, a nyomda a Viktó-
ria; terjedelme harminckét oldal. – Pajkos vicc-gyűjte-
mény. A flört, szerelem, házasság legremekebb tréfái. Szer-
ző nincs jelölve, kiadó, nyomda Viktória; terjedelme 
harminckét oldal. – 1934: 300 vicc. Szerző nincs je-
lölve, nyomda a kolozsvári Lyceum. Terjedelme hat-
vanhat oldal, megjelent az Erdélyi Bomba című soro-
zatban. – 1935: 200 vicc, tréfa és más mulatságos apró-
ság. 3. sorozat. Szerző és kiadó nincs jelölve, a buda-
pesti Hajnal nyomda állította elő; terjedelme: tizen-
négy oldal. – 1936: Összes négus viccek. 16 oldalon 68 
vicc. Kiadó Tisza Gyula; terjedelme tizenhat oldal. – 
1937: Száz válogatott vicc. Negyedik teljes új kiadású 
sorozat! Kiadja Rácz Gyula. Terjedelme tizennégy ol-
dal. – Száz válogatott vicc. Nyolcadik teljes új kiadású 
sorozat! Kiadja Rácz Gyula. Terjedelme tizenhat oldal. – 
Száz válogatott vicc. Tizedik sorozat. Kiadja Rácz Gyu-
la. Terjedelme tizenhat oldal. – 1939: Vicc-szüret. Vá-
logatott viccek és pazar tréfák gyűjteménye. Szerző és ki-
adó nincs jelölve, nyomta a budapesti Hellas nyomda. 
Terjedelme harminchat oldal.  – 1940: Vicc-zuhatag. 
Szerző Kováts Béla. Terjedelme harminckét oldal.  – 
Csupavicc. Tartalmaz 164 csudajó viccet. Szerző és ki-
adó nincs megnevezve, az Újj nyomda nyomása. Ter-

jedelme tizenhat oldal. – 125 vicc, bűvésztrükk, tréfa és 
más szórakoztató apróság. Szerző, kiadó, nyomda nincs 
jelölve, terjedelme tizenhat oldal. – 1941: Zsidó humor 
és más írások. Kenéz-Kurländer Ede kutatásai alapján 
összeállította Váradi Etele. A budapesti Nádor nyom-
da nyomása, terjedelme tizenhat oldal. – Vicc-szüret. 
150 remek vicc. Szerző és kiadó nincs jelölve, nyomta 
a budapesti Újj Nyomda; terjedelme tizenhat oldal. – 
1000 rejtvény, vicc és móka. Szerző Gál György (1908–
1958), kiadó: Aesopus. Terjedelme százhuszonnyolc 
oldal. – Slágerviccek. Új válogatott viccsorozat. Szerző 
és kiadó nincs jelölve, nyomta az Újj Nyomda. Ter-
jedelme tizenhat oldal. – Vicc-csemegék. Szerző és ki-
adó nincs jelölve, nyomta az Újj Nyomda. Terjedel-
me tizenhat oldal. – 1942: 99 vicc. Szerző nincs jelöl-
ve, a kiadó: Aesopus, terjedelme harminckét oldal. – 
100 remek új vicc. Papucséknál kezdődik a nap. Szerző 
Gál György (1908–1958); a Hungária nyomda nyo-
mása. Terjedelme tizenhat oldal. – 1943: Zsidó humor. 
Összeállította Fodor Fülöp. Nyomta a kispesti Faragó 
nyomda. Terjedelme százhatvan oldal.

Ez az anyag, a szétszórt, periodikákban rejlő továb-
bi viccanyaggal együtt, már alapja lehetne egy 1919-
1944 közötti vicc-adatbázisnak. A  közlés gyakorlati 
és textológiai elveinek kialakítása nem komplikáltabb, 
mint más folklórszövegeké – a nehézség a szétszórt té-
telek módszeres fölkutatásában, számbavételében van. 
Ezt a munkát most nincs is mód itt elvégeznem, de 
a fölsorolt tételek egyike, az öt kötetes, Nagy Imre-fé-
le Ötezer vicc (1932) önmagában is elég nagy és leg-
alább bizonyos összefüggésekben reprezentatív szöveg-
korpuszt képez, s egy ilyen, szövegállapotát tekintve is 
jó minőségű anyag lehetővé teszi a  legfontosabb irá-
nyok és lehetőségek fölmérését.

6

A  viccanyag összeállítója és közreadója Nagy Imre 
(1882–1941), Az Ojság szerkesztője volt. Az ő pro-
fesszionális viccérzékenysége kétségtelen, szerkesztő-
ként munkája lényegéhez tartozott lapja viccekkel va-
ló folyamatos föltöltése. Ő maga is írt, persze, Gulyás 
Pál róla összeállított szócikkében (Gulyás XIX. 131–
132.) nem csak versek írójaként, de humoros köny-
vek szerzőjeként is szerepel. Az Ötezer vicc létrejötté-
ben játszott szerepe azonban pontos distinkciót igé-
nyel. A könyv címlapja nevét szerzői pozícióban hozza, 
előszava azonban szerepét „gyűjtőként” adja meg. Ez 
utóbbi a realisztikusabb önmeghatározás, ez fejezi ki 
munkája lényegét. Szimptomatikus, hogy már 1928-
ban, a Színházi Élet közölte rövid, önjellemző jegy-
zetében is arról írt, hogy „tizenöt évvel ezelőtt” víg-
játékot készült írni, s  ehhez vicceket kezdett gyűjte-
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ni – majd, az összegyűjtött anyag birtokában, a terve-
zett mű megírása helyett vicclapot indított. (Színházi 
Élet, 1928. 18. sz. 35.) Ez a lap lett Az Ojság. A gyűj-
tés persze az ő esetében nem filológiai jellegű, „pon-
tos”, szövegarchiváló munkát jelentett, hanem a  fo-
lyamatba való élő, eleven bekapcsolódást: a gyűjtött 
anyag átvételét, aktualizáló átírását s  aktualizált for-
mában való továbbadását. Szerepe nem a folkloriszti-
ka tudós textológusáé volt, hanem az érdekességszol-
gáltató újságíróé, aki stilárisan is a maga ízléséhez iga-
zította szövegét, sőt, olykor a szcenikát is helyhez és 
időhöz igazította. Munkája tehát nem nélkülözi a kre-
atív – alakító – hozzájárulást, de nem az egyéni origi-
nalitás képviselője. Az átvétel és átírás nyomai a gyűj-
teményben olykor nagyon pregnánsan is megmutat-
koznak. A 4721. sz. vicc például Molière Urhatnám 
polgára Jourdaine urának megnyilatkozását aktuali-
zálja, aki, mint ismeretes, „fölfedezte”, hogy ő egész 
életében „prózában beszélt”. A 4663. sz. vicc egy Tö-
mörkény István megírta paraszti poént mond föl újra 
a „rágott ételről”, amelyet természetesen az rág meg 
(Tömörkénynél a kutya), aki eszi. A 2335. sz. vicc pe-
dig egy nevezetes Karinthy-ötlet, bonmot újrahaszno-
sítása: a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi 
gyerekünket, stb. A szcenika persze más, de a szocio-
lógiai képlet, amelynek fölismerése az ötlet lényegét 
(s a humor forrását) adja, azonos. S így tovább. A gyűj-
temény hagyományos folklorisztikai elemzése, amely 
az eredetre koncentrál, sok mindent fölszínre hozna. 
Ám mindez nem valami szerzői jogi anomália, hanem 
a folklórfolyamat természetéből adódik. Egy illetékes 

„vicctudós”, a kortárs Karinthy Frigyes egyik cikkében 
sarkosan, de a lényeget illetően pontosan fogalmazott, 
amikor kimondta: az új vicc valójában majdnem min-
dig régi vicc, sőt „özönvíz előtti”; minden vicc valami-
képpen újraírás. „Vagyis lehetetlen megállapítani egy 
viccnek a korát. Minden viccnek, a  legrégibbnek is, 
van egy eredetije, mely még régibb.” „…csakis özön-
víz előtti időkből kaphatunk eredeti anyagot”. A vicc-
járványok „csak azt a célt szolgálják, hogy a régi vicce-
ket új köntösben fel lehessen tálalni”. (Karinthy Fri-
gyes: Nyegus-viccek. Pesti Napló 1936. jan. 8. kötetben: 
Uő: Hölgyeim és uraim. Ismeretlen írások 1927–1938. 
Bp. 2020. 61–64.) A lényeg, jelen összefüggésben, az 
„új köntös”, amely a közönség aktuális igényeire figye-
lő szerkesztő érzékeny „aktualizálásának” eredménye. 
Bizonyos, hogy az Ötezer vicc átvétel és átírás eredmé-
nye, s Nagy kreativitása, egyéni hozzájárulása ebben 
a kettősségben ismerhető föl. Úgy gyűjtött, hogy köz-
ben ujját rajta tartotta közönsége (s közössége) ütőerén. 
A lényeget mindazonáltal a könyv egyik kortárs mél-
tatója mondta ki: közös produkcióról van szó, a pesti 

„néplélek” megnyilvánulásáról. Ezek a viccek „megte-
remni csak itt tudtak. A budapesti néplélek hozta lét-
re őket, mindenkinek itt része van létrehozásukban, 

kollektív akasztófa-humor termékei. […] Nagy Imre 
[…] azzal, hogy összegyűjtötte őket, […] úgyszólván 
néprajzi adatokat is szolgáltatott velük a mi világunk-
hoz.” (Ggy [Gergely Győző]: Jókedv mint a szomorú-
ság takarója. Népszava, 1932. nov. 8. 6.) Lehet dicsér-
ni persze, mint a Magyar Hírlap is tette, az „észnek ezt 
a könnyed gimnasztikáját” (Magyar Hírlap 1932. szept. 
27. 2.), s ez jogos is, indokolt is, csakugyan ez vált ki 
ma is nevetést, de a lényeg, jelen dolgozat szempont-
jából, az, amit Gergely Győző mondott ki. Az egyéni 
kreativitás – a Nagy Imréé és a másoké is – letagadha-
tatlan; a vicc de genere adoma és élc „irodalmi” szöveg, 
ám egy jól meghatározható szociokulturális atmoszfé-
ra nyomása alatt, ennek az atmoszférának az inspiráci-
ójára született meg – s következésképpen e viccgyűjte-
mény is erről az atmoszféráról tájékoztat, szándéktala-
nul is ez az atmoszféra jelenik meg benne.

