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TANULMÁNYOK  



Bosnyák István 

HÉT ÉV MÚLTÁN 

(B. Szabó György portréjához) 

Negyvenhárom éves korában távozott e Tartományból, melynek irodai-
mával, művészetével, kultúrájával és tudományával annyit s Oly szenvedélye-
sen foglalkozott, nem egyszer pedig megszállott aprólékossággal  bibelődött  is, 
önzetlenül pazarolva  emberi - és  alkotói energiáit  -  e Tartomány irodalma és 
tudománya viszont mindeddig igen keveset tett életm űve tragikus torzójának 
rekonstruálására, id őtálló értékeinek felmutatása érdekében. Leírni is kínos: 
egyetlen Híd-emlékszám egy elmélyült portrévázlattal, egy emlékez ő  tanul-
mánnyal s néhány nekrológgal, egy igényes kis-esszé a Tanszék jubileumán  -  
s lényegében ez minden, amit e hét év alatt tettünk. Holott  derékbatört  élet-
művét nemcsak azért kellene ápolni, mert a szenvedélyes kezdeményez őknek, 
önfeláldozó é5 fáradhatatlan kultúra-szervez őknek, ugye, kijár a kegyeletes 
„viszonzás", hanem azért is, mert ennek a torzó-életm űnek autentikus és id őt-
álló értékei vannak, szellemisége jó értelemben véve hasznosítható, tovább él-
tethető . 

B. Szabó György életműve torzó, de nem értéktelen torzó  -  grafikája 
például kétségkívül a legjobbak közé tartozik, amit e Tartományban valaha is 
produkáltak  -‚  s ez az írás csupán erre szeretne emlékeztetni, két kérdés rész-
beni megválaszolásával; els ősorban: mi határozta meg dönt ően e mindeddig 
parlagon hagyott életmű  egyik összetevőjét, az írott szót, s mi t űnik e tragikus 
torzó írásos dokumentumaiból relevánsnak ma is, majd egy évtized távlatából? 

I. 

„Mennyi tényez ő  befolyásolja, az alkotó egyéniség 
szabad megnyilatkozását, alkotó ihletének szabad kiélé-
sét! Társadalmi és politikai tényezők, mílvészeti irányok 
és iskolák, divat és ízlés, a m/i vészi alkotás társadalmi 
Szerepe és funkciója meg a közönség befogadóképességei-
nek határai - mindez így, együtt, keresztezve e's áthatva 
egymast - alakítja, változtatja, formálja az alkotó emberi 
és míívészi fizionómiá ját." 

(B Szabó György:  Dolinar) 



1. 

Szellemi portréjának els ő  felvázolója felteszi a kérdést, mi az oka azoknak 
az ingatag szempont-cseréknek, melyek az irodalomban viszonylag kés őn induló 
B. Szabó kritikai és irodalompolitikai írásaira a kezdeti id őszakban olyannyira 
jellemzőek voltak, s a válasz meggy őző : „Azt hiszem, az egyedül lehetséges 
magyarázat erre a jelenségre az, hogy B. Szabó nem kívülálló, passzív szem-
lélője volt irodalmi és kulturális fejl ődésünknek, hanem alkotó részese, terem-
tője s ezért változásaival változója." 

S csakugyan, B. Szabó cikkeinek é5 tanulmányainak els ő, az 1950-57 
között keletkezett írásai javát begy űjtő  kötete részleteiben és egészében is arról 
tanúskodik, hogy szerzője irodalmi és kulturális életünknek azokban a viharos, 
ellentmondásokkal terhes és  elentmondásoktól  szabaduló éveiben kezdi irodal-
már-szereplését, amelyekben f őleg elvileg, majd fokozatosan gyakorlatilag is 
egyre sikeresebben ráztuk le a moszkvai  szocrealizmus  három év alatt ránk 
ragadt bénító koloncait, s így őnéki is végig kellett járnia azt a tekervényes, 
buktatóktól és megtorpanásoktól sem mentes utat, amelyet szellemi életünk 
a Nagy Sztálinnal és vele együtt a szintén nagyra tartott udvari  főesztétával, 
Zsdánovval  való szakításunktól egészében is megtett 1948 és 1958 között, ami-
kor a  JKSZ  Programjába is bekerülő  közismert tételekkel elvileg letisztázódott 
a sztálinitól merőben különböző  szellemi és kulturális irányvételünk kérdése. 

Ez az elrugaszkodás azonban, mint ismeretes, gyakorlatilag jóval nehezebben 
ment, mint elvileg, s ha ehhez hozzágondoljuk azt is, hogy a tegnap még álla-
milag is szentesített réginek a radikális, elvi-gyakorlati tagadása a holtpontról 
éppen hogy csak kibillenő  jugoszláviai magyar kultúrába „természetes" és jókora 
késéssel jut csak el, mindenek előtt provincializmusa következtében  -  akkor 
természetesnek tűnik az is, hogy B. Szabó is, mint a „vajdaságiasság" többle-
tével is megvert irodalmi életünknek, provinciális kis  szocrealizmusunknak  
megannyi művelője, csak nagy erőfeszítéssel s gyökerest ől csak a minőségileg 
más kultúrpolitikai klíma itteni meghonosodásával tud elszakadni a tegnapi 
dogmák, féligazságok és áligazságok terhes örökségét ől. Különösen pedig ennek 
az örökségnek  deklaratíve  már 1948-50-ben felszámolt, de az irodalmi-kultu-
rális praxist továbbra is el-elburjánzó utóhajtásaitól, csökevényeit ől. 

B. Szabó azonban nemcsak szenved ő  alanya és kiszolgáltatottja volt nyo-
morúságos kis  szocrealizmusunknak,  hanem az ellene indított harc élvonalbeli 
képviselője is. 

Szenvedélyesen, teljes er őbedobással bírálni a szerencsére idejekorán meg-
tagadott, három év után már hivatalosan is elvetett Szovjet kultúrpolitikai és 
esztétikai dogmatizmust: B. Szabó számára is ez volt a legf őbb eszköz és mód  
-  a hazai dogmatizmus csökevényeinek a nyesegetésére. A Tér és idő  írásaiban 
5 Ott bujkál az ötvenes évek elejének mind tisztábban látó, de teljes nyíltsággal 

még nem szólható kritikusi tudata, hogy nem elégséges a szovjet szellemi dog-
matizmus elvi bírálata, szükség van a söprögetésre, mégpedig gyakorlatilag, s 
nem  deklaratíve,  a saját házunk táján is. Ez a kezdetben még inkognitóba 
szorított kritikusi tudat B. Szabónál is sokszor annak a ma már visszásan ható 
hozsannázásnak az örve alatt jut kifejezésre, amellyel literátoraink annak 
idején szinte kórusban dicsérték mindazt, ami irodalomban,  kultűrában, kultúr-
Rolitikában  a miénk, s amelytől például még a sokkal szerencsésebb környezet- 
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ben élő  Sinkó  Ervin akkori írásai sem mentesek teljesen. Minél hangosabban és 
közvetlenebbül dicsérni, hogy legalább halkan és közvetve bírálni is lehessen: 
ez a ma már  paradoxálisnak  tűnő, de a proletárdiktatúra els ő  éveinek viszonyai 
között érthető  és természetes értelmiségi stratégia, s szellemi valóságunk erre 
épülő  eufemisztikus bírálata jellemzi a  Tér és idő  legtöbb írását. 

1950-ben azt hangsúlyozni Vajdaságban egyértelmű  allúzióval, hogy „Vö-
rösmarty  korában. ..  az egyéni érzelmek költ ői kifejezését nem tartották bűn-
nek, hanem erénynek: a szerelemr ől és a halálról, a tájról és a természetr ől, 
a társadalmi élet jelenségeir ől és a politikáról a költő  szabadon  énekelhetett',  
s megtoldani mindezt az allúzió iránt esetleg kevésbé fogékonyak, a gyengébbek 
kedvéért egy indulatos rácsodálkozással: „S énekelt j/"2  -  ez egyúttal annak 
a gondosan álcázott, Vörösmarty korába hátravetített, de mégis egészen jól 
érthető  időszerű  igénynek a bejelentése is volt, hogy az egyéni érzelmek költ ői 
kifejezését, a szerelem, a halál, a természet szubjektív megéneklését itt és most, 
a vajdasági ég alatt, s a nagy újjáépítés és országos közgondok: a sztálini gaz-
dasági é5 politikai zárlat idején sem kell b űnnek tartani,  $  hogy a társadalmi 
jelenségekről és a politikáról 1950-ben s nálunk is illik szabadon énekelni, ha 
már ez egy romantikus, tehát kapitalizmus-korabeli költ őnek is megadatott... 

S azok az izzó, polemikus szenvedéllyel lobogó kérdések is, melyeket 
B. Szabó e Vörösmarty-tanulmányban a továbbiakban felsorakoztat, nyilván-
valóan többet és időszerűbbet jelentettek holmi „irodalomtörténeti" kérdésnél: 

„Vajon Petőfi politikai költészete elhomályosítja szerelmi költészetét? 
Vajon Arany kés ői li'ra'ja - az »Őszikékre« gondolok - mu#vészi tekin-

tetben - kevesebbet jelent, mint az els ő  két »Toldi«, vagy mint Arany 48-as 
lírája? 

Vajda csak a »Jubilate< és a »Sodoma« szerzője, vagy ő  Írta a Gina-ver-
seket is? 

Ady magyarság-verseit elválaszthatjuk-e Ady gondolati, szerelmi, s őt is-
tenes-verseitől és elhallgathatjuk-e lírájának ellentmonda'sossa'ga't? 

S vajon József Attila csak mozgalmi költészetet adott vagy már-már az 
irracionalitás határán mozgó gondolatokat és érzéseket megörökítő  lírai re-
mekmuveket is?" 

A maguktól értődő, a feleletet is magukba foglaló „irodalomtörténeti" 
kérdéseknek e szenvedélyes zuhatagából  $  épp a szenvedélyesség  hőfokának 
hála, nem nehéz ma sem, két évtized múltán kiérezni, hogy itt mindenekel őtt 
aktualizált, az ötvenes évek vajdasági viszonyaira vonatkoztatott irodalom-
politikai igényekről van szó. Mint ahogy az egy évvel kés őbb, 1951-ben írott 
József Attila-tanulmányból sem nehéz kihallani, hogy B. Szabó nemcsak az 
1930-as éveknek „az  alkotóművészetet  lényegében félreismer ő  szektáns ideoló-
giájával" vitatkozik, s nem is csak az 1948 utáni magyarországi irodalompo-
litikán ironizál, amiért „problematikus" költ őnek minősíti József Attilát, s 
nem engedi meg, hogy eszmény é5 példakép legyen, hisz „költészetében a harcos 
és forradalmi hang gyakran váltakozik a pesszimizmus, a kiábrándultság, a 
csüggedés és az egyéni fájdalom szubjektív  kifejezésével." 3  

A Tér és idő  írásaiból oldalakon át lehetne idézni olyan kitételeket, ame-
lyek a hazai  szocrealizmus  visszamaradt elméleti és gyakorlati csökevényeit 
bírálják, kezdetben kizárólag csak a fenti módon, amolyan kritikusi virág-
nyelven, majd az évek múlásával s a  szocrealizmust  a gyakorlatból is egyre  



eredményesebben kiszorító irodalompolitika alakulásával mind szabadabban, 
hogy 1958-ig, a Program meghozataláig ő  maga is eljusson kritikusi gyakorla-
tában az irodalomszemléletnek egy letisztultabb, a  vulgár-szociologikus tételek-
től szembeötlően mentesebb változatához. 

2. 

B. Szabó irodalomszemléletét nemcsak a korabeli kultúrpolitika határozta 
meg ilyen döntően. Szemléletének kezdeti merevségét és helyenkénti  dogmatiz-
musát  nem lehet Csupán azzal magyarázni és menteni, hogy mit tehetett annak 
idején az író, a kritikus, mint hallgatott a „korparancsra", esetünkben a kultúr-
politika parancsára... B. Szabóra ugyanis, mint baloldali nemzedéktársaira 
szinte általában, a „korparancs" nemcsak küls ő  kényszerként hatott, hanem  
szubjektivizálódva  is, a személyes hit, meggyőződés és életérzés legmélyebb 
régióiba húzódva. 

A Tér és idő  írója a forradalom gy őzelmét sóvárogva megért értelmiségi-
ember jellegzetes képvisel ője. Annak az elementáris, naivan-szép forradalmi 
romantikának és világváltoztató optimizmusnak a megszállottja, amely például 
nemcsak egy  Sinkó  Ervint kerít a hatalmába 1945-ben, de még egy  Krleža -
publicisztikára is rányomja akkortájt a bélyegét. Íme a forradalom, a gy őztes 
forradalom, az évszázadokig nyomorgatott balkáni-pannon ember kozmikus 
pillanata, négy éves emberfeletti harc, szenvedés é5 vérzés után birtokába veheti 
végre a világát, saját emberi honát  -  s nemcsak azt, önmagát is, az „ide-
bentet"  is!  -  A József Attila-i remény megvalósulását élik a gy őztes forra-
dalom országának baloldali  értelmiségiei,  s emberszemléletük meg esztétikájuk 
jórészt ennek következtében lesz Oly romantikus: a forradalom a külvilággal 
egyidejűleg meghódította a belvilágot is, az ember megjavult, megtisztult, meg-
nemesedett, hisz hatalmába vette azokat a küls ő, önmagától, emberi mivoltától 
elidegenítő  tényezőket, amelyek a forradalom kivívása el őtt rosszá, önz ővé, 
érzéketlenné tették... Ha majd egykor megírjuk a mi hazai, s külön a vaj-
dasági magyar  szocrealizmusunk  történetét, ezt a szempontot lehetetlen lesz 
mellőzni: a  zsdánovizmust  nemcsak a kis senkik, nemcsak a tehetségtelen 
konjunktúra-lovagok s az állami esztétikák és udvari tantételek prédikálására 
predesztinált képmutatók harsogták oly buzgón, hanem azok is, akiknek küls ő  
kényszer nélkül vált intim meggy őződésükké, hogy a fegyveres forradalmat 
sikeresen megvívott, szocialista társadalmi berendezés ű  ország emberének csak-
ugyan Olyan, vagy legalábbis hasonló a valósága, léte, egzisztenciája, mint 
amilyennek a  szocrealista  esztétika hirdeti.. 

Ez a kortünetnek is mondható, B. Szabóban is ízig-vérig személyessé vált 
illúzió a magyarázata annak, hogy az 1950-es Tömörkény-portréjából például 
a dolgozó  szegénymbernek  oly bájosan-naiv és mosolyogtató, csupa-emberséges, 
csupa-jóságos és gyengéd víziója sejlik ki, s mint Szerinte Tömörkény elbeszélé-
seibő l, a portréból is csak úgy „árad a szegény emberek lelki- é5 érzésvilágának 
egyszerűsége és tisztasága: a szegény embernek az elesettebbek s gyengébbek 
Iránt érzett  embersége" 4 ...  S végső  fokon ugyanez a szépségesen-naiv illúzió, 
az embernek e bájosan-hamis képzete, ez a végs őkig leegyszerűsített, de meg-
győződésesen-optimista emberszemlélet, a rendületlen hit, hogy a gy őztes for-
radalom elsöpör minden polgári emberszennyet  -  ez, s nem pedig az akkori  



kultúrpolitika  diktálja B. Szabónak 1951-ben ezeket a ma már visszásan, s őt 
groteszkül is ható sorokat: „mesterségesen fenn akarjuk tartani a polgári tár-
sadalom ellentmondásait magánélet é5 közélet között ( ... ) tehát azokat az 
ellentmondásokat, amelyeket egy népi és szocialista forradalom szükségszer űen 
feloldott."5  S ugyanez a személyes, a győztes forradalom radikális ember-vál-
toztató hatalmába vetett hit eredményezi, hogy B. Szabó a Herceg-portréban 
toleránsan, dorongolás nélkül ugyan, de figyelmeztet arra, hogy „a harcos, Pol-
gári humanizmusból fakadó m űvészi hitvallás a felszabadulás utáni id őszak-
ban ( ...) jórészt meghaladott m űvészi hitvallás lesz", s hogy Herceg János-
nak „nem kis erőfeszi'tésébe kerül meghaladni ezt az állapotot, s az egyén, a 
társadalmi osztályok és rétegek életében beállott forradalmi változásokat a pro-
letariátus szemszögéb ől látni és mérni föl" 6. A szocialista társadalmi berende-
zés, amely máris gyökeresen, forradalmian megváltoztatta ember és társadalom 
viszonyát, a népi és szocialista forradalom, mely máris és szükségszer űen fel-
oldta a polgári társadalom ellentmondásait közélet és magánélet között, s id ő-
szerű tlenné tette a harcos, polgári humanizmust: ez a rendületlen meggy őződés 
magyarázza a tényt, hogy B. Szabó még 1956 őszén is makacsul hisz az új tár-
sadalom teljes inegemberiesültségében, az emberi élet végs ő  demisztifikáltságá-
ban s az elidegenedés lehetetlenségében, s ezért szenvedélyesen hadakozik az 
Olyan művészet ellen, amely őszerinte misztifikál és ködösít: »Szükségünk van-e 
a valóság misztifikációjára? El kell-e ködösítenünk - valamiféle „moderniz-
mus" nevében - azt, ami az ember, a társadalom é5 a természet viszonyában 
ma új és előremutató? Nem! ( ... ) A te szerinted „konzervatív" Marx való-
ban sohasem kiáltotta ki a realizmust egyetlen „üdvös" módszerré! De igen is 
kimondta, hogy a proletárforradalom hordozójának és végrehajtójának, a mun-
kásosztály élcsapatának nincs szüksége „hamis tudatra", mítoszra.< 

Szeli István az említett arcIcépvázIatban 8  teljes joggal hozza összefüggésbe 
B. Szabó György merőben nem esztétikai elkötelezettségét, a társadalmi ható-
erők túlzott tiszteletbentartását és túlfeszítését a korai írásokban azzal az élet-
rajzi ténnyel, hogy írójuk agitprop-vezet ő , körzeti titkár, AVNOJ-tag és or-
szággyűlési képviselő  volt annak idején. Ehhez az alapjában helyes megállapí-
táshoz azonban hozzá kell adni azt is, hogy a Tér és idő  írójának ember- és 
irodalomszemléletét a társadalmi hatóer ők, embert nemesítő  politikai é5 szo-
ciális tényezők túlhangsúlyozása nem csak abból kifolyólag merevítette meg 
azidőtájt, hogy az író közéleti munkás é5 funkcionárius is volt, tehát az iro-
dalmi „korparancs" afféle hivatalos képvisel ője; B. Szabó György nemzedék-
társainak, a győztes forradalom mámorában élő, a világ és az ember radikális 
és végső  megváltoztatásában már-már fanatikusan hív ő  értelmiségieknek nem 
kellett feltétlenül agitproposoknak lenni ahhoz, hogy a marxi „hamis tudat" 
ellen küzdve életben és irodalomban maguk is egy hamis tudat igézetébe kerül-
jenek: annak a téves tudatnak ember- é5 m űvészetszemléletet elferdít ő  hatal-
mába, hogy a szocialista termelési rend és társadalmi szerkezet eleve lehetetlenné 
teszi az ember elidegenedését, eleve kizárja az emberi létb ől az embertelent, a 
misztikusat, az irracionálisat, egyszóval mindazt az „igazi történelmen" innenit, 
amit joggal írtak a kapitalista társadalom rovására, de egy szépségesen-szép - 
s alig egy évtized leforgása alatt tragikusan szertefoszló - illúzióval kirekesz-
tettek a szocializmus antropológiájából és esztétikájából, ember- és m űvészet-
szemléletéből. B. Szabó Györgynek tehát nemcsak az akkori kultúrpolitika kis 
és nagy dogmáitól és legendáitól kellett megszabadulnia a Tér és idő  cikkeinek 



és tanulmányainak írása közben, hanem tulajdon, legszemélyesebb, legkevésbé 
direktivisztikus illúzióit is fel kellett számolnia. 

S fel is számolta Őket. 
Az emberileg harmonikus, disszonanciától és konfliktusoktól mentes szo-

cializmus vízióját az ötvenes évek végére őbenne is felváltja a konfliktusos 
szocializmus tudata, s 1960-ban már arról ír, régi illúzióinak els ő  bevallásaként, 
hogy „az élet megy a maga útján, nap nap után megteremtve a maga konflik-
tusait társadalomban, emberben, alkotóban és alkotásban, s módosítja, változ-
tatja és túlnövi a tegnapi igazságokat, törvényeket"°. Amit viszont két évvel 
később, 1962-ben mond ki egyik Legjobb esszéjében, az már nem csupán az Ő  
személyes kritikusi botladozásait, irodalomszemléleti és kultúrpolitikai tévely-
géseit világítja meg és magyarázza, hanem feltárja egy egész nemzedéknek, s őt 
nemzedékeknek: a forradalom gy őzelmét felnőtt fejjel megélő  és átélő  értelmi-
ségieknek a tragikumát is: 

„az életet arra akartuk megtanítani, hogy legyen si'ma'ra 
gyalult, az ember ragyogóra esztergályozott, kicirkalma-
zott érzésekben éljen, $ minden megy magától: az ember 
már kivetette magából poklait, kétségeit, kapzsiságát, ra-
vaszkodását, kicsinyes ostobaságát, kétszínílségeit, öntelt- 
se'gét ...  

E régi illúziókat felperzsel ő  felismeréshez azonban az is kellett, hogy 
B. Szabó György maga is alámerüljön életének önmagára döbbent ő, magára 
és az emberi lét kevésbé ,simára gyalult", „ragyogóra esztergályozott", kevésbé 
„kicirkalmazott" képére ismertet ő  poklába. 

3. 

Magánélete drámai fordulatáról - 1957 decemberében több mint kétévi 
szanatóriumi kezelést igényl ő  kavernát fedeznek fel tüdején - nyilván a kö-
zöletlen levelei és a hozzá legközelebb állók emlékezete tud legtöbbet. 

De ha e drámai fordulatnak semmi más dokumentuma sem maradt volna 
vissza, csak a  Golniki önarckép, akkor is végérvényes lehetne ítéletünk: a 
kultúrpolitizálásban, tanárkodásban, közfunkciók viselésében, irodalmi csete-
patákban, a jugoszláviai magyar kultúra fáradhatatlan szervezésében magát 
kiélő  és felélő  B. Szabó György ember- és életlátása, s ennek következtében: 
irodalomszemlélete, magán-esztétikája és m űvészi hitvallása is radikálisan meg-
változott ekkor, dramatikusan gyors metamorfózison esett át. Groteszk, az 
odakintre és idebentre fanyarul, kajánul, s őt némi zavarodottsággal rávigyorg ć  
illusztratív-absztrakt figura, a Fák, az Erd ő, a Vadon háborodott, fehér-fekete 
szemű , félszemmel tán síró, féllel meg nevet ő, halálra sebzett királya: egész 
teste egy szétterpeszkedett tüd ő, bal csücskén a precíz, finoman kirajzolt lyuk 
mintha golyó ütötte volna, kusza, zavaros, megtestesült diszharmónia-feje fö-
lött pedig a Moha, a visszahozhatatlan Id ő  szimbóluma: ez a  Golniki önarckép 
Időtálló alkotói tanúsága annak, hogy az életét mindeddig a tragikus fordu-
latig jobbára „kint" él ő , elszervez ő , elteoretizáló és elvitatkozó ember egyszerre 
magába csuklott, az „odakintnek" és „idebentnek" a szépséges harmóniája, a 
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gyökerestől megváltozott emberi egzisztencia illúziója, melyet 1945-t81 harsogva, 
nagyvonalú s nemegyszer pedig éppenséggel agresszíven-didaktikus tantételekbe 
fogva hirdetett, most végleg felperzsel ődött, kiégett, ronccsá foszlott. 

A létérzésében beállt dramatikus fordulatnak azonban írásos dokumentuma 
is maradt: a Napló és feljegyzések 1-11, a Félbehagyott írások és a Három 
szempár balladája. 

A teljes odaadással hatni, nevelni, oktatni akaró mozgalmi ember, aki már 
tizenötéves festő-csodagyerekként „fogcsikorgatástól szabadult holnap" után 
sóvárog, egyelőre még „ködös, kialakulatlan, zavaros álomképek között" élve, 
de csakhamar rátalálva e szabad holnaphoz vezet ő  útra is, ti. szülővárosában, 
Becskereken a b őripari dolgozók sztrájkjának el őestéjén bekapcsolódik a szak-
szervezeti mozgalomba, Spanyolországról nem más, mint Ko Ča tájékoztatja, s 
ugyanennek a kés őbb legendává vált művész-forradalmárnak a hatására, az Ő  
körében mozogva, az Ő  lángoló versét hallgatva festi meg  Téglavet ők c.  akva-
relljét, a „meggörnyedt téglavet ők, talicskát toló munkások, sárgásvörös föld" 
dokumentumát, hogy ezeket az életrajzi tényeit majdan feljegyz ő, akkor még 
szintén fiatal barátjával az a romantikus ötletük támadjon, hogy fölkerekednek 
- Prága védelmére: ez az ízig-vérig a mozgalom igézetében él ő  festő-kamasz 
a zágrábi és pesti stúdiumok után s Budapestr ől a megszálló német hatóságok 
elől hazaszökve el őször a Népfront agitációs osztályán dolgozik, festés helyett 
plakátokat tervez, jelszavakat rajzol néhány köréje csoportosult m űvésszel, hisz 
mindennél fontosabbnak tartja: mozgósítani az embereket... Majd jönnek a 
felelősségteljes közéleti funkciók: AVNOJ-tag, Észak-Bánság Népfelszabadító 
Bizottságának körzeti titkára - és a Novi Kneževac-i járás megbukott kép. 
viselőjelöltje: annak ellenére, hogy a járás lakossága többségében magyar s az 
egész pártszervezet is őt támogatja, megbukik a választásokon, mert a katolikus 
papság azt híreszteli, hogy Ő  kommunista, a Szintén kommunista ellenjelöltről 
pedig azt, hogy kisgazdapárti... De e politikai vereség sem tudja visszatéríteni 
élete első, a mozgalmat megel őző  szerelméhez, a festészethez: képtelen szaba-
dulni „attól a gyilkos gondolattól, hogy ilyen id őkben a művészettel való fog-
lalkozás mégiscsak ravaszul leplezett félreállás."hl A közvetlen, funkcionáriusi 
közszereplést a Tanárképz ő  Főiskola elŐadójaként kifejtett egy évtizedes szer-
vezői, kezdeményezői tevékenysége követi, részt vesz a jugoszláviai magyar 
kultúra szinte valamennyi érdemlegesebb vállalkozásában, jelen van mindenütt, 
amolyan kulturális kulcs-ember tehát - s ilyen el őzmények után következik 
1957 vége, e mozgalmi és mozgalmas élet hirtelen törése: két évi tüd őszana-
tórium. 

„Az év utolsó órái. Két hete fekszem. Még egy esztend ő, kettő  is kell a 
gyógyuláshoz. Kell? Érdemes-e? Minden idegen lett egyszerre és értelmetlen. 
Névtelenségben élek; beteg a betegek között: szám, kóreset, kartonlap, röntgen-
felvételek" - írja egyik levelében végs ő, olyannyira végs ő  elkeseredésében, 
hogy a levelet végül is fel sem adjals, s e pár soros dokumentumból is ki-
cseng, hogy ez nemcsak a biológiai léte fölött kétségbees ő  ember panasza, 
hanem -azé is, akit a betegség er őszakosan kiütött a hálával vállalt és boldogan 
hordott Szerepb ől: ,Névtelenségben élek; beteg a betegek között. . ." 

S a szanatóriumot megelőző  egyik feljegyzéséből az is kitűnik, hogy e 
szerep már közvetlenül a betegség el őtt is veszélyeztetve volt, méghozzá azon 
a ponton, amelyet azid őtájt a Főiskola mellett a legszilárdabbnak vélt, ti. az  
irodalmi életben; a Híd-tanács tagjává való megválasztásáról tudóstíó levelet 
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a sértettség, mell őzöttség, kizártság keser űségével kommentálja 1957 májusában: 
»Változatlanul hiszem, hogy ebben a tanácsban rám semmi szükség. Az elmúlt 
hercehurca a Híd körül alaposan elvette a kedvemet mindenfajta „szereplést ől", 
s az emberektől is, elsősorban azoktól, akik az irodalom sorsát „intézik", no 
meg azoktól az íróktól, akik magukat „arbiterek"-nek hitték. . 

S ha mindehhez hozzáadjuk azt is, hogy a betegséget és a közszereplésb ől 
való kiesés keservét még egy intim mozzanat is betet őzi -  1958 nyarán Írja 
e szintén el nem küldött szanatóriumi levelet, ezt az elbocsátó szép üzenetet, 
magánélete teljes összegubancolódásának e drámai dokumentumát: „Egész nap 
kedvenc fáim között; fűszálak, törpebokrok, páfrányok, erdei bogáncsok tár-
sasága. Vázlatokat készítettem. Konokul, elkeseredetten, makacs elszántsággal, 
hogy ne érezzem, mennyire fájsz. Ki akarlak irtani magamból, hogy érzelmileg 
semmi többé ne kössön Hozzád. Járd szabadon utadat, eredj, független Lettél, 
tanácsomat követted. Általam lettél azzá, ami vagy. . ." -‚ ha a betegséghez 
és a Szerep elvesztéséhez ezt a magánéleti mozzanatot is hozzáadjuk, akkor 
teljes lesz az emberi nyomorúság képe, s egyúttal magától ért ődő  ennek az élet-
útnak a további alakulása is: akire egyszerre ennyi minden rázúdul cudar 
összevisszaságban, az természetszer űleg magábacsuklik, befelé fordul, az „oda-
kint" helyett, mely mindeddig egyetlen igazi, központi preokkupációja és ott-
honos hona volt életben, festészetben é5 kritikában, most az „idebentet" kény -
szerül vállalni, bekövetkezik teljes introvertálódása, amely, mint látni fogjuk, 
irodalomszemléletére is rányomja a bélyegét: a társadalmi determináció helyett 
a mű  szubjektív meghatározottsága érdekli majd mindenekel őtt, az irodalom-
szociológiai szempontok egyeduralmát lerombolják szemléletében az alkotás-
lélektaniak, jobbára társadalom-centrikus vizsgálódásmódját pedig az esztétikai 
váltja fel a kritikában. 

Hogy ez az életérzésbeli és világlátási átváltás, az „odakint" helyett az 
„idebent" élményének előtérbe kerülése nem volt nála futólagos, átmeneti és 
mulandó, azt e pár feljegyzés-töredékén kívül négy írásm űve is bizonyítja. 

