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        Damian Kaleta “Kon jaki jest, kazdy widzi”…inaczej? (Obraz 

konia w języku polskim i wybranych językach ugrofińskich) című         

doktori disszertációjáról 

 
        A disszertáció úttörő kísérletnek tekinthető. Tiszteletre méltó, ambíciózus vállalkozás. 

Négy nyelvben vizsgálja a ló képét, leírását: a lengyelben, a magyarban, az észtben és a 

finnben. Vagyis három finnugor és egy szláv nyelvben, persze rögtön hozzá kell tenni, hogy a 

finnugor nyelvek családjában külön ághoz tartozik egyrészről az észt és finn nyelv, más 

részről pedig a magyar. A történelmi múltat, kulturális hagyományokat tekintve pedig a 

lengyelek és a magyarok között található számos hasonlóság a ló nyelvi képét tekintve is; az 

észtek és a finnek hosszú évszázadokon keresztül nem rendelkeztek önálló államisággal, 

náluk a ló képét tekintve is érezhető, hogy milyen erős hatást gyakorolt rájuk a német, 

illetőleg a svéd kultúra.  

        A munka elméleti alapját a világ nyelvi képével (JOS) kapcsolatos szemantikai kutatások 

jelentik. Ezt az elméleti hátteret foglalja össze a Szerző a disszertáció bevezető fejezetében 

(Podstawy rekonstrukcji językowego obrazu). Itt megjegyzendő, hogy a disszertáció szerint a 

lengyel kutatásokhoz képest ez az irány jóval kevesebb eredményt mondhat magáénak az észt 

és a finn nyelvészetben.  

        Bírálatom elején szükséges tisztázni, hogy nem nyelvészként mondok véleményt róla, 

hanem a kulturoznawsto historyczne szemszögéből. Azt is előre kell bocsátanom, hogy 

hungarológiai tanulmányaim ellenére a finn és észt nyelv sajnos ismeretlen számomra.   

        A hatalmas ismeretanyagot tartalmazó disszertáció logikus szerkezetbe van rendezve. Az 

említett bevezetőt követő második fejezet a ló szerepét tárgyalja az emberiség történetében. A 

harmadik fejezet a négy vizsgált nyelv történelmét, hagyományait veszi górcső alá a ló 

kultúrája szempontjából. A negyedik fejezet a ló címszót veszi sorra a lengyel és a választott 

finnugor nyelvek szótáraiban. Bizonyos tekintetben ezt a négy fejezetet szükséges 

alapvetésnek tekinthetjük. Az ötödik és a hatodik fejezet adja nézetem szerint a disszertáció 

lényegét, a lóval kapcsolatos kultúra példátlanul gazdag nyelvi képét a négy vizsgált 

nyelvben. Ehhez természetesen a nyelvi anyagon kívül alapos tudást kellett szereznie 

szerzőnknek a lovak világáról is. Következetes rendszerező munkáról tanúskodik a 

disszertáció két melléklete (1. Zestawienie jednostek frazeologicznych, 2. Slowniczek 

terminologiczny masci i odmian). A rekonstrukció elemzését a következő szempontok szerint 

végezte a Szerző: struktury fleksyjne i slowotwórcze; slownictwo i frazeologia; teksty 

literackie, w tym przyslowia; znaczenie i konotacje semantyczne; etymologia. 

        Végigolvasván a disszertációt a bíráló elismeréssel veszi számba, hogy a ló képe e négy 

nyelvben milyen széleskörű ismereteket mozgósít – kezdve mondjuk az állattantól, a 

civilizáció történetén és a néprajzon keresztül az irodalomtörténetig és az egyes művészeti 

ágakig. Szerzőnknek volt fantáziája és energiája mindezt vizsgálata tárgyába vonni. Kivételes 

vállalkozásnak tarthatjuk. Kérdés persze, hogy az egyes részterületeket szemlélve 

számonkérhető-e tőle a teljesség. Hiszen a ló kultúrtörténete az ókori civilizációktól kezdve 

jelen van az emberiség történetében, így ott van természetesen az irodalomban, 

művészetekben, ahogy a későbbi korokban is – legalább a XX. század közepéig. Ami a 

földolgozott nagy szótárakat illeti, talán még az Erdélyi Szótörténeti Tár (1975-1993) ló 

címszavát lett volna érdemes tekintetbe venni.  

        A disszertáció eredményeivel kapcsolatban az a kérdés maradt számomra nyitva, amit a 

bevezetőben a Szerző is említett: “Temat – choć interesujący, nie byl wcale prosty. Jego 

realizację utrudnial przede wszystkim częsty brak zródel w języku fińskim i estońskim lub ich 



nieprzystawalnosć do tego, co zawieraly zródla polskie czy węgierskie.” (Str. 22.). Vagyis: 

mennyiben vethető egybe a három finnugor kultúra ló képe egymással ? Mint ismeretes, a 

magyar az ugor ághoz tartozik, a nyelvrokonság ellenére viszonylag távol van az észttől és a 

finntől. Nem beszélve a kulturális és történelmi hagyományról. Ahogy olvassuk a 

disszertációban: “Narodem najbardziej milującym konie i najsilniej z nimi związanym są 

Węgrzy, dla Estonczyków natomiast i pokrewnych im Finów kon byl zwierzęcem mniej 

waznym.” (Str. 107.). Ezért nézetem szerint művelődéstörténeti szempontból a ló magyar, 

észt és finn nyelvi képének összehasonlítása nem igazán releváns. Ahogy ez világosan kiderül 

a disszertáció 3.2.1 alfejezetéből (107-111.).  