Az Ötezer vicc, észre kell vennünk, a maga nemé-
ben már reprezentatív gyűjtemény, benne – recepciója 
tanúsítja – egy közösség önmagára ismert. Nem csak 
kortársi sajtófogadtatása volt egybehangzóan kedvező, 
de – s ez is jellemző – a hatvanas években hazalátoga-
tó nagy tudós, Kármán Tódor (miközben huszonki-
lencedik díszdoktori címe átvételére készült), vendég-
látóitól azt kérte, ezt a könyvet, az Ötezer viccet sze-
rezzék meg neki. (Kellér 1964. 75.) A könyv elisme-
rő recepciója ellenére azonban maga Nagy Imre, lé-
nyegében máig, ismeretlen maradt. Nem „elfeledett”, 
mint oly sok kor- és sorstársa, hanem mint „egyéni-
ség”, mint a szellemi élet által nyilvánosan karakteri-
zált alkotó soha nem is létezett. (Jellemző, hogy még 
a „mindent” egybehordó lexikográfus, Gulyás Pál is 
kontaminálta névrokonával, a  parasztköltővel, s  an-
nak egyik verskötetét, a Holtak deresén-t a pesti szer-
kesztő művei között adja.) A viccanyag, amely általa 
lett nyomtatott szövegkorpusszá, úgy látszik, teljesen 
elfedte személyiségét, magánemberi és újságírói indi-
vidualitását. Az ő repertoárja azonban, a nyomtatás 
archiváló és sokszorosító szerepe következtében, jóval 
nagyobb lett, mint, mondjuk, a „népi” mesemondó-
ké, akikkel pedig egyébként sok mindenben rokon. Az 
egyéniség, amely szövegalakító és -fönntartó erő, itt is, 
ott is kimutatható, de alárendelődik a közösségi mé-
dium feladatkörének, a közvetítésnek.

Nagy Imre, az Ötezer vicc révén, a városi/kávéházi 
folklór egyik centrális jelentőségű figurája. S bár sze-
mélyisége, individualitása teljesen eltűnik a nagy szö-
vegkorpusz fényei mögött, föloldódik a kollektív tel-
jesítményben, indirekt hatástörténete igen nagy. Eb-
ben az értelemben ő maga is csak a kollektív kor- és 
helyzetészlelés médiuma.
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Az Ötezer vicc anyaga habitustörténeti szempontból 
igen sok és fontos tanulsággal szolgál. Maga a  vicc 
szervezőelve, a lappangó, háttérben meghúzódó össze-
függés váratlan előtérbe helyezése, az úgynevezett po-
én is figyelemre méltó ebben az anyagban. Ezek a csat-
tanók ugyanis nem csak váratlanok és ezért érdekesek, 
de kritikaiak is. Azaz azt a lélektani higiéniát tartják 
fönn, illetve teremtik meg, amely egy közösség számá-
ra a realitáselv érvényesülését teszi lehetővé. Ezt tehát, 
elsődleges tematikájától függetlenül is, érdemes szám-
ba vennünk, leírnunk. A másik nagy érdekességterüle-
te a gyűjteménynek „tematikai” természetű, és a habi-
tustörténeti összefüggések abból fakadnak, hogy az ér-
vényesülő realitáselv milyen konkrét közösségi szocio-
lógiai dimenzióban nyilvánul meg. Azaz melyek azok 
a szociológiai pontok, amelyek esetében a viccterme-
lő és -fogyasztó közösség nem csak lehetségesnek, de 
szükségesnek is tartja a gyakorlatot megvilágító reali-
tás érvényre juttatását. Néhány ilyen „tematikai” cso-
port különösen fontos. (1) Az „üzleti” praxis, (2) a há-
zastársi viszony (elsősorban a feleségekre vonatkozóan, 
de a feleségválasztás folyamata maga is, (3) a gazdag-
ság, a vagyon kérdésköre, (4) a szegényekhez való vi-
szony, a személyes támogatás, (5) a hagyományközös-
ség problémái. A viccanyag rendszerszintű sajátossága 
a habitus egységes karaktere; a kritikus, gyakorlatias és 
a mindent a helyéről kimozdító, „új” oldaláról meg-
mutató relativizáló attitűd. Az anyag érdemi értelmezé-
se és leírása előtt azonban szükséges egy előzetes meg-
jegyzés. A vicc valójában esztétikai fikció, nem empi-
rikus szociológiai leírás. Így szerepe szociológiai szem-
pontból nem a szisztematikus leírást, hanem a problé-
más pontok kiemelését és kinagyítását, láthatóvá tételét 
szolgálja. A viccben megmutatkozó anomália így csak 
figyelmeztető jellegű; s a közösség élete, mint jelenség 
nem azonos az ebből az életből elvont fiktív „lényeg-
gel” – noha ez a lényeg sokat elárul erről a közösségről.

A viccanyag elemzésének leggyümölcsözőbb meg-
közelítési módja így, úgy véljük, a vicctermelő és -for-
galmazó közösség habitusának megismerési lehetősé-
ge. A habitus, az ismétlődő s így folyamatosan meg-
erősítést nyerő érzelmi-kognitív viszonyulás rögzülése, 
érzelmi-megismerő „rutin”. Tapasztalatokat fejez ki és 
fixál, s mint ilyen, dichotómikus természetű. A biza-
lom/bizalmatlanság, elfogadás/elhatárolódás, a gyakor-
lati jó/rossz stb. előzetes automatikus megkülönbözte-
tése. A habitus ápolása, működőképességének fönntar-
tása minden emberi közösség számára fontos, egy ha-
tárhelyzetben élő, az „idegenségből” a „bevettség” felé 
törekvő kisebbségi közösség számára pedig egyenesen 
nélkülözhetetlen mentális gyakorlat. Energiákat sza-
badít föl, s megkönnyíti az ismétlődő élethelyzetekre, 
alternatívákra adható „jó”, hatékony és sikeres opciók 

megválasztását. A habitus, mondhatnánk, instant cse-
lekvés, gyorsan aktuális cselekvéssé váltható.

A Judenwitz ezt az érzületi-megismerő rutint jelení-
ti meg, tartja fönn és finomítja. (Az úgynevezett szel-
lemesség, kellemesség, amely az élvezeti értékét adja, 
csak az esztétikai hordozórakéta szerepét tölti be, ma-
ga a „szállítmány” a habitus.)

Az egyénre s a közösségére jellemző habitus bármely 
szituációban, bármely történés kapcsán megnyilatko-
zik, a „tematika” szinte érdektelen, hiszen a habitus 
funkciója éppen az általános magatartásvezérlés. Az 
Ötezer vicc elemzése során így legelőször arra érdemes 
figyelmet fordítanunk, hogy a viccek szellemisége ho-
gyan nyilvánul meg, a vicc milyen nézőpontból hogyan 
lát? Mit vesz észre, mit emel ki?

8

A viccközösség habitusának fölméréséhez vezető legké-
nyelmesebb, mondhatnánk, királyi út a poénok elem-
zésén keresztül vezet. A poén előtérbe hozó, szórakoz-
tató stb. funkciója mellett a sűrítés eszköze is – össze-
sűrítve mutat meg dolgokat. Néhány – magyarázathoz 
elvezető – példa. (1) Kohn majdnem kiesik a robogó 
vonatból, de szerencséjére útitársa, egy pap „elkapja”. 
A megijedt Kohnt a pap így vigasztalja: „…nem sza-
bad soha megijedni. Mindnyájan Isten kezében va-
gyunk.” Kohn reakciója erre: „Na, engem majdnem 
leejtett.” (4400. sz.) Ez a poén, első olvasásban, a re-
alitáselv érvényesülését mutatja; a „vigasztaló” frázis 
felülírása, helyére tevése. De nem csak az, belehelyez-
kedik a  frázis metaforikájába is, ahhoz igazodva ref-
lektál rá, s az irónia öniróniával párosul: a saját gyen-
geséget is jelzi. A magatartás így összetett és többér-
tékű. (2) Kohn nadrágot akar vásárolni (4686. sz.), 
a kereskedő egy „príma”, „bőrerős” nadrágot ajánl ne-
ki, s megkérdezi: „Szokott uraságod sokat ülni?” A vá-
lasz ez: „Szoktam – feleli Kohn –, de olyankor nem 
a saját nadrágomat viselem.” Ez a válasz váratlan, nem 
konvencionális, de belül marad egy implicit jelentés-
körön. Ami, szempontunkból, figyelemre méltó: a vá-
ratlan kérdés szemantikai ambivalenciájához igazodik. 
Tudniillik az ül szónak van egy elsődleges és egy szim-
bolikus jelentése is, így Kohn kétféle választ is adhat-
na, de a hétköznapi konvencionális felelet helyett az 
önleleplező, nem konvencionális választ adja meg. Az 
allúzió a büntetésvégrehajtási intézetekben való „ülé-
seit” hozza elő, s ezzel megint a realitáselv jut érvény-
re, és a társadalmi praxis egy mélyebb dimenziója is 
megnyílik. A nadrágvásárló Kohn pedig egy szimbo-
likus mezőbe lép át. (3) A moziban egy öreg úr és egy 
fiatal lány egymás mellé kerül (4289. sz.), s a lány föl-
kelti az öreg úr „manuális” érdeklődését. A lány, inge-