Az 1959 decemberében Írt Vázlatok egy film forgat3könyvéhez 15  az el-
bocsátó szép üzenet drámaiságára épül, s már-már morbid víziója - a halott 
férfi koporsóját a vízzel telt sírgödörben, s az özvegy jelenlétében, „marokra 
fogott ásóval ( ... )' teste súlyával is nekifeszülve, a víz alá akarja nyomni" 
a Harmadik - nem más, mint a szerelemben való kijátszottság, megcsúfoltság 
és meggyalázás szimbóluma. S bár a Három szempár balladájánaklő  nincs kel-
tezése, az ún. családi háromszög klasszikus tömörséggel és ugyanakkor korszer ű  
verstechnikával kiénekelt motívuma, valamint a zárórészben kicsúcsosodó Nihil 
egyértelműen a forgatókönyvvel rokonítja ezt az autentikus költ őiségről tanús-
kodó modern balladát. 

S a már új környezetben s a biológiai felgyógyulás után írt kétrészes 
esszé, a Napló és feIjegyzésekl 7  is arról tanúskodik, hogy B. Szabó életében és 
alkotásában sorsdönt ő  fordulatot jelentett 1957 decembere. A jellegzetes B. 
Szabó-i montázstechnikával készült háromsíkú m ű , a jelen idej ű  alkotáslélektani 
önelemzésekb ől, az irodalmi, művészeti és kultúrpolitikai meditációkból és az 
emlékező  önéletrajzi betétekb ől megkomponált nagyesszé (amely néhány ki-
tűnő, irodalmunkban egyedülálló irracionális novellát is tartalmaz!) két éves 
időtávolságból tekint vissza a szanatóriumi hónapokra, s ez az analitikus visz-
szatekintés tökéletesen egyezik a szanatóriumi töredékes jegyzetekkel, levelek-
kel és a négy befejezett írásm űvel: írójuk egzisztenciája poklába merült le 
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akkor, s a kétévi ottlét után mer őben más emberként és alkotóként került ki 
onnan, természetszerű leg.  „Otvennyolc  őszén: éjszakai beszélgetések a halállal, 
így neveztem cl akkor magamban a minden este megismétl ődő  virrasztást éj-
félig, tollal, tussal és fehér  rajzlappal  felszerelve"  -  Írja az egyik emlékez ő-
betétben, s ez az alkotói virrasztás másutt is mint »a  magábanézés  gyötrelme«, 
mint a »soha vissza nem térő  pillanat megragadása a fuldokló mozdulatának 
sutaságával«, vagy »a bennünk él ő, fejlődő , terebélyesed ő  halál« elleni tiltako-
zásként jelenik meg az emlékező  tudatban. S a remek kis irracionális novellák 
egybemosott, egybejátszott férfi-n ő  betegeinek is állandóan kísért ő  létélménye 
a »káosz bennem és körülöttem«, »az anyag közömbös részvétlensége, bosszú-
álló kajánsága az emberrel szemben«, a »hideg, nyálkás  tapintású«  csönd, »a 
dolgok visszája mindenütt«, mint ahogy az esszé én-szerepl őjében is visszájára 
fordul minden, csúfondáros paradoxonként: „Fél évig jártam az erd őt, a fák 
élete érdekelt, a szerves formák é5 vonalak játéka é5 összhangja, s felfedeztem 
a pusztulás nyomasztó élményét: a szerves anyag bomlását, a szépség halálát." 

A szépség halála, a harmonikus lét disszonanciába torzulása, a külvilági 
otthonosság helyett a diderg ő  idegenség, az új világ, Új társadalom mindent, 
az egyéni létet is mesés gyorsasággal  megemberiesít ő  hatalmába vetett hit fel-
perzselődése: ez ennek a kétéves kényszerpihen őnek a következménye. Az ön-
maga poklára alászállt, léte nihiljére rámeredt, önön idegenségével permanensen 
farkasszemet néz ő  ember ezalatt a két év alatt  -  mint maga Írja  -  felfor-
gatja „az el őbbi, örökösnek és véglegesnek tetsz ő  nyugalmat és biztonságot", s 
természetes, sőt szabályszerű, hogy életének a drámai, minden el őzményt fel-
forgató fordulata után sem élet-, sem irodalomszemléletben nem lehetett többé 
a  „símára  gyalult", „ragyogóra esztergályozott" és „kicirkalmazott" érzések, 
elvek, nézetek és megvalósulások  számonkérője,  mint azelőtt volt nem egyszer. 

4. 

Ha majd valaha monográfia íródik a képz őművész B. Szabó munkásságá-
ról, lehetetlen lesz megkerülni a párhuzam megvonását festészete és a kritikusi 
gyakorlatában megnyilvánuló irodalomszemlélete között. Hisz ez a párhuzam 
magától adódik: B. Szabó György lényegében ugyanazt az utat járta meg a 
reáltól (és szocreáltól) az absztraktig  -  a  Téglakeverőktől  a  Golniki  önarc-
képig  meg az 1959-es Fekete-sorozatig s tovább, a Hungária 61-ig  -‚  ame-
lyet első, a  szocrealista  „irodalomelmélet" legkiabálóbb badarságaival vitába 
szálló, de egyféle  mérséketlebb szocrealizmussal  nem egy vonatkozásban rokon 
írásaitól az  Éjszakák,  hajnalok legjobb esszéiig is megjárt. 

E természetes párhuzamnak két vonatkozása van: B. Szabó György fes-
tészetét ugyanazok az életrajzi é5 kultúrpolitikai tényez ők befolyásolták és for-
málták, amelyek íróságát is oly er őteljesen meghatározták, s fordítva: a képz ő-
művészet mind alkotó-voltának időben első  s értékben is jelentősebb összetevője 
a maga alkotói felismeréseivel visszahatott a fest ő  é5 kritikus élet- és m űvészet-
szemléletére meg kultúrpolitikai programjára.  Másszóval,  nemcsak a kor vál-
tozó, módosuló, egyre elasztikusabbá váló kultúrpolitikája, valamint B. Szabó 
egyre  idillmentesebbé  váló ember- é5 életszemlélete befolyásolta a festészetét, 
hanem fordítva, festészetének alkotói felismerései is  -  amelyeket, írásai tanú-
ságaként, oly szenvedélyes  alkotáslélektani  elemzéssel rögzített, gondoljunk Pl. 
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az Intim sorok egy regény rajzairól c.  írásáral 8, amelyben illusztráló-művésze-
tének tapasztalatait veti papírra, vagy a Napló és feljegyzésekre, melyben egy-
részt a  szlovéniai kényszerpihen ő  két évének termését veszi kritikusi bonckése 
alá, másrészt pedig már az akkor szület őnek, a Hungária 61 címet kapó soro-
zat egy-egy darabjának alkotói problémáit, kereséseit és konklúzióit is siet 
paprírra vetni -‚ ezek az önanalitikus szigorral megfogalmazott fest ői ta-
pasztalatok is visszahatnak létérzésére s az irodalmi é5 képz őmĺívészeti kriti-
káiban kifejezésre jutó m űvészetszemléletére, egész magánesztétikájára is. 

A grafika életérzést, világlátást és esztétikát formáló erejének illusztrálá-
saként még egyszer emlékeztetnénk a Napló és feljegyzések II már idézett 
paradoxonára, hogy a szanatórium-lakó fest ő  egészségileg s magán- és közéleti 
vonatkozásban is egyaránt megtörve fél évig járja az erd őt, gyógyírt keresve 
egzisztenciális poklában vergődő  hangulatára, életkedvére és világlátására, fi-
gyeli, lesi, kutatja a fák életét, a szerves formák és vonalak játékát és össz -
hangját - s az éjszakában serceg ő  toll nem ismer kíméletet, „gyógyírt" és 
egyebet: a pusztulás élményét, a szerves anyag bomlását, a szépség halálát 
rögzítteti vele a fehér rajziapon... A vonal, mely kevésbé hajlandó a harmó-
niára és az idillre, mint maga a meghúzója: B. Szabónak e jellegzetes alkotói-
emberi dualizmusára Siobodan Berberski is ráérzett, amikor a politikus és köz-
életi ember, meg a festő-B .Szabó inkognitóba szorított ellentmondásáról szólt: 
„Jntudatod parancsára erődet megfeszítve igyekeztél az embereknek kenyeret 
és hajlékot adni, megszépíteni életüket, felvilágosítani az agyakat, lényegében 
pedig festő  voltál. Az élet drámaiságát néz ő  és látó festő. S mi történt? A fest ő  
eltávolodott a politikustól, a politikus nem bátorította a fest őt."9  

E sajátságos dualizmus kétségkívül pozitívan hatott ki B. Szabó m űvészet-
szemléletének alakulására. Az egykori fest ő-csodagyerek, aki már hetedikes ko-
rában jól ismeri az impresszionistákat, s már egy Van Gogh, Cézanne és 
Gauguin művészetével barátkozik, s tudja, mi az új, a forradalmi a modern 
rnĹivészetben2°, s aki barátja tanúságaként vele együtt Leopardit is szereti, 
életútjának „legvonalasabb" szakaszában, a kultúrpolitikai legendákkal, post-
forradalmi romantikával és magánélete viszonylagos harmóniájával meghatá-
rozott, a grafikában is egy utópisztikus harmóniát keres ő  éveiben sem tudhatott 
teljesen mentesülni az élet drámaiságát néz ő  és látó festő  - egyelőre elfojtott, de 
öntudatlanul is működő, ható, esztétikát formáló - alkotói imperativusaitól. 

Nem véletlen hát, hogy B. Szabó m űvészetszemléleti evolúciója épp a kép-
zőművészeti írásaiban a legszemlélhet őbb, s az sem, hogy épp ezekben az írá-
saiban tud legelőbb é5 legkönnyebben megszabadulni az egyoldalú, kezdetben 
merev, később fellazuló gnoszeologikus szemlélett ől: az irodalom, jellegénél 
fogva, sokkal inkább kötötte egy ilyen szemlélethez, mint a festészet. 

1952-ben még a képzőművészetet is, akárcsak az irodalmat annak idején, 
a valóság szubjektív ábrázolásának, vagy ahogy ő  mondja, pontatlan termino-
lógiával élve s ezt az akkortájt már elkoptatott, lejáratott szocrealista terminust 
megkerülve, a valóság „kifejezésének" tartja, legf őbb értelmét pedig abban 
látja, hogy a megismerés eszköze, a társadalmi valóság feltárásának, felfedésé-
nek a módja. „Elmúlt korok é5 letűnt társadalmi osztályok viszonyát szemlél-
tetik e képek é5 szobrok: a m űvész emberi é5 alkotói kiszolgáltatottságát a 
régi társadalmi rendszerekben" - hangoztatja a jugoszláviai magyar képz ő-
művészek 1952-es tárlatát megnyitó beszédében 21, s két év múlva explicite is 
kimondja: „a festészet alapvető  célja: a valóság kifejezése"22,  ami alatt nyil- 
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vánvalóan  ábrázolást ért még ekkor is. De ehhez már ugyanebben az évben  -  
s jellemző : a saját grafikáját elemezve hozzáadja, egy kis lépéssel el őrelépve 
az egyoldalú  gnosszeologizálástól,  hogy „a rajz mindig több volt, mint a 
valóság rögzítése, számbavétele. A rajz állásfoglalás  j$"23,  tehát némiképpen 
több a valóság „szubjektív", „m űvészi" stb., „kifejezésénél", azaz, ábrázolásá-
nál: kimondottan kreatív mozzanata is van. Ezt az itt még bizonytalanul, ta-
pogatózva, inkább csak sejtetve  kimndott  ontológiai  többletet  érdekes módon 
viszi tovább, lépésről lépésre, fokozatosan, a három évig készült  Konyovics-
triptychonban.24  Az 1955-ös első  részben a festő  önrealizáló, kreatív, teremt ő  
aktusával mintha még polemizálna:  „c$nmagát  adja?"  -  kérdi a  Konyovics - 

képeket szemlélve, s a felelet még nem istenkáromló, mindenkit kielégít: való-
ságot, szubjektivitást és művészi formanyelvet egyaránt:  ..Valóságunkat -  Ön-
magán  keresztäl -  a  mu've'szet formanyelvén." -  Az 1956-os második részben 
már nem ügyel ennyire az „egyensúlyra", az alkotás kreatív mozzanatát sza-
badabban hangsúlyozza. „M űvészete: fest őileg kifejezni az élet minden gazdag-
ságát. Két  dimenzionális  felületre kényszeríteni a szüntelen mozgást. Teret és 
időt hámba fogni.  Onmagát  kifejezni"  -  írja ekkor, s fogalmazásából kiérz ődik, 
hogy ugyanaz a fogalom  -  „kifejezés"  -  mennyire mást jelent már szemlé-
letében, mint az  évtiezd  elején: felduzzadt jelentésének  birtokbavevő,  meghó-
dító, teremtő  eleme a szemléltető-ábrázoló, bemutató stb. elemmel szemben, 
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hogy a  triptychon  harmadik, 1957-ben írott részében még egyöntet űbb legyen 
az  abszolutizált gnoszeológiától  való elrugaszkodás: a m űvészet nem ábrázolása 
(,‚kifejezése") a valóságnak, hanem meghódítása és újra-teremtése, egy új, ter-
mészetes rend megalkotása": „a m űvészet... legy őzi a valóságot, anélkül, hogy 
feladná önön  világának  természetes rendjét"  -  Az 1962-es Vonal és  id625  
B. Szabó szemléletének ezt a három évi  Konyovics-elemzéssel meghódított 
pozícióját erősíti meg s védi ki felfokozott intenzitással: „A való világ el-
indítója a vonalnak, de nem megvalósulása is: a való világ megjelenítése a 
vonal által: körvonalazása annak, ami mérhetetlenül több é5 lényegében más; 
a csalás egyik fajtája, a vonal lefokozása.  -  A vonal nem eszköz." 

A gnoszeológiától az ontológiáig, az első  egyduralmától  a másodikkal 
való egymásmellettiségen, dualizmuson át a vele való szintézisig: így som-
mázható az az út, melyet B. Szabó a Tér és idő  és az Éjszakák, hajnalok kö-
zött megtett. A Rapszódia négy szólamra... ennek az útnak a  zárószakasza,  
a művészet gnoszeológiai és ontológiai funkciójának egységben, szimbiózisban 
látása: a művészet se nem csak ábrázolás, se nem csak kifejezés, s nem is 
egyik „is" meg a másik „is", hanem e mindkét funkciót szerves egységbe vonó, 
Újat  képviselő  egzisztencia, realitás, önmagával azonos mint-olyan: „A rajz  
nem  örömet, bánatot, fájdalmat, érzést, indulatot fejez ki, nem a közlés szán-
dékából származik, hanem a képszerkesztés ösztönéb ől. A rajz nem a vonal 
útján történő  ábrázolás, hanem a v o n a 1 művészete." 

Ehhez a művészetszemléleti krédóhoz, egy ilyen  magánesztétika  meghódí-
tásához azonban, mint láttuk, B. Szabó fest ői gyakorlatának szemléletet for-
máló hatásán kívül arra is szükség volt, hogy kultúránk, m űvészetünk idő-
közben egészében is megszabaduljon a  szocrealizmus  visszahúzó örökségét ől, s 
hogy B. Szabó megjárja életének régi illúzióit, harmóniáit és viszonylagos idil-
likusságát felperzsel ő  poklát. 

Ez a négy tényez ő  tehát: kultúrpolitika, a gy őztes forradalom értelmisé-
gijének kezdeti illúzió, magánéletének elkomorulása, drámaivá mélyülése és 
festészete határozta meg dönt ően művészetszemléletét s egész íróiságát is. Ter-
mészetesen úgy, ahogy maga is hirdette: mindez együtt, keresztezve és áthatva 
egymást. 

II. 

„A cikk, a tanulmány éppen ágy vall az író egyé-
niségéről, mint bármelyik irodalmi  míífaj.  A tanulmány-
író, vagy a cikkíró érdekl ődési köre, az anyag, amely 
foglalkoztatja, szempontjai, módszere, stílusa és nyelve  -  
egyéniségét fedik Jel el őttünk; minden írás  -  Lényegében  
- önvallomás. . .- 

(B.  Szabó György: Herceg János: Papírhajó) 

1. 

B. Szabó írói egyéniségér ől az írásaiban kifejezésre jutó, s mint láttuk: 
igen változékony s egyre tisztuló m űvészetszemléletén kívül kritikusi, esszéírói 
é5 publicisztikai vizsgálódásainak tárgya vall elsősorban, az őáltala is hirdetett 
áttételes, közvetett vallomásossággal. 
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A „tér és idő" igézetében nemcsak kezdeti, a  szocrealizmusból kilábaló  
időszakában, hanem kés őbb is, mindvégig fogva tartott írónak felsorolni is 
nehéz lenne a témáit: a felszabadulás utáni jugoszláviai magyar kultúrában 
meghonosodásra váró magyar irodalmi klasszikusok; a jugoszláviai magyar 
festészet múltja, hagyománya és jelene; nehézkesen kibontakozó irodalmi éle-
tünk problémái s alkotói megvalósulásai; kultúrpolitika, országos és vajdasági! 
Magyar Tanszék, Híd, Nagyszótár, Rádió, Kiadó; a korszer ű  európai és jugosz-
láviai grafika; a jugoszláviai magyar irodalom—jugoszláv irodalmak—magyar-
országi magyar irodalom relációi;  Konyovics  és  Ripl—Rónai, Dési  Huber  és  
Dolinar  meg Vajda Lajos; a jugoszláviai magyar tudományosság, Hungarológiai 
Intézet; kétnyelv űség, fordítás-irodalom  -  megannyi kis é5 nagy téma és té-
makör, mely együttvéve, egységben szemlélve magában is egy rendkívül sok-
oldalú é5 fürgén reagáló íróra és publicistára vall. 

E gazdag é5 sokszálú tematikából kiválik egy külön egység, mely B. Szabó 
írói egyéniségére, szellemi alkatára é5 emberi mentalitására különösképpen is 
jellemző, s amit talán „az absztrakt ember konkrét  esztétizmusával"  lehetne a 
legtalálóbban jelezni. 

„Volt benne egyfajta tanáros póz  -  írásaiban is fellelhető  -  s ez abban 
a meggyőződésében gyökerezett, hogy századokon át  szűlgaságra,  alázatra ne-
velt népünket igényességre kell szoktatni"  -  írta róla egyik  nekrológusa  a 
Híd-emlékszámban, tökéletesen félreismerve B. Szabó György jellegzetes vezér-
motívumának a gyökerét. Mert nem a  ,széptant"  prédikáló bogaras tanár szólt 
őbelőle, amikor a mindennapi élet szellemi igényességér ől és a megtestesül ő, az 
„életbe" ivódó esztétikáról szólt, hanem a szenzibilis fest ő  é5 grafikus  -  és 
a fölszabadulást az egy-kettőre  megemberiesülő ,  megtisztuló-megszépül ő  Élet 
mámorában él ő  értelmiségi-ember, a közéleti tett megszállottja, aki egy ideig 
a festészetet is azért mell őzi a felszabadulás után, mert elementáris a meg-
győződése, hogy az esztétikát most nem a vásznon, hanem az utcán, a közte-
reken, a lakóházakban, az iskolákban  -  a mindennapi élet esztétikából kizárt, 
vidékiesen sivár valóságában kell realizálni. 

Ez az ember é5 ez a művész, s nem az „egyfajta tanáros pózzal" megvert 
tanszékvezető  tanár döbben meg az ötvenes évek  elején -  a vidéki kisvárost 
felülnézetből szemlélve  -  „a századforduló ízléstelen épületszörnyei, a barokk-
cirádás vidéki pallér-ízlést konzerváló épületek" láttán, a nagyzoló polgáro-
sodás e  tucat_termékein 26 ,  s ugyanez az ember, az élete médiumát egyidej ű leg 
művészként és szépíteni, nemesíteni, nevelni akaró közéleti emberként szemlél ő , 
átélő  és átszenvedő  praktikus esztéta írja egy évtizeddel kés őbb, 1962-ben pro-
vincializmusunk témájára azokat a felejthetetlen változatokat, amelyek éle-
tünkben, irodalmunkban é5 kultúránkban a szemétnek, a giccsnek, a talajszinti -
ségnek  valósággal apokaliptikus halmazát söprik össze, „vajdaságiasságunk" 
szellemi sarára és porára eszméltetve épp azokban a hetekben-hónapokban, 
amikor e vidékiesség időszerűtlen é5 idétlen ideológiája kétségbeesett ellentá-
madásba lendült a Tanszéken é5 körülötte  felparázsló,  a vajdasági ég alatt 
meghonosodni készülő  új szellemiség ellen.  

• Ulésre  alkalmatlan „modern" székek, „szép" é5 kényelmetlen fekhelyek, 
ormótlan asztalok, régi stílusú ev őeszközök é5 tányérok otromba másolatai, 
lomtárrá tett fürd őszoba,  krumplitárolóvá  vedlett fürdőkád, szilveszteri estélyi 
ruha, bikini-fürd őnadrág, fűző  és sérvtartó egyetlen kirakatban, s másutt, egy 
másik kirakat üvegpolcain egymás mellett és alatt s űrű  sorokban kerámiai 
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cicácskák, kutyusok, nyuszikák, ózikék, harmonikázó legénykék, kacérkodó 
leánykák, balerinácskák és szivecskék, s a közterek, középületek, utcák, lakó-
épületek megszokottá lett sivársága, a kett ős monarchiától örökölt törvényszék 
a díszes homlokzattal - s hosszú, végtelen folyosók labirintusának szennyével, 
dohával, kafkai sivárságával és embertelenségével, s ormótlan, formátlan, 
ügyetlenül szabott cipők, vidéki varrónők álmait őrző  őltözékek - nyomorú-
ságunk szédítő  halmazát hordja össze B. Szabó a  Rapszódiában,  s az a gyilkos 
szenvedély, az a mindent felmaró intenzitás, mellyel esszéjében ezt a  »popartos" 
és „opartos" leltárt megcsinálja, id őtállóan tanúskodik arról, hogy ez nem 
holmi kultúrsznob, nem a „vidékiességen" maga is giccses vidékiességgel elme-
ditáló széplélek öntetszelgése: B. Szabó az elsó vérbeli esztétánk, akinek amúgy 
istenigazából, szinte fizikailag fáj vajdaságias nyomorúságunk életben, szellem-
ben, kultúrában é5 irodalomban egyaránt. „Mi lenne, ha betörném a kirakat-
üveget, összetörném a cicácskákat, nyuszikákat, kutyusokat, őzikéket, harmo-
nikázó legénykéket, balerinácskákat és szivecskéket és a hóba vetném hideg, 
fényes ragyogásukkal együtt, hogy ez az éjszakai hóesés eltakarja még a nyo-
mukat is!" - kiált fel a  Rapszádia...  éjszakai sétáló-szereplóje, s egy meg-
állánál azt is bevallja társának, hogy benne már sokszor feltámadt a pokoli 
ötlet: az inkvizítorok alaposságával végigjárni a városokat és falvakat, egybe-
gyűjteni a kacatot, lomot, a sok vásári holmit é5 modern giccset s máglyára 
vele... - s ennek a felkiáltásnak és ennek a bevallásnak hitele, fedezete 
van: egy harcos élet irodalomban és kultúrában, egy alább nem hagyó düh 
és halálig tartó megszállottság: a szocializmus nem jelent igénytelenséget, illetve 
az igénytelen szocializmus nem jelent - szocializmust. 

2. 

Az irodalmi életünkkel foglalkozó írásaira is jellemz ő  az a közei sem 
egyenes vonalú evolúció, melyet m űvészetszemléletében megtett. 

1951 tavaszán, irodalmunk mai „középnemzedékének" konstituálódási kí-
sérletekor B. Szabó a fiatalok mellé áll, védelmébe veszi Boriékat az ortodox 
dogmatikusokkal - Bálinttal, Bogdánfival, Sulhóffal - szemben, szenvedé-
lyesen bizonygatva, hogy az irodalom nyugtalan, háborgó korszakaiban az írók 
kisebb-nagyobb tömörülése szükségszerűen jön létre s mindenképpen haszonnal 
jár. „A fiatal írók harcában sok pozitív szándék van, munkásságukkal eddig 
is jelentős mértékben hozzájárultak irodalmi életünk kereteinek tágításához 
és felléptük mozgást, nyugtalanságot hozott, de ugyanakkor az egészséges ki-
bontakozás felé terelte irodalmi életünket" - írja 1951 májusában 27, s éles-
látással vázolja fel az okokat is, amelyek kiváltották a fiataloknak e forron-
gását: az eddigi „nyugalom" a honi literatúrában látszat-nyugalom volt, me-
lyet a merev, dogmatikus gondolkodás, az ideológiai z űrzavar és az alkotó-
művészekkel való egészségtelen viszony csak er őszakkal tarthatott fenn. S ami 
talán még fontosabb: a fiatalok mozgolódásában B. Szabó nemcsak a múlt 
kultúrpolitikai merevsége elleni lázadást látja meg, hanem a hadüzenetet is az 
irodalmi dilettantizmus ellen: „a tudatlanság, dilettantizmussal társulva, egyre 
inkább elsekélyesíti irodalmi életünket, és teljesen tévesen, hibásan vesz védel-
mébe egy meghaladott irodalmi és esztétikai álláspontot." 28  Hangsúlyozni kell 
azonban, hogy B. Szabó az akkori fiatalok védelmezésében még nem volt 
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következetes. Elvileg egyértelműen és nem titkolt lelkesedéssel támogatja á 
nemzedékké, sőt talán mozgalommá is konstituálódni próbáló fiatalokat, de 
ebben, paradox módon —s az akkori esztétikai és kultúrpolitikai felemásságára 
jellemzően -  gyakorlatilag maga is akadályozza őket, ti. egyrészt élesen bírálja 
kritikai módszerüket, amely „elbizakodva mond ítéletet emberekr ől, törekvé-
sekről és művészi alkotásokról - olyan modorban, amely a szocializmus eti-
kájától idegen, olyan módszerrel, melynek a marxista irodalomkritikához semmi 
köze"2 , másrészt pedig jellegzetesen „kisebbségi" meggondolásból ekkor még 
buzgón őrködik „irodalmi életünk egysége felett". Az  Irodalmunkról -  1951-
ben c.  írásában80  nemcsak azt hangsúlyozza - mai perspektívából nézve: tel-
jesen tévesen -‚ hogy az írói közsöség egységének megbontása ellentáborok. 
szervezésével nem segítheti el ő  a szabadabb irodalmi légkör megteremtését, ha-
nem diszkreditál is minden olyan törekvést, amely ezt az elvileg őáltala is 
mesterségesnek, erőszakkal fenntartottnak vallott „egységet" valamiképpen is 
veszélyezteti: »az olyan hangban és modorban írt cikk, amely írói összefogá-
sunk becsmérlését és bagatellizálását tartalmazza ( ... ) nem hiszem, hogy iga-
zolt, becsületes és korrekt eljárás lenne." B. Szabó tehát ilymódon akarva, nem 
akarva, nemcsak segítője és támogatója lett akkori irodalmi életünk megújulási 
kísérletének, hanem paradox módon a késleltet ője is: ellenezte az irodalmi élet 
gyakorlati megoszlását, s a dilettantizmusra joggal támadó fiatal kritikusoknak 
is segített „kihúzni a szemfogát", ti. ő  is türelmetlenül, intoleránsan és az er-
kölcsi-politikai diszkvalifikációktól sem idegenkedve ítélte el az ilyen esetben 
egyetlen hatékony bírálatmódot, az impresszionista kritikát. Másszóval, az 
alapjában helyes irodalompolitikai elveit - meg kell engedni az írók kisebb-
nagyobb tömörülését és le kell küzdeni a dilettantizmust - els ősorban ő  maga 
hatálytalanította gyakorlatilag, a fiatalok nemzedékké válása és a, dilettantiz-
mus egyetlen hatásos ellenszere, az impresszionista kritika ellen szólva. 

Fél évtizednek kellett elmúlnia életében, hogy ezt a jellegzetes Irodalom-
politikusi paradoxonát feloldja. 1957 januárjában fokozott rémülettel döbben 
rá irodalmi és szellemi életünk provincializmusára, a lemaradás és lesz űkülés 
veszélyére. Mintha maga is felismerte volna 1951-es mulasztását, a nagy port 
felverő  Lemaradunk?... c.  vitaírása 31  irodalmunk megújulásának felemás vol-
tát, az 1945-50-es gyakorlattól való elégtelen, félszeg elrugaszkodását nevezi 
nevén igen találóan: „A jugoszláv irodalom és szellemi élet forrongásai és 
eredményei, tematikai tágulása, új tartalma, változó formái és az író—közönség 
viszonyában beállott változások alig-alig idéznek el ő  nálunk valamiféle pezs-
gést: a háborgás - itt szelíd, álombaringató hullámveréssé válik: szélvédte h ęly., 
a magyarnyelvű  irodalom Jugoszláviában." S míg e vitacikkében az 1951-ben 
kínálkozó lehetőségek eljátszásának csak halvány tudata sejlik fel, az idézett, 
s annak idején nem közölt feljegyzése a Hídról mát valóságos önkritikakén ţ  
hangzik, hisz ő  maga is azok közé tartozott, akik „naivul remélték", hogy 
a felszabadulás utáni, provinciálisan sivár irodalmunkban lehetséges és hasznos 
dolog „valamiféle írói egységfront" kier őszakolt fenntartása és továbbéltetése..,. 