        Ebben a részben idézi a Szerző Estók János magyar történészt, aki egyik publicisztikai 

írásában némiképp kétségbevonja a magyar nemzeti autosztereotípiának azt az elemét, hogy 

magunkat lovas népnek tartjuk. (Str. 109.) Itt két kiegészítést szükséges tenni. Az egyik ahhoz 

a gazdaságtörténeti tényhez, miszerint a szántáshoz a magyarok inkább ökröt fogtak az eke 

elé. Hozzátenném, hogy a Magyar Néprajzi Lexikon lovaglás címszavában (K-Né kötet, 

468.l.) említést tesznek olyan szántásról, amikor négy lóval szántottak. Ami a magyar önképet 

illeti, abban igenis a meghatározó mozzanatokhoz tartozik a ló mint fontos nemzeti 

szimbólum. Itt ajánlanám a Szerző figyelmébe Mészöly Gedeon, kiváló néprajztudósunk és 

irodalomtörténészünk “ Mióta lovas nép a magyar ?” című 1929-es előadását a szegedi 

egyetemen ( “Népünk és nyelvünk”, Budapest,1982. 205-214.), továbbá Kapitány Ágnes és 

Kapitány Gábor szociológos-antropológusok  “Magyarság-szimbólumok” (Budapest, 1999.) 

című munkáját. Számos művelődéstörténeti példával, illetőleg a kortárs közvélekedés 

tükrében mutatják be a magyar közösségi identitásban a “lovas nemzet” hagyományának 

meglétét. Szabad legyen nekem egy idézetet Eötvös Károlytól (1842-1916), a XIX. század 

második felének kitűnő írójával idehozni: “…van lónép, öröknép, juhnép. Természetesen a 

magyar lónép.” (Utazás a Balaton körül. Budapest, 1900. II. 185.l.). 

        A 3.2.3. alfejezetben arról olvashatunk, miként jelenik meg a ló a finnugor népek 

irodalmában és kultúrájában. Az irodalmi áttekintésben föltétlenül érdemes volna 

megemlíteni a “Volgai lovast”. Beöthy Zsolt, a magyar irodalom professzora a budapesti 

egyetemen 1896-ban a millennium alkalmából tartott előadást a magyar irodalomról, 1896-

ban meg is jelentette előadásait “A magyar irodalom kis-tükre” című könyvben. Ennek 

bevezetője az “Egy kép a Volga mellől” című írás, a magyar nemzetkarakter összefoglalása a 

historizmus (ha úgy tetszik, neoromantika) jegyében. Érdemes idézni belőle: “Az ősi idők 

homályából egy lovasember bontakozik ki szemünk előtt, amint a volgamenti pusztán 

nyugodtan áll és figyel./…/ Sas-szemeivel végigtekint a végtelennek tetsző síkon, amelynek 

minden részletét megvilágítja a nap fényes korongja. Nyugodt; nem fél és nem képzelődik; 

csak az tartozik rá, amit lát, s a pusztai képeken és erős megvilágításban edzett szeme mindent 

világosan lát, amit emberi szem egy pontról láthat./…/ Ennek a magányos volgai lovasnak a 

képe nemcsak az ősi magyarság életmódjából, hanem a magyar szellem mivoltából és 

fejlődéséből is sokat megmagyaráz.” 

        A magyar filmművészetből mások mellett Huszárik Zoltán Elégia című rövidfilmjét 

említi a Szerző, itt hozzátenném, hogy a lovak világának elmúlása a magyar parasztság 

elmúlását is jelképezi, hiszen Lengyelországtól eltérően nálunk a kolhozrendszer sok 

tragédiával járó bevezetése az 50-es és 60-as évek fordulóján egyben megtörte a magyar 

társadalomtörténet folyamatosságát is. Az irodalomból Nagy László drámai poémáját, a 

Búcsúzik a lovacskát hozhatjuk föl párhuzamként. 

        Kisebb megjegyzéseim: Horthy Miklós nem lovon érkezett Budapestre 1919. november 

16-án (Str. 125.), hanem vonaton a Kelenföldi pályaudvarra, csak ott szállt lóra. Szerintem 

fölösleges az értekezésben a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel kapcsolatban az 

ízléstelen kommentár (Str. 125-126.).  



        Összefoglalóan azt lehet mondani, enciklopédikus igényű értékes munka Damian Kaleta 

értekezése. A világ nyelvi képének egy metszetéről készített tanulságos összehasonlító 

elemzés. A doktori fokozat odaítélésére érdemes. 
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