159

rülten, megkérdezi tőle, „mit akar”? Az öreg úr vála-
sza: „Hogy mit akarok, tudom, de nem tudom, amit 
akarok.” Ez a válasz megint csavar egyet a kérdésre ad-
ható válaszokon; s így egyszerre tekinthető a nyílt fe-
lelet megkerülésének és az őszinte önkritikának. Csak 
ez a „férfiúi” önkritika áttételes és szójátékba van cso-
magolva. A realitáselv érvényesül itt is, ám a forma el-
veszi az önkritika élét – a diagnózis és a megértés közé 
ugyanis, mediátorként, a nyelv mint kettős, elrejtő és 
kimondó médium helyezkedik. A jelentés, azaz a meg-
értés akadályokon áthaladva születik meg. Ez a szokat-
lan őszinteség a késleltetett megértés kombinációjában 
megy végbe, s a vicc lényegét így mutatja föl; ez tuda-
tos gesztus. (4) Két zsidó beszélget, az egyik egy hoz-
záforduló, segítséget kérő keresztény nőnek pénzt ad, 
hogy megkereszteltethesse gyerekét, majd ebédre is ad 
neki pénzt (4911. sz.). A zsidó beszélgetőtárs megle-
pődik: „Te Samu, ezt nem értem – szólt a társa –, te 
zsidó létedre keresztényt segítel?” Samu magyarázata 
adományára ez: „Ezt te nem érted, – szólt a Samu –, 
látod én most egyszerre három jótettet csináltam. Elő-
ször is, vallást adtam egy pogánynak, másodszor en-
ni adtam egy éhezőnek, harmadszor elsütöttem egy 
hamis százpengőst.” E magyarázatot érdemes másfé-
le bontásban is megmutatni. A csecsemő megkeresz-
teléséhez adott száz pengő hamis volt, a gyerek any-
ja a visszajáró nyolcvan pengőt jó pénzben vitte vissza 
az adományozónak, aki már ebből a jó pénzből adott 
újabb húsz pengőt ebédre a nőnek. S neki magának 
így a hamis száz pengős helyett immár hatvan pengő 
jó, nem hamis pénze lett. A jótékonykodás tehát itt 
egyszerre egy balek fölhasználása a pénz egy részének 
tisztára mosásához – s valódi segítségnyújtás. (A vesz-
teség a keresztelést végző papnál jelentkezett, aki a ke-
reszteléssel nem húsz pengőt keresett, hanem nyolcva-
nat vesztett. Ami a százasból visszajárt.) Samu svindli-
je nyilvánvaló, maga a vicc pedig önleleplező gesztus 
(s a realitáselv érvényesítése), a svindli logikája azon-
ban bonyolult képletet mutat: a normasértő egyéni 
érdek, az önzetlen jótékonykodás, az önérzetet erő-
sítő „ügyeskedés” és a másnak való károkozás együtt, 
egyetlen cselekvéssorozatban jelenik meg. Hogy ebből 
a komplexumból mit emelünk ki, nézőpont kérdése; 
de igazában csak így együtt kerek a történet. A mind-
ebből kirajzolódó habitus a normasértéshez való spe-
ciális viszony dokumentuma, s benne a normasértés 
tudata és beismerése összefonódik az aktusba teret öl-
tő pozitív és negatív dimenzió „egyéni” szimbiózisával. 
Ez egyszerre igazolja, affirmálja a normasértést, s leple-
zi le azt. Azaz elkövet, de ugyanakkor láthatóvá is tesz 
egy problémás gyakorlatot.

A viccből feltáruló habitus szerkezetalakító megha-
tározottsága a világ és a lehetőségek komplikáltságának 
tapasztalata. Az a fölismerés, hogy semmi sem teljesen 
az, aminek látszik, s az optimális (vagy egyáltalán: a le-

hetséges) viszonyulás egyszerre szembesül a dolgok szí-
nével és visszájával. A „jó és a „rossz” mint tiszta képlet 
a gyakorlatban itt nemigen van meg, minden összecsú-
szik, az észlelhető világ antinomikus jellegű.

Mindez megerősíti a rabulisztika mint érvelési lehe-
tőség pozícióját. A  rabulisztikába koncentrálódó, ér-
telmezési és magatartásalakító komplikáltság (egyik) 
mintapéldája a 4767. sz. vicc. A szüzsé röviden annyi: 
egy szegény zsidó elmegy a gazdag zsidóhoz, és kér tő-
le tíz pengőt. A gazdag azt ígéri, ad a szegénynek tíz 
pengőt, ha eleget tesz föltételének. „Jó, adok neked 
tíz pengőt, ha eltalálod az igazat, hogy adok-e neked 
vagy nem adok?” Innentől kezdve a vicc egy logikai, 
értelmezési párbaj, muszáj idézni az érveket egészük-
ben. „Az igazság az, – mondta a szegény zsidó –, hogy 
nem adsz. // – Te parach – szólt a gazdag –, most már 
semmi esetre sem kaphatsz tíz pengőt. Mert ha igaz az, 
amit mondtál, akkor nem kapsz, ha pedig nem igaz, 
akkor nem kapsz, mert nem találtad el az igazat. // Er-
re így szólt a szegény: // – A tíz pengőt mindeneset-
re megkapom. Mert ha az igazat mondtam, úgy ele-
get tettem a föltételnek, ha pedig nem mondtam iga-
zat, úgy igenis adsz tíz pengőt.” A vicc, nem kétséges, 
szegénypárti, a poént a szegény mondja ki, az övé az 
utolsó szó. Az értelmezés korroláliumát ő mondja ki. 
A probléma azonban, logikailag, föloldhatatlan, a lo-
gikatörténet nagy paradoxonainak egyik újraírása. Itt 
az igaz/hamis olyan relációban jelenik meg, amelyik 
csak külső értelmezési, retorikai keretben számolható 
föl. A viccbeli „gazdag” veresége azért kap negatív er-
kölcsi minősítést, mert a feltétel, amit szabott, eleve 
rosszhiszemű, a logikai rendszeren belül megoldhatat-
lan, – s a föltétel voltaképpen a nyílt elutasítás helyett 
kreált álkonstrukció. A gazdag és a szegény e párbaja 
voltaképpen az erő/hatalom helyébe állított rabuliszti-
ka mérkőzése. A világ komplikáltságának speciális ösz-
szefüggésben való megjelenítése.

Maga a mögötte meghúzódó tapasztalat nem akár-
milyen jelentőségű tapasztalat.

Innen nézve érthető, hogy a  viccek állandósult, 
vissza-visszatérő meghatározottsága az ironikus, 
distanciáló és átértelmező magatartás, méghozzá di-
menzióváltás közben. A konkrét, empirikus probléma 
áthelyezése valami áttételesebb, szimbolikus összefüg-
gésrendbe. Ami, talán mondani sem kellene, a kimon-
dás és az elrejtés együttes módja.

Az egyik vicc, a 4159. számú, e vicctermelés gyakor-
latára is reflektál. Írók, színészek, újságírók rossz vic-
cekkel traktálják egymást, s a kérdés az, hogy hívják 
a poloskát másképpen? A válasz: Testi futár. Ez egy si-
ma, „egyszerű” szóvicc vagy pontosabb, ha azt mond-
juk: megnevezésvicc, s mint ilyen eleve a distanciate-
remtés művelete. Az irónia azonban itt nemcsak a kelle-
metlen rovartól teremt távolságot, hanem egy füst alatt 
még kétfelé vág: a „testi futár” szókapcsolat, miközben 



160

a poloska bizonyos jellegzetességeit is megnevezi, föl-
idézi egy, akkoriban nagyon ismert hetilap, a Pesti Fu-
tár nevét is – sőt voltaképpen egyetlen betű kicserélé-
sével megismétli azt. Ezzel, kimondatlanul is, kapcso-
latba hozza Nádas Sándor (olykor szintén „kellemet-
lenkedő”) bulvár hetilapját a poloskával s így jól érzé-
kelhetően aludál magára az újságíró szakmára is. (Nem 
is véletlen, hogy a szüzsé szerint az egymást rossz vic-
cekkel traktálók – részben újságírók.) A distanciálódás 
tehát, bár finom jelzés formájában, de félreérthetetlen, 
s itt is több rétegű. Ugyancsak a nyelvi atmoszférate-
remtés szemantikai lehetőségeit aknázza ki a 4199. sz. 
vicc is. A poén itt azt mondja ki, mi a három legsú-
lyosabb pesti betegség? „A lakbérirritáció, a nyomor-
égés, és a férjen kívüli terhesség.” A hatásmechanizmus 
egyszerű; a megnevezett szociális problémák neve egy-
egy betegség elnevezésére változik át (bélirritáció/bér-
irritáció, gyomorégés/nyomorégés), s  ezzel kapcsola-
tot teremt a két szféra, a testi egészség/betegség, illet-
ve a szociális viszonyok patológiája között. Itt megint 
azzal szembesülünk, hogy a  vicckonstruáló habitus 
a megszokottól való távolítást végzi el, de megőrzi az 
egyensúlyt a realitáselv érvényesítése és az aktuálisan 
élő kontextus között.

Ez a  nyelvtechnikai megoldás, mint „egyszerű”, 
ugyanakkor mégis hatásos eszköz a  legkülönbözőbb 
területeken is érvényesíthető volt. A 4545. sz. vicc pél-
dául az akkoriban közismert szabadkereskedelmi tár-
sulás, a Cobden szövetség átnevezése. A „kereskedők-
nek” ezt az egyébként nívós egyesületét a poén, a „pes-
tiekre” hivatkozva, Pult és Jövő névre nevezi át. A keres-
kedelem egyik attribútuma a „pult”, maga az egyesü-
let pedig ideologikus szervezetként, jövőorientált volt, 
a Pult és Jövő tehát kézenfekvő névötletnek látszik. De 
megint többről is szó van, ennek megint tetten érhe-
tő egy csavarja is. A név, jól fölismerhetően, rájátszik 
a korszak nevezetes (s újraindítva ma is élő) zsidó kul-
turális folyóiratának, a Múlt és Jövő-nek nevére. Ezzel 
megint egyszerre valósul meg a distanciálódás és (egy 
másik síkon) az összekapcsolás mozzanata. A habitus, 
amely a viccben munkált, megint kognitív kettőssé-
get szül, s persze sűrít is.

9

A habitus, amely e vicceket is alakítja, természetesen 
nem légüres térben jelenik meg; konkrét, erősen ta-
golt, ellentmondásos szociológiai adottságokra reflek-
tál. Megjeleníti („kifejezi”) – s ezáltal persze maga is 
alakítja – azt a szociokulturális mezőt, amelyben szü-
letik. Így e viccek a maguk idejében a társadalom ön-
ismeretének eszközei is voltak, ma, retrospektíve pe-
dig a tágan értelmezett történeti megismerést segítik.