Nem véletlen, hogy a fél évtizeddel azel őtt elmulasztott lehet őség teljes, 
felismerése után, 1957 augusztusában áll csak hozzá B. Szabó gyakorlatilag Is 
az „irodalmi egységfrontnak", „az er ők összefogásának", s ami evvel jár: a 
dilettantizmtisnak a felszámolásához a Tarisznyás emberekről írt kritikájával. 2  
A kritikával, melyet 1951-ben nyilván még maga is kiátkozott volna abbéli 
tévhitében, hogy az ilyen bírálat „a szocializmus etikájától Idegen" $ „a mar- 
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xista  irodalomkritikához semmi köze"... Az „igénytelen, suta, anekdotizáló 
modorosság" radikális bírálata, s annak a ténynek a köntörfalazás nélküli ki-
mondása, hogy a valóság „átpoetizálásának" ez a „csillogó, képekben és ha-
sonlatokban tobzódó fajtája és az adomás „jóíz űség", amelyet az elbeszél ő  
Csépe gyakran ízlés és mérték nélkül alkalmaz - ma már anakronizmusként 
hat" - mindez nemcsak nyitánya annak a szédületes viharú pamfiettaek, 
mellyel 1962 tavaszán véglegesen az irodalmi lomtárba söpri az „ibolyaszín ű" 
és „magányos" versfaragás vajdaságiasan dilettáns gyakorlatát 33, hanem egyút-
tal végső  felszámolása tulajdon irodalomszervez ői illúzióinak is. Annak a tév-
hitnek, hogy a jugoszláviai magyar irodalom radikális megújulása elképzelhet ő  
az „erők összefogásával", az „írói közösség" fenntartásával, az ,ellentáborok -
kialakulása és polarizálódása nélkül is, vagyis egy jellegzetesen kisebbségi kon-
cepció érvényesítésével, amely egy Kalangya esetében például még igazolt le-
hetett a „kisebbségi" anyanyelvű  kultúra továbbéltetése szempontjából (de 
irodalmilag már akkor is a dilettantizmus melegágya volt), azonban 1945 után 
mindenképpen anakronizmussá, hátrahúzó kultúrpolitikai dogmává lett. 

E „kalangyás" koncepciói gyakorlati felszámolása kellett ahhoz, hogy 
B. Szabó 1961-62-ben ne ismételje meg az 1951-es hibát. S nem is ismételte 
meg: az ekkortájt konstituálódó Új nemzedéket már nem felemás módon tá-
mogatta, hanem ellenkez őleg, a vajdasági „id ősek" közül egyike volt az els ők-
nek - ha nem épp a legelső  -‚ aki képmutatás és helyezkedés nélkül, teljes 
meggyőződéssel azonosult az induló Symposion törekvéseivel. „Azt mondjuk 
rögtön: utánzás! Osszeolvastak tücsköt-bogarat! Osszezavartak mindent! Egy-
szerre akarják megváltani a világot! Képzavar, szózavar! Átplántálták azt, 
amit Nyugat már rég kiélt és elvetett" - ironizál B. Szabó 1962 tavaszán 
az alig párhónapos Symposionra rátör ő  dogmatikusokkal, akik meg akarták 
ismételni az 1951-es „haditettet", ismét likvidálni akartak egy még csak szüle-
tőben levő  új nemzedéket. S hogy e buzgólkodás kudarcot vallott, ebben 
B. Szabónak is kétségkívül része volt. 

ÉM 

Halála előtt egy évvel úgy nyilatkozott, hogy ő  festő  elsősorban, mert 
döntő  élményeit a festészet nyelvén tudja kifejezni, bár vannak élményei, 
amelyeket csak írással lehet rögzíteni.S csakugyan, derékbatört életm űvéből 
a festészet emelkedik ki nagyobb értékként, teljesebb megvalósulásként, bár író-
ként is eljut a kiteljesedés kezdetéig. 

Sajátos műfaja, mely írói kiteljesedését ígérte, az 1956-os magyarországi 
naplójegyzetekkel° kezdett formálódni, majd az 1960-as Napló  c's  feljegyzések 
1-11, az 1961-es Írás Vajda Lajosról és az 1962-es Rapszódia négy szólamra 
az emberről, a tárgyakról, a művészetről  c's  önmagunkról c. esszéivel eljut az 
autentikusság, a „testhezá łlóság" impozáns szintjére, már-már tökélyére. A mon-
tázs-esszének azt a sajátos formáját sikerült ezekben az írásaiban magához 
szelídítenie, amelynek meghódítására tudatosan is törekedett s amelyt ől azt 
várta, hogy „a drámai sürítést, gondolatok kibontását és a líra sz űkszavú tö-
mörségét" egyaránt elbírja. 87  Drámaiságot, analitikus gondolatiságot és diszkrét, 
inkább áttételes mint els őszemélyű  lírizmust egybeötvöző  esszéi nem „szub-
jektivizált" egzakt-tudományos prózát, hanem valóságos szépirodalmat képvi- 
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selnek;  megszólaltatói azoknak a „bujkáló" szépirodalmi tartalmaknak, ame-
lyek „tiszta" szépirodalomként csak néhány kísérletében kapnak formát: a 
filmforgatókönyvben, a Három szempár balladájában és a töredéknek maradt  
regényindításban.  Ebben a sajátos esszé-formában találkozik B. Szabónál a szó 
és a vonal, melyről azt vallotta a  Rapszódiában,  hogy „vallomástalan tanúság": 
legjobb esszéi is vallomástalan vallomások, áttételes, de er őteljes és hiteles tanú-
ságok, akárcsak grafikájának legjava, s formájuknál fogva is az  ezidőtájt  ke-
letkezett grafikával mutatnak már-már ideális egyezést: az  „antikompozíció 
kompoízciói"  ezek is, azok is, egy drámaivá lett egzisztencia adekvát megszó-
laltatói más-más nyelven. 

Bonyolult, s alapos  alkotáslélektani  vizsgálódást igényel a kérdés, hogy 
alkotásában miért csak néhány „tisztán"-szépirodalmi kísérletben kapott hangot 
e „bujkáló"  szépirodalmiság? -  A festészet mint alapvető  művészi  preokku-
páció  kétségkívül a legfontosabb rész-válasz e kérdésre. Ugyanakkor avval is 
az első  tényezők közt kell számolni, hogy B. Szabó az értelmiségiek akció-
emberi típusához tartozott, s írósága energiáit jórészt az irodalompolitikai és 
publicisztikai tevékenység emésztette fel. Azonban  életrajzi'rója -  ha lesz  -  
e kérdés megválaszolásánál nyilván fontolóra veszi majd a  Rapszo'dia...  egyik 
személytelen, illetve „második és harmadik személy ű" vallomását is: „Teli 
voltak mondanivalóval, tervekkel, é5 mindketten feleslegesnek érezték magu-
kat.  -  Erről azonban sohasem beszéltek. Most sem."  -  Vajon nem arra utal-e 
ez a kurta vallomás, hogy az emberben, aki annyit bizonygatta  -  látszólag 
csak „kifelé", az „irodalmi köztudatnak"  -‚  hogy vajdasági magyar irodalmi 
publikum pedig van, létezik s min őségileg más, mint a tegnapi volt, vajon nem 
arra utal-e ez a „tárgyilagosan" megvallott fölöslegesség-érzet, hogy a szenzi-
bilis közönség meglétét oly állhatatosan bizonygató embernek „befelé" nem 
igen voltak illúziói, s a szépirodalomban is kifejezésre sóvárgó modern  eszté-
izmusának egyik elfojtója épp a „médium" volt  -  amely ténylegesen nem 

volt, hiányzott? Művész-létét vajon nem azért vállalta-e kizárólag a grafiká-
ban, mert annak kommunikatív volta nincs kötve az „édes anyanyelvhez"?  -  
Kérdések, amelyek megválaszolásához az élet é5 m ű  behatóbb ismeretére lesz 
szükség. 

Irodalomkritikusként inkább egy igényes programot, s nem egy impozáns 
kritikusi opust hagyott hátra. Irodalmi tanulmányait, kritikáit és recenzióit  -  
egyetlen, az Egy regény regényér ő l írott glossza kivételével  -  irodalmári tény-
kedésének első, ellentétekkel és ellentmondásokkal terhes, szemléletileg letisztu-
latlan időszakában írta, s lényegében nem jelentenek többet magán- és kor-
dokumentumnál. Kritikusi krédója, melyet  ragikusan  rövid élete végén egy  
afforizmával  úgy definiált, hogy verset írni könnyű, költészetet teremteni 
nehéz, és a költészet kritikájáról vallott meggy őződése, hogy a lírai vers tar-
talomfelmondássá vagy formai eszközök felsorolásává, azaz költészet elleni 
merényletté válik, amennyiben a kritikus kikezdi a tartalmi-formai egyszerre-
hatást  -  mindez csak értékes krédó és igényes igény, de sajnos csak igény 
maradt: az Éjszakák, hajnalokban ezeket a kritikusi elveket már nem tudta 
gyakorlatilag is érvényre juttatni irodalmi tanulmányokkal és kritikákkal.  

Értekező  prózájának ilymódon a képz őművészeti tárgyú írások a jelen-
tősebb darabjai: a Konyovics-triptychon, Dolinar, Írás Vajda Lajosról és a Ti-
zenhárom feljegyzés jugoszláv absztrakt fest őkről gyertya fénynél 38  önmagában 
is megálló és  időtállóbb  alkotás bármely irodalmi tanulmányánál. 
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Irói  é5 kritikusi Műként, az irodalmi é5 kultúrpolitikai hasznosságtól el-
vonatkoztatott megvalósulásként  kétségkívül  nem sok mindez  -  de nem is 
elhanyagolhatóan kevés. S mennyire tellett volna még t őle! Az ő  esetében ugyanis 
nem közhely, hogy „alkotói ereje teljében távozott": a „mérsékelten"  szocrea -
lista kritikától az esztétikum-centrikus képz őművészeti tanulmányig; a tisztáll 
praktikus igényű  publicisztikától az „irodalmat" és „életet" egybeötvöz ő, szép-
irodalomként is megálló montázs-esszéig, filmnyelven írt  filmszcenárióig  és 
esszé-regényig; a festészeti realizmustól és illusztratív grafikától a vegytiszta 
absztrakcióig  -  ezek azok az egymással szervesen összefügg ő  utak, melyeket 
az alkotó B. Szabó megjárt, s bizonyításra sem szorul a tény, hogy e rész-utak 
kivétel nélkül felfelé, a min őség felé íveltek, s kényszer ű  megtörésük pillana-
tában többet képviseltek, mint szép Ígéretet. 

Tény azonban, hogy életművére ránőtt az önkéntesen, sőt hálásan vállalt 
Szerep  -  s minden szerepek közül a leghálátlanabb: a „kisebbségi"  kultúr-
mindenesi. Tragikus torzójából pillanatnyilag csaknem kizárólag a  kultúrpoli-
tikus,  a tanár és a fáradhatatlan kezdeményez ő  szellemisége képvisel értéket 
a köztudatban, holott ő  művész volt mindenek előtt. Művész, akit nemcsak a 
mindig korán jövő, de az Ő  esetében különösen is korán jött halál gátolt meg 
alkotói kiteljesedésében, hanem a Provincia is, a „kisebbségi" nyomorúságokkal 
is megáldott, alkotás helyett lépten-nyomon tettet, kezdeményezést, szervezést 
é5 intézkedést sóvárgó Provincia. 

A Tartomány, amelyben, úgy látszik, hét év múltán sem t űnik eléggé 
„rentábilisnak" egy reprezentatív, az egész életm ű  javát felmutató grafikai 
album kiadása. 

Holott ez, s csakis ez tanúskodhatna méltóképpen  -  esetleg a grafikával 
foglalkozó feljegyzéseit is felölelve  -  léte legértékesebb, legigazibb elemér ől: 
művész-voltáról.  

újvidék,  1970 júniusa 
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Lőrinc Péter  

ASZLÁNYI  DEZSŐ  
ÉS AZ 
IRRACIONÁLIS 
DIALEKTIKA 

Egyének foglalkoztak persze Bánátban is a társadalomtudományokkal, 
mégis a bánáti társadalomtudomány a témája cikksorozatomnak s nem az azt 
produkáló egyének. Éppen ezért mind a közönség mind a társadalomtudomá-
nyok és művelőik elnézéséért kell folyamodnom, hogy most - Aszlányiról 
szólva - itt-ott letérek utamról. Róla szólva úgy érzem ugyanis: lehetetlen 
nem írnom ez egyszer az egyénr ől s annak ellentétekt ől tépett, örök válságban 
fetrengő  személyiségéről is. „Lírai filozófusnak" nevezte őt már egyik-másik 
régi kritikusa is s ő  maga is - fel-felvillanó, intuitíve jelentkez ő  eszméiről 
írva - hitte, hogy lehetetlen megértetnie azokat anélkül, hogy önmagát, al-
kotási lélektanát ismertetné, s őt egy vaskosabb kötetében', kés őn jelentkező  
szerelmének és irodalmi vágyának ismertetése céljából -: leközli a maga le-
veleit é5 a visszhangként felbúgó válaszleveleket is. 

Egyes kritikusai itt-ott szintén többet foglalkoztak személyével mint ta-
naival, ha azután nem is mindannyian Oly kihívó módon, mint ezt Komlós 
Aladár2  cselekedte, aki „tehetségtelen zseninek" nevezte őt, ráhibázott mégis 
arra, hogy Aszlányi sebzett fájdalmában is szükségszer ű  „hím-megtermékenyí-
tésnek" fogja ítélni ezt a hozzá-nem-ért ő  és igazságtalan bírálatot is, amely így 
hasznos és alkotásra indító! Komlós - nem ismerte Aszlányit. Egyetlenegy né-
hány oldalas megnyilatkozása alapján tört pálcát az egész ember és vagy 20 kö-
tetes opusa fölött, ami nagy merészség volt akkor is, ha Aszlányinál minden 
rész, részlet é5 töredék egyenl ő  magával az egésszel, mert magán hordja az 
egész jellegét, akár a csepp víz a tengerét. Hiszen egy-egy elszigetelt szavában 
sem tudja nem-önmagát adni, mást adni, semlegeset adni. 

Tulajdonképpen Komlós bírálata sem igazságtalan, csak éppen hozzá nem 
értő  és elhamarkodott, mert Aszlányi semmiesetre sem „derék úr", ha „meg-
hatóan naiv é5 lelkes" is. Annyi bizonyos, hogy valóban ,tehetségtelen zseni", 
mert nem „tudós", nem foglalkozott alaposabban sem a természettudományok-
kal, sem pedig a társadalomtudományokkal, s így e téren is a részletes, adat-
szerű  feldolgozást kifejezetten is másra bízza: míg ő  maga csak látomásait, 
meglátásait veti papírra, a maga lángoló kitöréseit, „lankadatlan prófétai len-
dületében", „lírai filozófusi" mivoltában. Jómagam néhanapján - beszélgeté-
seink közben - inkább „dadogó prófétá"-nak becézgettem, igyekezve szóban 
és írásban is magyarázatot találni - számára is, s őt főleg az ő  számára - 
erre a feltűnő  jelenségre, elemezve őt és traumáit, múltjának traumás élmé-
nyeit, meghatározottságát (amib ől azután determinizmusa is származott), egy- 
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úttal a tudományok és forradalmak új eredményeire is rámutatva (1921-22-ben 
volt ez), amelyek ismeretlenek maradtak számára nagy elszigeteltségében a kül-
világtól. És itt hibázott Komlós: ezt mulasztotta el, ehelyett kávéházi módon, 
pestiesen szellemeskedve - Bécsben is - az író rovására, „aki idestova húsz 
esztendeje gyakorolja magyar és német nyelven a világmegváltást -  és ezt 
anélkül cselekedve, hogy akár egyetlenegy könyvét is kezébe vette volna. 

Holott az én elemz ő  - néha talán mégis túlheves - vitáim is traumává 
- igaz, nála szintén termékenyít ő  traumává - változtak roppant érzékeny 
lelkületét súrolva. De rá aztán igazán nem volt nehéz termékenyít ően, elindí-
tóan hatni: hiszen egész teste, szervezete, agya, idegrendszere, egészségi állapota 
ezekre az indító benyomásokra várakozott, ezek elé tárulkozott ki, hiszen az 
egész külvilágot Csupán elindító hatásforrásként fogta fel -: az én és nem-én 
viszonyában, amikor a nem-ént is állandóan szomjúhozva, fogadta be - énjévé 
olvasztotta át. Ezért is volt é5 lehetett „állandó mozgó", perpetuum mobile. 
S ha nem másokkal, nem-énekkel ütközött össze (akartan, vágyottan), úgy 
önmaga állandó é5 leküzdhetetlen ellentéteit (énjét és a belül is él ő  nem-ént) 
állította egymás ellen csatasorba, hogy a benne él ő  nem-én indítsa el örök 
útjára -: az ellentétek egységének megteremtésére. Dialektikus vonás volt ez 
nála?! Feltétlenül. És egyúttal nemz ője, atyja társadalomtudományos alkotásba 
kivetített (önmagából értelmezett) dialektikus ellentéteinek is, amelyekben látta 
é5 értelmezte a világot - egyént és társadalmat - az ellentétek egységét ku-
tatva, kívánva megvalósítani önmagában é5 a társadalomban is: önmaga és a 
világ szintézisére áhítozva, mint mindenki, akit bels ő  ellentmondások (tézisek 
és antitézisek) marcangolnak. Staško-Stanislav Vinaver is ily ęn volt. ő  is té-
zisekben és antitézisekben látta önmagát és a világot, de dialektikus bergsoni 
irracionalizmusában fájón állapította meg olykor-olykor a mélybe nézve: „De 
hol van az én szintézisem?!" 

A kritika mindig felbarázdálta, borzolta érzékeny, traumás lelkét: éppen 
ezért szükséges az objektívebb bírálatokra is rámutatni. 

Diósi Gábor3  elítéli a Komlós-fajtájú bírálókat, kik „amit meg nem értenek, 
akkor azt legalább is megugatják", holott Aszlányi komoly alkotómunkát 
végez, rámutat az emberiség szenvedéseire és „Az egyetemesség harmóniáját 
érezzük" könyveiben. 

Bégai  Endre is dicséri Aszlányit és „mély szellemmel megírt" könyvét, 
de vitába száll vele ott, ahol szerz őnk a „világszellemet" „csak a zsidó-keresz-
tény etikából kinőtt európai fehér emberiségnél" látja meg, annál is inkább, mert 
a fehér és nem-fehér ember „nem csak a világszellem által megszabott úton 
halad", hiszen befolyásolja ezt az utat „a gazdasági er ők evolúciója é5 revolú-
ciója is11

. 4  

Godányi  Zoltán azt sajnálja, hogy a mostoha id ők akadályozzák Aszlányi 
könyveinek kijutását az európai könyvpiacra, amelyet „szerencsésebb id őben 
megjelent írásmunkái már becsülettel megjártak". Mert a külföld ismeri, becsüli, 
értékeli. Ott „európai mértékkel megmért író é5 bölcsel ő  ‚"míg mi csak most 
fedezzük fel. Godányi szerint „alapos tudáson átsz űrődött filozófiával" foglal-
kozik szerzőnk a társadalom kérdéseivel, annyira, hogy egy német kritikusa 
joggal tette fel a kérdést: „Mért nincsen katedrája egy ilyen mélyen gondol-
kodó é5 nagytudású embernek." 5  

Kepes  Ferenc szintén dicsér őleg nyilatkozik róla: „Filozófia é5 költészet 
bensőn ölelkeznek Aszlányi könyveiben." - „Aki a szépséget keresi, aki a 
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művészet tündöklő  képei mögött rejt őző  harmóniában megnyugvást keres, meg 
fogja azt találni" nála. 6  Mégis elítéli szerz őnk pantheizmusát, mert „nemes 
törekvései a legvégső  fokon nincsenek összhangban az egyetemes eszmények 
szemléletével". Mert - „istentudata pantheisztikus", amiben benne van a jó is, 
rossz is, ami tehát nem tartja vissza az embert sem a rossztól - a tömeggyilkos 
háborús fegyverek megáldásától sem. Valóban igazságtalanság volt a pacifista, 
humanista Aszlányinak - akiben éppen ez a legnagyobb értéke - róni fel az 
egyházak bűnét, amelyek 1914-ben valóban megáldották a hadbavonulók gyil-
kos fegyverét, hiszen a szintén pantheista Spinoza is els ősorban humanista volt 
és haladószellemű  polgár. 

ľ1enkező leg,  éppen a pacifista humanistát látja meg benne a nagyváradi 
Salamon László, aki az erdélyieknek rója fel, hogy - »az „Auróra" táborán 
kívül - senki sem akad, aki... merne vétót kiáltani a magyarkodó sovén 
őrületnek... (míg) Jugoszláviában... apostolok is akadnak...; az Optimista 
prédikátorok közül való Aszlányi Dezs ő  is, akinek neve európai relációkban is 
előkelően cseng.. az európai humanista gondolat egyik legjelent ősebb szószóló-
jaként jelenik meg... ez a destrukció... az emberibb ember világrahozásáért 
küzd«. 

A bírálók, amint látjuk, több ízben is hivatkoznak arra a tényre, hogy 
külföldön, főleg Németországban, ahol több könyve is megjelent (egyként írta 
és publikálta könyveit magyar és német nyelven), többre becsülik mint ide-
haza. Igy legalább egy német kritikára szeretném itt felhívni a figyelmet. 8  
A bíráló szerint Aszlányi kutató fantáziája egyetemes és kozmikus.  Kozmoló-
giájában,*  amelyet Svante Arrhéniusnak ajánlott, szellemes áj hipotéziseket állí-
tott fel a világ keletkezésér ől és a kozmikus vonzásról.. . A Világszerelem 
(Welt erotik)  a dinamikus ősakarat, amely az anyagot megszervezi és a szer-
vezetből anyagot teremt é5 soha meg nem nyugszik. Aszlányi azt mondja ma-
gáról, hogy tulajdonképpen nem bölcsész és nem tudós. Csak azt tudja, hogy a 
benne élő  sötét erők arra kényszerítik, hogy megszólaljon, megmutatkozzék az 
emberek előttt. Tehát prófétatermészet, az örök vallásos típus. Ezért a koz-
mogóniát is szellemivé varázsolja... Joggal bírálja azokat a történészeket, akik 
csak adatokat nyújtanak é5 nem emelkednek fel a történetfilozófiáig. Hasznos 
olvasmányt nyújt, sok előítéletet sz űntet meg. Aszlányi bölcs, bölcsész, „aki 
z anyag mindenütt jelenvalóságáról meg van gy őződve..., aki az alkotó, 

teremtő  embertípust tartja csak normálisnak (Lukács után normaemberek! - 
L. P.), aki rámutat arra, hogy a nagyok, a forradalmárok é5 megtartók: a 
sors, az isten, a szükségszer űség küldöttei. . . „Ezek az idézetek elégségesek. 
Meggyőznek arról, hogy Aszlányi jelent ős, belátó, látó koponya." Kár, hogy 
nincs tanszéke, hogy megbújva virágzik... (L. P. fordítása). 

Aszlányi  tudatában van gátlásos örök válságának, introvertív irracionális 
alkotási lélektanának, ezért is próbálkozik meg azzal, hogy visszatérve múlt-
jába, önelemzés útján tépje ki magából gátlásos félénkségét, a szorongást, hogy 
azután introvertívségét extravertív elemekkel, irracionalizmusát racionális ele-
mekkel, passzivitását az aktivitás elemeivel egészítve ki - szintézisbe futhas-
son. Igy tett kísérletet arra is, hogy a tudós jegyeit is magába olvassza (talán 
ezért is foglalkozott tudományos, s őt természettudományos témákkal is), hogy 
így a részletekkel, az adatszer űséggel is bíbelődhessék, kutatásokat is folytat-
hasson, másokba is beleélhesse magát s így (egyetlenegy ízben csupán) saját 
balsorsát és a körötte folyó és ellene irányuló életet is elemzés tárgyává téve - 
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sikerült eljutnia a humor és  írónia  magasságaiba, kritikai tárgyilagosságába is. 
Ezzel vigasztalta meg magát és vértezte fel  egyúttal  a sors, isten, azaz az el-
lenséges „szükségszer űség", determinizmus ellenében. 

Mert  Aszlányi,  a  pantheista  harcolt, viaskodott istennel, küzdött a „sors", 
a szükségszerűség ellen, ha mindvégig és tudatosan  -  determinista maradt is. 
De a szatíra fegyverét  -  fiára kellett hagynia, aki éppen abban volt apja 
fia, hogy ha rejtőzködve is apja elől, hallgatagon, de már gyermekkorában 
igyekezett kilépni apja árnyékából, Úgy fordulva szubjektivizmusa, gátlásos  
introvertizmusa  ellen, hogy teljesen a külvilágba vetítette ki magát és apjából 
csak az abban rejtve,  megbújva  élő  irónikus,  szatirikus vénát mentette át ma-
gába! Mert az, ami sikerült  Vinavernek  (,‚minden művész  -  őrült"  -  mon-
dogatta irracionalizmusában), az, hogy kiváló (részletekkel is bíbel ődő ,  racio-
nális)  tudóssá is váljék, a legjobb szerb szatirikussá is váljék (,‚A szerb 
Karinthy"), az  Aszlányi  Dezsőnek csak fiában, Károlyban sikerült. 

Nem foglalkozhatom itt  Aszlányi  gyermekkorával, szorongásaival, a  
hosszú  éveken át tartó epilepsziás tünetekkel, rohamokkal, majd utána követ-
kező  késő  szerelmével és  házaságával  (amiből persze szintén elméletet csinált  
-  önigazolásul), csak arra hívom fel a figyelmet hogy amikor  -  s ekkor már 
nem volt fiatal és szép, magántisztvisel ői pálya volt már mögötte  -  amikor 
tehát arra ébredt, hogy az „elhivatottak" közé tartozik, akkor otthagyott 
csapot-papot, állást é5 fizetést és új környezetbe  (Orsováról Becskerekre)  téve 
át székhelyét  -  tisztára az irodalomnak szentelte életét é5  -  „tehetségtelen 
zsenijét". Hogy éhezett? Nem tör ődött vele: hiszen  belekölözött  a „Világ-
szellem" s ő  már ennek elkötelezettje. S hogy az „Asszony»-nak annyi írást 
szentelt  -  azt  Júlia  meg is érdemelte, mert mesterséget tanult, kalapszalonjával 
eltartotta a családot és azt is ő  verekedte ki, hogy a világ felfigyelt rá: a da-
dogó prófétára... Míg  Júlia  kenyeret keresett, verekedett az élettel, admi-
nisztrálta a „világszellemet"  -  Dezső  megszállottan  vállaltá  a szellemi „anya-
ságot", a  „megtermékenyülésť ',  az alkotó munkát. Ez bizonyára egyik elemévé 
vált dualizmusának, amelyet felváltva nevezett: Asszony—ember (sohasem 
„férfi") princípiumnak, (bár néha szól asszony- és hímprincípiumról), India—
Kína ellentétnek, angol—francia, Róma—Athén, Ázsia—Európa, zsidó—ke-
resztény ellentétpárnak, vagy a „magnépek" és a „talajnépek" tézis—antitézisé-
nek  -  nagy-nagy misztikus, de dialektikus irracionalizmusában. 

Tulajdonképpen csak ma és mi előttünk  -  marxisták előtt  -  hat mindez 
megmosolyogtatóan naiv világképnek. Akkori kritikusai mindezt természetes-
nek tartották, egyedül Komlós volt az, akinek a mosoly grimasza jelent meg 
az arcán  -  amikor egyetlenegy kis írása kezébe került. Németországban sokat 
vártak tőle, nagy várakozással tekintettek m űködése elé; megszállottsága [A 
szó  „megzsállott" (,‚besessen")  valamikor az ördöggel, nem a  ,világszellemmel -
állt  kapcsolatban], er ős (szorongásos, kétségekkel viaskodó) hite nagy jöv őt 
sejtetett. Mert nemcsak Bánátban voltak akkor ritkák a dialektikus és törté-
nelmi materialisták; viszont ne feledjük, hogy (további ellentétpár!) a dialek-
tikus irracionalizmus  Aszlányiban egyúttal  jó adag vulgáris materializmussal 
keveredett el  -  anélkül, hogy valami  ÚjfajtájÚ  szintézist eredményezett volna 
benne.  Kozmogóniájában (Weltretorik, Leipzig,  1, 1910.) valami csillagászati, 
asztronómiai materializmust vetít át a csillagok honából a földre, egyénbe, 
társadalomba, másutt° földtani-geológiai vagy biológiai-élettani materializmust 
vall magáénak és  veti't  át az egyénbe é5 társadalomba  -  s ha valamivel előbb, 
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ha Marx, Engels, Mehring, Plehanov, Lenin el őtt születik, senki sem ütközik 
meg tanain: a matematikai, biológiai, fizikai, mechanisztikus materializmus 
egyes megnyilvánulásaihoz szokva, ugyanúgy, amint nem tűnhetett szokatlan-
nak dialektikus irracionalizmusa és misztikája sem a Bergsonok, Weiningerek, 
Nietzschék, Spengierek idején. Hiszen Marx el őtt - nemcsak Herakleitosz, de 
Hegel dialektikussága is idealisztikus és kissé homályos, misztikus lehetett. Nem 
hiába becézték Herakleitoszt is a „Homályosnak" (,‚der Dunkie"). Aszlányi 
a múlt megkésett, késve elentkez ő  materialista megszállottja volt: egy korábbi 
fejlődési fokot képviselt, de így is tulajdonképpen elég közel jutott a dialek-
tikus é5 történeti materializmushoz, habár ezzel is ellentétbe került, ellentétes 
irányzatot képviselt nagy ellentmondásosságában. Egy helyen ezt írta: Nincs 
rossz, nincs gonosz, nincs bűn - csak elmaradottság van, alacsonyabb kultúr-
fokra való visszasüllyedés van. Ez feltétlenül önkritika is. 

Egyéni hatása akkora, hogy őt olvasva a mosoly szent grimaszát állan-
dóan ajkunkon kell hordanunk védekezésül, mert különben „tehetségtelen zse-
nivé" (a zseni őrült Vinaver szerint is, aki ezzel szintén önmagát mosolyogta 
meg) válunk magunk is - míg csak le nem tesszük könyvét, opusát. 

És ne feledjük: a Vinaverek és Aszlányiak kulturált humanizmusukban 
balra tartanak é5 kommunista-közelbe jutnak el, ha a kulturálatlan, barbár 
fasizmussal találkoznak, ilyenkor - látva a kultúrátlan fasiszta misztikát - 
elszégyellik magukat é5 annál inkább kívánkoznak az új szintézisek szom-
szédságába, fészek-védettségébe. 

Ennyit Aszlányiról, az emberr ől, hogy megérthessük tanait, amelyekhez 
azonban odatartozik (a kett őt, embert é5 elméletet áthidaló sok tudományos 
utalás mellett) az a néhány mondat is, amelyet Aszlányi a m űvészeti-tudomá-
nyos-politikai „baloldalnak" szentel: 

„Nihilisták, anarchisták, futuristák, dadaisták, aktivisták ma- és holnapis-
ták, valamennyien hímpártiak, vagyis a termékenyít ő  áramlatokhoz tartoznak. 
Rombolásaik csak azért lehetségesek, mert az intézmények rohamaik alatt ösz-
szeomlanak, mivel gyengébbek a hímáramlás vehemenciájánál. Az ép asszony 
a megtermékenyítést ől még épebb, üdébb é5 erősebb lesz, a roskatag asszony 
azonban belehal, miel őtt gyereket szülne." 

