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zótörténeti kutatások szerint a mintegy 
ötszáz éves, többjelentésű ballag sza-
vunknak iskolával kapcsolatos jelentése 
az 1800-as évek végén alakult ki: ’végzős 

diák ünnepélyesen búcsúzik iskolájától’. A ballagás 
főnév pedig maga az ünnepélyes búcsú. Az eredetileg 
’lassan jár’ jelentésű, származását tekintve hangulatfes-
tő ballag szó fentebb említett jelentése a diáknyelvben 
alakult ki a 19. század végén. Akkor fordították németből a 
Ballag már a vén diák kezdetű éneket is.

A végzős növendékek búcsúztatását az iskolából mi, er-
délyi magyarok leginkább kicsengetésnek szoktuk nevezni. 
A kicsengetés eredetileg a diák kicsapását jelentette nálunk. 
Ballagi Mór értelmező szótára (Pest, 1867) megjegyzi, hogy 
ebben az értelemben a kicsenget – ’tanuló kicsapását csenge-
téssel adja tudtul’ – nyelvjárási forma. Szabó T. Attila kutatá-
saiból tudjuk, hogy kicsengetéskor (kicsapáskor) az egész di-
ákság jelenlétében, kíséretében az iskola összes csengőjének 
húzásával „akolbólították” ki az illetőt. Az Erdélyi Magyar 

Szótörténeti Tár az 1800-as évek második feléből közöl ide-
vágó adatot. Kicsengetés: azon legsúlyosabb fegyelmi bünte-
tés, melyet akkor alkalmaztak, midőn egy ifjú olyan cégéres 
bűnt vagy erkölcsi kihágást követett el, hogy a kicsapást még 
ezzel a nyilvánosan megbélyegző eljárással is tetézni kellett… 
Ilyenkor az egész ifjúság sorai közt ingóságaival együtt az ösz-
szes csengettyük húzásával akolbólították ki az illetőt…1847 
óta egy eset volt erre – olvasható a becses munkában.

A végzősök ünnepélyes búcsúzása is nagy nyilvánosság 
előtt történt és történik, akárcsak az említett fegyelmi dön-
tés végrehajtása, így annak mintájára a ballagás jelölésére is 

átterjedt nálunk a kicsengetés szó. A Magyar értelme-
ző kéziszótár átdolgozott, bővített kiadása (Budapest, 
2003) a kicsengetés szócikkben megjegyzi: az erdélyi 
magyarban ballagást jelent. Az esetleges félreértések 
elkerülése végett azonban például a tömegtájékozta-
tásban vagy a nyilvános beszédben ajánlatos a ballagás 
formát használni a kicsengetés helyett.

A Ballag már a vén diák kezdetű dalban előforduló 
filiszter szót nem árt közelebbről megismerni (Ez út hazámba 
visszavisz, / filiszter leszek magam is…). A filiszter a magyarban 
német eredetű szó és ’filiszteus’ (bibliai nép) az első jelentése, 
majd rossz fordítással kialakult nyelvünkben ’nyárspolgár’ je-
lentése is. A 17. században a német egyetemek hallgatói gyak-
ran összetűztek a hatóságokkal, illetve a hatóságokat támogató 
városi polgárokkal. Az ő nevük németül: Spiessbürger. De a 
Spiess nem csupán nyársat jelent, hanem kopját, dárdát és lán-
dzsát is. A német városok lándzsával felszerelt polgárőreinek 
lándzsás polgár volt a gúnyneve, nyelvünkben azonban a for-
dítási hiba miatt a nyárspolgár terjedt el.

Ballag már a vén diák
                              helyesen n Komoróczy György 

Százhatvan kiállító könyvkiadó, 
könyvkereskedő mutatja be új-

donságait Bukarest egyik legran-
gosabb könyves eseményén, a 
Bookfesten. Hatodik éve tartják 

a tavaszi könyvszemlét ezen 
a néven, korábban Bookarest 

címen szervezték meg ezt a ren-
dezvényt. Az idei Bookfest dísz-
vendége Magyarország, a Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvke-
reskedők Egyesülésébe (MKKE) 

tömörült könyves műhelyek 
mintegy 100 négyzetméteren 

mutatják be a legújabb magyar 
könyvtermést. A szervezők a 

magyar stand mellett biztosítot-
tak helyet a 17 erdélyi magyar 
könyvkiadót és könyvkereske-
dőt tömörítő Romániai Magyar 

Könyves Céhnek. A rendezvényt 
Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes és Kelemen Hunor mű-

velődési miniszter nyitotta meg, 
a magyar stand avatószalagját 
Szőcs Géza magyar művelődési 
államtitkár vágta el. A hét végéig 
tartó könyves eseményen szá-
mos magyarországi és határain 
túl élő magyar író és műfordító 

vesz részt. Az alábbiakban Szőcs 
Géza reflexióit idézzük a nyomta-

tott könyv jövőjéről.