A viccek, természetükből és szociálpszichológiai sze-
repükből következően „mindenre” reflektáltak. Temati-
kai gazdagságuk kimeríthetetlen s így, leíró értelemben, 
szinte fölmérhetetlen. A szereplők, funkciók s bizonyos 
tematikai ismétlődések azonban így is tömbösödnek, 
s csomópontokat – szociokulturális gócokat – képez-
nek. Ezek közül néhány – retrospektíve is – érdekeseb-
bet vagy/és jellegzetesebbet, ha mégoly röviden, szinte 
csak illusztrációszerűen is, itt is célszerű képbe hozni.

(1) Az egyik ilyen nagy tematikai tömb az „üzlet” – 
ideértve a szorosabb értelemben vett bolti tevékenysé-
get éppúgy, mint a gazdasági élet kereskedelmi, forgal-
mi és pénzszektorát a maga elvontságában. Az „üzlet” 
ebben az értelemben a termelés és a fogyasztás közöt-
ti közvetítések rendszere. Egyszerre médium, és mind-
két póluson – tudniillik a termelés és a fogyasztás ol-
dalán – alakító, sőt folyamatgeneráló tényező. Jelentő-
sége (s persze nyereségképző szerepe) aligha becsülhető 
túl. Az „üzlet” így, nem mellékesen társadalomképző 
tényező is. A javak átcsoportosítását végezve vagyono-
kat és szegénységet teremt.

A viccek tanúsága szerint az üzlet az, ami nyereség-
hez, „pénzhez” juttatja az egyént, ugyanakkor veszély-
be is sodorja. Az üzlet logikája ugyanis gyakran met-
szi a hétköznapi erkölcs, sőt, a tételes jog logikáját is; 
bonyolítója így, szerepéből következően, a „törvénnyel” 
is összeütközésbe kerülhet. Az üzletnek is van termé-
szetesen eszmei igazolása; eszmék, elvek, metaforák és 
történetek segítik érvényesülését. De maga a bonyolí-
tás konfliktusteremtő folyamat, már algebrája is relatív. 
Mennyi kétszer kettő? – kérdezi egy vicc. A válasz élet-
szerű – s relativizáló: „Veszek vagy eladok?” Aki vesz, 
az olcsón, „áron alul” akar venni; aki elad, az többet 
akar kapni érte. A kétszer kettő egyenlő négy egyen-
lete így csak irányjelző idealizáció, „számtan”; nem 
egyezik az üzlet – ellentétes nézőpontokból – megho-
zott döntéseivel. S az ebből fakadó, próteuszi változa-
tossággal föllépő konfliktushelyzet viccek sorozatában 
tematizálódik. Mert az Ötezer vicc mesélői nem csap-
ják be önmagukat, megőrzik tisztánlátásukat és szó-
kimondásukat.

Néhány példa. A 4591. sz. vicc sűrítve exponálja 
a problémát. „Azt még megértem, hogy akinek nincs 
semmi üzlete, az megél valahogy, de hogy él meg az, 
akinek van valami üzlete?” Ugyanez a probléma jele-
nik meg a 4489. sz. viccben. A bankpénztárnok há-
romezer pengőt sikkaszt. Megkérdezik tőle, hogyan 
tudta ezt megcsinálni? A válasz áthelyezi a problémát 
a törvénytelenségről a törvényesre: „Ó, kérem, a sik-
kasztás egy cseppet sem volt nehéz, a nehézségek csak 
azután jelentkeztek. […] Rettentő gondot okozott ké-
rem, hogy melyik az az üzlet manapság, amelyikbe az 
ember a pénzét rizikó nélkül befektetheti.” Ez a gond 
magyarázza a viccbeli (4864. sz.) üzletember kettős 
ügyvédválasztását is. Neki ugyanis két ügyvédje is 
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volt. „– Mi az – kérdi csodálkozva Grün – úgy felvit-
te az Isten a dolgodat, hogy két ügyvéded is van? // – 
Tudod, kérlek – feleli Kohn –, az egyik ügyvéd a gör-
be dolgaimat csinálja egyenesre, a másik ügyvéd pe-
dig az egyenes dolgaimat csinálja görbére.” Méltány-
landó őszinteség, és pontos üzleti diagnózis. Ugyanez 
a helyzet egy ügyvéd oldaláról is értelmezhető (4063. 
sz.). Az ügyvéd apa ügyvéd fia, miután átvette apja iro-
dáját, megnyert egy régóta húzódó ügyet. Apja azon-
ban ezért nem megdicséri, hanem megszidja: „– Te 
szerencsétlen – korholta a fiát –, hát tudod te, hogy 
mit jelentett nekünk ez a per? Ebből a perből nyitot-
tam meg az irodámat, ebből a perből nősültem meg, 
neveltelek és taníttattalak téged, férjhez adtam a hú-
godat, ebből a perből éltünk negyven évig, és most 
te mész és megnyered nekem?” A „jó idea” azonban, 
amellyel pénzt lehet csinálni, veszélyes (4088. sz.). 
Kohn és Grün tanakodik, Grün fölvet „egy pompás 
üzletet”, egy svindlit, Kohn azonban lehűti a lelkese-
dést. „– Ez neked egy új ötlet? – inti le Kohn –, ezért 
én már hat hónapot ültem.” Az üzleti mozgástér azon-
ban sokszor kicsi, s már – legalábbis a közösségi em-
lékezet szerint – régen is így volt (4146. sz.). Két zsi-
dó, még a cári Oroszországban, a korrupciós lehető-
ségekről beszélget. Az egyik úgy véli, Oroszországban 
mindenkit meg lehet vesztegetni, Németországban 
pedig senkit. De a legrosszabb a helyzet Ausztriában, 
ott „nem tudja az ember, kit lehet, s kit nem”. A viszo-
nyok, mondhatnánk ma, kiszámíthatatlanok. S az üz-
leti viszonyok felemás, ellentmondásos alakulása, szo-
katlan, szabálysértő megoldásokat kényszerít ki (4325. 
sz.). Két öreg börzeáner beszélget. „– Na mi van azzal 
a fiatalemberrel, akit csalásért feljelentettél?” – kérdi 
az egyik. A válasz: „Kiegyeztünk, feleségül vette a lá-
nyomat.” A házasságkötés, még látni fogjuk, maga is 
üzleti gyakorlat volt, az üzlet egyik speciális változa-
ta. A „kiegyezés” tehát pragmatikus lépésként volt el-
könyvelhető. Ez az utóbbi értelemben vett üzlet sem 
volt azonban abszolút biztonságos (4569. sz.). Kohn 
és Grün barkochba-szerű kérdezz-felelek játéka ezt az 
összefüggést világítja meg. A kérdésre, hogy megszö-
kött-e Kohn felesége, a válasz ez: „stimmel”. Arra a kér-
désre, hogy a „pénztárnok” is megszökött-e, a válasz 
megint ez: „stimmel”. A  fordulatot a harmadik kér-
dés hozza: „Na és mi van a kasszával? / – Látod, ez az, 
ami nem stimmel.”

Az üzlet veszélyeinek viccbeli tematizációit még 
hosszan lehetne sorolni. Az üzletelők önképe gazdag, 
összetett és inherens ellentmondások sorozatánk hor-
dozója. Az, amit a 4579. sz. vicc poénként elsüt, az üz-
leti szituáció lényegét jellemzi. A vádlott ugyanis a bí-
ró kérdésére, hogy mit tud felhozni mentségére, azt 
feleli: „Kérem, én egy felfedezés miatt jutottam idá-
ig.” S hogy miféle felfedezés volt ez? „Felfedezték a hi-
ányt.” Az üzlet legnagyobb veszélyeztetője kétségkívül 

az ilyesféle felfedezés – ez szerkezetéből, létmódjából 
szükségképpen következik.

(2) A gazdagság ugyancsak gyakori vicctéma, a vi-
szonyulás ambivalenciája azonban itt az átlagosnál jó-
val nagyobb. A  gazdagságnak, érthetően, tekintélye 
van; a gazdagság ugyanis lehetőségek tárháza. De az 
idealizáció e vonatkozásban sem e viccek gyakorlata. 
A gazdag ember, például bankár vagy nagyiparos, így 
vagy úgy, de kritikát is kap.

Az ambivalencia lényegét két, nagyon különbö-
ző vicc egymásra vetítése fejezi ki a legtisztábban. Az 
egyik (4102. sz.) látszólag problémát mond ki, való-
jában a  legnagyobb indirekt dicséretek egyike, ami 
egy gazdagról elmondható. A  bécsi Rotschild Bank 
zavarai arra indítottak egy öreg bécsi zsidót, hogy 

„a Kreditanstaltnál lévő pénzét kivegye és otthon bezárja 
a kasszába”. Döntését nem értik, mert a Kreditanstalt 
minden adósságáért „az állam vállalt kezességet”. Az 
öreg válasza maga az indirekt elismerés. „Maga egy 
naiv ember”, mondta az értetlenkedőnek. „Ha egy 
Rotschildban sem bízhatok, akkor Ausztriában bíz-
zak?” Magyarán, a  gazdag bankárt sokkal nagyobb 
szakmai pénzügyi autoritásnak tartotta, mint magát 
a  legfőbb intézményes hatalmat, az államot. A vicc 
persze e megfogalmazásban sem felhőtlen tapaszta-
lat kimondója, s  párdarabja, amely a  meggazdago-
dás módját beszéli ki (4023. sz.), nem igazán hízel-
gő. Ez ugyanis arról vall, hogyan lehet nagy vagyon-
ra szert tenni. „Ennek igen egyszerű a titka – felelte 
a bankár –, mikor az ember a vagyongyűjtést elkezdi, 
egy évig uzsorásnak kell lenni. […] És aztán már vé-
gig az marad az ember.” Sapienti sat. S az üzlet törvé-
nyei a nagy vagyonok gazdáira is állnak, a svindli itt 
is érvényesül. A 4064. sz. vicc két bankár beszélgeté-
sét rögzíti. Kibírhatatlanok az adóterhek, mondja az 
egyik; az „ember jövedelmének felét elviszi az adóhi-
vatal”. „Mondd már – feleli a másik –, a többi kilenc-
tized rész még mindig a tiéd marad.” A két számítás 
természetesen összeegyeztethetetlen, de éppen össze-
egyeztethetetlenségük fejezi ki a helyzetet. A viccbéli 
kilenctized rész előnyösen írja felül a jövedelemfelező 
adót. Egy másik eset. A vezérigazgató jövedelemlefö-
löző szerepét a 4825. sz. vicc demonstrálja. A szóban 
forgó úr a vállalatánál leszedi a tej fölét, s magyarázat-
ként azt adja elő, hogy ez nála csak a „szokás hatalma”. 