„Ilyen roskatag asszony a mai világtársadalom, amely ahelyett, hogy a 
hímirányok rohamának tárt karokkal adná oda magát, inkább összeszorított 
lábakkal védekezik az új szellem megtermékenyítése ellen. És inkább magára 
zúdítja a destruktívnak keresztelt rombolást, amely pedig csupán azért rom-
bolás, mert termékenyítés nem lehet."° 

Aszlányi  megjósolt ahát a kapitalizmus halálát, sajnos, annyi ereje már 
nincs, hogy új hitet kovácsoljon ki magában, hogy higgyen az új társadalom 
eljövetelében. Úgy érezte: megd ől világa, ledőlnek istenei és űr támad mind-
ennek helyén. „Kétnemű  etikát sürgetünk!  ...  mert a valóságban emberi (v.i. 
expressziós alkotó szellemirány) az egyik; é5 asszonyi (v.i. impressziós term ő  
szellem) a másik. És ha hitvallást kell tenni arról, hogy mely párthoz érzem 
közelebb magamat, úgy megvallom, hogy minden férfiirányt (ez a marxizmus-
nak szól, így vallott előttem is!) megértéssel tisztelek, hanem bízni csak olyan 
alkotásban tudok, amely a szívre és észre, az érzelmi és értelmi kett ős alapra 
helyezkedik."lI 
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Aszlányi  számos ellentétpárja - az osztályellentéten alapult, mégis: az 
osztályellentéteket nem igen értette meg, legalább is nem tudta magába ol-
vasztani, befogadni (mint a roskatag asszony!) és nem tudta azt sem észre-
venni, elfogadni, hogy a marxizmus-leninizmus vagy művészeti téren az akti-
vizmus, igenis, „két lábon áh", az értelemre (hímelem) és érzelemre (asszony-
elem) egyként támaszkodik. Mindvégig kitartott ezen a téren is a „két láb" 
politikája - az osztálybéke politikája mellett, a száz százalékos pacifizmus 
mellett. Kitartott - nagy szintézis-várá śában - a régi szintézis, az osztály-
béke mellett, elismerve ugyanakkor ennek a társadalomnak osztályharcos ket-
tősségét (tézis-antitézis) is. 

Ez az egyéni, ez a társadalmi kett ősség érvényesül Aszlányi társadalom-
tudományi elgondolásaiban is. „Ez a materializmus! Földhöz tapadó, szárnyat-
lan, eszmétlen, amely a maga ásás, kapás köréb ől sem kliépni, sem kilátni, 
sem kiérezni nem tud, ha a szellem szava fel nem rázza és ki nem űzi helyé-
ből beleszuggerált célok felé... Az anyag magától nem változik é5 nem vál-
toztat. Minden változás szellemi ingerb ől fakad. Nem a nyomorgó tömeg 
lázad fel a gazdasági rend aránytalanságai ellen, hanem egyes szellemi em-
berek, akik érzékenyen meglátják az igazságtalanságokat... (De) . . . Ki meri 
állítani, hogy Marx vagy Engels egy tökéletesen funkcionáló társadalomból 
jöttek a napvilágra; vagy ki hivatkozhat arra, hogy Lenin vagy Trotzkij (sic!) 
egy konszolidált szociális közüzlet szülöttei?... Viszont, ha azt állítom, hogy 
Marx—Engels reformszelleme Leninben—Trotzkijban tetté vált és hogy rajtuk 
keresztül a szellem alakítja determinált törvények szerint a nemzetközi társa-
dalmat, akkor nem kételkedhet senki a szavam igazságában. Vagy Jézust talán 
a rendezett, igazságos társadalom fakasztotta létre? Ó nem! A nélkülözések 
kopár szikláin, a társadalmi szétzüllések repedez ő, szikes földjén teremnek és 
az igazságtalanságok é5 visszaélések vulkánkrátereib ől robabnnak ki a szelle-
mek.  . 1112. Ezek után újra a szellem hatalma és az anyag passzivitása mellett 
kardoskodik, de mindez mégis csak azt bizonyítja, hogy Aszlányi elismeri a 
társadalmi lét (anyagelv ű) hatását a társadalmi tudatra, ha azután (akár a 
maga történelmi materializmus is!) a szellem visszahatását az anyagra, a tár-
sadalomra is számba veszi. Ezzel, harcolva a történelmi materializmus ellen - 
annak talajára lépett maga is, ha ezt azután csökönyösen nem is kívánja 
tudomásul venni, mondjuk ilyen kinyilatkoztatásszerű  szavakkal védekezve ez 
ellen: „Amikor a legmélyebb népiségb ől szakadnak fel meglep ő  talentumok, 
az sehol sem az anyag kijelentése, hanem a szellemé! A szellem keresi fel a 
pihent vagy frissült őstalajt. A népi mélyb ől felfakadó tehetségek a szellem 
felfakadásai az anyagon." 3  Azután hozzáteszi: „A történelmi materializmus 
dogmája mintegy kihívja a történelmi spiritualizmust. . ." (mert) „A ter-
més eszerint akár növényi akár ember-szellemi, mindenkor-mindenhol a szel-
lemített anyag közös termése", amivel igyekszik kitartani daulizmusa mellett, 
de tulajdonképpen ott helyezkedik ci a történelmi materializmus oldalán, annak 
közelében, mert hiszen (ha ezt nem is veszi tudomásul) a történelmi materia-
lizmus nem tagadása a szelleminek, értelemnek, az eszmének, 14  ha ezt azután 
nem is nevezi Aszlányi nyelvén „átszellemült materiaiizmusnak"ls. 

Aszlányi  csak elébeharangozott „a Világszerelem embertani kötetének", 
ilyen című  műveivel, mert úgy érzi ez maga „a kozmogónia után csak tudo- 
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mányos  mű  lehet, amit hivatásos tudósnak kell megírnia - . 16  Ő  csak kinyilat-
koztatásokat tesz, tudományos adatok nélkül, már amint benne a ,világszel-
lem-  megszólal. „A világszerelem els ő  kötetében a csillagok emberi törvényekbe 
öltözködtek, ebben a kis vázlatban viszont az emberi test tárja fel bens ősége 
titkaiban a csillagvilág törvényeit." - húzódik vissza Aszlányi a történelmi 
materializmus elől az asztronómiai és biológiai materializmus törényszer űsé-
geibe. De teret nyújt egyúttal a geológiai materializmushoz is, amikor pl. így 
vezeti be az emberi test csodáiba az olvasót:  „. . . a Mayer—Mendelejev-féle 
»Periodisches System< vagy a Linné—Darwin rendszerek lépcsózetessége nem 
a felfedezők csodája, hanem a föld lépcsőzetes rétegeinek evolutív manifesz-
ciója. »Az objektív geológia< arra van hivatva, hogy minden tudományos 
szakok törzsévé fejlődjék.. ." (Igy ő) „a Napot, mint földünk szül őanyját, 
másik részen pedig a létez ő  szerves vagy szervetlen világot úgy vizsgálja, mint 
a föld kivetítését vagy szülöttét." 

Mindezeket szerzőnk 1922-1923-ban' 8  írta. De 1911-ben  Az  evangélium 
értelme címen már így értekezik: „ . . . Valami nagyon nagy dolog készül, mert 
sokan... tagadják az evangélium létezett hátterét... És ki ne tudná, hogy 
amely korban a tudomány a tagadás zsoldjába áll... az a kor egy új korszak 
előhírnöke... a harcos tagadók és kemény hitetlenek mozgalma... figyelmez-
tet(ne) arra... szervesedés indul tudományban, társadalomban.., pártokban... 
nem csoda következik, hanem a mindent összefogó társadalmi szervesedés szí-
vemagvában: a világszellem materializálódása. ‚"19 

És hamarosan:  „. . . a társadalom is belülről kapja törvényes formáját... 
nem szív- és erkölcsnélküli zsarnokok intézik a történéseket, hanem a bels ő  
evolúció kénytelen szolgái. . .", mert „Az evolúció áramával szemben nincs 
menekvés... A legerélyesebben dolgozó embereknek legkevésbé szabad az 
akaratuk." 

Őmaga  a kétféle világmagyarázat egyikének a m űvelője, mert, szerinte, 
van a rendszeresített vagy tudományos világ és van a másik, a lelki kinyilat-
koztatások világa: mindkett őt elismeri, de tudja, hogy Ő  nem tudós, hogy 
őmaga megelégszik a kinyilatkoztatásokkal. De hisz azért a két világ talál-
kozásában, habár... „ilyen találkozásra még alig volt eset a világórténe- 
lemben.  ‚"20 

Az embert s történetét nem lehet megismerni a föld fejl ődésének ismerete 
nélkül. Ezt pedig csak a Naphoz való viszonyának megismerése teszi lehet ővé. 
Innen ered geológiai, asztronómiai és biológiai materializmusa, amelyb ől 
feljut a történelmi materializmusig is - anélkül, hogy ezt észrevenné és - 
helyeselné.21  Ezért indul ki a kozmogóniából s nyújt kés őbb kinyilatkoztatás-
szerű  biológiát é5 szociológiát is. De már kozmogóniájában áldoz örök dualiz-
musának (ezt ki kell hangsúlyoznom, mert különben sok ízben dicséri a mo-
nizmust; de ez is hozzátartozik ellentmondásosságához), amikor kijelenti: „A 
tér végtelen. Szellem és anyag töltötték ki... eredett ől fogva" - tehát már 
a teremtés előtt is: amiből következik, hogy teremtés tulajdonképpen - nincs 
is, hogy az anyag é5 szellem örök, hiszen az egység is teremtés el őtti jelenség 
(Kezdetben volt tehát az anyag é5 szellem szintézise! - L. P.) és éppen ez 
az egység vált okává a teremtésnek, habár a káoszban az anyag és szellem 
még a tébren elkülönítve léteztek: „A szellem..  .:  abszolút egy é5 oszthatat-
lan... az anyag elképzelhetetlen piciny parányokból áll.. ." A teremtés meg-
alkotta a lelket, amely szintén kettős volt - anyagi és szellemi - mert mind- 
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kettőt magába fogadta - és Így a csillagkeringés kezdetét vehette. . .", de ett ől 
fogva „a szellem és anyag különvalósága megsz űnt és törvénnyé lett az anyag 
és szellem kétegysége az égitestekben." A kett őt egységbe fogta és mozgásba 
lendítette pedig a lélek. „Növény, állat, ember sem kivétel ez alól." 22  Misztikus 
„szégyenlős" anyagelvűség ez, de akárhogyis: olyan materializmus, amely sze-
rint az anyag (és szellem) örökt ől fogva létezett, teremtésre tehát nincs szük-
sége s a lélek sem alkotó munkát, hanem rendez ő  és mozgató, indító tevékeny-
séget folytatott csupán. Milyen messzire jutottunk el attól a tételt ől, hogy 
isten teremtette a világot! Inkább is a meglev ő  világ (anyag és szellem, mate-
rializált szellem) teremtette meg a lelket - saját rendez ő  és mozgató princí-
piumát. Istennel viaskodni kell, de istenre mint világteremt ő  princípiumra - 
Aszlányinak sincs szüksége! 

Vagy - akárminő  misztikus nyelven van is megfogalmazva - nem az 
anyag mindenütt jelenvalóságát, törvényes szükségszer űségét jelentik-e az ilyen 
kinyilatkoztatások is: „Az istenszellem a naprendszerek által benne van a Koz-
moszban. És Viszont a Kozmosz a vérkeringés által benne van az emberek-
ben."23  Vagy ugyanezen a helyen: „Nem mint hibát érintem ezt, hanem mint 
tényt. Ennek a kornak dominálóan materialistának kell lennie, mert ez a kor-
szak tényleg: az egyetemes szellem materializációja. Csak a túlzás hibás, amely 
a lélek és szellem régióit az emberben elfojtani igyekszik." 24  Tulajdonképpen 
az istennel való viaskodás is - az anyagi-szellemi világgal, világrenddel való 
viaskodást jelenti, hiszen: „Mert a kozmosz géniuszának etikája a kozmosz tör-
vényében, tehát Istenben gyökerezik." 26  Vagy: „ . . . mint egy isteni létrehozást, 
amelynek célja az etikai szintre emelkedett ember é5 koronája az emberisteni 
öntudat - más szóval: a világöntudat. 1 '

26  Habár itt, az „Új világkorszak"-ban 
egy lépéssel vissazfelé lép már Aszlányi, még „szégyell őssebbé" teszi materializ-
musát, mondva: „Legkezdetben volt a szellem... önmagából teremtette a lelket 
és az anyagot. . ." - habár misztikus ellentmondásosságában észre sem veszi, 
hogy amikor bizonyítékul önmagát idézi, az 1912-b ől eredő  megállapításait 
idézi, - akkor önmagával, régi önmagával újból összeütközik, bár egyúttal 
vissza is helyezkedik a régi materialista alapra, amely elveti a teremtés szüksé-
gességét.27  Talán az emlékezés a régiekre hozza bele vissza a régi materialistát, 
mert most már új (nem idézett) szövegében is így folytatja: „Az ember még 
nincs sehol. Az isten sincs még sehol!" 28  És az első  embernél: „ . . . a legelső  
Ember a világon, a két-egylelkű  Ember, akinek bal felében az anyag, jobb 
felében a Szellem rajzik keresztáramlásban, kölcsönösségben. .. s most egyszerre 
lett egy csillagokból (anyag), szellemmel megkonstruált Ember - ugyanaz, aki 
Teremtője, Istene és gondviselője a messzi késői korokban létrejött értelmes 
embernek."29  Az anyagot persze „lomha masszának" tartja, de a földön nem 
a létért való küzdelmet, hanem a „tehetetlenek" és a „telhetetlenek" élethalál-
harcát látja: „A »telhetetlenek« léleköl ő , nyomasztó vagyonok nyüge alatt ros-
kadozva . . ." „A »tehetetlenek< pedig... összehoztak egy szociális szervezetet 

és ki tudja, nem a »tehetetlenek« szociális világszervezete váltja-e meg 
végül az anyagba süppedt világot?" 30  Vajon nem a tőke „anyagát" gyűlölteti 
itt meg Aszlányi Dezső  és nem a munka „világszellemét" teszi meg világmeg-
váltónak, istennek, Krisztusnak?! Még akkor is, ha misztikus, istennel való 
viaskodása megkívántatja vele ezt is: „A csont-hústest helyett az égen étertestet 
kell feltételezni, mert az égi Ember testében (?) . . . a materializálódás emberi 

31 tömörségeit nem lehet feltételezni.. ." 
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De hiszen - újabb ellentmondás - „az egész emberiség színe-java 
szükséges ahhoz, hogy az égi Ember (a Kozmosz) egyszer hiánytalan egészében 
kijelenthesse magát (a kinyilatkoztatás értelmében - L. P.)." És megkülönböz-
teti a „túlszellemi, istenszülött embert" az „anyaszült embert ől", aki materia-
lizáltabb é5 egyúttal értelmesebb. A zseni maga is - anyaszülött 32  - és „fel-
fedeztük, hogy isten egy konkrét világlény, egy él ő : égő, csillagokból szer-
kesztett organikus világlény, akinek vérsejtjei csillagokból vannak. .. nem is 
tudjuk ezentúl istent másképp, mint egy testben elképzelni, amelynek köze-
pében szív dobog. . ." 3 Sőt: nem is isten, a szellem teremti már az anyagot, 
nem a szellem materializálódik; az anyag válik szellemivé, spiritualizálódik: 

a várakozás (a mai korban!) Ott van a szemekben, a lelkekben. A kor 
leérkezett a materializáltság legmélyebb fokáig. Innen nincs út lefelé! A meg-
állás halál! Meg kell tehát tenni az els ő  lépést a felhaladásra, a Szellem, illetve 
az Értelem és a Valóság felé!" 34  Ugyanakkor a társadalmi fejl ődés - ugrás-
szerű  is olykor-olykor é5 bels ő  törvényszer űség vezeti, de ugyanakkor egy „Cél 
lépcsőzetes útját követi". 35  

Aszlányi  fajelméletéről később szólok, de egy ebb ől kiszakított rész na-
gyon ide kívánkozik: „ . . . mindazt, amit Isten a maga testéből kihelyezve a 
maga képére teremtett a Földön, egyformán tiszteletben kell részesíteni. . 
és el kell ítélnünk ezért a fajüldözést, a sovinizmust. És tovább: „A fej hiába 
dicsekszik az agyával. Ha el van vágva a nyaktól, akkor nem él... a három 
testtagozat csak együtt é5 egyben adja a törvényt és istent... egymásért vannak 
és egymáshoz tartoznak. . ." —: a testrészek és fajok is. 16  Anyagelvű  az az 
intelem is, amelyet „piciny fiához" intéz: „És imádd az istent - ne elvont 
csodákban - mindenben, mi itt él és mozog. Fiadban és az új jöv őben is, 
mert ők hozzák mindig a holnapot." 7  Sőt: „Az emberi agy azért teremtette 
az Istent, hogy adjon... De enni ne kérjen az Isten!" 38  Materialista Aszlányi 
Dezső  ott is, ahol a magyar társadalmat korholja, mert Adyt kiveti magából 
s csak Herczeg Ferencet méltányolja, aki a „felszínes társadalmi rétegek köl-
tője", vagy ahol lelkesedik 1848-ért, a jobbágyfelszabadításért, de elítéli a t őkés 
rendszer olthatatlan pénzszomját és kultúrsüketségét, mert „a kincsszerzés még 
nem kultúra", holott a cél „A közönséget és a m űvészetet egymáshoz ne-
velni . . ."° 

És ugyanitt: „Különös törvény az, hogy mindig más építi a házat és más 
lakik benne. És, hogy az újathozó elme sohasem magának épít, hanem mindig 
a társadalomnak." 40  Majd önmagát elemezve, jellemezve, prófétásan kiáltja: 
„Nem én beszélek. Én kábult reszketésben várom a fejl ődést. Az Eszme szól: 
Mióta a földi embernek osztályozott társadalma van... Nagy mozdulások 
készülnek. 11 41 

„Ne hidd, hogy az anyagnak nincsen lelke. A melegített szén, a föld-
olaj... lelkét adja neked... a te agyad a tömörítések remeke. Emanációja 
végtelenbe ható... Tömörülsz és megritkulsz, úgy mint az anyag. És a lelked 
megnyilatkozása, a gondolatod: az anyagnak legfinomabb ritkulása. 

Ugyanakkor a társadalomról ilyen felvillanó gondolatokat is lei'r: „Az 
igazi szociális társadalom csak munkát é5 kitartást jutalmaz." De ezért a régiek 
tudták, „hogy a munkának nem erénye a verejték, hanem csak kellemetlen 
következménye" vagy: „Társadalom é5 közönség között az a... különbség, 
hogy az előbbinek rendi rétegeltsége az utóbbiban elmosódik.  ..1143  

„Úr és szolga ott is volt már" - hiszi. „Az egyenl őség" csak gondolat 
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• . .  Az egész világélet épp az  „egyenl&lenségre  Van alapítva".  De  itt  taln  
inkább gondol a testi-szellemi-ténykedésbeli egyenl őtlenségre, p1. amikor így 
folytatja: „Az egyik elfogadja vagy t űri a körülmények parancsát. Alkalmaz-
kodik. A másik lerázza a kész helyzetnek  nyügét  és új helyzetet teremt.  . ."44  

De nem az egyénen múlik azért a változás  -  hanem a törvény- és szükség-
szerűségen: „Nagy általános törvény mindenben, mindenhol... Nem a kertész 
szerencséje vagy ügyessége, hogy igy van. De megérzése és okossága, hogy e 
nagy szép törvényt a maga javára fordítja..." Ezt a mondását  -  akár Marx 
is aláírhatná a társadalmi  kertészekról! 45  És  Aszlányi  hisz benne, várja is a 
nagy kertész eljövetelét: „A történelmi szemlélet nagy vonzással közeledik a 
természettudományi beállítás felé. Nagyszer ű  párzás készül itt... A történetíró 
ne bírája, hanem megért ője legyen a  történéseknek!  Nem az emberek cselek-
szenek.  ..  A természet célt követ, törvény szerint..  .  És az embert tolja a cél-
irányban... Kontinensünk társadalmi kialakulása szemünk el őtt van  . . . 1146 Ő  
maga is megpróbálkozik egy ilyen történetírással, ha azután meg is marad 
a cél felé irányuló sejtelmes kijelentések, kinyilatkoztatások síkján. Azért itt-ott 
meglátja a való tényeket is: Tisza a legfels őbb társadalmi osztály evangéliumát 
hirdette. A széles látókör ű  államférfi szűkebb  rendi  érdekek szolgálatában 
áll... De hiszi, hogy még rálép a „megért ő  megegyezések" útjára, és  -  osz-
tálybékére áhítozó szelleme ezen az úton szívesen követné 

Ennyit mondhatok e helyen  Aszlányi  misztikus, intuitív  materializmusá -
ról  és determinizmusáról. A sz űk tér miatt nem törekedtem teljességre  -  
mégis: lehetetlen itt most megállnom. Rá kell térnem legalább szerz őnk misz-
tikus, látomásos dualizmusára, amely nem csupán a  weiningeri  asszony-ember 
(férfi) princípiumban, de legjellegzetesebb módon éppen faji elméletében nyi-
latkozik meg, amely  -  minden misztikuma ellenére is  -  nála  -  előremutató 
irányúvá válik, soviniszta-ellenessé válik, s úgy érzem: jóval szimpatikusabb 
és átfogóbb ezáltal a  Weiningier  zsidó-ária ellentétpárjánál, még akkor is, ha 
e téren is főleg deduktív intuíciójára hallgat, víziós látomásaira, elvetve szinte  
celjesen  a tapasztalati indukciós módszert, megmaradva a „bet ű  emberének"  -  
a társadalomba olvasztó emberekkel, társakkal kapcsoló „hangot" alig-alig ér-
zékelve, percipiálva. Talán önmagát is a „jöv ő  új  hisztorikusok"  közé számítja, 
akik a nagy történések determinált fonalán haladnak. „És nem istenest meg 
bűnöst keresnek, hanem törvényt látnak minden fordulatban, nem pedig vé-
letlenek találkozását." Nála célja van a fejl ődésnek, céltudatos misztika irá-
nyítja, amivel  -  mint lírikus  -  csak azt mondja, hogy neki magának vannak 
céljai, ő  maga szeretné, ha végre-valahára célba futna a történelmi  fejlődés.48  
De már 1910-ben kimondja: az evolúció a faj é5 hit kereteiben történt. „A faj 
tömörödött később nemzetté és az államhatalom erejével végezte az egybeol-
vasztást. És a hit vallássá vált és itt az egyház lett az összetartó  forma."49  

A  vallásról  (amint a magyarságról és sok egyéb problémáról) itt nem be-
szélhetünk, nem is lényeges, szükséges  Aszlányi  megismeréséhez,  megértsééhež.  
Talán csak egy mondását idézném: „Vallási türelmetlenségr ől szónokoltok és 
a hitvallásokat támadjátok, holott ti is türelmetlenek vagytok, de vallás nél-
kül"°, mert már ebb ől az egy szavából is kiviláglik, hogy az összebékülés a 
célja ezen a téren is. 

A német probléma már kezdett ől fogva kínozta. „Berlin ifjú és er ős"  -  
hallja mindenfelé. Persze, folytatja, „A maga öregségét a maga gyöngülését 
mindenki későn látja meg". De nincs halhatatlan ember é5 halhatatlan nemzet 
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sem. „Csak alkotásban, kultt'irhagyatékban lehet mindkett ő  halhatatlan... Most 
talán a német nemzeté a vezet őszerep... mert nem csupán hadvezére a világ-
társadalomnak, hanem vezényl ője tudományban, kultúrában is... "  - mondja 
1910-ben. 5 ' Talán csak annyit lát meg még ekkor a jöv ő  német problémából: 
„És kívánatos, hogy a németség felhagyjon a magyarságot (siker kilátása nélkül) 
sértő  Alldeutsch törekvésekkel magyar területen." 52  „A szlávokat nem lehet 
gyűlölni... kedvesen ártatlanok. . . "53 De hamarosan folytatni fogja intuitív, 
irracionális elmélkedéseit a német problémáról, az elkésett reneszánsz-népr ől 
akkor, amikor már elbukott az els ő  német Alldeutsch hódítási kísérlet, amikor 
Európa bűnbaknak állította oda népei elé. Akkor Aszlányi - már utólag - 
felfedezte a német hegemónia egykori jogosultságát, nem álmodva meg el őre 
a még szörnyűbb, a tasiszta, második világhódítási kísérletet. És itt, az els ő  
háború utáni zűrzavarban állította fel elméletét a fajokról és azok - integrá-
ciójának szükségszerűségéről és szükségességéről. 

„Róma alapjelleme: egybegyújtó, összeilleszt ő ... a világállam megalakí-
tása". „A görög alapjellem: a felbontás. . .; küldetése: a lomha, élettelen 
(anyag) új életre rázása, a mozgás-nemzés. . . "54 Hasonlóképpen fedezi fel a 
zsidó-keresztény ellentétpárt is: 

„keresztényi: a le/ki teremtés" 
„zsidó: a Lelki indítás (erjeszte's)'.55  

A német fejlődésben elsősorban a lutheri reformációra irányítja figyel-
münekt, annál is inkább, mert a cinquecentóban nem lehet szó még német 
reneszánszról. 56  A német reneszánsz késve érkezett meg, valahol a XVIII—XIX. 
században, Napóleon hatása alatt is, hiszen Napóleon - egy nagy szintézis: 
a görög-római és zsidó-keresztény ellentétpárok szintézise. 57  Azután következett 
az új, a modern ellentétpár: „Paris zerlegt - London eint" (Párizs felbont - 
London egyesrí, akár Róma és Athén egykoron). Párizs felbontó alapeleme a 
pénz, London egyesítő  alapeleme a diplomácia. 58  De Róma és London örököse 
az egyesítésben - a német Berlin, mert szellemi téren is mindent magába szívott; 
Klopstocktól Nietzschéig nagy alkotó zseniket teremtett és ezzel belépett a maga 
külön, megkésett reneszánszába. 5  „Észrevétlenül vált a költők és gondolkodók 
világa a tudósok és technikusok világává." 60  Viszont, meglátja azt is, hogy 
a Dante—Napóleon-i világbirodalom megteremtésére Berlin már II. Vilmos 
idejében is készül és „Minden a militarizmus jegyében áll (itt) ... Az egyén 
szabadsága elveszett... a militarizmus már több mint az állam és egyház, 
már az emberi teljhatalom (Allmacht) megnyilatkozása (Inbegriff). 6 ' Mégis - 
önvédelmi előkészületeknek tartja mindezt. Majd felteszi a kérdést: „Van-e 
bűnös? Talán a világszellem... tehát: Isten. De ki akarná Istent büntetni?" 82  
És valóban: hiszen a világszellem, isten, itt Újra a történelmi szükségszer űség 
misztikus kifejezése csupán. De Vajon: az imperializmus valóban büntethetet-
len fogalom? Igen! Büntethetetlen, de - megszüntethet ő ! Ebben hibázott Asz-
lányi 1922-ben, amikor már London is gondol a megbékülésre Berlinnel?! De 
abban is hibázott, hogy a „militarizmus" meglátása ellenére még mindig a 
költők és bölcsészek reneszánsz-otthonát látta Berlinben és ilyen szavakkal fe-
jezte ezt ki: „Németország szellemi feltámadása teljesen egyjelentés ű  az Embe- 
riség feltámadásával." 63  

Hiszi, hogy „a sovinizmus haldoklik, már csak mesterségesen támogat- 
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ják...,  de nekrológszerűen tárgyalható már mint téma is." Hiszen semmi köze 
az emberi eszményekhez, a hazaszeretethez  -  és csak a németek és franciák 
között van  talaja! 64  Fegyver nem  válthatja  meg az emberiséget, csupán a ma-
gasabb fokú belátás. A népeket, az egyéneket nem lehet b űnbakként üldözni. 
A nagy emberek népük teremtményei, szervei csupán. Ők rázzák fel, indítják 
útjára a lomha  tömeget. 65  Ma, folytatja, a nemzeti és a társadalmi, szociális 
problémák megoldása van napirenden: a szociális problémák jogosultak és 
megoldásuk hozza talán az eljövend ő  békét. 68  

Európa hozhatja a világbékét: „itt épül az Úr országa, amelyre készülni 
kel1.' 167  Ne kutassunk a bűnösök után: „a ma elmúlik, de a holnap meg-
marad." Olvadjanak a népek, a fajok „emberiséggé a történelem tüzében". 
Készen áll már a szocializmus, habár még „lakatlan világépület", de azért ne 
bántsuk a kapitalizmust, mert: „Az okos gyümölcs nem bántja a fát, amely 
létrehozta.  . ."  (Csak kivágja, ha már  korhadozik... -  L. P.)68  És nem is 
tagadja meg apját, így pl. a fajok létezését sem. „Egyenl őség csak a teremtés 
előtt létezett. A teremtés minden létrehívottságában a különböz őség... és a 
fajok tagadása  -  bázisnélküli elmélet", ha célja nemes  is.09  És dedukciós in-
tuitív módszerével teszi hozzá:  „ . . .  minden teremtettségben benne van a sok-
féleség és a különbözőség. Minélfogva kétségtelen, hogy az emberiség a legkü-
lönbözőbb fajok összetételéb ől áll."° És  -  tekintve, hogy a teremtésnek célja 
van  -  és az ember (biológiai egyén) alapja a társadalomnak, emberiségnek: 
egy-egy faj az egyén egy-egy testrészét szimbolizálja: a fehér faj  -  a szellem 
földi materializációja, (a fej, az agy  -  mint testrész); a vörös és sárga faj  -  
a lélek (a szív, mint testrész); a fekete faj  -  az anyag  megtestesülése  (gyomor 
stb. mint testrészek). Viszont mindegyik törzsfajban megvannak az összes fej-
lődési lehetőségek. Bizonyára  Weiningertől  kölcsönözte  Aszlányi  azután kon-
cepcióját, amely szerint a fajok elvegyülnek, míg végül is  n'ndegyikük  a 3-4 
törzsfaj összes tulajdonságait egyesíti magában. Ennek szintén célzatosságot, 
céltudatot (a maga célját, céltudatosságát) tulajdonít. E cél pedig a „távlatok  
közelebbhozása...  ellentétek egyeztetése... az elemiségek feljavítása... és vég-
eredményül minden faj összeadottságából az összes szervek együttesére  bazíro-
zott  emberlények létrehozása." A nagy  szintézis !71 

 

A fajok különben  -  a már ismert Róma—Athén stb. ellentétpár analó-
giájára  -  két alaptípusban integrálódnak. Ez a két népi típus  -  a magnép 
(melynek India a  prototipusa)  és a talajnép (Kínával, mint legjellegzetesebb 
képviselőjével). Könnyen ráismerünk a magnép—talajnép ellentétpárban régi 
ismerősünkre: az asszonyra é5 emberre: ahol az asszony a term ő  (talaj), a 
hím pedig a nemző  princípium. 72  Valószínű, hogy  Aszlányi  ismerte  Oppen-
heimer  elméletét (Az állam, stb.) a paraszti és pásztornépek egyesülésér ől, ál-
lamalakításáról. De a fajok egyforma megbecsülése  -  istenparancs, mert 
mindegyiküknek megvan a rá kiosztott szerepköre az emberi fejl ődésben. He-
lyesen állapítja meg  Finot,  a faji előítéletekről szólva, hogy p1. „ária-népfaj" 
(amellyel annyira dicsekednek egyesek) „soha nem létezett". A fajok különbö-
zősége  -  nem jelent rangsort... a sötét fajok (egykori  -  L. P.) világcivili-
zációjában... benne kellett lennie a fehér és világos, színes fajok színe-javá-
nak.  . ."  —úgy, aminthogy ma Európában is elvegyültek mind a fajok, hogy 
ma az európai világcivilizációt el sem tudnók képzelni az összes fajszínek 
hozzájárulása nélkül. Ezért szent föld Európa, mint a világtörténelem gy űjtő-
medencéje. Ezt tudni kell, mert: „A vihar készül, a vihar jön; de a legnagyobb  
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veszélyt is cl lehet hárítani, ha felismerjük és készülünk  reá.l'74  Európára szava: 
hát  Aszlányi,  csak Európa teremtheti meg az új világot (amely  megoldan:  
mind a faji, mind a szociális problémát!  -  L. P.), míg  Amerika  „egy óriás 
arányú ideálmentes anyagi világot  (A. húzta alá) teremtett és ma  velün  
szemben a gyámatya szerepét játssza". Az egész világ materialistáiból n őt 
ilyenné Amerika és nekünk tiltakozni kell ez ellen. „Ha több lett nálunk  Ame 
rika,  úgy csak anyagiakban lett több." Ázsia több Európánál  -  lélekben 
„Európa értéke azonban egyedülálló szintetikus  érték!" 15  S talán itt  legigazabi  
hogy:  „ . . .  ha a mobilizált társadalom veti ki magából a történelmi szerepl ő  
ket,  akkor.  . .  a történelmet arra kijelölt egyének mobilizálják.  . ' 176 De ez 
faji szintézis  -  áll Oroszországra is, mégis csupán a lelket képvisel ő  kelette  
kapcsolatban: „ez a szlávságba testesült világlélek" az, amely felfrissít és  ni 
vellál.  De hatott rá, mint elindító Napóleon és a francia pénz is, a németség i 
Igy az orosz  -  szinte világszintézisbe futott maga is, és akár Európa, új fej  
lődést  indíthat el  világszerte. 77  

Mert  Aszlányi  a fajok-színek elvegyüléséb ől nyert szintézist tartja az 
fejlődés  megindi'tójának.  (A.  France-t61 tanulta talán, hogy: Az igazság  fehé:  
mert a fehér az összes színek szintézise?!  -  L. P.) Ez annyira áthatja  egés  
valóját, hogy rímes beszédbe kényszeríti: 

„Igy volt biz ez régen 

Új Zene hallatszik: 
Nem bánom a színed 

Nem törődöm vele 
Mely földön születtél 

Új testvért keresek 
Széles e világon 
Bárhol a hazája 
Testvéremül Látom 

Nem bántom a sz:'ned 
Nem bánom kiért élsz 
Nem bántom a hited 
Nem bánom kiért halsz 
Új jel van az égen. . 