Valahol már 
kinyomtatásra 

vár a könyv 
haláláról szóló 

könyv is
gy-egy könyvfesztiválon a lá-
togatók talán fel sem mérik 
igazán, hogy micsoda szellemi 
értékhalmazhoz jutottak közel, 

alig karnyújtásnyi távolságra. Ha mindezen 
értékek egyik pillanatról a másikra átváltoz-
nának aranytömbökké, meggyőződésem, 
hogy csak szigorú biztonsági intézkedések 
mellett, marcona őrök sorfala közt és riasztó-
val ellátott üvegfalak mellett lennének láto-
gathatók. Nyilván, ez merőben idegen lenne 
a szellemi értékek természetétől. A könyvek, 
az aranytömböktől eltérően, nem elzárkóz-
nak, hanem felkínálják magukat önzetlenül 
és demokratikusan, mindannyiunk számára 
– ettől kezdve már rajtunk áll, hogy tudunk-e 
kezdeni valamit velük.

Úgy vélem, a 2011-es esztendőben im-
már joggal hihetjük azt, hogy a nyomtatott 
könyv halálát vizionáló jóslatok beteljesü-
lésének valószínűsége lényegesen megcsap-
pant. Ha tréfára venném a dolgot, azt is 
mondhatnám: valahol már kinyomtatásra 
vár a könyv haláláról szóló könyv is. A Gu-
tenberg-galaxissal nem történt meg évti-
zedeken keresztül mantrázott kataklizma, 
hiszen – a galaxisokhoz meg az energiához 
hasonlóan – nem veszett el, csupán átala-
kult. A könyveket is az tartja életben, mint 

mindent ezen a világon: a szeretet. Márpe-
dig az olvasóközönség szereti a könyveket. 
Ez pedig a legszebb reményekre jogosít fel 
bennünket, szerzőket, kiadókat, és általában 
az egész könyves szakmát. 

És bármennyire átalakulóban van is a 
könyvek világa, úgy tűnik: a szerző–mű–
olvasó triumvirátus egységét és minden 
időkben érvényes logikai láncolatát sem-
mi nem ingathatja meg. Az idők során a 
figyelem hol a szerzőre, hol a műre, hol az 
olvasóra, hol ezek valamilyen kombináció-
jára fókuszált, de ez mit sem változtatott a 
könyvek megalkotta világ tökéletességén és 
kedves, ugyanakkor létfontosságú haszonta-
lanságán. Egy idézettel élve: „Az irodalom 
teljesen haszontalan; egyetlen haszna, hogy 
élni segít.”

Az utóbbi két évtizedben a román iro-
dalom kiváló és egyre sikeresebb könyvek 
és írók felvonultatásával hívja fel magára a 
világ irodalomkedvelőinek figyelmét. E vé-
leményemet bátran vállalhatom, hiszen nem 
újságcikkek alapján alkottam meg, és nem ta-
nácsadóim sugallatára, hanem mint olyasva-
laki, aki – hogy úgy mondjam – testközelből 
ismeri a kortárs román irodalom fejleményeit 
és számos kiváló román szerzőt. Hosszan so-
rolhatnék neveket, de ezúttal –„önző” szem-

pontok alapján – csak a ma már a román 
irodalom „nagy öregjének” számító Mircea 
Cărtărescu nevét említeném, akinek A sár-
kányok enciklopédiája című művét néhány 
hete a budapesti könyvfesztiválon volt sze-
rencsém bemutatni. Fontosnak tartom meg-
említeni, hogy nem egyedi esetről van szó 
hiszen napjainkban gőzerővel folyik a kortárs 
román művek magyarra fordítása, egyre több 
magyar író érzi nemes feladatának a legjobb 
román művek magyar nyelven való tolmácso-
lását. 

Magyarországnak volt már alkalma dísz-
vendégként szerepelni más jelentős nemzet-
közi könyvfesztiválokon is, de a romániai 
díszvendégségnek óhatatlanul van egy több-
lettartalma, önmagán túlmutató jelentősége, 
mely a sok évszázados együttélésből és ta-
gadhatatlan kölcsönhatásokból fakad. A bu-
karesti díszvendégség a magyar irodalom, a 
magyar könyves szakma számára nem csupán 
egy fellépés a sok közül, hanem nagybetűs 
ESEMÉNY. Ezúton is köszönöm a vendég-
látóinknak, hogy lehetőséget biztosítottak 
arra, hogy akkor, amikor Európa irodalom-
kedvelőinek figyelme Bukarestre irányul, 
Magyarország díszvendégként kap lehetősé-
get a bemutatkozásra.

Szőcs Géza
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Szőcs Géza  fotó: mihály lászló