„Azelőtt vagyonfelügyelő voltam.” Nem kétséges, árul-
kodó magyarázat ez. De nem kevésbé beszédes a ban-
kár és a nagyiparos társasági csevegése sem (4272. sz.). 

„Ha nem tévedek – mondja a bankigazgató –, én önt 
már ismerem valahonnan. // – Téved, igazgató úr – fe-
lelte a nagyiparos –, akivel ön együtt ült, az a bátyám.” 
Szellemes riposzt, s kíméletlen diagnózis; semmikép-
pen nem lehet a vagyonok fényezésének nevezni ezt 
a viccet sem. Mindennek a másik oldala is láthatóvá 
válik azonban. A 4082. sz. vicc a vagyon helyzeti bi-
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zonytalanságát tükrözi. A textil-nagykereskedőhöz egy 
koldus látogat el, s pénzt kér. A kereskedő várakoztat-
ja a koldust, üzleti könyveibe temetkezik. Majd ami-
kor a koldus már szóváteszi a hosszú várakozást, s jel-
zi, hogy ennyi idő alatt máshol már egy egész pengőt 
összekoldulhatott volna, a kereskedő így reagál: „Még 
csak két percig várjon, barátom, addig lezárom a köny-
veimet, aztán valószínűleg együtt mehetünk.” Mármint 
koldulni. Ez sem kis súlyú diagnózis.

(3) A gazdagság speciális dimenziója a gazdagoknak 
a szegényekhez, a szegénység jelenségéhez mint problé-
mához való viszonyulása. Ami itt érdekes, ez a viszony, 
hallgatólagosan és hagyományszerűen már az informá-
lis-esetleges és az intézményesülés között lebeg. A gaz-
dagok már mintegy kötelességüknek érzik a szegény 

„hitsorsosaik” támogatását. Ennek a gyakorlatnak, a vic-
cek tanúsága szerint, persze megvolt a fonákja, s nem 
egy eleme kimondottan disszonáns, de – létezett.

E viszonynak három esete itt is említést érdemel. 
A  gazdag Kohnnak törődnie kell szegény rokonai-
val (4355. sz.), de ez terhére van. Szívélyesen viselke-
dik, lefényképezteti őket, az elkészült fotókat azon-
ban egyéni módon hasznosítja: leadja őket a portára, 
azzal a meghagyással, hogy azokat, akik a képen van-
nak, ne eresszék föl hozzája. Azaz, rokoni viszony ide, 
rokoni viszony oda, kitiltja őket otthonából. Egy má-
sik vicc (4409. sz.) a viszony másik oldalát mutatja 
meg. A gazdag meghív magához ebédre egy koldust (ez 
a tény már önmagában is a gyakorlat ritualizálódását 
sejteti), a koldus azonban visz magával egy vendéget 
is. A hívatlan vendég láttán a vendéglátó gazdag em-
ber meglepődik, s  jelzi, hogy a meghívás csak a kol-
dusra vonatkozik. A koldus azonban replikázik, s azt 
mondja, hogy a vele tartó másik: a veje – s veje „nála 
kosztol”. Szokatlan szituáció. Utólag is nehéz eldön-
teni, mi ez? Szimpla rámenősség? Arrogancia? Vagy 
a hagyomány éltette, s már ritualizálódóban lévő gya-
korlat inherens ellentmondásainak „ügyeskedő ki-
használása”? Annyi tény, e viszony – a vagyoni aszim-
metria dacára – komplikált, váratlan és szimptomati-
kus, hogy ilyen komplikáció egyáltalában fölmerül-
hetett egy gazdag és egy szegény között. Önmagában 
is az alázatos szegénységről élő kép cáfolata ez. Ennek 
a viszonynak egy speciális alesete a 4301. sz. vicc is, 
amelynek szereplője a dúsgazdag Rotschild és egy ön-
érzetes koldus. E vicc érdekessége kettős; a szegények 
istápolásából ezek szerint még egy Rotschildnak is il-
lett kivennie a részét, a koldus pedig még egy ilyen 
tekintélyes emberrel szemben is megvédte – megvéd-
hette álláspontját. Az önérzetesen föllépő szegény zsi-
dó viselkedését Rotschild „nem való”-nak, nem illő-
nek minősíti, a szegény zsidó azonban erre is tud rep-
likázni: „Nézze, Herr von Rotschild – szólt a zsidó –, 
ezt csak bízza rám, mert hogy koldulni hogyan kell, 
azt én tudom jobban.”

Ez a sztori aligha kétséges, afféle „népmesei” igaz-
ságszolgáltatás, s nem annyira a „szegény zsidót”, mint 
inkább a  vicctermelők és fogyasztók önérzetigényét 
elégítette ki. Ami jellemző, itt is a szakértelem dicső-
ül meg, a „szakértelem” adja meg az önérzet alakját.

A közösségi igazságszolgáltatás szócsöve mégis, e té-
ren is, a  gyerekszáj, azaz Móricka megnyilatkozása 
(4973. sz.). Ő ugyanis, a  tanító úr kérdésére: „Mi-
ért nevezik azokat, akiket felakasztanak, szegény bű-
nösöknek?” – így adja meg a választ: „Azért – mond-
ta Móricka –, mert a gazdag bűnösöket nem szokták 
felakasztani.”

10

(4) Az üzleti és az intimszféra érintkezésének és szim-
biózisának területe a  házasság, a  feleséghez való vi-
szony. A házasságkötés, amely a viccek tanúsága sze-
rint nem a személyes érzelmi és szexuális vonzalmon 
alapuló opció volt, hanem szociológiai/üzleti döntés, 
igen sokszor házasságközvetítő („sadschen”) révén jött 
létre, aki fölmérte az „összeillő” partik lehetőségét. Ez 
a gyakorlat bizonyos társadalmi stabilitást eredménye-
zett, ugyanakkor rengeteg mentális feszültséget, disz-
szonanciát is szült. A házasságkötés módja s „eredmé-
nye”: a feleség így igen sok vicc tárgya vagy/és alkalma. 
Néhány, véletlenszerűen kiragadott példa fölsorolása 
is jól demonstrálja ezt. Így, egyebek közt, e témakörbe 
tartozik a 2023., 2024., 2025., 2029., 2033., 2042., 
2045., 2051., 2052., 2085., 2092., 2112., 2116., 
2132., 2168., 2172., 2180., 2184., 2206., 2213., 
2252., 2253., 2267., 2276., 2287., 2292., 2308., 
2313., 2339., 2344., 2356., 2369., 2373., 2380., 
2391., 2394., 2398., 2431., 2436., 2452., 2457., 
2534., 2552., 2562., 2563., 2564., 2566., 2592., 
2653., 2660., 2716., 2750., 2851., 2947., 4684. szá-
mú vicc. Vagy, a  sadschenre koncentrálva, a  4693., 
4724., 4739., 4774. és 4886. számú. A testi hibák és 
fogyatékosságok éppúgy fölemlegetődnek ezekben, 
mint a mentális inkongruenciák.

Az ilyen viccek nagy száma is jelzésértékű, mutatják 
e viszony sajátos, szükségképpeni feszültségét.

A témakör alapvariációinak egyike a 2184. sz. vicc. 
Kohn fiának menyasszonya, Esztike, a  „dúsgazdag” 
Grün lánya. „Ajvé – mondja a fiú –, ezt a görbelábú, 
púpos, ronda arcú nőt vegyem én el?” A házasságér-
telmező apai magyarázat ehhez ez: „Nu, nu, ne kiabálj, 
hiszen nem fazonra, hanem súlyra veszed meg.” Az üzle-
ti analógia s frazeológia nyilvánvaló. Ugyanez a hely-
zet a másik oldalról, a sadschen nézőpontjából is le-
íródik (2180. sz.). A házasságközvetítő a  lányt mint 

„borzasztó gazdag” lányt ajánlja. A problémákat, hogy 
tudniillik a lány „sánta”, „vak”, megmagyarázza, arra 
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a tényre pedig, hogy „púpos” is, így reagál: „Na hallja. 
Hát semmit hibája se legyen?” Az alapviszony legpreg-
nánsabb megjelenítése mégis a 2947. sz. vicc. Ebben 
Kohn és Grün beszélget, Grün megkérdezi: „Mondd 
kérlek, érdekből nősültél vagy szerelemből?” A válasz: 

„Ahogy vesszük – feleli Kohn –, a feleségemet érdek-
ből vettem el, a hozományt szerelemből.”

Az ilyen együttélési kombinációktól értelemszerű-
en nem volt idegen a két fél közötti disszonancia. Ez 
nagyon sok vicc témája. Pedig, mint a 2716. sz. vicc 
menyasszonyajánló házasságközvetítője mondja, a ho-
zományként kapott hatszobás lakásban „nem is kell, 
hogy találkozzanak”. Mindegy tehát, hogy szép-e vagy 
nem szép a hölgy. A 2562. sz. viccben azonban már 
megfogalmazódik a kifogás a  feleség ellen: „nem jó 
helyen fekszik”. S hogy hol kellene feküdnie? „A föld 
alatt.” Ez még viccben is elég radikális problémakeze-
lés. Ugyancsak radikális, bár önkritikus opció a 2563. 
sz. vicc álláspontja. A feleségeket szidó két férj beszél-
getése során az egyik így fakad ki: „Az első férfit, aki 
megnősült, fel kellett volna akasztani.” A másik férj 
mentegető replikája ez: „Az elsőnél még van enyhítő 
körümény is. De a második valóban hülye volt…” ta-
pasztalatnak ez sem akármilyen…

S ez a tapasztalat még szelíd formában is elég egy-
értelműen negatív. A 2168. sz. viccben Kohn, akitől 
megkérdezik, hogy igaz-e, hogy válik a feleségétől, így 
reagál: „Alávaló aljas rágalom – mondja erre Kohn –, 
szó sincs róla.” Majd hozzáteszi: „Bár igaz lenne.”

A sok ilyen témájú vicc, alighanem az üzleti alapú 
házasságkötés elleni érzelmi lázadás jele.