A pacifista, humanista  Aszlányi  valóban sokkal, de sokkal többet  nyújtot  
Vajdaságnak, mint azt az őt nem ismerő ,  vérigbántó  Komlós el is tudta kép  
zelni.  
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JEGYZETEK  

Aszlányi Dezső: Szerelem, V. Becskerek, 1924. A hang (37-142. 1.), A visszhang (151-264. 1.) 
Komlós Aladár: Tehetségtelen zsenik. Becsi Magyar  L7jság,  1922. VII. 18. 
Diósy  Gábor: Új Élet,  Osijek, 1922. 
Bégai  Endre: Fáklya, 1922. 
Godányi  Zoltán: Hírlap, 1922. (Mindhárom ismertetése a  Deutschtum,  Eme  Deutung  c. könyvé-

nek. Ez is mindhárom cikk címe.) 
• Kepes  Ferenc: Az asszony. Új Élet,  Osijek, 1922. 
7 SalamonLászló: Megszólal a történelem. Aszlányi Dezs ő  történetfilozófiai tanulmányai. Auróra, 

Nagyvárad, 1922. Mind e kritikákat lásd  Aszlányi  D.: A test, 1923, Kritika címő  részében is 61-74. 1. 
0  Paul Friedricb:  Von neuer Weisheit. Xenien,  1914. jun.-júl. szám. P. F. az 1909-1910-ben meg-

jelent könyveit veszi itt 1914-ben el ő , azzal, hogy keveset írtak róluk, de ez nem rontja könyvei értékét. 
E könyvei:  Die Bibel des  XX.  Jabrbunderts,  1909.  Dresden. - Welterotik, Kosmogonie, Leipzig, 1910. - 
Weltverjüngung, Essays, Leipzig, 1910. 

•  Új  evolu'ciók,  Budapest, Renaissance, 1910. 
Szerelem,  Becskerek, 1925. - Világszerelem, Becskerek, 1925. 

10 Az asszony,  Becskerek, 1922., 81. 1. 
‚  Ugyanott. 

12 A test. Történelmi materializmus, Becskerek, 1923. 
13  Ugyanott, 54. 
‚  Ugyanott, 55. 

15 Ugyanott, 56. 
Ugyanott, Az optimizmus forrása, 1923., 7. 

17 Ugyanott, 8. 
10 Ugyanott, 11. 
19  Ugyanott, 12. 
25 Ugyanott, 17-18. 

Ugyanott, 21. 
ż  Ugyanott, Világszerelem  (1912.b51 származó ismertetés), 21-24. 
„ Szerelem, Becskerek, 1924, 10. 
"  Ugyanott, 14. 
25  Uo., 27. 
t• Világszerelem. Az ember, Az emberiség, Becskerek, 1924, 4. 
07  Uo., 6-7. 

Uo.,  9. 
21  Uo., 11. 
2•  Uo., 20. 
21  Uo., 28. 
32  Uo.,  30-31. 
33  Uo.,  33. 
" Uo., 39. 
35  Uo., 44. 
NUo., 57. 
•‚  U'  evolaciók,  Budapest, Renaissance, 1910. 9. 

0  Uo., 13. 
35  Uo.,  15-21. 
40  Uo.,  25. 
41  Uo.,  41. 
42  Uo., 34-35. 
"Uo., 44-45. 

1  Uo., 57., 59. 
‚ Uo.,  60. 

U  Uo., 60-62. 
„ Uo.,  70-71. 
40 Új  evoluciók,  1910., Bp., 30. 
° Uo.,  30. 

5  Uo., 31. 
‚ Uo., 36. 
02 130,77. 
‚ Uo., 78. 
‚ Das Deużschtum, Becskerek, 1922., 6. (a 

fordításában közlöm.) 
55  Uo., 9. 
„ Uo.  13-14. 
‚ Uo.  17-18. 

58  Uo.,  19. 
‚ Uo.,  20-22. 

•° Uo., 23. Nem ismerhette még 1922-ben s 
und Denker" népe s „Richter und Henker" népévé. 

01  Uo., 24. 
° Uo.,  27. 
° Uo., 31. 
•‚ Uo.,  33-34. 
Is  Uo., 36-37. 
10  Uo., 44. 
•  Szerelem, 1924. II., 267. 
68  Uo.,  269-271. 

német  könyvből vett idézeteket a magam hevenyészett 

későbbi mondást arról, hogyan alakult át a ,Dichter  
(költő  - gondolkodó; bíró - hóhér!) 
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S' Világszerelem, II., Az emberiség, 1925., 45.  
‚° Uo.,  46.  
" Uo.,  47.  
' Uo., 53. 
7'  Uo., 58-59.  

1
60-61. 60-61. 

"Uo.,
, 
 82-83.  

' Uo.,  85. 
17  Uo.,  87-88.  
"  Szerelem, 1924., I., 3-4. (A vers: TESTVÉR 1921- Ml  való.)  

ZUSAM ME  N FA S SUN G 

DESIDER ASZLĂNYI UND DIE IRRATIONELLE DIALEKTIK 

Autor lerikt unsere Aufmerksamkeit zuerst darauf, dass  D. AszMnyi ein „lyrische 
Philosoph" war, den die seelisehe Kris4s zeitlebens nicht verliess, sodass er gezwunger 
ist, auch über Aszlányis Pers őnłichkeit zu schreiben, bevor er auf die Bekanntmachun 
seiner sozialen Konzeptionen überginge. Er spricht sodann über einige seiner ungarischer 
und deutschen Kritiker (Aszlányi publicierte nämlich seine Werke in ungarischer unc 
deutscher Sprache iri Ungarn, Deutschland und Jugoslavien; in Dresden, Leipzig, Buda 
pest und Bečkerek), die sich - mit Ausnalmie von A. Komlós - alle sehr lobend übe: 
ihn geäussert haben. Sodann gibt er eme psychologische Erklärung seines dialektischen 
zugleich aber auch sehr mystischen Irrationalismus, dessen wohl bewusst, er sebr of 
das Sammeln der Daten, das Aufführen der Beweise seiner Theorien auf Andere über 
wäłzte, während ei selbst aber nur die eigene Intitution ab horchte. 

Aszlányi war ein pantheistischer Determinist un d mystischer Dualist zugleich, de 
in so Manchem ein Nachfolger von Weininger ist, der ja auch in dem geschlechtlicher 
und Rassen-Dualismus (z. B. das mdnnliche und weibliche Prinzip in allen Arten de: 
Schaffens: Gatten und Austragen ín der Kunst, Wissenschaft, sogar gesellschaftlichei 
Entwicklung usw.) die Erklärung des gesellschaftlichen Lebens fand. ALles dies wirkte - 
bevor noch der Marxismus, der dialektische und historische Materialismus allgemeii 
bekannt und herrschend wurde - noch überhaupt nicht grotesk. Man fand seine Kori 
zeptionen - in welchen sich Irrationaflsmu.s und Intuition mit dem astronomischeri 
geologischen und biologischen (also.Vulgär=) Materialismus mischten, einfach - tra 
ditionell. Er übte auch eirie Selbstkritik aus, a łs er aussagte: Es gibt keine Bösen un 
keine Bősartigkeit, es gibt keine Sünde, es gibt nur eme gewisse Zurückgebliebenheit, cii 
Zurücksinken auf ältere, niedrigere Kulturstufen! 

Aszlányi war kein Revolutionär, kein  Marxist, er war Bürger; verurteilte aber doci 
den Kapitalismus, da er sich - auch mit terroristischen Mittein-gegen die gesel1schaft łich 
Befruchtung, gegen die befruchtende Revolutioti (Mann und Weibprinzip in der Gc 
sellschaft!) wehrt, - wie ein veraltetes, aitersschwaches Weib, das die Befruchtun 
nicht niehr erträgt, sondern stirbt daran! „So cin altersschwaches Weib ist die heutig1 
Weltgesellchaft" - fällt er das Urteil über den Kapitalismus. Er erkennt die Noth 
wendigkeit der Revolutionen an, bleibt selbst aber (als auch selber „einaltersschwache 
Weib"?!) ein Anhänger des Klassenfriedens und einer vorzeitigen, noch nicht geschaf 
enen Harmonie. Erkennt auch den historischen Materialismus nicht genügend, deshall 
polemisiert, stritet er mit ibm und konstatiert doch zugleich (dasselbe was auch de 
hjstorischer Materialismus!), dass nämlich nur die Einheit von Stoff und Geist ein neue 
Leben schaffen kann. (,‚Begeisterter Stoff" oder aber „Materialisierung des Weltgeistes 
in seiner mystischen Terminologie!). Er glaubt manchmal auch an die Schöpfung, doci 
meint er, dass auch vor der Schöpfung schon eme Ursynthese des Geistes und de 
Stoffes gab, dass also Geist und Materie ewige Kategorien sind. Er verurteilt nur di 
gärizliche Verneinung der Seele und des Geistes im Menschen und iii Geseflschaft. Dci 
Kampf gegeneinander mn der Gesellschaft führen aber die „ohnmächtigen", „unbeholfc 
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nen"  (,‚tehetetlen") und die „Unersáttlichen" (,‚telhetetlen") und eben die Weltorga. 
nisation de „Ohnrnächtigen" wird die Welt erlösen, da sie an cinem egoistischen Ma-
terialismus dirbt. 

Sein eigenartiger „synthetischer" Dualismus offenbart sich auch in seiner Rassen-
theorie. Er erkennt die weisse, die gelbe  und die schwarze Rasse, nicht aber die „arische 
Rasse" an, verurteilt aber eiťzen jeden nationalen oder aber Rassen-Chauvinismus, da er 
doch ein Anhänger des absoluten Friedena und des synthetischen Mitwirkens auch der 
Rassen ist. Er glaubt fest datan, dass nur die Mitwirkens auch der Rassen ist. Er glaubt 
fest daran, dass nur die Mitwirkung aller Rasseri die grosse gesellschaftHche Synthese, 
die neue Gesellschaftsordnung schaffen kann. Ohne die Mitwirkung „Roms" mit 
„Athen", „Londons" mit „Paris", oder aber der Schwarzen mit den Gelben und Weissen 
die neue Geseflschaft nicht kominen kann, wenn er auch, in seinem europäischen Lo-
kalpattiotismus, doch meint, dass Europa auch selbst schon der Schauplatz dieser syn-
thetischer Mitwirkung sein kann, da sich in Europa schon alle Rassen vermischt haben, 
da die Europäer schon ein Product der grossen Rassen-Synthese sind. Auch der Sozia-
lismus steht schon fertig (wohl erst in den Gehirnen), wenn er auch noch ein unbe-
wohntes Weltgebäude ist. Doch schreitet er - als Anhänger des Klassenfriedens, aber 
zugleich auch mit elitet gewissen Dosis von marxistischer Sehkraft vorwärts -: Man 
braucht dein Kapitalismus doch nicht was zuleid zu tun, denn die Frucht kann nicht 
gegen den Baum kärnpfen, der sie gebar. Doch als absoluter Pacifist verurteilt er auch 
den imperialistischen Krieg zugleich! 
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Fried  István 

A SZERENCSÉTLEN LÁNYKA 

(Adatok a szerb népköltészet 
magyar recepciójához) 

A magyar irodalmi népiesség elveinek s gyakorlatának térhódításában fon-
tos szerep jutott a szerb népköltészet témái, m űformái, gondolatvilága  megisme-
résének.'  A magyar irodalom szinte európai színpadra lépése pillanatában ta-
lálkozott a szerb népdalokkal,  balladákkal. 2  A szerb népdal szinte el őbb szólal 
meg a magyar színpadon, mint a  magyar3 ;  s mikor népdalaink, népies énekeink 
még kéziratos daloskönyvekbe rejtve várják feltámadásukat, a szerb népdal át-
ültetése jelenti a népies tónus felé megtett els ő  lépéseket. Kazinczy elfogulatlanul  
-  s tájékozatlanul  -  vallja, hogy a  Hasanaginicá -hoz hasonló érték ű  költői 
művel alig dicsekedhet a magyar múlt (szinte csak Zrínyit tartva méltó ver -
senytársnak), 4  s kissé Kazinczyt s a némethoni lelkesedést visszhangozva Köl-
csey Berzsenyiről írott recenziója bevezetésében megállapítja:  „. . .  ezek a csak-
nem köztünk élő  szerbusok,  a mi Dunánknak, a mi Szávánknak partjain oly  
poétai  lebegéssel, oly makacs kedvvel s oly egyszerű  fennséggel  költik dalaikat, 
mint Anakreón és a  Homeridák".  S a szerb népköltészet „egyszer ű  fenség"-ével 
szemben Balassi Bálint s Gyöngyösi István Is vesztes marad. Ugyanakkor az 
egyre erőteljesebben jelentkez ő  nemzeti öntudat nem engedi meg, hogy Kölcsey 
idézett sorai meg Is jelenjenek, Kazinczy tájékoztatja Kölcseyt: „Ezt én ugyan 
így hiszem és vallom: de a Pestiek, kik irtóztató hazafiak, s az igazat sem 
akarják megvallani, ha az fényt nem vet ránk, meg nem emészthették." A pes-
tieken a Tudományos Gyűjtemény első  szerkesztő  bizottságát, els ősorban a  
nemzetiesedés  ábrándos s túlbuzgó bajnokát,  Hörvát  Istvánt érti Kazinczy, 
kinek túlzott nemzeti öntudatát  Vitkovics  nem győzi ellensúlyozni. A Tudo-
mányos Gyűjtemény első  évfolyamai e szempontból tarka képet nyújtanak:  
Vitkovics  (és részben  Rumy)  szerb irodalmat népszer űsítő, a szerb kulturális 
törekvésekről baráti hangon számot adó értekezései, híradásai mellett durva 
támadás is megjelenik a Magyarországon élő  szláv nemzetiségek kulturális tö-
rekvései  ellen.8  E kettősség majd a  Thaisz  szerkesztette Tudományos Gy űjte-
ményre is jellemz ő  lesz, s részben meghatározójává válik a szlovák—magyar 
kulturális  kapcsolatoknak. 9  

A szerb—magyar irodalmi kapcsolatok viszonylag harmonikus fejl ődése  
Vitkovics  kölcsönösen közvetítő  munkájának eredménye. Háza a szerb s a ma-
gyar írók találkozó helye, egyik ügyvédbojtárja például az a Teodor  Pavlovié,  
aki Kollár szláv kölcsönösségi elméletét vallja, a szerb sajtó terjeszt ője, szer-
kesztője, s Széchenyi István törekvéseinek méltatója, a magyar irodalom tiszte-
lője  - egyszemélyben. 10  De  Vitkovics  fordításaival,  „jószolgálataival"  is sokat 
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tesz a szerb—magyar irodalmi barátságért. Ismeretes, hogyan közvetítette  Mu-
licki  költészetét Kazinczynak, s hogyan ismertette meg  Muickival  Kazinczy 
humanisztikus elképzeléseit. Tudjuk, hogy Kölcsey szerb érdekl ődésében is 
döntő  szerepe volt", sőt  Toldy  Ferenc figyelmét is Ő  hívta föl a németre for-
dított szerb népdalokra:  „Vitkovicstól  kölcsön kaptam  szerbus  énekeket s va-
lami ötöt lefordítottam magam is próbául"  -  tudósítja  Toldy  Ferenc Bajza  
Józsefet. 12  

Vitkovics  saját maga fordította szerb népdalait szívesen énekelgette magyar 
vendégeinek is. Ami feltűnő , hogy fordításai nem követik az eredeti szerb vers-
formát, a magyar népdalok ritmusához, s őt: fordulataihoz idomítja a másfajta 
társadalmi állapotot, másfajta szokásjogot, másfajta hagyományt tükröz ő  szerb 
énekeket. Ha  deseteracban  fordít, akkor verselése csikorgó, nehézkes, „csinált"," 
pedig nyilván ismerte az eredeti szöveghez tartozó eredeti dallamot. Viszont, 
ha „magyaros" alakban tolmácsol, üde, friss, gördülékeny, jóíz ű  sorokban halad 
a költemény. Igaz, magyar mintát  -  Kazinczy  Hasanaginica -átültetését ki-
véve  -  nem láthatott maga el ő tt, s a nemigen kezdeményez ő, inkább a kita-
posott utakon járó  Vitkovics  nem próbálkozhatott 63 költői ösvények felkuta-
tásával. A magyar népdal formáihoz, fordultaihoz tapadása egyben a közve-
tetten érvényesül ő  szerb élményvilág befogadását is megkönnyítette.  Vitkovics 
nm  adta ki minden költeményét, valószín űleg az 1810-es esztend őkben ké-
szen voltak már fordításai. Lehet, hogy próbálkozásaihoz  Vuk Karadžić  első  
köteteinek megjelenése adta a dönt ő  lépést, elképzelhet ő, hogy bécsi  látôgatása 
álkalmával -  mikor  Kopitarral  is személyesen  megismerkedett' 4  -  kapott 
kedvet az eddigi alkalomszerű  s véletlen fordítások helyett a rendszeres tol-
mácsoláshoz. Tény, hogy Kölcsey fordítása  Vitkovics  segítségével készült el.  
Vitkovics  nyilván a  nyersfordítással  szolgált, míg a kidolgozás teljesen Köl-
cseyé, hiszen pontosan illik próbálkozásaiba, mellyel a népies felé szeretné 
az utat törni. „Rác nyelvből" című  átdolgozásának eredetije a  Nesrećna  de-
vojka  (A  szerencstéen leányka),  mely gyakori magyar megjelenésével a  Fanny  
hagyományaival kezdődő  s Vörösmarty: Szép  Ilonká-jával  tetőződő, sír felé  
hervadó  leány szentimentális motívumaival gazdag. Érdemes a szerb eredetit 
idéznünk, hogy aztán magyarításait is szemügyre vehessük:  

Devojka junaku prsten povraćala:  
„Na ti  prsten, mom če, moj  te  rod  ne  ijubi,  
Ni  otac,  ni  majka,  ni  brat,  ni  sestrica;  
Al  me nemoj, mom če,  na  glas iznositi,  

Jer  sam  ja  sirota nesrećna devojka:  
Ja  bosiljak sejem,  menj  pelen nice,  
03  pelen, pelenče, moje gorko cvec'e! 
Tobom će  Se  moji svati  nak  itíti,  
Kád  me stanu tužnu do groba fl05jj15 

IA zűkszavú,  tömör költemény, mely a zárt faluközösség kérlelhetetlen szo-
kásait elfogadó, de e szokásokba belehaló leány tragédiáját szinte az antik 
drámák végzettragédiájának er őltetett menetével bonyolítja elénk. Az els ő  sor 
helyzetkép, megtudjuk az eseményt. Ezután már csak a szerencsétlen leány sza-
vát halljuk: s e szavakból szigorú társadalmi szokást ismerünk meg. A szül ők 
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mást szemeltek ki a leány férjéül, többet nem találkozhatnak, a leánynak meg 
kell őriznie jóhfrét. Az utolsó négy sor el-elfutó sóhaj, a násznép, a  svat-ok 
öröme, vigadozása az 6 halálát jelenti. Sehol egy fölösleges szó, sehol egy dí-
szítésre szolgáló jelz ő . Szinte rideg közlés, s e ridegségen a virágszimbólum 
sem enyhít .Semmi köze Kármán: Fanny hagyományai vagy Karamzin: Sze-
gény Liza vagy Bajza: Ottilia cím ű  szentimentális regényeinek érzelmes, köny-
nyekbe fúló világához (ennek adott Vitkovics is hangot szerbül Kármán-átdol-
gozásában, a Spomen Milice-ben, a Milica emlékezetében). Az önmagát fegyel-
mező, a szokásjogba kényszer űen belenyugvó s csupán halálával lázadó-tiltakozó 
leány di'sztelenebb - s ezért hitelesebb. 

Már Kölcsey átdolgozásábanl 6  megváltozik az eredetiben oly szemléletesen 
érzékelhető  fölfogás. Kölcsey az első  sor helyzetképét négysorosra tágítja, s ez-
által ismétlésre kényszerül. S mert ismétel: halmozni kénytelen a fájdalmat 
kifejező  szavakat, s a leány ismét elmondja, amit már úgy is tudunk. Az eredeti 
9 soros, Kölcsey fordítása 21 sor. Új elem nem található a magyar szövegben, 
inkább az ismétlések, a körülírások b ővítik terjedelmessé. A fordításnak valójá-
ban több köze van Kölcsey „eredeti" költeményeihez, mint a szerb népdalhoz. 
Mindjárt e tolmácsolás szomszédságában találjuk a Róza című  költeményt, 
mely ugyan Bürger: Lenore-jával rokon tematikájú, a benne kifejezett érzések 
azonban hasonló kifejezésekkel, hasonló fordulatokkal mutatják Kök': .j tájé-
kozódását. Majd „A szenved ő" című  szonett következik, melyben ngvallja, 
„nincs, ki szórja széjjel búm homályát, Én szenvedek mélyen s ártatlanul.. .", 
s ez az érzelmi alapállás szintén a szerb dallal mutat közeli rokonságot. „A 
szeszélyes s könny ű  lebegésű  dal" tónusát próbálgatta Kölcsey', a három vers 
három különfél eműfajt, különféle versformát, ám azonos érzelmi hangulatot 
jelent, s az ismétlődő  kifejezések az új költ ői stílus keresésére engednek követ-
keztetni. 

E költeményt Vitkovics is lefordította. Nem tudjuk, hogy mikor. Az 
1823-as első  megjelenésné118  bizonyára korábban, lehetséges, hogy Kölcseyvel 
egy időben. Közös megoldást alig lelünk, talán csak egy helyen: 

Kölcsey: 

Bár ha rózsát  ülteek,  helyére  
Bu's  üröm  vira'gi  termenek.  
Bús  virágok...  

Vitkovics:  

Ha  rózsákat  ültetek is, 
Nem n ő  más, mint üröm, tövis, 
Üröm, üröm,  keseru'  szál...  

Vitkovcs  átültetésének hangulata, versformája azonban alapvet ően más. 
A Jól (kiss4 túl jól) perdül ő  nyolcasok pattogása, a népies kifejezések kissé ke-
resett hasznata (jegykend ő, ne szólj meg, lány. . .)' a poent ćrozott, bár 
messze ne ťi költőietlen befejezés (Téged kalap mellé tesznek, Engem pedig 
sírba visznek) a műköltői ízléssel meghatározott népiesség 1810-es évek világára 
valló fokát mutatják, a „népies dalszerzés"_étbo, melynek Vitkovics mestere 
volt. A népies kifejezések mellett az almanachlíra felé el őre mutató fordulatok 
is föllelhetők Vitkovicsnál (A tavasz sem kedvez nékem, Gyásszal tölti kis 
vidékem). Annyi tény, hogy Vitkovics hatása számottev őnek mondható, fordí-
tásai még halála után is helyet kapnak az Aurórában, s hatással vannak a szerb 
népénekek szellemét, formáját hívebben tolmácsolni szándékozó ifjú Székács 
Józsefre is. E költemény Vitkovics-átírta változata tovább éj a magyar irodalmi 
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köztudatban, s talán nem tévedünk, ha Bajza József egy versének forrását is 
benne látjuk. Bajzától ugyan eleve nem idegen a „szerencsétlen leány" témája. 
Az 1828-as „Lányka  gyötrelme"20  ugyan még goethei indításra vezethet ő  vissza  
(Nur, wer die Sehnsucht kennt... !)‚  de már 1831-es Ilonka című  verse ide-
céloz.21  A költemény befejez ő  szakasza (Hajh gyászvirággal a helyet Meg nem 
jegyezheted, Hol sír ölébe  hamvadoz  Szegény volt kedvesed.) már a  vitkovicsi  
szerb dal hangulatát s gondolatvilágát idézi. Az ugyancsak 1831-es „Lemondás" 
már teljes egészében  vitkovicsi  hatásra  utal.22  Párhuzamul néhány sort idézünk 
csupán:  

Vitkovics:  

Nesze vedd el jegy gyuírudet... 
A tavasz sem kedvez nékem, 
Gyásszal tölti kis vidékem, 
Ha ro'zsa'kat ültetek is, 
Nem n ő  más, mint üröm, tövis, 
Üröm, üröm, keseru szál, 
Belőled még bokréta vál. 
Menyekz ői ékességem 
Te leszesz, ha jön na'sznépem...  

Bajza: 

Vedd e gytrut, ifjú, vedd... 
A jövend ő  bálvilág 
Gyász lett s néma pusztaság... 
Fon jatok szép koszorút, 
Fonjatok, leánykák, 
Halvány rózsaszál legyen 
Benne s rozmarinág; 
Rozmarin, nászpompa-ág; 
Halvány rózsa, s:'rvirág. 
Gyász bokrtéa... 

Tegyük ehhez hozzá, hogy az alaphelyzet is hasonló: a szerencsétlen 
leányka mondja el  Vitkovicsnál  is (nyolcasokban), Bajzánál is (hetes-hatos 
sorokban) bánatát. Ami  Vitkovicsnál  még csak alig jelentkezett, azt Bajzánál 
teljes virulásában szemlélhetjük, ti. az  almanach-líra  túl  édesített,  túl  cukrozott 
ízeit. Hogy e helyzetdal  Vitkovics  fordítását visszhangozza (ha jelent ős változ-
tatásokkal is), azt Bajza a szerb népköltészet iránti érdekl ődésével is magya-
rázhatjuk. Maga is  -  németből  -  megpróbálta a szerb dalok hangját magya-
rul  megszólaltatn,  ám ezen  túl  a népköltészet műköltészetbe emelésének 
kérdése, a népi hang műköltői tolmácsolásának problémája is a szerb népköl-
tészettel kapcsolatban vet ődik föl  -  Bajza József és  Toldy  Ferenc ifjúkori 
levelezésében. Mikor  Toldy  elküldi Bajzának próbálkozásait, Bajza nemtetszését 
fejezi  ki.24  A nyelv darabosságát, mesterkéltségét rója föl barátjának, s e ta-
nácsot adja: „Igyekezzél, barátom, az aljas nyelvet megtanulni, ennek vagy 
híjával, s ezt értve, ezt tudva, mindent fogsz tudni a nyelv körül; szerencsésen 
fogod egyesíteni a  populár tónt  a feszes csinosságú mostani  tónnal."  Az „aljas" 
nyelv kifejezés jól példázza Bajza állásfoglalását, a népköltészetet nem fogadja 
el a maga egyszerűségében,  „populár  tón"-jában,  csupán megnemesítve, a 
költői ízléssel  díszítve  ismeri el jogait. Más kérdés, hogy  Toldy  Ferenc német-
ből készült fordításait messze nem nevezhetjük sikerült tolmácsolásoknak,  Toldy  
költőnek gyönge, verseinek, fordításainak stílusa valóban „mesterkélt". Ám 
válaszlevelében kifejtett álláspontja figyelemre méltó: „A  szerbus  dalokat nem 
fogtad fel belső  tulajdonságaik szerint egészen. Nem tudtad azt, ami rajtok 
az enyém volt, elválasztani attól, ami az övék.  Naívság  és igazság  (Wahrheit) 
bennök  végtelenül sok van, s mást  bennök  sem keresni nem kell, de találhatni 
sem szabad. Hogy a nyelv, úgy, amint te a dalokat vetted, igen is darabos! 
Azt tudom, s  tudám  akkor is, mikor veled  közlém,  de csak pro  tuo usu  voltak 
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azok fordítva, s ha közre bocsátanám, másképp jelennének meg." 25  Toldy itt 
- hibáit elismerve - a „darabos" nyelv jogait hangsúlyozza, a népi költe-
mények tolmácsolásában nem kívánja a m űköltő  beavatkozását. Bajza fordí-
tásai elvei szerint készültek, s bár jóval tehetségesebb költ ő  barátjánál, nem 
jutott közelebb (nem is juthatott!) az eredeti énekek szelleméhez. Toldy át-
ültetései sem értékes - csak érdekes! - darabjai m űfordításunk történetének, 
szemlélete azonban távolabbra vezeti. Teljes elismeréssel tud szólni a népköl-
tészeti alkotásnak tartott királyudvari kéziratról; a szerb népköltészetet, iro-
dalmat folyamatosan ismertette az 1830-as években is 26, majd élete alkonyán 
lelkesen tevékenykedett annak érdekében, hogy Székács József el őször 1836-ban 
megjelent „Szerb népdalok és h ősregék" című  kötete ismét megjelenhessék 27 . 

Talán az volt Toldy előnye, hogy inkább érdeklődött irodalmunk múltja, a 
népköltészettel rokon széphistóriák iránt, míg Bajza inkább elméletileg volt 
képzett, a romantikus irány diadalra jutását inkább polémiával készítette el ő . 
A két barát vitája - melynek ürügye a szerb nékpöltészet tolmácsolása - 
a népiesség irodalomba jutásának fontos állomása. 

Még egy lánccal kapcsolódik Bajza - nem annyira a szerb népköltészet-
hez, mint inkább a népköltészet versformájának hitt tízes trocheusokhoz. A 
sírba hervadó leányka egyik fordításának h ősnője. A „Hableány"-ról szóló 
regét „szerbus manier"-ban szerette volna kidolgozni 28, de nem jutott rá ideje, 
a kéziratot le kellett adnia a szerkeszt őnek. A történet a „szerencsétlen leány" 
motívumát szólaltatja meg, s mint ilyen Vörösmarty költészetére is hatással 
volt. Ezért érdemel figyelmet, s az eredeti szerz ői szándék miatt. 

Vörösmarty költészetében is megvan a hagyománya a sírba hanyatló 
leánynak. Eposzai nőalakjai között is találunk ilyent, de egy rögtönzése is 
árulkodik arról, mi foglalkoztatta 1833-ban. „Az elhagyott lány" 29  a kato-
nának állt ifjú bánkódó kedvesér ől szól ugyan, de befejez ő  sorai igen csak 
emlékeztetnek a szerb népdalban(s magyarításaiban) ábrázolt alaphelyzetre: 

S  e'n  helyette veszend őre 
Búval megyek esküv őre, 
Búval, búval, búbánattal, 
Míg bennem a lélek kihal.  

Vitkovics  dalában is találunk ehhez hasonló sorokat: „Az én voltom boldog-
talan, Bármit tegyek haszontalan... Engem pedig sírba tesznek." 

S néhány hónap múlva megszületik a „Szép Ilonka" 30, mely a reményte-
len szerelmébe belehaló leány legszebben, legdrámaiabban s lélektanilag a leg-
inkább hitelesen megénekelt költeménye; s melynek „tárgytörténetét" kutatva, 
főleg a német irodalom táján bolyongtak a szerz ők. Holott - mint láttuk - 
gazdag magyar hagyomány állt Vörösmarty rendelkezésére. A közvetlen ro-
konságra is találunk példát: 

Kölcsey: Róza. 	 Vörösmarty: Szép Ilonka. 
Hervad, ah, a szép leányka 	Szép Ilonka hervadt sír felé... 
Sír lakóihoz... 

Ám ennél lényegesebb, hogy Vörösmarty e témában is (mint az elszórt 
romantikus törekvéseket tekintve vagy a honfoglalási eposz körüli próbálko- 
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zásokat  számítva) összegez  -  s magasabb fokon kiteljesíti. A magyar Ne -
srećna devojka-val  induló motívumokat  ez  a Vörösmarty-költemény fogja 
egybe, itt kapja meg a téma végs ő  értelmét, e költemény fogalmazza meg a 
legbeszédesebben, s e vers fel ől visszatekintve n ő  meg az elődök próbálkozá-
sainak értelme. Vörösmarty költeménye  -  természetesen  -  több rétegű ; a 
kutatás a vadászkalandon lelt lányka motívumát is rokonította már egy szerb  
népda11a13 '  (Vörösmarty Bajza József németb ől készült magyarítását ismerhette.) 
Ez azonban  túl  merész s valószínűtlen feltevésnek hat. 

A sírba hanyatló boldogtalan leány  útját  kísértük végig Kölcsey egy for-
dításától Vörösmarty remekművéig. E fordítás még a klasszicista stílussal való 
szakítani vágyás jegyében jött létre, az els ő  lépést jelentette  -  Kölcsey szá-
mára  -  a korszerűbb s hajlékonyabb stílus felé. A dal hamarosan népszer ű  
lett, mindegyik fordító egyéniségének megfelel ően tolmácsolta.  Vitkovics  a ma-
gyar népdalhoz s népies m űdalhoz idomította, Bajza az almanachlíra nyelvén írt 
e népdal témájára parafrázist, s míg a híven fordító Székács József megpró-
bálja az eredeti tömörségét, drámaiságát, belehallgatással is sokat sejtet ő  izga-
tottságát érzékeltetni. E  da132  egy  -  költőink körében hamar népszer űvé lett  
-  motívumot népszerűsít, s ez Vörösmartyig is eljut, s segíti egyik legmeg-
rendítőbb műve létrehozásában. 

A dal a szerb népköltészet XIX. század eleji magyar  útját  járja,  tanú-
sítja,  hogy a magyar költők milyen kitűnő  érzékkel figyeltek föl a rokon 
hangra, s gazdagították e rokon hang néhány tanulságával saját költészetüket. 
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Dávid András 

NAGY LAJOS 
KÖLTŐI EMLÉKE 
A DÉLSZLÁV 
ÉNEKHAGYOMÁNYBAN 

I. 

A délszláv  énekhagyomány  régebbi hiteles magyar h ősei közül, a többihez 
viszonyítva, Nagy Lajos király és Kinizsi Pál emlékét  órzi  a legkevesebb ének. 
Az előttünk álló kutatások mindemellett gazdagíthatják még ezt a keretet, jól-
lehet a jelenleg ismert anyag alapján fölvázolható költészeti portréjukat már 
aligha fogják jelent ősebben korrigálni. 

A XVII. századi dalmát költ ők e jelenlegi állapottal szemben arról tanús-
kodnak azonban, hogy Lajos király (1342-1382) a délszláv epikus  énkeha-
gyomány  igen népszerű  hősei közé tartozott.  Gundulić  Ivan  (1589-1638)  
Osman  című  nagyeposzában' ugyanis a korabeli vitézi énekhagyomány legis-
mertebb, leggyakrabban megénekelt személyei között emlegeti a magyar h ősö-
ket. Megemlíti például Szilágyi Mihályt  (Svilojevié Mihajlo),  utána Lajos  (Lau)  
királyról jegyzi meg, hogy harci tetteit meg  Budán2  és Krakkóban történt ko-
ronázását zengik mindenfelé. Ezt követ ően Hunyadinak  (Janko vojevoda),  „a 
magyar korona hűséges őrének", majd Mátyás  (Matijaš)  királynak szentel né-
hány sort.  GunduliĆ  drámaírói vállalkozásának folytatója, az ugyancsak  raguzai  
barokk költő ,  Palmotić  Junije  (1606-1657), terjedelmes magasztaló énekében, 
a  Glasban,  a szerbhorvát hősökkel párhuzamosan dics őíti a magyar hősöket, s 
azoknak az  iepikai  vitézeknek a sorában jelöli meg helyüket, akik az ő  idejé-
ben „szemmel  láthatók" 4,  Vagyis mindenfelé hallani róluk szóló énekeket. Föl-
sorolásában a „dics ő" Jankó vajda  („slavni Janko vojevoda")  kerül a csoport 
élére. Őt követi a még gyermekf ővel királlyá választott Mátyás, utána pedig 
Lajos (Kral  Ludovik)  és Zsigmond (Kral  Šilmondo)  királyról tesz említést. 

Amíg azonban ezek a magyar tárgyú énekek é5 hőseik olyannyira köz-
ismertek és népszerűek lettek, hogy  Gundulić  és  Palmotić  már mint ilyenekre 
utalt rájuk, addig jó néhány  (Gundulić  és  Palmotić  előtti) évtizednek kellett 
eltelnie. Vagyis a magyar hősökről szóló énekeknek a dubrovniki költ őket 
megelőzően legalább egy emberölt ővel előbb is meg kellett lenniük ahhoz, 
hogy a szóban forgó poéták olyan formán rögzítsék epikai meglétüket, aho-
gyan azt a XVII. század els ő  felében keletkezett m űveikben tették.  Gundulić  
és  Palmotić  sorai végeredményben arról tanúskodnak, hogy Nagy Lajosról a 
XV. és XVI. század folyamán a jelenleg ismertnél jóval több délszláv ének 
zengett. 

Legújabban, 1962-ben jegyeztek föl  Vis  szigetén egy Nagy Lajosról szóló 
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nyolcsoros énektöredéket, ami tünetként abbeli reményünket táplálja, hogy 
ehhez a töredékhez hasonlókra vagy teljes szöveg ű  énekekre sikerül majd rá-
bukkanunk a közeljöv őben is a kisebb és f őként eldugottabb adriai szigeteken, 
amelyeken (dacolva az egymást követ ő  évszázadok egykor jeles eseményeket 
feledtető, elsodró forgatagával) napjainkig is makacsul meg őrzött egy rég le-
tűnt költészeti kultúra ízeinek és koloratúrájának néhány morzsája. 

Nagy Lajos Horvátországgal és Dalmáciával, Szerbiával és Boszniával 
létesült kapcsolatai ugyancsak a dalmát költ ők vallomását erősítik. Azt tudni-
illik, hogy a fölsorolt területeken lebonyolított akciói is  hozzájrulhattak  a ne-
véhez fűződő  epikus költői tradíció objektív, külső  előfeltételeinek létrehozá-
sához. 

II. 

Ha most ilyen meggondolással tekintjük át Nagy Lajos délszláv politikai 
kapcsolatait, tudnunk kell, hogy e viszonyulás kritériumát alapvet ően két 
szempont határozza meg. Az egyik a feudális magyar állam fokozódó expan-
ziójára, a másik meg a Velencével folytatott, elhibázott háborúkra utal. Ez 
utóbbiak során Lajos király visszaszerzi a régebben elvesztett adriai tenger-
partot, sőt  -  elismerteti fennhatóságát  Dubrovnikkal  is. Emiatt a szomszédos 
szerb hűbérurakkal bonyolódik majd hosszú ideig tartó csatározásokba. 

A király alig húsz éves, amikor 1345-ben megindítja a ‚nyakas horvát 
kiskirályok megfékezésére és a magyar korona elismertetésére irányuló" akcióit.  

ccse,  Endre király fondorlatos gyilkosságát megtorlandó, két ízben is hada-
kozik Nápoly ellen (1347-48-ban és 1350-ben), miközben  -  mindkét eset-
ben  -  feltétlenül érintenie kellett a délszláv lakosságú területeket. 

Dusán cár  elleni  háborúja (1351-1356) még apjától, Károly Róbert ki-
rálytól (1308-1342) maradt rá örökségül; és  Macsó,  valamint  Sezrémség  el-
nyerését célozta. Így Dusán hatalmának ellensúlyozása érdekében szoros kap-
csolatot teremt a boszniai bánnal,  Stjepan Kotromani ćtyal  (1322-1353), aki 
kitűnő  szövetségesnek bizonyul  Velenoe  ellen is. E kapcsolatokat még szoro-
sabbá teszi Lajos házassága  Kotromanić  leányával, Erzsébettel. A  Kotromnić-
tyal  fönntartott kapcsolatait a kortárs-életíró,  Küküllei János  (1320-1394) is 
följegyzi 1350 és 1389 között keletkezett m űvében: „Végül tanácsot tartva 
főembereivel, lovagjaival és báróival, elhatározta, hogy hadat indít az ellene 
hűtlenkedő  é5 lázadó horvát  Cirjék  fia Gergely és  Nelipic  ellen, akik a szent 
korona rovására Horvátországot, Dalmáciát és Szlavónia nagy részét bitorol-
ták. Megindult nagy haddal és más részek fejedelmeivel, nevezetesen a tekinté-
lyes é5 hatalmas István bosnyák bánnal  -  akinek szépséges leányát, Erzsébet 
asszonyt, a mostani királynét kés őbb házastársul vette  -  Horvátország elfog-
lalására és megvívására. Eljutott  Bihácsig,  é5 tábort vert a közelben, a  Klókot  
nevű  patak forrásánál. E helyen hosszabb ideig tartózkodott seregével, s nem 
indult tovább. "6 

Az 1356-141 1358-ig terjed ő  időköz a velenceiekkel folytatott háború je-
gyében zajlott Dalmácia elnyeréséért. Az akció kedvez ően zárult Nagy Lajos 
számára, ti. Velence lemond Dalmáciáról, a magyar király pedig megkapja 
a  dalmát  tengerpart minden jelent ősebb városát és szigetét.  Névszerint:  Nin,  
Zadar, Skradin, Šibenik, Trogir, Split  és Dubrovnik városát, majd pedig  Osor,  
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Cres, Krk,  Rab,  Pag, BraČ, Hvar  és  Korčula  szigetét. Végeredményben egész 
Horvátország és Dalmácia elismeri hatalmát. 

1358 őszén megkezdi Szerbia elleni újabb háborúját, s a következ ő  esz-
tendőben személyesen vezeti jelentős számú seregét egészen  Siankamenig,  S ez 
alkalommal  Macsót  végérvényesen a saját birodalmához csatolja. A  patarénok  
kiirtását célzó, pontosabban az ilyen címen viselt  1363-as  boszniai  vállalkozása  
azonban nem jár sikerrel, s ezt  Küküllei  is ilyen értelemben rögzíti: „Továbbá 
nagy sereggel küldötte cl a tekintélyes férfiút,  Kont  Miklóst, az ország nádorát, 
és a Krisztusban tisztelendő  atyát, Miklós esztergomi érsek urat országának 
más báróival és lovagjaival Bosznia földjére, mely hasonlóképpen az ország 
koronája alá tartozik, hogy törjék meg néhány lázadó nyakasságát. Ezek be-
nyomulva ostrom alá vették  Zvornik  várát, de nem tudták elfoglalni, s embe-
rekben és hadiszerekben nagy veszteséget szenvedve, elvonultak.  .  

A bolgár trónviszályok ügye  a magyar király intervencióját követően 
azzal fejeződik be, hogy  Szracimir  „cár" magyarországi fogsága után Lajos 
vazallusaként kerül  Vidinbe.  Ezzel egyidőben a  macsói  bánságtól télre 1370 
táján „egy szerb hűbérúr", feltehet ően az 1389-i rigómezei csatában életét 
vesztő  és a délszláv eposzban jelent ős helyet betöltő  Lazar Hrebeljanovi ć8  is 
elismeri fennhatóságát. 

A délszláv területekhez fűződő  akciói, a fölnyomuló török seregek ellen-
súlyozása érdekében hirdetett pápai keresztes hadjárat ellenére is, 1370-nel 
zárulnak, ti. az  olasz és lengyel ügyek annyira lekötik idejét é5 figyelmét, hogy 
a délről egyre határozottabban mutatkozó török veszély már teljes egészében 
kívül esik politikai érdeklődése  fókuszán.9  

Ezek az egymást váltogató: hol kedvez ő, hol pedig kedvezőtlen előjelű  
magyar—délszláv államközi, illetve politikai érintkezések s a velük együtt járó 
művelődési  kápcsolatok,  amelyek kiépítésében a Nagy Lajos környezetében él ő  
délszlávoknak  -  például a királynénak,  Kotromanić  Erzsébetnek vagy a  
krbavai  Novak grófnak stb.  -  is bizonnyal szerepük volt; végeredményben 
olyan légkört teremtettek, amelyben a magyar Lajos királynak nemcsak a 
puszta híre-neve vált közismertté, hanem  -  amint  Gundulić  és  Palmotić  per-
döntően igazolja  -  budai é5 krakkói koronázását és nyilván egyéb vele kap-
csolatos, jelentősnek tekintett eseményt is számon tartottak, híreszteltek, illetve 
megénekeltek. Vegyük tekintetbe azt is, hogy esetleges ihlet ő  mintában vagy 
bizonyos módon ható, indító példában sem lehetett hiány, hiszen Nagy La-
josnak, az egykorú „lovagvilág ideáljának", negyven esztendeig tartó uralma 
alatt (az élénk olasz é5 francia kapcsolatokból adódóan) eleven szellemi élet  
sarjadt. 10  A királyi udvar a feudális lovagi kultúra hordozója, valóságos szín-
helye volt. Ilyen összefüggésben a király tetteinek megörökítésén fáradozott, 
többek között, például  Peter Suchenwirt,  a lovagköltő ; neki dolgozik a rímes 
krónikaíró, Heinrich Mügelnhl,  a  kortárs-életíró, Küküllei János. Meggyesi 
Miklós, a Képes krónika  miniátora,  1370 táján ugyancsak Lajos király ren-
delkezései szerint dolgozik, s Nagy Lajos idejére esik Márton e's György, a 
híres Kolozsvári testvérek (a nagyváradi királyszobrok és a prágai szent 
György alkotói) működése; a királyi lovagvárak épít őjének, Ambrus mester-
nek a ténykedése, valamint más magyar és külföldi fest ők, felolvasók, írók,  
ötvösmesterek  munkálkodása. 

Olyan ihlető  mintára kell gondolnunk egyébként, amilyet a délszláv Nagy 
Sándor-regény példája sugalmaz. E népszer ű  lovagregény 1350 tájáról származó 
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prototípusának szerz őjét Ugyanis egy Lajos udvarában m űködő  klerikus magyar 
nyelvű  munkájában sejtjük, s feltehetően ennek nyomán készült a szerbhorvát, 
majd a bolgár és orosz változat. És nem alaptalan az a föltevés sem, hogy a 
szerbhorvát nyelvű  fordítást Kotromani ć  Erzsébet, Lajos király második fele-
sége, a bosnyák bán leánya szorgalmazhatta 12. A már említett krbavai  Novak 
gróf  (Nowak de Croacia) Budán a király udvari vitézeként él, s „lelke üd-
véért" 1368-ban lemásol egy glagolita misekönyvet, amelyben az els ő  horvát 
nyelvű, vallásos tárgyú verssorok maradtak fönn 13 . 

Az eddigi fejtegetésekb ől következően úgy véljük, hogy a Nagy Lajoshoz 
fűződő  délszláv énekköltészet, illetve délszláv hagyomány kibontakozásához 
megvoltak a kellő  (s a hagyományalakulás szempontjából kedvez ő) társadalmi 
előfeltételek, amelyek megalapozásához a föntebb vázolt államközi kontaktusok 
is kétségtelenül hozzájárultak. 

III. 

Vizsgáljuk most meg, milyen délszláv névformák alakultak ki Nagy Lajos 
megnevezésére. 

A legrégibb okmányokban és szépirodalmi forrásokban Nagy Lajos meg-
nevezésére délszláv területen a  Lauš kialj  névforma terjedt el. Igy például 
Stjepan Ostoja bosnyák király 1400-ból származó adománylevelében (az ado-
mányozó Hrvoja VukČ ić  vajdának ajándékozza Hlivno megyét és Bistrica 
várát) Nagy Lajos régebbi donációiról szólva,  Laus kraijként emlegeti14. A dub-
rovniki városi tanács 1402-ben kelt diplomáciai jegyzékében, amely ugyancsak 
Hrvoja bosnyák vajda számára készült, ismételten a  kraij Lau  névalak fordul 
elő '5. A XVII. századi dalmáciai költők, amint előbb láthattuk, több helyen 
utalnak  Lau kraij  szerepeltetésére a délszláv népköltészetben. Végül az általunk 
bemutatásra és feldolgozásra kerül ő  énekekben a  Lau kraij (ill. Laul bán) és a 
Laus kraj  (e.: Láusz kráj) névalak fordul el ő . 

A fentebbiek alapján leszögezhet ő , hogy a legrégibb hiteles okmányokban, 
az első  költői följegyzésekben, valamint az énekhagyományban meg őrzött és a 
magyar eredetit idéz ő, egységesen használt  Lau kraij  forma a magyar nyelvi 
Lajos névalak származéka, amely els ősorban köznyelvi, illetőleg népnyelvi ala-
kulása lehetett (hiszen a róla szóló énekek meglétét igazoló dalmáciai költ ők 
is ezt a névalakot jegyezték föl, s ilyen formában szerepel a meglev ő  ének-
hagyományban is), de éltek vele - az igényesebb horvátos  Ljudevit  vagy 
franciás  Luj  helyett - az okmányokat kiállító kancelláriák (boszniai és raguzai) 
magiszterei is. 

Iv.  

Amint már jeleztük, Nagy Lajos emlékét a délszláv énekhagyomáriybaii 
kevés szöveg őrzi. Ezek közül négy ének (két egymástól tematikailag eltér ő  
alapszüvegű  darab és ezek egy-egy variánsa) teljes, a legújabban, 1962-ben 
talált szöveg pedig töredékes. Az egymást kiegészít ő  első  két szövegben' 6  a 
többi magyar hőssel foglalkozó énekekben megszokott hősepikai atmoszférának 
híre-nyoma sincs. A véres összeütközések és párviadalok helyett a h űbéri világ 
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csöndesebb, de korántsem megrázkódtatások nélküli panorámája tárul elénk. Az 
ének mindemellett kivételes értéket rejteget magában, hiszen a magyar h ősökről 
szóló délszláv énekhagyomány ritka példáját revelálja, amelyben ily nagysze-
rűen megőrződött a hűbéri viszonyok egyik igen sajátos, mai szemmel nézve 
föltétlenül furcsa szokásjog emléke. E szokásjog értelmében az utazó király-
nak és kíséretének Ugyanis teljes ellátás járt, s tegyük hozzá minden ilyen 
esetben az ellátáshoz tartozott, egyebek között, egy-egy szép asszony j517• 

A királyi vendéglátással járó, mégszégyeni't ő  szokásjog emléke képezi 
tehát e darabok tárgyi alapját, s erre épül a kedves történet naív és már a 
népéletet tükröző  szemléletmódja, amely a rokoni kötelékeket a legmagaszto-
sabb, egyúttal sérthetetlen erkölcsi normának tekinti. Az ének f őúri asszonya 
ezt a népéletben gyökerező  normát ragadja meg azzal a céllal, hogy túljárjon 
a király eszén, illetve meghiúsi'tsa a közvetlen veszély lehet őségét. 

Lássuk azonban az ének alapszövegét els ő  ízben itt közölt magyar nyelv ű  
fordításával együtt: 

1. Narasla je lovorika 1. Magasra nőtt Ím a babér 
Na srid grada Dubrovnika. Dubrovnik város közepén. 
Skupila  se sva gospoda, Összegy ť ltek  mind az urak, 
Tate veće uČiniše:  És tanácskozásba fogtak: 

5. Kako primit Lauš-kralja. 5. Mint fogadják Laus királyt. 
U kog dvori pronajlipši, Kinek legszebb palotája, 
U kog huba ponajlipša, Kinek legszebb a kedvese, 
Unde će krahj večerati,  Király ott fog vacsorázni, 
S hjubom no ćca noćevati. Kedvessel éjt éjszakázni. 

10. S  nogom  na  noga stadole, 10. Ekkor aztán talpra szöktek, 
Na Pavia oko vrgoše: És Paviera tekintettek: 
U Pavla dvori najlip.i, Pavle  palotája legszebb, 
U Pavla ljuba najlipša; Pavhe  kedvese is legszebb; 
Unde Će kraij večerati,  Király Ott fog vacsorázni, 

15. S ljubom no ćcu noćevatj. 15. Kedvessel éjt éjszakázni. 
Kada zaČu miadi Pavie,  Hogy ezt hallá ifjú Pavle, 
Zlovoljno konja osedla,  Lovát kedvetlen nyergeli, 
I bila dvoru ošeta. Titját  haza/elé veszi. 
S dalek' ga ljuba ugleda, Kedvese messzir ől látja, 

20. Prid njega miada išeta. 20. Elé, ifjú, kisétála. 
Dobro mu konja primala,  Jó lovát tőle fogadja. 
Ter miada Pavla govori:  S Paviehoz imigyen szóla: 
„Što si  mi, Pavle, ziovoljan? „Mi szegte kedved, jó Pavle? 
Ali si s konja umoran?" Lovaglás fárasztott-é el?" 

25. Ziovoljan Pavie govori: 25. Kedvetlen Pavie fölfelel: 
„Nisam  ti s konja umoran." „Lovaglás nem /árasztott el." 
„Ali si grad izgubio?" „Avagy tán várat vesztettél?" 
„Niti smo grad izgubili,  „Sem várat nem veszítettünk. 
Jadna  se lipa rodila! Rosszkor születtél ily szépnek!' 

30. Ovde će kralj večerat, 30. Király itt fog vacsorázni, 
I s tobom, ljubo, no ćivat." Es veled éjt éjszakázni." 
Ona mu miada govori:  Ő  meg, az ifjú, jöhfelel: 
„MuČi,  ne boj se, Pavle moj! „Hallgass, ne retteg), jó Pavle! 
Skoro sam Čedo rodila,  A minap csecsem őt szültem, 
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35. Mali ga nisam krstila; 35. Keresztvízre még nem küldtem; 
Ja ću ga zvati za kuma." Felkérem őt majd komának." 
Oni  mi tako govore, Szót szóba még így öltenek, 
Uto  mi dodje Laaš-kralj; És megjő  már Laus király. 
Dobra mu konja fatala, Jó lovát tőle átveszi, 

40. Za zdravlje njega pitala: 40. Majd egészségét kérdezi: 
„Dobro  mi došo, kume moj! „Legjobbkor jöttél kománk! 
S koro sam Čedo rodila, A minap csecsem őt szültem, 
Mali ga nisam krstila; Keresztvízre még nem küldtem; 
Ti ćeJ mi biti za kuma." Te legyél mostan a koma." 

45. Kada to zaéu kralju miad, 45. Hogy ifjú király ezt hallá, 
Unda on Bogu  zajali: Istennek hálákat rebg: 
„Hvala  ti budi, Bože moj! „Ó, hála néked, Istenem! 
Gdigod sam tio ljubiti,  Ahol csak csókra Vágytam én, 
Unde me zovu za kuma."  Ottan komának hívtanak." 

Az ének a feudális életszemlélet tipikus példáját villantja föl abban a nég 
sornyi mondanivalóban, amikor a feleség (a h űbérúr neje!) csüggedt férjér,  
pillant, és a hűbéri életfelfogás kategóriáiban gondolkodva, úgy véli, ura ross 
kedvének csupán két oka lehet: vagy a lovaglás bágyasztotta cl, vagy egy vár 
vz'va'ssal kapcsolatos fáradozását nem koronázta siker. Ezt követ ően a (hűbérúr! 
férj rövid, tömör válasza (,‚Sem várat nem veszítettünk"), a különösen figye 
lemre méltó többes szám súlyos é5 kell ő  helyen történt, találó alkalmazásával 
a királyi vazallust, esetleg egy bárói liga szövetségesét állítja elénk. 

A darab esztétikai varázsát fokozza a tiszta rímelés ű  és a rímtelenii 
döccenő  sorok muzsikájából kicsendül ő  darabosság, amit a ritka tömörség 
párbeszédek és ismétlések balladai színezete árnyal. És, amint már föntebl 
érintettük, megkülönböztető  figyelmet érdemel az ének h űbéri é5 népi élet 
szemléletet tükröz ő  mozzanatainak párhuzamos egymásmelletisége, vagyis a 
erre utaló elemek sikeres egybeforrasztása. 

Ugyanezt a témát fejti ki valamivel rövidebben a Vuk Karadži ć  ének 
gyűjtemény V. kötetében található Kral) i Ijubi Paviova  (A király és Pavl 
hitvese) című  énekls, amely egyben a hagyományozás folyamán keletkez ő  é 
a változatképződéssel igen gyakran együtt járó felhígulás tüneteire figyelmez 
tet. A megszégyenít ő  szokásjog itt is az ének tengelyében marad, de az éne 
kesek ezt már nem Lajos királyhoz, hanem egy (immár fiktív) „KIRÁLY"-ho: 
fűzik, a cselekményt pedig nem kötik sem Dubrovnikhoz, sem más közelebb 
ről meghatározható helyhez. A súlyos gonddal haza érkez ő  férj itt is ugyan 
csak  Pavie,  a találékony s a veszélyt ötletesen elhárító feleségnek pedig má 
neve van (Mara). A h űbéri életszemléletnek azok a jellegzetes momentum 
azonban, amelyekre az első  ének esetében külön is fölhívtuk a figyelmet, iti 
a változatban teljesen hiányoznak. 

Ez az énekvariáns, véleményünk szerint, a Nagy Lajosról alakult ének 
hagyomány olyan későbbi fázisát jelzi, amikor (a magyar) Lajos király má 
sem az énekesek, sem az énekeket meghallgató közönség tudatában nem idézet 
föl konkrét, aktuális és valamilyen szempontból izgalmas emlékeket vagy ezek 
nek megfelelő  képzettársításokat. Ezzel szemben maga a szituáció, a benn 
jelentkező  sajátos veszéllyel é5 annak ügyes és tetszet ős elhárításával, bizonyul 
érdemesnek a meg őrzésre és továbbhagyományozásra. Az ilyképpen hiányz 
tartalmi telítettség Lajos király nevének teljes elhanyagolását, az énekszövegb 
való kihagyását eredményezhette, noha még nem következett be az a pillanai 
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tmikor  az énekesek, énekhagyományozók már más, újabb é5 ezért konkrétnak  
rzett  személyhez kötötték volna e szüzsét. 