11

(5) A  közösségi (társadalmi) és a  legbensőbb intim-
szféra maximális egybeesése az identitás dimenziójá-
ban történik meg. Az önazonosság az én legbensőbb, 
legérzékenyebb ügye, de az ént körülvevő külső társa-
dalmi tér az, ami formába kényszeríti és szerkezetét – 
az egyéni adottságok szelekciójával  – megszilárdítja, 
véglegesíti. Egy ember identitását csak mesterségesen, 
meghatározott elemzési szempontot érvényesítve lehet 
szétválasztani népi, vallási, szexuális stb. identitások-
ra – az ember önazonossága valójában szétszedhetet-
lenül, szervesen komplex fejlemény, s csak egységesen, 
mint bontatlan egész az, ami. De – hogy még bonyo-
lultabb legyen a  dolog  – az önazonosság önészlelésé-
nek is van egy explicit és egy implicit, vagy ha úgy tet-
szik, egy tudatos és egy tudattalan, „rejtőzködő” szint-
je. E két szint csak együtt alkotja a tényleges, mások 
számára is érzékelhető, jól-rosszul dekódolható iden-
titást. A viccek nagy hozadéka, hogy az identitás bo-
nyolult fejleménye is megjelenik, vagy legalábbis kife-

jeződik bennük. De értelemszerűen „csak” mint nar-
ratív, elbeszélt identitás. A viccek, még az úgynevezett 
formulaviccek is, ilyen szempontból afféle „egyperces”, 
sűrített elbeszélések.

A  most vizsgált szövegkorpusz, a  viccszituációk-
nak megfelelően, többféle önmeghatározási lehetősé-
get is demonstrál. Az egyik, mondjuk így, az explicit 
önaffirmáció  – az implicite jelenlévő konfliktusszer-
kezet ellenére. A 2858. sz. vicc klasszikus önmeghatá-
rozás e nemben. A zsidó és a katonatiszt beszélget és 
az előbbi azt mondja, ő büszke arra, hogy zsidó. Mi-
ért? „Azért – feleli a zsidó –, mert ha nem volnék rá 
büszke, akkor is csak egy zsidó lennék.” A külső nyo-
más alatt megképződő, önkritikus, ám mégis „önér-
zetes” önmeghatározás egy ugyancsak világos képle-
tű esete a 2861. sz. vicc. A vonaton két agresszív an-
tiszemita fiatal folyamatosan provokálja a „pólisi” zsi-
dó útitársat, aki ezt hallgatagon tűri, nem reagál rájuk. 
A két „ifjú” egyike végül kifakad: „Mondd, te zsidó, mi 
vagy te tulajdonképpen: egy gazember vagy egy hü-
lye?” „A zsidó gondolkodott egy kicsit, aztán így szólt: 
/ – Úgy a kettő közt, uraim.” E válasz az önmeghatá-
rozás nem konfrontálódó, de mégis nagyon markán-
san distanciáló változata: kimozdítja a kérdésben rej-
lő, mindkét pólusán szélsőségesen stigmatizáló állítást 
a kontextusából, és saját magát, saját pozíciójából de-
finiálja újra. De eközben nyilvánvalóvá teszi, sem gaz-
ember, sem hülye. Egy harmadik vicc (4012. sz.) az 
önironikus zsidó önkép éles kontúrú markáns példá-
ja. A lengyel zsidó ugyanis néhány évig Bécsben pró-
bálkozik az üzlettel, majd, jobb lehetőségek reményé-
ben, Párizsban próbál szerencsét. Ott azonban e paje-
szos, kaftános ortodox férfit nagy csődület veszi körül; 
nem csak gyerekek, de felnőttek is megbámulják. El-
fogy a türelme, s kifakad: „Na, mi az, nem láttak még 
osztrákot?” Ez az önmeghatározás egy echte zsidó ré-
széről, aki nem csak vallási és népi hagyományaiban, 
de külsőségeiben is demonstratíve szemben áll az asz-
szimiláció gyakorlatával, nyilvánvaló képtelenség. De 
a szájába adott önmeghatározás az egyedinél sokkal ál-
talánosabb igény visszatükrözője. Azoknak is nyílt vagy 
szemérmesen rejtett igénye is volt ez az átnevezés, akik 
az úgynevezett asszimiláció jegyében csakugyan osztrá-
kokká, magyarokká, stb. akartak válni, s ezt az ambí-
ciójukat a reálfolyamatok is igazolni látszottak. A pá-
rizsi „osztrák”-önmeghatározás tehát az asszimilációs 
folyamat problémáinak önironikus, szimbolikus jel-
zése. Egyben, tehetjük hozzá, „belső” zsidó kritika is 
a nem asszimilálódók irányába.

A neológ asszimilációs gyakorlat sem volt problé-
mátlan azonban; a viccekben demonstrálódó önmeg-
határozások legalábbis erről árulkodnak. Pontosabban, 
érzékelhető bennük bizonyos inkongruencia, amely el-
különíti az asszimilánst a nem zsidóktól, s ez az inhe-
rens elkülönülés az önmeghatározás saját álláspontjá-
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ból is következik. A 2689. sz. viccben például a gye-
rekszáj Ádám zsidó voltát feszegeti. Az apa, aki bank-
vezér azonban úgy véli, Ádám „zsidó semmi esetre sem” 
lehetett, mert „a Biblia szerint, mikor kiűzték a para-
dicsomból, a saját verítékével kereste meg a kenyerét.” 
Az implicit meghatározás szerint tehát, aki zsidó, az 
nem verejtékével, hanem eszével keresi kenyerét, s ez 
megkülönbözteti őt másoktól. Ez a distancia zsidó és 
nem zsidó közt itt nyilvánvaló, és az elkülönülés oka is 
jellegzetes. De a vicc abban nem foglal állást, hogy ez 
a distanciálás „zsidó” vagy csak „bankvezéri” opció-e. 
(Utóbbi esetben a bankvezér, azaz a gazdag ember kri-
tikájaként is értelmezhető a poén.) A viccekben mind-
azonáltal van a „zsidóknak” egy jól érzékelhető meg-
különböztethetősége.

Az önkép azonban egyáltalán nem idealizáló jelle-
gű, sőt, a kritikai hangsúlyok az erősek. A rabbi (2561. 
sz.) például, nagyon jellemzően, így mennydörög hí-
veire: „Azt értem, hogy csaltok. A csalás bűn, de leg-
alább hasznotok van belőle. Azt is értem, hogy er-
kölcstelenkedtek. Az erkölcstelenkedés bűn, de leg-
alább örömötök van benne. Ellenben mi a  menny-
dörgős ménkőnek káromkodtok, ti aljas, büdös, utol-
só gazemberek?” A káromkodást káromkodva elítélő 
rabbi megnyilvánulása önkéntelenül is humorfor-
rás, a  lényeg azonban aligha ez; mögötte, szemléle-
ti alapként, a  relativizálás gyakorlata húzódik meg. 
A vicc igazában ennek a viszonylagosításnak a jelzése. 
S a viszonylagosítás egyik jellegzetes példája a 2786. 
sz. vicc is. Ebben a  vallások közötti lehetőségelosz-
tás zajlik. Mindegyik azt kapja, amit kér. A katolikus 
a pénzt, a református a hatalmat, a zsidó ezeket tehát 
már nem kérheti. Azt kéri tehát, ami számára lehető-
ségként még megmaradt. „Mit kívánhatok? A pénzt 
és a hatalmat már odaadtad a gajoknak, én nem kívá-
nok mást, csak azt, hogy add meg nekem a címüket.” 
Roppant ötletes kívánság ez; a zsidó megkülönbözteti 
magát a pénz és a hatalom birtokosaitól, a „gajoktól” 
(vagyis a gójoktól), azaz számol az én és az ők elhatáro-
lódásával, helyzeti különbségével, de – „címüket” kér-
ve – érintkezésre törekszik, azaz indirekt módon az ő 
lehetőségeikben kíván osztozni. Nem csak e kívánság 
gyakorlatias okossága, de tartalma is figyelemre mél-
tó. A pénz és a hatalom lehetőségéből kiszorult, a ma-
ga módján szerez részesedést e javakból. Ez a részese-
désszerzés, a vicc szerint, a speciális (s az adott körül-
mények között: maximális) zsidó lehetőség.

A zsidóság azonban, a viccek szerint is, nem statikus 
képlet, mozgásban, átalakulásban volt. Egyebek közt 
a valláshoz, a saját szakrális hagyományaihoz való vi-
szonya is átalakulóban – kiürülőben? – volt. A kis falu 
új, szép zsinagógáját (2408. sz.) meglátogatta a városi 
rabbi. A zsinagóga nagyon tetszett neki. A hitközség el-
nöke azonban így fogadta az elismerést: „Szép itt min-
den, csak az a baj, hogy a hitközség nagyon vallástalan 

és a tízparancsolatot nem tartja itt más, mint a két kő-
oroszlán” – tudniillik azok, amelyeket díszítőelemként 
a bejárat fölé helyeztek el. S a 2959. sz. vicc jelzése is 
szimptomatikus. A két hajdani iskolatárs más-más pá-
lyát futott be. Az egyik gazdag ember lett, a másik pe-
dig rabbi. Aki gazdag lett, annak jól megy sora, a rab-
bi azonban szegény, nem dicsekedhet. A gazdag, meg-
ismerve volt iskolatársa helyzetét, így fakad ki: „Érthe-
tetlen. Hogy mehet egy zsidó rabbinak?” S nem csak 
a gyakorlati életpálya teremt különbséget zsidó és zsi-
dó között – az attitűd, a valláshoz való benső viszony 
is. A 2779. sz. vicc hőse ateista, s ez már nem is telje-
sen meglepő. Magatartásában más az érdekes. Kohn 
ugyanis a zsinagóga előtt „tiszteletteljesen megemeli 
kalapját”. Grün kíváncsiskodik; hogy van ez, hiszen 
te „ateista vagy, nem hiszel Istenben”. A sajátosságot 
Kohn magyarázata jelenti: „Azért köszönünk egymás-
nak – mondja Kohn –, csak éppen beszélőviszonyban 
nem vagyunk.” Ez a  „beszélőviszonyt” nélkülöző vi-
szony alighanem már az asszimilációs neológia repre-
zentatív magatartásváltozata volt.

A  rabbinak mindenesetre magyaráznia kellett hit 
és élet diszkrepanciáit. Az egyik viccben (2800. sz.) 
a rabbi „arról prédikál a templomban, hogy a jóisten 
minden embert tökéletesnek alkotott meg”. A „kis pú-
pos zsidó […] istentisztelet után odament a rabbihoz 
és így szólt hozzá: // – Nézz meg engem, rebeleben, 
hát én is tökéletes vagyok?” A  válasz a  maga nemé-
ben zseniális: „Púposnak tökéletes vagy!” A rabulisz-
tika nyilvánvaló; nyilvánvaló a probléma retorikai át-
hidalása, „megoldása”. Ám – s ez a válasz igazi telje-
sítménye – a meghatározás önmagán túlmutat; szim-
bolikus. A frazéma – „púposnak tökéletes” – a képte-
lenséget, az össze-nem-illést emeli szimbólummá. Az 
elesettség, a kiszolgáltatottság, az összesűrűsödő hát-
rányok átminősítő szimbólumává.

S az ilyesféle – rabulisztikus – sorsigazolás lélekta-
nilag is szükséges az ellenséges tekintetek elviseléséhez. 
A 2524. sz. vicc egy keresztény/zsidó dialógust beszél 
el. A keresztény három dolgot kifogásol a zsidók val-
lásában: kalapban imádkoznak, imádkozás közben 
nagyon kiabálnak, s a harmadik: „a zsidó temetés na-
gyon csúnya”. A zsidó beszélgetőtárs az első két, kifo-
gásolt pontot megmagyarázza, megvédi. A harmadik-
ban igazat ad a bírálónak – ám ez az igazolás inkább 
visszafelé üt. „A zsidó temetés csúnya? Hát látja, eb-
ben magának annyira igaza van, hogy bizony én ma-
gam is szívesebben nézek tíz keresztény temetést, mint 
egy zsidót.” Ehhez a nehezebb felfogásúak számára egy 
kis számtan: Ha tíz az egy arány mutatkozik a temeté-
sekben, akkor a halálozás is ilyen arányú. S ezért a szá-
mításért még meg sem lehet sértődni – ezzel, legalább-
is formailag a bíráló „igazolódik”.

Ez is rabulisztika, de a védekezésből támadás ügyes 
példája.
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S  mindennek hátterében még ott vannak azok 
a nagy változások is, amelyekre a 2462. sz. vicc utal. 
Korábban, a  boldog békeidőkben egy bírósági tár-
gyaláson a  bíró így gondolkodott a  pör szereplőjé-
ről: „zsidó, de igaza van”, mostanra megfordult a sor-
rend: „igaza van, de zsidó”. A vicc megfogalmazása 
természetesen affirmatív; nem csak leír egy új helyze-
tet, de – pusztán a megfogalmazással, a szcenikával – 
viszonyul is ehhez a helyzethez. S a vicc szerepe első-
sorban éppen ennek az intellektuális önerősítésnek 
a hatásos tematizációja.

A Zsidó Szemle, az Ötezer vicc ismertetésében nem 
véletlenül vélekedett úgy, hogy ezek a viccek „mindig 
okosan beszélnek, okosan okoskodnak”. (Idézi Az Ojság, 
1932. dec. 25. 10.)

12

A viccek, nyelvi állapotuk szerint is, az asszimilációs 
neológia termékei. A szövegek lényegében véve már 
magyar nyelvűek (és ez már természetes fejlemény), 
de a magyar viccek egy részében rendszeresen megje-
lennek német nyelvű betétek is. Olykor csak egy-egy 
mondat, olykor hosszabb szövegrészek is németül van-
nak. Ennek a megoldásnak nem nyelvi okai vannak 
elsősorban, a betétek funkcionálisak. Az egyik ilyen, 
idegen nyelvű betétet igénylő indok esztétikai/kogni-
tív. A szójáték csak így érvényesül, egy másik nyelv má-
sik idiómájában „nem jönne át”. A másik ok inkább 

„tartalmi”; a betét – bár nem blokkolja, nem tünteti 
el, de – bizonyos érzékeny pontokon elrejti, kódol-
ja az üzenetet. Ez a megoldás, hallgatólagosan, a po-
tenciális olvasóközönséget is figyelembe veszi. A „sa-
ját” olvasók számára ez nem akadálya a megértésnek, 
sőt olykor egyenesen föltétele annak, a  külső, „ide-
gen” tekintet olvasásmódját viszont némileg megne-
hezíti; lassítja az olvasást. Megértési kényszert épít be 
a szövegbe – a szöveg fogyasztásába. A nyelvi anyag 
maga is ugyanezt a kettősséget mutatja. Vannak sza-
vak, amelyek a zsidó hagyomány szempontjából már 
„magyar” neologizmusokként érzékelhetők  – ilyen 
például a zsinagógák olykor templomként való emle-
getése. (Ez nem csak itt, a viccekben, de olyan nagy 
rabbinál, mint a szegedi Löw Immánuel is, már gya-
korlat volt. S persze a nem zsidó olvasók szövegérté-
sét is erősítette.) Számos, ismétlődően fontos szerepű 
szó viszont a  zsidó hagyományból való átvétel: rab-
bi, rabbileben, rasekol, sadschen, sámesz, sakter stb. 
Igen sok szó ugyanakkor, ha magyar nyelvű is, a jel-
legzetesen „zsidó” üzleti/kereskedelmi élet szókészle-
téhez tartozik: utazó, ügynök, részletinkasszáns, cég-
társ, bankvezér, kereskedősegéd stb. Ez megint telje-
sen természetes; bizonyos foglalkozásokról, tevékeny-

ségi területekről nem lehet úgy beszélni, hogy nevén 
ne nevezzük őket. A személynévanyag megint jellegze-
tes, szinte „beszélő” nevekből áll: Kohn, Grün, Weisz, 
Schwartz, stb. Kohn fia például vagy Móric, sőt Mó-
ricka, vagy esetleg Adolf. A feleségnevek közül jelleg-
zetes például a Záli. S elmondható, ez az itt éppen 
csak jelzett névanyag nem csak jellegzetes, de alig-
hanem éppen az ilyen viccek révén lettek jellegzetes, 
identifikáló nevek. Kohn és Grün névtörténeti súlya 
e viccek nélkül lényegesen kisebb és semlegesebb lett 
volna. Vannak megnevezések, amelyek a héber erede-
ti átírásának más hangállapotára vallanak, mint a ma 
használatos átírásoké. Ma például gójról beszélünk, 
a viccekben ez még gaj alakban fordul elő. De Izra-
el neve is, amit ma Jiszraél alakban szokás átírni, itt 
még – miként József Attila versében is – Jiszróel for-
mában fordul elő, stb.

A  nyelv egyénít és jellemez, de már nem zár el, 
vagy úgy is mondhatjuk, nem zár gettóba. A nyelv 
is, miként a viccanyag egésze is, az önkifejezés esz-
köze, de egyben – s ez nagyon lényeges – az érint-
kezés, az átjárás lehetőségét is megadja. Egyik világ-
ból a másikba, egyik idiómából a másikba. Az éles, 
karakteres önmeghatározások a humor, a kellemes-
ség atmoszférájában jelennek meg, így közelítenek 
és nem távolítanak.

S nem teljesen mellékesen, ezek a viccek a viccte-
remtő és -fogyasztó közösségről is mély szociológiai, 
szociokulturális átlátásokat tesznek lehetővé. Miköz-
ben persze „szórakoztatnak” is. Mert mindentől füg-
getlenül, ha például egy házasságról kiderül, hogy az 
nem Kupidó, hanem Stupidó számlájára írandó, egy 
mosolyt elfojtani még az érzéketlen filológusnak sem 
igen sikerül.

Az Ötezer vicc nem politikai viccek gyűjteménye, bár 
a tematika olykor, kikerülhetetlenül érintkezik e terü-
lettel is. A gyűjtemény anyaga egy mélyebb, a törté-
neti megismerés szempontjából alighanem fontosabb 
dimenzióban mozog. Ám e fontosabb dimenzió au-
tentikusságának figyelemre méltó jele (mert a közös-
ség veszélyérzékelését mutatja), hogy mint vicctéma, 
már Adolf Hitler is megjelenik a gyűjteményben (pél-
dául 4623., 4743. sz.). Sőt, maga a gyűjtemény is Hit-
ler-viccel zárul; az 5000. (!) vicc a még hatalomra nem 
került Führer, de már a kancellári szék közelében föl-
tűnő Hitlerre reflektál.

Az Ötezer vicc 1932. őszén, valószínűleg szeptem-
berben, esetleg október elején jelent meg, Hitler sze-
mélyének a  gyűjtemény záróköveként való szerepel-
tetése tehát olyan kompozíciós érzékre vall, amely – 
bár csak a viccesztétikai keretein belül, de – veszély-
jelzésként is figyelemre méltó. A vicc az „ösztönös”, 
még nem teljesen tudatosult percepció szavát is ki-
mondja ilyenkor.
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Fölmerül a kérdés, minek a mintázata, nyomai jelen-
nek meg ezekben a viccekben? Egy származási közös-
ségé, egy vallási hagyományé? Esetleg csupán egy be-
illeszkedési/együttélési feszültségé? Ha tárgyilagosak 
vagyunk, azt kell mondanunk, mindez alighanem 
csakugyan ott is van e viccek szcenikájában, olykor 
poénjaiban is. De az, amit a viccek a maguk camera 
obscurájában leképeznek, kifejeznek, mégsem redukál-
ható erre. Sőt, kimondható, nem ez a lényegük. Az 
alapvető, nagy összefüggés, ami megjelenik és variá-
lódik e viccekben, s ha még oly áttételessé válva is át-
sugárzik mindenre, a mégoly távolira is – az a tőkelo-
gika uralma alá vetve élő, ahhoz igazodó ember vilá-
ga. Pontosabban, a tőke inherens igényeihez való al-
kalmazkodás és az ember „természetes”, antropológiai 
adottságai közötti szükségképpeni feszültség. (Nem vé-
letlen, hogy a házasság – mint e viszony metszéspont-
ja – oly sok vicc tárgya és apropója.) A tőke uralma 
a huszadik században már nem csak nyilvánvaló, de 