Ilyen meggondolások alapján érthet őbbnek tűnik, hogy a dalmát költők  
dején,  a XVII.. században, a Nagy Lajoshoz fűződő  délszláv énekhagyomány  
nég  igen gazdag lehetett, míg a rendszeres gy űjtések időpontjáig zöme fele -
Jésbe  merült, elveszett, illetve a fönti variáns alakulásához hasonlóan (a Nagy  
.ajoshoz  kapcsolódó hagyomány attribútumai híján)  -  elvesztve konkrét  vo-
iásait, vagy fölszívódva más epikus hősök tradíciójába  -  hagyományozódott  
:ovább.  

A soron következő, harmadik (és negyedik)  énekl9  motívumai alapján  
emptei Névtelenünk 1570-bő l származó Az Béla királyrul ér az Bankó  Ieá-

zyáro'l  szóló, egyébként horvát eredet ű  széphistóriánk  néhány  fordulatát idézi. 
szerbhorvát énekben  Ivan  bán ugyanis vitézi alapkellékeire: pénzére, pari -

)ájára  és fegyverére fogad  Laus  bánnal, mert ez azt állítja, hogy húgát,  Jelicát 
lem  merné az erdei forráshoz küldeni, ti. Lajos fölismerné és körülcsókolná.  
elica  azonban férfi ruhát  („ruo junačko")  kér bátyjától, vitéznek öltözik, s  
gy  megy a forráshoz, ahol homlokáról fölbillenti kalpagját, mosdás közben föl -
edi  arcát; kardot ránt, amelyen apja neve látható, majd otthonáig kísérteti  
nagát  a bánnal.  És  amiért Lajos közben nem ismeri föl, szívb ől kikacagja. 

A  Vuk yűjteményében alapszövegként szerepl ő  (alább „B" jelzés ű)  ének-g 
 -  amely, véleményünk szerint, az el őbb ismertetett (alább „A" jelzés ű)  

larab  témájának igénytelenebb parafrázisa  -  a cselekmény lényegesen  elna-
;yoltabb, ii  a leány felismerési lehetőségei Vagyis a cselekmény gerincét  ké-
>ező  motívumok nincsenek részletesen kifejtve. A bán pedig minden közelebbi  
neghatározás  nélkül, itt már fiktív  bánként  szerepel. 

A „B" jelzésű  variáns a föntebb ismertetett els ő  énektémának a  Krali i 
jubi Paviova  című  darabjával kapcsolatosan vázolt tüneteket ismétli. Az „A"  
elzésű  ének témája Ugyanis hagyományozódott még, de már fölhígultabb jel-
egű  énekekben, amelyek kialakításakor az énekesek a történet f ő  mozzanatainál 
jelen esetben a leány felismerési lehet őségeinél) sem időznek már hosszabban. 

távolabbi múlt énekhőseinek nevét vagy állandósult közhelyként emlegetik,  
,agy  éppen a régiségük folytán hiányzó konkrét telítettség miatt hanyagolják,  
nás  névvel helyettesítik, esetleg kihagyják. Az így létrejött változatok a régibb 
s ezért eredetibb szöveggel szemben rendszerint lazább szerkezet űek,  kötetle-
tebbek  a  fabliau  ismertetésében, s a szerepl ő  főhős személyének é5 a történés  
elyének  önkényes változtatásával vagy teljes elhanyagolásával  (dekonkretizá-
sával)  az eredetibbhez viszonyítva igénytelenebbek. 

Alábbi két énekváltozatunk közül a „B" jelzés ű  mindenben ezt a  folya-
aatot  látszik szemléltetni. A két variáns között ilyen alapon tapasztalható  
iinőségi  különbségeket, motívumaik er őteljesebb, illetve felszínesebb  kidolgo-
ását  egyébként szövegeik párhuzamos  öszevetése  útján figyelhetjük meg a  leg-
eljesebben:  

‚‚A" 	 ‚‚B"  

Veseo  ide  Ivan ban, 
veseo  ide na  divan, 
nevesô doma dolazi. 
Pita ga sestra Jelica: 
„Tako  ti boga,  Ivan-ban', 
veseo ideš  na  divan, 

Veseo Pavie  na  divan,  
a  neveseo  s  divana. 
Išeta pred njeg Jelena, 
Jelena, sestra rodjena, 
da bratu konja privati, 
bratac joj Pavie govori  
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nevesd doma dolaziš!" „Tamo ‚potamo, Jelena, 
Ivan-ban sestri besedi: Jelena, sestro rodjena!" 
„Oj, sestro moja, Jelice, Jelena bratu govori: 
kako ću  biti veseo, „Tako  ti boga, miad Pavie, 
kad sam  se juČe kladio miad Pavie, brate rodjeni! 
sa onim miadim Lauš-ban'  o Čem gospoda divane?" - 
• moga konja dorata,  „O Čem gospoda divane, 
• moja sabija očina veé  o tebika Jelena, 
(u ajoj je ime očino), o tvojoj lepoj lepoti, 
o trista žuti dukata, o tvojoj mudroj mudrosti! 
da  te ja ne smem poslati I sam se bane opkiadi 
kroz Bršljan, goru zelena,  u sedam beli gradova 
na onu vodu studenu, i  trista žati dukata, 
da ladne vode zaitil, - da  nem smeš i ći, Jelena, 
da Će  te miada poznati, kroz Miii jen goru na vodu." 
oće  te miadu ijubiti?" Jelena  mi se nasmeja, 
Jelica bracu govori: pa bratu Pavlu besedi: 
„Tako  ti boga, Ivane, „Ne boj Se, brate, ti bana, 
Ivane, brate rodjeni! što bane tako besedi!  
kapui mi ruo junačko: Veé daj  mi ruo katansko, 
na glavu kalpak samurli, i  daj  mi  konja alata, 
pali  mi sabiju očinu, i  do dva druga bradata, 
sedlaj  mi konja dorata, de se ja, brate, obučem, 
meći  mi kaipak na giava, da  i ja idem na divan, 
za. kalpak  perje veliko, da  i ja malo poslalam 
i  daj mi trista dukata!" o Čem gospoda divane." 
Opremi  mi se Jelica: Jelena  mi se obuče 
obuče ruo junaČko,  u ono ruo katansko, 
na giavu kalpak samurli, i  metnu kaipak na glavu; 
za kalpak  perje veliko, na giava kalpak dugački, 
pripasa sablju očinu;  i  britka sabiju az bedra; 
posede konja dorata, pa onda ode kroz goru. 
pa ade pravo  u gora, A kada beše sred gore, 
kroz Bruljan, gora zelenu, ona  mi bana susrete 
na ona voda studenu. koji  se za nju opkiadi 
Ali na vodi Laus'-ban u sedam beli gradova 
i  čekaJela Ivina, i  trista žuti dukata; 
Ivana bana sestricu. izdalek' joj  se ukioni, 
Kad ga je Jela videla, izbiiza joj  se pokloni, 
a ona konja razigra, i a ruku je celiva 
na oči kalpak namiče, i u to desno koleno. 
božju  ma pomoć  naziva: Bo'ju  ma pomo ć  naziva: 
„J3ožja  ti pomoć, Lauš-ban'! „Božja  ti pomo ć, miad bane!" 
Koga  ti Čekaš u gori A bane njojzi besedi: 
kod ove vode studene?" „Dao  bog dobro, carević!" 
Laui-ban njojzi besedi:  A ona njemu besedi: 
„Ja Čekam iepu Jelica, „Tako  ti boga, miad bane, 
Ivana bana sestricu."  ima li gdegod devojka 
Kad reči Jela razabra, koja je  na me prikladna?" 
podigla kalpak sa Ma, „Tako  mi boga, careviĆ', 
grotom  se miada nasmeja; imade jedna devokja: 
Laul-ban  ne mož' da pozna, lepoga Pavia sestrica, 
Jela je mudra, premudra, njojzi je ime Jelena, 
pa ona banu besedi: ona je  na te prikladna." 

ti boga, Lauš-ban'! „Tako  „Tako  ti boga, miad bane, 
rad bi  se junak ženiti, odvedi mene do dvora 
bi  1' mogo Jela videti? tepoga Pavia sestrice!" 
Rad bi je junak prosio." Odvede  mije mlad bane 
Laus'-ban  leli govori: do dvora sestre Paviove, 
Prodji  se, brate neznani! bele joj dvore otvori 
Ne mo'š je miada videti, i u dvore je upusti. 
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kamol' za  7juha dobiti." 
Opet ga Jela zapita: 
Tako ti boga, Lauš-ban'! 
oće li Jela zaista 
u Bršljan, goru zelena, 
na onu vodu studenu, 
da ladne vode zaiti?" 
Lauš-ban Jeli goovri: 
„Ja sam je dosad Čekao." 
Tad Jela bana besedi: 
„Dajder  mi onu tikvicu, 
da ladne vode zaitim 
i belo lice umijem." 
Lauš-ban dade tikvica, 
Telica vode zaiti, 
pak belo lice umiva; 
Lauš-ban  s njome besedi, 
Pa ne mož' Jelzi da pozna. 
Jela Se tome smejala, 
pa svoga konja razigra, 
potre sablju očinu,  
na njoj je ime očino; 
Lauš-ban ne mo' da pozna. 
Opet mu Jela besedi: 
„Tako  fi boga, Lauu-ban'! 
vodi me Sestri Ivinoj, 
ne bil' je miada video, 
nožda će poĆi nasusret. 
Ako li foga ne bude, 
a ja éti koga moliti 
neka me banu odvede; 
daĆu mu trista dukata." 
Kad Laul reči razabra, 
leli se smerno pokloni: 
„Ja éti te, brate, odvesti." 
Vodi je đvoru Ivinom; 
a kad su bili u dvore, 
skoČila s konja Jelica, 
7vana bana sestrica, 
Lauš-banu se poklanja, 
grotom se njemu nasmeja: 
„Tako ti boga, Lauš-ban'! 
nisi me mogo poznati 
na mome konja dorata, 
p0  mojoj sabíji očinoj 
(na njoj je ime očino), 
P0  mojitn &irnim o čima, 
p0  mojim belim rukama?" 
Besedi njojzi Laul-ban: 
„Nije  mi  žao dorata, 
ni tvoje sabije očine, 
ni tvoji cmi o Čiju, 
a kamol' trista dukata! 
veé mi je žao sramote, 
što me  fi  danas prevari." 

Ali mi veli Jelena, 
lepoga Pavla sestmica: 
„Mala  fi vala, miad bane! 
Nij' ovo miadi carevié, 
veĆe je ovo Jelena, 
lepoga Pavia sestrica, 
što  se fi  za nju opkladi 
u  sedam beli gradova 
i trista žufi dukata." 
Pljesnu  se rukom mlad bane: 
„A jao tnene do boga! 
Nije me niko prevar'o, 
do danas jedna devojka, 
lepoga Pavia sestrica; 
nije  mi žao ni Maga, 
veće mi žao sramote." 

A nálunk alapszövegként szerepl ő  (bal oldali oszlopban közölt), „A" jelzés ű  
ének motívumai, amint föntebb is jeleztük, a Béla királyról és Bankó leányáról 
szóló széphistória motívumaival rokoníthatók, amennyiben a széphistóriában 
és a Vuk-közölte, Lajos királyról szóló énekben is a cselekmény két hasonló- 
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képpen  kialakított, egyenérték ű  szereplő  köré rendez ődik: az egyik oldalon 
egy magyar király (Béla, ill. Lajos), a másikon meg egy nemes leány (Bankó 
leánya, ill. Ivan vagy Pavie bán húga) személye köré. A leány a széphistóriá-
ban is meg a szerbhorvát énekben is vitéznek öltözik (amiért például a 
jelzésű  szövegben a bán „cárfinak" gondolja), s a királyhoz (ill. bánhoz) megy, 
aki azonban képtelen leleplezni következetes furfangosságát. A magyar széphis-
tóriában Bankó leánya négy ízben állja ki a próbát, s amint a vitézek mondják: 

Az  cílhoz  lövésben 5  mindket  meggy őze, 
A  pályafutásban  abban is meggy őze, 
Az  k őhajításban  is felette meggy őze, 
A boritalban is ő  minket  megnyere. 21  

(A királynak e próbák mellett van egy el őzetes és egy a talányt eldönteni 
igyekvő  próbatétele is, amikor Bankó leányának ti. orsó é5 fegyver között kell 
választania, illetve amikor fürdenie kellene a többi vitézzel együtt, s ezt azzal 
hárítja el, hogy atyja birtokait török-tatár dúlta, tehát haladéktalanul haza 
kell mennie.) 

A szerbhorvát énekben a leány ugyancsak négyszer nyújt lehet őséget arra, 
hogy Laus bán fölismerje. Kifejletként a széphistóriában is és a szerbhorvát 
énekben is, a próbatételek ellenére, a király (ill. bán) kudarcot vall; a leány 
Ugyanis minden esetben ügyesen, ötletesen túljár az eszén. 

Említsük meg még azt is, hogy a magyar széphistóriának megfelel ően az 
„A" jelzésű  szerbhorvát énekben is jóíz ű , felszabadultan kirobbanó kacagás 
kíséri a leány sikeres ügyeskedését. A vén Bankó Ugyanis „nagy fenn  hahotta'-
val  azon (ti. a próbatételek sikeres megvalósításán) nevet vala", amikor leánya 
„minden ő  járását őneki megmondta". A szerbhorvát énekben pedig maga a 
leány kacag a bánon:  „grotom  Se  miada nasmeja;" . . .  (hahotázva nevetett), 
„Jela  se  tome smejala,". . .‚ „grotom  se  njemu nasmeja ť'.  

A szövegek vázlatos párhuzamba állítása után motívumbeli érintkezései-
ket így foglalhatnánk össze: 

-  A Nagy  Lajosro'l  szóló szerbhorvát énekben, valamint a Béla 
királyról és Bankó leányáról szóló magyar  széphistóriában  is egy ne-
mes leány öltözik férfi ruhába. (A férfi ruhába öltözött n ő  motívuma 
egyébként igen gyakori a délszláv epikus énekhagyományban, és ma-
gában véve nem is szolgálhatna kell ő  alapul a szerbhorvát ének és 
a magyar széphistória motívumainak rokonításához.) 

-  A leány azzal a céllal álcázza magát ifjú vitéznek, hogy ily 
módon észrevétlenül és akadálytalanul juthasson a bán (király) elé, 
s az férfinak  higyje.  (Ezzel a konkrét célkit űzéssel különül el a szerb-
horvát ének számos társától, amelyekben csupán a férfi ruhába öltö-
zött nő  motívumával találkozunk, s az átöltözés egészen más indíté-
kaival. A szerbhorvát ének motívumai így éppen ezzel a fordulattal 
kapcsolódnak a magyar széphistóriáéhoz rokonítható motívumokhoz.) 

-  A „huszár ruhába"  („ruo junac'ko", „ruo katansko")  öltözött 
leány a mindenképpen merész játékot egy magyar királlyal (illetve 
bánnal) szemben vállalja.  

-  A magyar bán (király) elé ilyképpen és ilyen céllal jutó 
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„vitéz  ifju”  sikerrel állja lej a próbatételeket, anélkül hogy a bán 
fölismerne', illetve kiderítené leány voltát. (Bankó leánya a magyar  
széphistóriában  a négy fő  próbatételt  „frfi  módra" oldja meg, a 
szerbhorvát ének  Jelicája  pedig négyszer ad Lehetőséget arra, hogy  
Laus  bán fölismerhesse.)  

-  A katonaruhás leány tehát kiváló leleményességgel és egy- 
értelmű  sikerrel kerekedik fölül a magyar bánon (királyon). 

-  A magyar bán (király) igyekezete, hogy fölismerje a leányt, 
dugába dől, amiért méltán ki is kacagják. (A  mgayar  széphistóriában 
a vén Bankó  „hahottázik",  a szerbhorvát énekben maga a leány.) 

Mindezek után meg kell jegyeznünk azt is, hogy a magyar széphistória 
és a szerbhorvát ének motívumai annál is inkább rokoníthatók, mert  Semptei  
Névtelenünk  „horváttul  magyarra  fordétva"  művét, feltehetően nem mai ér-
telemben eszközöl „szövegh ű" vagyis gondolatot gondolattal, sort sorral vissza-
adó fordítást, hanem szabadon él a horvát nyelv ű  fabliau  motívumaival vagy  
moti'vumbeli lehet őségeivel, ami  -  egyéb okok mellett  -  magyarázatul szol-
gálhat arra, miért nyomozzuk mindmáig is, mondhatni csekély eredménnyel, 
a magyar széphistória teljes és közvetlenül horvát  „eredetijét". 22  

Szóljunk most néhány szót a töredékes énekszövegr ől is. Legelőször azon-
ban idézzük a verssorokat: 

V Pavla bôna sestrica, 
kakono mirna celica, 
nju  mije prosi devet bo'n, 
dvonajsti mladi targovac, 
trinosti miodi Laus kráj. 
Pavle je  ne dâ nikomu, 
nego je darzi u dvore, 
za lipe dike njegove. 

Jó Pavle bánnak Szép húga, 
mint csöndes méhe olyan a', 
Őt nékem kilenc bán kéri, 
tizenkettedik jó kalmár, 
tizenharmadik Lausz kráj. 
Pavie biz' egynek se adja, 
házában, magánál tartja, 
hogy véle büszkélkedhessen. 

Az összesen nyolc sornyi töredékb ől adódó következtetések semmiképpen 
sem lehetnek teljes érvény űek, mert egy bizonnyal  terjedelmesebb  darabnak a 
hagyomány konzerváló zátonyára futott része el őtt állunk csupán. Abszolút 
biztonsággal ugyanis még az sem állapítható meg, hogy a fragmentum az egy-
kori teljes szöveg kezd ő, záró vagy egyéb része lehetett-e. A hasonlóképpen 
induló szerbhorvát darabok  alapján23  mindemellett föltételezhetjük, hogy e tö-
redék egy hosszabb ének els ő  részeként fogható fel, amely a cselekmény további 
bonyolódása folyamán  -  például a felsorolt szerepl őkkel (kilenc bán, a kal-
már és  Lausz  király) szemben  -  egy újabb személyt von be, aki a megneve-
zett kérők ellenében, valami úton-módon, végül is elnyeri a leány kezét. Az 
analógiaként szolgáló darabok tanúsága szerint e töredék esetleg azzal folyta-
tódott, hogy éppen maga  Pavle  bán vetett szemet saját testvérhúgára. Ez eset-
ben, az ilyen tárgyú énekek epilógusának  mefgelelően,  vagy a leány öngyilkos-
ságával zárul a történet, vagy azzal, hogy az elkeseredett leányka öli meg 
szerelmi vágyaiban vakmer ő  testvérbátyját. 

A szöveg följegyzője,  Delorko Olinko24  ugyancsak egy időközben elfele-
dett, hosszabb ének önállósult töredékét sejti a ránk maradt sorokban. Az ön-
állósulást viszont a fragmentum bizonyos fokú kereksége eredményezhette. Az 
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énekes rögzítő  figyelmét tudniillik a hosszadalmasabb darab helyett vagy öt-
letszerűen,  véletlenül ragadta meg ez a rész, vagy szándékosan é5 tudatosan 
éppen ezt a részt tartotta meg emlékezetében a szövegrész lírai dalokat idéz ő  
kereksége folytán. 

Az  énekszöegek  olvasása közben bizonyára fölfigyeltünk arra, hogy a 
királlyal párhuzamos ellenpólus  férfiszereplője Pavie  bán (egy énekben  Ivan  
bán).  Laus  király Ugyanis vagy a bán feleségét óhajtja egy éjszakára, vagy 
húgát  szeretné  nőül venni, de fáradozása mindkét esetben (a töredékben mu-
tatkozó jelek szerint is) medd ő  marad. Lehet puszta véletlen m űve, hogy a 
szövegekben  Pavie  bán kerül párhuzamos relációba a királlyal, s ezt több 
szöveg híján nem áll módunkban teljesen elvetni; mégis megkockáztatjuk azt 
a föltevést Is, mely szerint a Lajos királyról szóló, valamikor gazdagabb ének-
hagyományban a királlyal párhuzamosan egy tipizált  Pavle  bán szerepelhetett, 
s ennek nyomát Őrzik a fönnmaradt énekek. Ilyen szempontból látszik érde-
kesnek az a hiteles adat, mely arról szól, hogy 1350 táján bizonyos  Ivanka  
Fia,  „Pavao od Ugla",  egyébként a király komája, lett az új horvát bán. 
E tisztségéig egy ugyancsak Pál nevezet ű  udvari ítélőmester mellett  protonotá-
riuskodott,  s a király 1343-ban bizonyos érdemeiért birtokadományban része-
sítette, 1350-ben pedig a mondott tisztséget bízta  rá.25  

Pavao od Ugla,  a király »komája" és horvát bán lévén, alapot nyújtha-
tott arra, hogy környezetében, esetleg azon kívül Is a királlyal együtt énekeljék 
meg, akár való vagy fiktív tetteinek rögzítése, akár éppen csak nevének vers-
befoglalása lehetett a cél. Több bizonyíték híján mindez föltevés csupán, jól-
lehet a kérdésre, illetve lehet őségre nyilván így is fölhívta az érdekl ődők, a 
jelölt csapáson esetleg tovább kutatók figyelmét. 

V. 

Fejtegetéseinek végére érve, némi összegezés szándékával elmondhatjuk tehát, 
hogy Nagy Lajos költői emlékét a délszláv énekhagyományban szám szerint 
kevés ének őrizte meg a rendszeres gy űjtések időpontjáig. A XVII. századi 
dalmáciai költők följegyzései mégis arra jogosítanak bennünket, hogy egy Nagy 
Lajosról, illetve  Laus  királyról szóló, a jelenleginél egykor jóval gazdagabb 
énekköltészet meglétét föltételezzük. 

A Nagy Lajos idejében zajló közös érdek ű  politikai é5 államközi kapcso-
latok a róla sarjadó délszláv énekköltés küls ő  kereteit, kedvező  fejlődési lehe-
tőségeit erősítették. Róla is, akár az általánosságban ismert személyekr ől é5 je-
lentős eseményekről szóló költészeti alkotások e kontaktusok nyomán vissz-
hangra, illetve a továbbgy űrűzés szempontjából kedvez ő  fogadtatásra találtak. 
Az így terjedő  költészetet befogadó rétegek, sajátos igényeiknek megfelel ően, 
szükségszerűen vissza is hatottak a poézis további alakulására. Végeredmény-
ben arra, hogy egyes vonatkozásai el őbb vagy utóbb a néphagyomány szár-
nyaira kerüljenek, esetleg id ő  múltán a hűbéri é5 népi életviszonyok elemeit 
olyképpen ötvözzék össze, amint azt tüzetesebben is bemutattuk a Nagy Lajos-
ról szóló első  énekben. 

E Nagy Lajoshoz fűződő  délszláv énekhagyomány egyik témája, valóságos 
ritkaságként, az utazó királlyal kapcsolatos h űbéri szokásjog emlékét őrzi, míg 
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a másik énektéma a Béla királyról és Bankó leányáról szóló, horvát eredet ű  
széphistóriánkkal mutat bizonyos  motívumbeli  megfeleléseket, ami jelenségként 
annál is inkább érdekes, mivel e  motívumbeli  párhuzamok egy magyar sze-
mélyt, sőt  -  a Bankó leányáról szóló széphistóriának megfelel ően  - főrang6  
személyt: magyar bánt és a bán eszén  túljáró  nemes leányt szerepeltető  szerb-
horvát énekben fordulnak el ő . 

És végül, a Nagy Lajos emlékét idéz ő, egykor  bizonyhhatóan  is gazda-
gabb költészet háttérbe szorulását  -  és még a jelen pillanatig is megnyugta-
tóan ki nem mutatott  felszvódását  más hősök énekanyagába  -  leginkább a 
törökellenes harcok mozgalmas világát és gigantikus méret űvé növő  hőseit meg-
éneklő  és hatalmas lendülettel kibontakozó újabb, aktuálisabb és egyben  imp-
resszívebb  hagyomány térhódítása okozhatta. 
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REZIME 

USPOMENA  NA „KRALJA  LAUSA,,  U  SRPSKOHRVATSKOJ 
USMENOJ TRADICIJI  

U  jugoslovenskoj usmenoj tradiciji  o  jednom od danas veé manje poznatih „Ugri-
ČiĆa",  o  kralju Ljudevitu Anžuvinskom  (1342-1382),  tj.  o  „kralju Laušu" pesniČke 
tradicije otrgnut je od zaborava minirnalni broj stihova. Dubrova čko-dalrnatinski pesnici 
Ivan Gundulić  (1589-1638) i  Junije Palmotić  (1606-1657),  međutim,  u  potpunoj 
suprotnosti sa ovakvom situacijom  u  pogledu broja pesama, isti Ču,  u  odnosu  na  svoje 
vreme, izuzetnu poetsku popularnost  kralja  Lauša, što neosporno upu ćuje  na  pretpo-
stavku da je  o  Laušu postojaia znatno bogatija  i  raznovrsnija poezija koju su pomenuti 
dubrovaČko-dahnatíriski pesnid  XVII  stoleĆa  i  sami dobro poznavali. 

Akcije  kralja  Ljudevita  u  Hrvatskoj  i  Dalmaciji, Bosni  i  Srbiji; odnosno vesti koje 
su pratile ove poduhvate, mogle su da posluže kao objektivna potka pri formiranju oci-
govarajućih sastava, tj. stihova. Shodno drugim Čuvenim ličnostima  i  značajnim dogada-
jin-ia, sastavi  o  Laušu su, nakon ovakvog neposrednog koritaktiranja, tako đe, naišli  na  
odjeke, zapravo  na  povoljni prijem. Siojevi kojima je namenjena ova poezija,  u  skladu 
sa sopstvenim potrebama  i  nazorima, uticali su  na  dalje formiranje nene strukture;  a u  
krajnjem ishodu doprineli tome da su  se  odredeni elementi ove poezije ranije iii docnije 
obreli  u  repertoarima narodnih peva ča, tj. doprineli su takvom objedinjavanju elemenata 
izrazito feudalnog  i u  celini narodnog života, kao što je to podrobnije prikazario  na  pri-
meru prve pesme ove studije. 

Ovako formirana pesni čka tradicija  o  kralju Laušu, kao izrazitu retkost, sa čuvala 
je temu  o  feudahiom običajnom pravu koje  se  vezivalo za kraljeva putovanja, kada bi 
mu, pored ostalog,  u  okvirima ugošćavanja, redovrio pripadala  i  lepa žena za noć . 

Druga tema, opet, govori  o  devojci (Jelici, odnosno  Jeleni)  plemkiriji koja prerušena  
u  „ruo junaČko" uspeva da nadmudri  kralja  (odnosno bana),  a  ovaj je čitavo vreme  
ne  prepoznaje. Pesme obuhva čene ovoni temom sadrže izvesne sli čnosti sa madarskom 
epskom pesmom (,‚bella storia") iz  XVI  veka  o  kralju  Beli i  kćeri staroga  Banka  koja 
je, inače, rađena po suvremenim hrvatskim uzorima. 

Pored nabrojanih tema, koje su obradene  u  tekstualno potpunim pesmama,  na  
ostrvu Visu sačuvan je  i  jedan fragment od ukupno osam stihova  u  kojem  se  kraij 
Lauš javija među proscirna sestre „Ivana b6na". 

Očigledno je da su vreme  i  zaborav učinili svoje,  te  je nekada neosporno bogatija 
pesniČka tradicija  o  krałju Laušu ustupila mesto temama  i  liČnostima koje su svojom 
aktuelnošću  i  svežinom podjednako plenile  i  pevača  i  slušaoca. Ove teme  i  ličnosti ve-
zuju  se  veé za gigantske poduhvate snašnih  i  impresivnih protivturskih akcija.  
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Andelic'  Magdolna 

RADICS  GYÖRGY 

Radics  György a XIX. század második felében a szerbhorvát kultúrának 
magyar nyelvű  közvetítője és tolmácsolója volt; a szerbhorvát költészet és 
népdalkincs egyik rendszeres fordítója, s mindkét nyelv alapos ismer ője, 

Szabadkán született 1846-ban. Szülei Fels ő-Magyarországról, a Vág vi-
dékéről kerültek oda. Magyarnak tartotta magát, de szerbül is kit űnően beszélt. 1  
Budapesten szerzett tanári oklevelet, Szabadkán tanárkodott 1868-t61 1873-ig, 
majd pedig Zomborban. 1873-ban Szabadkán jelent meg a Bácskai emle'ny c. 
könyve, amely saját művein kívül a kor bácskai Iróniak verseit é5 elbeszéléseit 
tartalmazta. Köztük két dalmát népdalt is ő  fordított. 

Mintha érezte volna korai halálát (néhány magyar nyelv ű  eredeti versé-
ben ezt sejteti is), igyekezett minél többet adni. Rövid élete során szerteágazó, 
hasznos tevékenységet fejtett ki. Mint a zombori gimnázium igazgatója sokat 
szorgoskodott a magyarok és a szerbek kulturális közeledésén. Leginkább a 
magyarságot igyekezett megismertetni a szerbhorvát irodalom fontosabb al-
kotásaival. S amikor a szerb történelem sorsdönt ő  korszakairól (például a ri-
gómezei - kosovói - korszakról) tájékoztatta a magyarokat, egyben meg-
ismertette őket a délszláv népek múltbeli kultúrájának gazdagságával is. 

Tüdővész vetett véget életének Zomborban, 1886-ban. 
1878. július 7-én  Bácska-címmel  politikai-társadalmi-irodalmi lapot indí-

tott magyar nyelven; ennek tulajdonosa é5 f őszerkesztője volt a megjelenés 
első  éveiben, és cikkeit, meg szerbhorvát népdal-fordításait is közölte benne. 
1869-t61 a budapesti Fővárosi Lapokban is közreműködött; tanulmányokat kö-
zölt benne a szerbhorvát népdalokról és ismertet őket irodalmi művekről (Pl. 
Branko Radičević  verseiről). Munkatársa továbbá a Hazánk e's Külföld, a Ma-
gyarország és a Nagyvilág c. budapesti folyóiratoknak és az újvidéki  Újvidék 
c. lapnak. A Zombori Állami F őgimnázium Értesít őjében több ízben is olvas-
hatunk tőle ismertetőket a szerbhorvát népköltészetr ől (1879-ben, 1881-ben és 
1883-ban lát napvilágot Hunyadi János Kacsics András könyvében c. tanul-
mánya). Előfordul az is, hogy egyazon cikkét olvashatjuk a budapesti Fővárosi 
Lapokban és ezzel egyidejűleg a Bácska c. lapban is. 