„természetes” is, s bár a szereplők már internalizálták, 
bensővé, magukévá tették elvont logikáját, ez az ura-
lom feszültségteli, föloldhatatlanul ellentmondásos, – 
egyéni, szubjektív nézőpontból konfliktusos. A  fe-
szültségek át meg átszövik az életet, a tőke mintázata 

mindenhol és mindenben megjelenik, számolni kell 
velük. Mindenekelőtt az ember e világban állandó 
elemzésre, vagy ami ugyanaz, elvonatkoztatásra kény-
szerül, mérlegelnie, kalkulálnia kell. A lehetséges op-
timális gyakorlatot ki kell számítania – ebben a ban-
kár és a koldus egy sorba tartozik. Akinek vagyona 
van, s akinek semmije sincs, logikája szerint egyaránt 
ennek az alkalmazkodásnak az embere (csak a moz-
gásterük különbözik persze). Amit azonban nem köz-
vetlenül észlelünk, hanem ki kell számolnunk, abban 
szükségképpen ott van a hiba lehetősége is. Aki szá-
mol, az hibázhat, s aki sokat számol, előbb-utóbb hi-
bázik is. Paradigmatikus a viccbeli orvostanár és be-
tege esete. A beteg, orvosa jóslata ellenére, nem hal 
meg, sőt – egy új terápiás javaslatot elfogadva – föl-
gyógyul. A diagnózist fölállító neves, ám mint ebből 
is látjuk, mégiscsak tévedő orvostanár a maga mód-
ján vette tudomásul a fejleményt. A gyógyulás csak 
azért következhetett be, mondta, mert hibás volt  – 
a kezelés. Az elvonatkoztatásban, a kiszámított előre-
jelzésben, ugye, nem lehetett hiba, prioritása a  spe-
kulációnak van.

Az orvos és betege esetét tematizáló vicc, persze, 
éppen e tematizáció révén, már az önkritikai formája 
is. A szembesülés (egyik) pillanata és változata. Mert 
a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol.   

J E G Y Z E T

Nagy Imréről (aki természetesen 
sem a  politikus, sem a  parasztköl-
tő, sem a  festőművész Nagy Imré-
vel nem azonos; ő még Fischerként 
született) nemigen van érdemi iro-
dalom; többnyire csak egykorú hír-
lapi közlések utalnak létére, mun-
kásságára. A leginformatívabb szó-
cikk róla: Gulyás Pál: Magyar írók 
élete és munkái XIX. 131–132. Port-
réfotója: Színházi Élet, 1932.  42. 
sz. 96., korábbi portréja: Színházi 
Élet, 1929. 11. sz. 20.; karikatúrája: 
Színházi Élet, 1928. 18. sz. 35. (Itt 
írt néhány sorban viccgyűjtéséről 
is.) – A nevéhez köthető legismer-
tebb mű az öt kötetes Ötezer vicc 

1932-ben, Budapesten, Az Ojság ki-
adásában jelent meg. (Lehet, hogy 
ebből – külön jelzés nélkül – után-
nyomás is készült, a borítófedélből 

„sima” és grafikus verzió is ismert.) 
A könyv hírlapi recepciója nagy és 
kedvező volt, de alapos, részlete-
ző elemzés erről sem született, in-
kább csak általánosságban dicsér-
ték s viccszemelvényekkel illusztrál-
ták. Néhány tétel e recepcióból: Az 
Ojság, 1932. aug. 7., aug. 14., aug. 
21., aug. 28., szept. 4., szept. 11., 
szept. 18., szept. 25., okt. 2., okt. 9., 
okt. 16., okt. 23., okt. 30., nov. 6., 
nov. 13., nov. 20., nov. 27., dec. 4., 
dec. 18., dec. 25. 10. (Mit írt a saj-

tó Nagy Imre Ötezer viccéről?), Pes-
ti Napló 1932. szept. 24., szept. 28., 
nov. 19., nov. 23., nov. 27., Magyar 
Hírlap, 1932. szept. 27. 2. , Újság, 
1932. okt. 6. 9. (n. j.: Ötezer vicc), 
okt. 9., nov. 10., Budapesti Hír-
lap, 1932. okt. 8. 7. , Pesti Hírlap, 
1932. okt. 11. 10. (L. A.: Nagy Im-
re: Ötezer vicc), Az Est, 1932. okt. 
14. 8. , dec. 10., 8 Órai Újság, 1932. 
okt. 26., nov. 4., nov. 10., Borsszem 
Jankó, 1932. nov. 1., Délamerikai 
„Magyarság”, 1932. nov. 5., Népsza-
va, 1932. nov. 8. 6. (G. Gy.: A jó-
kedv mint a  szomorúság takarója), 
Magyarország, 1932. nov. 22., dec. 
28., Színházi Élet, 1932. 142. sz. 
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96. (Kálmán Jenő: 5000 vicc), stb. 
Az Ojság 1932. dec. 25-i  számá-
nak szemléje további híradásokról 
is referál. – Kármán Tódor későb-
bi érdeklődéséről Kellér Andor szá-
molt be: Déli Posta. Bp. 1964. 75. – 
A történeti irodalom, amely a ma-
gyarországi zsidók viszonyait mu-
tatja be, s a viccek hátteréhez nem 
árt ismerni, ma már fölsorolhatat-
lanul gazdag. Itt elsősorban Karády 
Viktor alapkutatás jellegű történeti-
szociológiai tanulmányait és köny-
veit kell megemlíteni: Zsidóság, mo-
dernizáció, polgárosodás. Bp. 1997, 
Cserépfalvi, Zsidóság és társadalmi 
egyenlőtlenségek (1867–1945). Tör-
téneti-szociológiai tanulmányok. Bp. 
2000, Replika Kör, Önazonosítás, 
sorsválasztás. A zsidó csoportazonos-
ság történelmi alakváltozatai Ma-
gyarországon. Bp. 2001. Új Man-
dátum. Valamint Komoróczy Gé-
za könyveit, többek között a  szer-
kesztésében megjelenő, s  a  „zsidó 
Budapestről” szóló fontos munkát, 
irodalomtörténeti vonatkozásban 
pedig Komlós Aladárnak a  Múlt 
és Jövő kiadásában megjelent össze-
gyűjtött e tárgyú tanulmányait kell 
megemlíteni. (Komlós írt a „zsidó 
viccről” is.: Három zsidó megy a vo-

naton. A zsidóvicc. = Uő: Bevezetés 
a magyar-zsidó irodalomba. Bp. –Je-
ruzsálem, 2009. 47–57.) A kutatók 
újabb nemzedékéből itt is megem-
lítendők Konrád Miklós (például: 
Egyenjogúsítás feltételekkel. A  felté-
teles zsidó emancipáció eszméjének 
diadala és bukása. Bp. Múlt és Jö-
vő, 2017. 3. sz.), Novák Attila és 
Schweitzer Gábor (például: Az iz-
raelita felekezet és az egyházpoliti-
kai törvények. Protestáns Szemle, 
1996. 1. sz.) ide vonatkozó írásai. 
Két folyóirat, a Múlt és Jövő, illetve 
a Szombat rendszeresen közöl tör-
téneti tárgyú cikkeket is, a  Szom-
bat például legutóbb (2020. 4. sz.) 
az úgynevezett „vegyes házasságok” 
történeti alakulásáról adott érde-
kes összeállítást. – Az elemzés kog-
nitív nyelvészeti hátteréhez: George 
Lakoff 2016-os esszéjének alaptézi-
sét idézi: Bölcskey Balázs – Németh 
Szilvia, Élet és Irodalom, 2020. júl. 
3. 9. Szempontunkból fontos a len-
gyel/magyar Banczerowski Janusz 
több közleménye: A  frazeológia 
mint az emberi világkép tükröződé-
se. Magyar nyelvőr 2012. 4. sz. 457–
461., A világ nyelvi képe. A világkép 
mint a valóság metaképe a nyelvben 
és a nyelvhasználatban. Bp. 2008, 

Tinta könyvkiadó, A nyelv és a nyel-
vi kommunikáció alapkérdései. Bp. 
2000, ELTE. Újabban lásd még 
tőle: A  pletyka mint a  manipulá-
ció eszköze. = Kis Szemán Róbert 
szerk.: Humor és sport a  szláv kul-
túrákban. Bp. 2019, ELTE BTK 
Szláv filológiai tanszék, 14–23.  – 
A  viccről, általánosságban, megle-
hetősen nagy irodalom szól. Elmé-
leti szempontból fontos: Freud, Sig-
mund: A  vicc és viszonya a  tudat-
talanhoz. = Uő: Esszék. Bp. 1982, 
Gondolat; Bergson, Henry: A neve-
tés. Ford. Szávai Nándor. Bp. 1986, 
Gondolat; Gluck, Mary: A  látha-
tatlan zsidó. Budapest. Bp. 2018., 
Múlt és Jövő; valamint néhány, ve-
gyes értékű mű: Séra László: A ne-
vetés és a humor pszichológiája. Bp. 
1980, Akadémiai; Erőss László: 
A  pesti vicc. Bp. 1982, Gondolat, 
Lendvai Endre: Közelkép a  verbá-
lis humorról. Orosz–angol–magyar. 
Bp. 1996, Nemzeti Tankönyvki-
adó; stb. – Két fontosabb szócikk: 
Silberstein Ötvös Adolf: élc. = Pallas 
Nagy Lexikona V. kötet. Bp. 1893., 
Kovács Ágnes–Katona Imre: vicc. = 
Magyar Néprajzi Lexikon. Főszerk. 
Ortutay Gyula. V. köt. Bp. 1982. 
552–553.

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  filoló-
giai és gondolkodástörténeti szempontok kombinálása jellemző. Számos könyv szerzője, legújabb kötete 
(marginalitástörténeti tárgyú írásainak egy gyűjteménye) ősszel jelenik meg. Déry-, Tömörkény- és Komlós 
Aladár-díjas. Újabban Ignotus Hugó életművét kutatja, de elsősorban ma is József Attila-kutató (akit persze 
pályája során sok más alkotó is foglalkoztatott, Kosztolányitól Németh Andoron át Cholnoky Viktorig). A Sze-
ged-kutatásban is letette névjegyét.