1881-ben jelenik meg Zomborban  Tarkaságok c. gyűjteménye Bittermann 
Nándor nyomtatásában; ebben magyar nyelven írt eredeti versek mellett szép-
számú szerbhorvát népdalfordítás is van. 1882-ben ugyancsak Bittermann 
nyomdája adja ki legjelentősebb irodalmi művét, a  Rigómezei Dalokat, a  ko-
sovói (rigómęzei) népdalok fordításának gy űjteményét, egységbe foglalva, rész- 

61 



letes  bevezetővel, de nem mindig eléggé ellen őrzött és pontosan dokumentált 
történelmi adatokkal. 

Cikkeit, ismertetőit, tanulmányait vagy teljes nevén, azaz  Radics  György 
néven írta alá, vagy vezetéknevének kezd őbetűivel: R. vagy R.  Gy.,  de a 
György László fedőnevet is használta.  És  vannak aláírás nélkül megjelent 
cikkei is. 

Mielőtt elemzés alá vennők fordítói tevékenységét, néhány szót kelt szól-
nunk a  Bácska  c. folyóiratról, amely jelent ős szerepet játszott az egykori 
Bács—Bodrog vármegye területén élt magyarság és szlávság életében, jelent ős 
hatással volt az olvasó közönség ízlésének kialakítására és több mint harminc 
éves fennállását nagyrészt  Radics  kezdeményező  készségének köszönheti. 

A Bácskát  Radics  teljesen a budapesti Fővárosi Lapok mintájára szer-
kesztette, melynek sok esztendőn át munkatársa volt. Amíg ő  volt a szerkesz-
tője, a Bácska havonta négyszer jelent meg. 

Az első  szám vezércikkében (1878. VII. 7.) hangsúlyozza: közkívánatra 
indítja a lapot, hogy Bács—Bodrog vármegyének is legyen egy folyóirata, 
amely tájékoztatja az olvasót az időszerű  politikai, társadalmi és kulturális 
eseményekről. Óhajom az  -  írja a cikkben  Radics -‚  hogy e folyóirat által 
javítsunk a társadalmi élet ferdeségein, és hogy segítségével kapcsolatba ke-
rüljenek egymással mindazok, akik a köz- és társadalmi élet problémái iránt 
érdeklődnek. Kerülni óhajt minden személyeskedést, mert embertársait őszintén 
becsüli és szereti hazáját. Ami a folyóirat programját illeti, kilátásba helyezi 
a társadalmi, gazdasági, kereskedelmi és ipari élet problémáinak taglalását, va-
lamint a Vármegye történelmi, irodalmi és állandó jelleg ű  színtársulatának 
szervezését. Ha munka közben bármilyen téren a haladásnak valamilyen új 
formája jelentkezik, szívesen fogadja és ápolja azt is. Végül kéri az értelmi-
ségieket, segítsék munkáját, hogy a folyóirat minél rendszeresebben jelenhessen 
meg, minél nagyobb számú előfizetővel és hogy a tartalma minden szempont-
ból színvonalas lehessen. Hogy a kulturális törekvések szükségleteinek is eleget 
tehessen, vállalkozását így nevezi: „Mozgalom, melynek árjai mint a Nílus 
kiöntései csak áldást fognak elővarázsolni. A mozgalom árja  -  ki nem tart 
vele  -  elsöpri, ki felhasználja  -  célhoz vezeti". 

A harmadik számban (1878. VII. 21.)  És  mégis mozog (a föld) c. cikké-
ben már kissé világosabban jelöli meg lapjának irányzatát: ismét kiemeli a 
Vármegye és olvasó közönség kulturális szükségleteit, félretéve a politikai 
pártokat és a vallási hovatartozást, együttm űködésre hívja fel az Újvidék c. 
lapot. 1879-ben, a május 21-i szám vezércikkében, melyet György László néven 
ír alá, felhívja a közönséget, hogy vegyen részt a kulturális megnyilvánulá-
sokban: olyan témákat kell találni, melyek felkeltik a széles néprétegek ér-
deklődését, e téren pedig jelent ős szerepet játszhatna az írószövetség. „Kezd-
jünk el tehát valamit"  -  Írja. 

A következő  számok is  Radics  azon igyekezetéről beszélnek, hogy lapját 
a múlt század nyolcvanas éveinek budapesti folyóiratai színvonalán tartsa. 
A cikkek és a rovatbeosztás is azonosak a budapesti Fővárosi Lapok 2,  a Buda-
pesti Hírlap és a Koszorú c. lapokéval. Az 1874. VII. 14-i számban György 
László fedőnév alatt vezércikket ír a n ők egyenjogúságáról és kifejti benne 
nézetét e kérdésr ől. 

Egy év múltán a  Bácska  a kiadó,  Bittermann  Nándor tulajdonába kerül, 
de a felelős szerkesztő  továbbra is  Radics.  1885-t81  kezdve (valószín ű leg 
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Radics  elhatalmasodó betegsége miatt, hisz a következ ő, 1866. évben meghal) 
a főszerkesztő  dr. Molnár István Lajos lesz, a lap pedig hetenként kétszer 
jelenik meg (kedden és pénteken). Ett ől kezdve külnöös figyelmet fordít a 
szerbek problémáinak; cikkeket közöl a magyarok és a szerbek viszonyáról, 
a Vármegye területén él ő  szerbek kulturális életér ől, a szerb színielőadásokról. 
1891-t61 kezdve a felelős szerkesztő  dr. Baloghi Ern ő  ügyvéd, míg a tulajdonos 
és kiadó továbbra is Bittermann Nándor marad. 

A későbbi években közreműködött a lapban Dömötör Pál, a szerbhorvát 
népdalok ismert fordítója, eredeti verseivel és Branko Radi čević  meg Jovan 
Jovanović  Zmaj verseinek fordításaival (ugyanakkor a Fővárosi Lapokban, a 
Koszorúban és a főváros más lapjaiban is jelentek meg írásai); továbbá dr. 
Margalits Ede tudományos munkás és fordító, cikkekke1; Szulik József B. Ra-
dičević  fordításokkal; dr. Henrik Vliulocki cigány és német népdalok fordi'tá-
saival; Slossa Dezs ő  a Szerb  sajtóró]  írt cikkével, melyben adatokat közöl 
minden szerb folyóiratról 1791-t61 kezdve; megjelent továbbá Miron Dor đević  
A  kovilyi  kolostor története c. cikkének fordítása stb. 

1879. IX 28-tól kezdve a Tárca rovatban részletek jelennek meg Radics 
fordításában MažuraniĆ  Smrt Smail age Čengića  c. költeményének  Noćnik  és 
Četa  c. fejezeteiből, a fordító aláírása, illetve megjelölése nélkül: Mazsurani Ć  
Ivan „Csengi ć  aga" hőskölteményének II. éneke, „Az éji utas". A következ ő  
számban, XII. 7-én jelenik meg a  Četa  fordítása (Mazsurani ć  Ivan „Csengić  
aga halála" című  hőskölteményének III. éneke, „A csapat"), melynek folyta-
tását a Bácska XII. 14-én megjelent 46. száma közli 4. 

A szerbhorvát népköltészetr ől első  tanulmánya 1878. XII. 7-én (a 22. 
számban) jelent meg, a Tárca rovatban: Hunyadi János a szerb népköltészetben 
címmel. Értekezése ugyanezen a címen már 1869-ben is megjelent a Fővárosi 
Lapokban, másodízben pedig 1878. XII. 5-én. A tanulmány Arany versének 
záró szakaszával kezd ődik: 

Most is vallják ,  egyre dallják 
Szerbhon  ifjai,  leányi,  
Guzliczájok  hangja mellett: 
Ki volt Janko Szibinya'ni.  

Tanulmányában Radics azt bizonyítja, hogy Hunyadi Jánost Szerbiában 
nem tisztelik olyan rokonszenvvel, mint azt gondolnánk, viszont azok, az állí-
tások sem felelnek meg az igazságnak, melyek rosszallóan szólnak Hunyadiról. 
Megállapítja, hogy Vuk Karadži ć  Srpske narodne pesme  c. könyvének II. kö-
tetében nem található meg Hunyadira, az „Európaszerte ismert keresztény vi-
tézre" vonatkozó valamennyi dal, hanem csak azok, melyek mint gyávát és 
zsarolót mutatják be. Furcsa é5 megmagyarázhatatlan, hogy noha Zmaj Despot 
Vuk, a szerb nép nagy hőse esküvői komának hívja Jankót, s nagy kísérettel 
meg is jön, bátor vitézekkel és háromszáz magyarral körülvéve, az Ő  szemük-
ben Hunyadi mégis csak orgyilkos: haragjában, hogy nálánál is van nagyobb 
vitéz, lesből lelöveti azt, aki egy igazi vitézt ől erre nem számít. 

Hogy állítását igazolja, Radics részletesen ismerteti a  Smrt vojvode Kaice  
c. ének tartalmát. 

Tételét tovább dokumentálva, részletesen elmondja a  Sekula  se u  zmiju  
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pretvorio  c. ének tartalmát is, hozzáf űzvie - fordításban - a Vuk Karadži ć  
említett gyűjteményében található kiegészítést is. 

E dal szerint Hunyadi azt követeli, hogy a szerbek hódoljanak be a római 
pápának és vezessék be a latinnyelv ű  istentiszteletet, a török császár viszont 
nagylelkűen megengedi, hogy megtartsák vallásukat. Ez az óka, hogy Dura đ  
fejedelem cserben hagyja Hunyadit. Radics szerint ez Sibinjanin (Hunyadi) jel-
lemének egy másik vonása. A szerbek szemében Ugyanis a pogány török, ha 
a földjüket cl is veszi, legalább a vallásukat meghagyja, a magyar Sibinjanin 
viszont türelmetlen zsaroló: még a hitüket is el akarja venni, s a maga vallását 
rájuk erőszakolni 

Radics  véleménye szerint ez a hiedelem úgy került a szerb népköltészetbe, 
hogy Branković  a nép vallásosságára hivatkozva akarta igazolni azt, hogy a 
török vazallusa lett - a nép akaratának kijátszásával. Ezért természetesnek 
veszi, hogy a nép inkább a török felé hajlik, aki meghagyja a vallását, mint 
a magyarok felé, akik erőszakkal veszik azt cl t őle. 

Radicsnak  nincs teljesen igaza. A szerb népköltészet semmilyen kivételt 
sem tett Hunyadi Jánossal. Mint ahogy egyes népdalok bizonyos kimagasló 
hősöket magasztalnak, más népdalok ugyanezeket a h ősöket gyáváknak mutat-
ják be, vagy más hibákat rónak fel nekik, Ugyanígy Hunyadi János, azaz 
Janko Sibinjanin is egyes szerbhorvát népdalokban elszánt é5 bátor vitéz 
(Sibinjanin Janko, népdalgyűjtemény, Pancsova  1881,  Br. Jovanović  kiadása, 
vagy a bugartica-gyűjtemény), más népdalok viszont gyávának mutatják be. 
Sőt, a szerbhorvát népköltészet szerint Sibinjanin apai ágon szerb származású. 
Így van ez jó néhány szerb h őssel is. Említsük például Ivo Senkovićot, a ked-
velt é5 ünnepelt népdalh őst. A  Ženidba Senkovi ća Iva  c. népdalban (de má-
sokban is) Ivo félénk és gyáva, nincs mersze birokra kelni a törökkel, hanem 
bajtársait küldi, hogy azok vívjanak meg vele; vagy Ott vannak a bátorságuk-
ró! oly ismert kosovói hősök: Milo§ Obilić, Toplica Milan és Kosan čić  Ivan, 
akik a  Ženidba Sibinjanin  Janka c, népdalban megijednek a háromfej ű  arabtól 
és az erdőbe menekülnek, magára hagyva Markát, hogy megküzdjön vele, s 
amikor a veszély már elmúlt, akkor sem merészelnek el őbújni rejtekhelyükről. 
A népdal nem tesz kivételt Kraljevié Markával (Marko királyfival), a népi 
bátorság és retenthetetlenség megtestesít őjével sem, néha kegyetlennek vagy 
gyávának mutatja  (Kraljević  Marko  i  k ći  kralja  Arapskoga),  hogy Vuk Bran-
kovićot ne is említsük. Ő t a népdal az elképzelhet ő  legaljasabb árulással vá-
dolja, csakhogy igazolhassa a vesztett rigómezei ütközetet. 

1879. V. 21-én Radics közzéteszi  Tucipe'ter Bán és Mátyás király c. ver-
sét, R. Gy. aláírással, s ugyanezt megjelenteti a Tarkaságok c. gyűjteményben is. 
1879. VI. 28-án (vajon véletlen-e a június 28-a?) jelenik meg a  Kneževa ve-
čera  c. kosovói ének fordítása Lázár szerb fejedelem pohárköszönt ője címmel, 
ugyancsak R. Gy. kezdőbetűkkel aláírva. A népdal végén, zárójelben ez áh: 
„Szerb költemény." Ugyanebben a Radics-féle fordításban még kétszer jelenik 
meg: a Tarkaságokban 1881-ben és a Rigómezei dalokban 1882-ben. 

1879. VIII. 14-én a Tárca rovatban (243) olvasható Radics ismertet ője 
A szerb  népköltészetr ől.  Az egyes népdalokról szóló magyarázatait és okfejté-
seit a tartalom átmesélésével támasztja alá, a népdalok tartalmával kapcsola-
tosan pedig külön megemlíti azokat a témákat, amelyek a mindennapos esemé-
nyek fölé emelkednek: a mennyegz őt, a halált, a hősök vitézi tetteinek meg-
éneklését. 
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Néhány korábbi magyar íróhoz hasonlóan Radics is hangsúlyozza, hogy 
a népdal szeretete jellemzi leginkább a szerbeket, s hogy népköltészetük a leg-
méltóbban fejezi ki a délszláv népek szívét és lelküLetét... Rokonszenvvel be-
szél a vak guszlásokról (guzlicásokról), akiket a nép mindenütt szeretettel 
Fogad: a guszlás megbecsült, kiváló személyiség, kit megbecsülés övez; „bolygó 
1-lomer", vidékének él ő  krónikája, s ha meghal, kiapadhatatlan forrása az éne-
keknek, melyeket majdani követ ői dalolnak... 

Annak bizonyítására, hogy valaha a „hatalmasok" sem átallottak a guzlica 
hangja mellett a dicső  vitézekről énekelni, Radics idézi a Radovanról és Mje-
lovanról szóló népdalt 5. Ebben Radovan kotori fejedele mazt írja barátjának, 
a crnagorai Mjielovannak, ne tegyen úgy, mint az el őző  évben, amikor egyes 
vitézekről énekelve sok arra érdemeset meg sem említett, $ emiatt ezek harag-
szanak rá: 

Pazi da  ti neogu.le bradu 
Jer junaci za salu neznadu 

(KaČiĆ )  

Szakálladat, vigyázz, meg ne tépjék, 
Mert a vitézek nem értik a tréfát 

(Radics ford.) 

Radics  magyarázata szerint Mjelovan következ ő  verssoraival békítette 
össze a vitézeket és nyugtatta meg a kedélyeket: 

Ko c'e skupit po nebu oblake? 
Koc" ispjevat  p0  svijetu junake? 

(KaČiĆ )  

Ki gy űjti össze égen a felh őket? 
Ki e'nekelheti meg mind a vitézeket? 

(Radics ford.)  

Részletesen foglalkozik a szerbhorvát népdalok témakörével, s okfejtését 
a Neblagodarni sinovi Bog nikom duz'an ne ostaje, Nevjera Ijube Gruji čina  és 
Braća i sestre címíl népdalokból vett idézetekkel és példákkal támasztja alá. 
Amikor a vitézségről, hősiességről, mint legnagyobb erényről beszél, Marko 
Kraljević  (Marko királyfi) példáját hozza fel, aki egy iegész csapattal felveszi 
a harcot. Ám felrója neki, hogy a Musával vívott párbajkor a tündért hívja 
segítségül, s azért vitézi mivolta korábbi h őstettei ellenére se tiszta és maku-
látlan. Amikor a legyőzött M ţisát elsiratja, bevallja, hogy nálánál jobb vitézt 
győzött le. 

A szerb népdalokat Radics időbelileg négy korszakra osztja. Az els őbe a 
mondákat sorolja, melyek tartalmukban az ősi életformákat tükrözik, keresz-
ténység előttieknek és a korai kereszténység idejéb ő l valóknak nevezve őket. 
A második csoportba a Nemanjićokról szóló énekeket sorolja, melyek kis 
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számúak és a szerbség ősi államberendezéséről szólnak. A harmadik csoportba 
a keresztények és a törökök harcait énekl ő  dalokat sorolja. Megemlíti Mickie-
wicz tanulmányát ezekről a népdalokról, és idézi azt az állítását, hogy a ma-
gyar király, aki szintén szerette volna meghódítani Szerbiát, tétlen szemlél ője 
volt Lazar törökkel vívott küzdelmének. 

Radics  véleménye szerint „Ezt az állítást helyre kell igazítanunk, ameny-
nyiben a magyar király nem volt tétlen szemlél ője a harcnak, mert a végzetes 
rigómezei ütközetben Gara Nádor, mint a magyar királynak némileg képvi-
selője, alkalmasint országos s így nem csekély hadakkal volt jelen". Radics ezt 
az állítását Salamon Ferenc kötetéből vett idézettel támasztja alá. 0  

A szerb népdalok negyedik korszakáról - amely a legújabb eseményeket 
öleli fel - ehelyütt Radics nem beszél, de ígéri, hogy a Legközelebbi számok 
egyikében ezt majd pótolja. Igéretét azonban nem váltotta be, s emiatt ez a. 
munkája befejezetlen maradt. 

A rigómezei dalok c. tanulmánya 1879. IX. 28-án jelent meg a  BÁcska c. 
lapban, a szerző  aláírása nélkül. Ugyanez a szöveg, jelentéktelen módosítá-
sokkal és kiegészítve, nem sokkal kés őbb ismét megjelent, mint a rigómezei 
dalok fordítása rendezett gy űjteményének előszava. 

Tanulmányában Radics feldolgozta az adatokat a rigómezei énekek törté-
nelmi alapjáról, felsorolta azokat a szerz őket, akik e témakört tanulmányozták, 
és az énekeket egységes egészbe próbálták rendszerezni. 

Radics  véleménye szerint ezek az énekek nem képeznek összefügg ő  egé-
szet, hanem mindegyik a maga nemében kerek egész, annak a „nagy nemzeti 
tragédiának" egy-egy mozzanatát örökíti meg, melynek színhelye a Rigómez ő , 
Kosovo polje volt. Szász Károlyhoz hasonlóan az a véleménye, hogy e dalok 
nem azonos időszakban keletkeztek. „Keletkezési idejök különböz ő  időpontra 
esik, a bennök el őtűnő  előadás közvetlensége egyes külön daraboknál ezt lát-
szik igazolni". Oly erőteljesek ezek a dalok, hogy sajnálhatjuk, hogy mindeddig 
nem akadt oly lángelme, aki ezekb ől a részekből eposzt lakotott volna, mint 
p1. az  Iliász és az Odisszea. 

E népdalok összegy űjtésében Radics a szerbhorvát népköltészet korábbi 
magyar értékelőihez és fordítóihoz hasonlóan Vuk Karadži ćot említi mint leg-
érdemesebb; a rigómezei dalok egybef űzésére tett kísérleteket pedig gyengéknek 
véli, kivéve Mickiewicznek a Collége de France-on tartott el őadásait, melyek-
ben e népdalokat megközelítőleg összefüggően Sorolja fel. Siegfried Kappernak, 
a szerb és cseh népdalok németre fordítójának kísérlete, Radics véleménye 
szerint, nem kielégít ő, minthogy Kapper nem ismerte eléggé a szerb nép életét. 
Valamennyivel sikerültebbnek tartja P. Bezsonov tanulmányát, A. d'Avril pedig 
szerinte meglehet ős sikerrel rendszerezte a rigómezei ütközetre vonatkozó nép-
dalokat. Ám megítélése szerint d'Avril is tévedett, mert nem sikerült a törté-
nelmi, időrendi összefüggést megtalálnia, ugyanis egyes népdalokat kihagyott, 
másokat pedig tévesen sorolt be. 

Végül idézi s behatóan ismerteti Stojan Novakovi ć  Kosovo  c. gyűjtemé-
nyét. Véleménye szerint indokolatlan a népdalok sorrendje, s ezért röviden 
ismerteti mindegyiknek a tartalmát, hogy az olvasó láthassa a kés őbbiek indo-
koltságát és helytállóságát. Állítását és a népdalok tartalmának magyarázatát 
a saját fordításaival igyekszik alátámasztani. 

Az elsőből idézi Lazarnak Milolhoz intézett szavait: 
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Hála neked Milos vajda hála, 
Hála neked a te beszédedért, 
Igazad van, úgy miként beszéltél 

 

A másodikhoz a herceg átkát idézi, amely egészen a mennyekig  haliatszik:  

A ki szerb a szerbeknek faja'bo'l, 
Szerbek vére e's szerbek törzséb ől, 
És nem jönne harcba Koszovóra, 
Ne legyenek magzatai néki, 
Ne legyenek re fia, se lányi, 
Keze után semmi sem teremjen, 
Pirosló bor és fehérlő  buza, 
Veszve vesszen egész nemzetsége! 

 

Megemlśti Bolku jugović  eltökéltségét, aki nem hajlandó elállni a viadaltól: 

Menny n ővérem a fehér toronyba, 
Én nem fogok visszatérni innen, 
És kezemb ől nem adom a zászlót, 
Bár a cár a Krusevácot adná. 
Nem. Hogy társim mondhassák azután: 
Nézd a gyávát, nézd Jugovics Boskót, 
Nem mer jönni Koszovó mez őre, 
Sz.  Keresztért h ősi halált halni. 

(292.)  

Vojin  sem marad el mögötte: 

Megyek testvér Koszovo mez őre, 
Sz. Keresztért véremet ontani 
És a hitért barátimmal halni. 

(292.) 

de még  Goluban  szolga sem: 

Mikor hallja ezt Golubán szolga, 
Ontja könnyét sápadó arcára, 
Majd leszáll a hattyú paripáról, 
Karjaira veszi szép úrnőjét, 
És felviszi a karcsú toronyba; 
Ah, de nem bír ellenállni annak, 
Hogy ne menjen harcba Koszovóra, 
Visszatér hát ő  hattyú lovához, 
Fölpattan rá, siet Koszovóra. 
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A tanulmány végén a szerz ő  bejelenti a folytatást, amely azonban elma-
radt, jóllehet neve vagy írói fedőneve alatt a következ ő  számokban megjelent 
még néhány cikke: 1879. X. 28-án cikk a zombori színházi életr ől, György 
László fedőnéven aláírva; 1879. XI. 29-én Mažurani ć  No ćnik c. művének for-
dítása (Éji utas), aláírás nélkül; XII. 7-én a  Četa  fordításának első  része (A 
csapat), a következ ő  számban pedigu gyanennek a befejez ő  része. 

1881-ben a zombori Bittermann nyomda kiadásában szép kivitel ű  köny-
vecske jelent meg, Tarkaságok - Radics György versei címmel. Amint ezt a 
cím is sejteti, a könyvecske nagyon sokféle verset tartalmaz. 

A bevezető  verssorokban a költő  a halálról meditál. Radics érezte beteg-
ségének elhatalmasodását és egyre inkább gondolt a halálra. A bevezet ő  vers-
sorok is a halál témájáról szólnak: 

A halál mi? Tán csak éppen ennyi: 
Zajgó éltünk megcserélni csenddel; 
Vagy csak álom melyben megpihenni 
Kell s követni, mit a vaksors rendel? 
Nem leszünk mi többé aztán semmi, 
Mert ki elment, az örökre ment el. 
Percznyi éltünk és örök halálunk? 
Kérdés után kérdés előtt állunk? 

Eredeti románcok, balladák, rövid karcolatok következnek ezután a Duna-
partról, Palicsról, továbbá lírai elmefuttatások és néhány versike Mátyás ki-
rályról. 

Ám a legtöbb vers szerb tematikájú. Ezek részben m űfordítások: közülök 
nagyon sikerült Branko Radi čević  Devojka na studencu c. versének a fordítása: 

Kisleány a kútnál 

Hogy az este voltam itten 
És vizecskét merítettem 
Jött egy  ifjú  sötét szem ű, 
Délczeg  lovon, lépte könny ű . 
Üdvözölvén szála hozzám: 
Adj egy italt kedves huga'm! 
Oh e szavak - édes nyilak - 
A szívemen átnyilaltak, 
Felugrottam, hozzámentem, 
Korsóm néki felemeltem. 
De kéz rezzen, korsó esik 
Két vagy három részre törik, 
A cserepe most is itt van ...  
De a kedves ifjú hol van? 
Nem bánnám csak ismét jönne 
Ha e másik is széttörne! 

A fordítások többsége mégis népdalfordítás. Az egyik, 12 népdalból álló 
fordítás-csokornak Dalmát dalok címet adta, ezt követik: Délszláv dalok; Hu- 
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yadiak  kora;  Szibinya'nin Janko n ősülése;  Fülemüle  e's Mátyás  király;  Dojcsin  
Péter;  Tucipéter  bán  e's  Mátyás király; Három név;  Rigómezei  dalokból; Lázár 
fejedelem házassága;  Murat  szultán levele; Lázár  pohárköszőntője;  Szerb dalok 
1-11;  Mazsuranity Csengity  Agájának III.  énekéb ől  a pap beszéde a csapat-
hoz  e's Novica  felismerése. 

A könyv első  versei között találunk egy  ti'zszótagú  verssorban (deseterac) 
Írt balladát, címe A vak dalnok (9), amely rendkívül emlékeztet  Zmaj Gusla-
reva smrt  c. versére. Az előadásmód  és  a téma is nagyon közel áll a szerb 
népköltészethez. Habár bővelkedik líraiságban, mégis a szerbhorvát népi epika 
elemei szövik át. E verset olvasva érezzük, hogy a szerz őnek a vérében van a 
szerbhorvát népköltészet, közel áll hozzá é5 jól ismeri. Aki pedig kevésbé ismeri 
a népköltészetet, azt hihetné, hogy szerb vagy horvát népdal fordításáról van 
szó. Mert  Dorda,  a népi guzlicás, miben sem különbözik a szerbek vak  gusz-
lásaitól,  még  Zmajétól  sem. A juharfa-guzlicát ölében tartva Ő  is épp olyan  
halkszavó,  szerény és közel áll a néphez: 

Veszi kézbe  Dorda guszlicáját, 
Guszlicá  ját jávorból készültet, 
S  vállhoz teve'n  fekteti reája,  
Nyiretyty űje't, bts  hangot csalót ki. 
Csend támad a hallgatók közötte 
S ő  lehajtván ősz fejét imigyen 
Kezdi dalját bánatos szavával. 

Mégis, van különbség köztük, mégpedig a tematikában. Mert  Zmaj  balla-
dájában a hallgató egy kegyetlen, eltörökösödött személy, aki azt akarja, hogy 
a  guszlás  Őt dalban örökítse meg;  Radicsnál  viszont a balladahőst a nép veszi 
körül tisztelettel é5 megbecsüléssel, s lágy, lírai hangokat vár tőle. Amíg  Zmaj 
guszlásának  majd a szíve szakad meg a sejtelemtől, hogy a kegyetlen „török" 
kivégezte a fiait,  Radics guszlásának  az fáj, hogy egész életében egyetlen 
boldog napja sem volt, mert nem láthatta az Őt körülvev ő  világot, és nem 
érezhette a szerelmet., amit minden fiatal átél. 

A  Tarkaságokban  található Dalmát dalok a múlt század nyolcvanas évei-
ben olyannyira kedvelt szerb népszer ű  énekek fordításai. Tartalmukban  meta-
forikusan  fejezik ki a gyengéd érzéseket (rózsa, galamb). Megtalálhatjuk köztük 
fordításban a következ őket is. 

Čija li je taraba 
Čija li su vrata  

(Kié az a kerítés? 
Kié az az ajtó? 

És kié az a kis galamb 
Mely búg ablak alatt?) 
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valamint  Spiridon Jović  ismert versét Is:  

Seća ć  li  se onog dana 
Kad si  menj oko vrata 
Bele ruke savila 

(Emlékszel e pillanatra 
Amikor az én nyakamra 
Karjaid fuze'd?) 

Ezt  Radics  két változatban Is fordítja. 
Az  elsó  epikus vers a Hunyadiak korából való:  Szibinyanin Jankó n ősü-

lése.  Radics  ezt  KaČić  Razgovor ugodni...  c. gyűjteményéből veszi. 
A  Razgovor ugodni...  198. oldalán ezt olvashatjuk:  „Siide pismo voj-

vode  Janka,  obćenito pivaju Dalmatini, Bošnjaci, Ličani  i  ostali od slovinskoga 
jezika narodi, lipe su slušati, ako  i  nije moguće, da su posve istinite. Perva 
pisma govori  o  enidbi Sibinjanin  Janka." (A  Janko  vajdáról szóló dalok kö-
vetkeznek, melyeket általában a dalmátok, a bosnyákok, a  likaiak  és a többi 
szláv nyelvű  népek dalolnak; szép hallgatni őket, ha talán nem is egészen igaz 
valamennyi. Az első  dal  Sibinjanin Janko  házasságáról szól.) 

Akárcsak az eredetiben, a  fordi'tásban  is a dalnak 112 versszaka van.  
Radics  igyekezete, hogy a verset minél h űbben ültesse át magyarra, nem volt 
hiábavaló. A dal az úgyszólván szó szerinti fordításban is gördülékeny, rit-
mikus és természetesnek hat. 

A másik vers, melynek címe Fülemüle e's Mátyás király,  Kukuljević  Slavuj 
tica i Krali Matia  című ,  Varaždin  környéki gyűjteményből való (197), fordí-
tása szintén nagyon sikerült. A harmadik,  Dojcsin Péter, melyet  Radics  a  Hor-
vatska Pjesmaricában  talált, s Ott mint népdal szerepel (86). Az eredetinek a 
szellemességét és könnyedségét tükrözi, de új versszakokkal és új mozzanatok-
kal  bővi'tve.  Igy az alábbi sorok: 

Ne karaj me, kralj Matijas, zemiji gospodar, 
Da si bio ti u krémi gde sam pio ja, 
I ljubio krčmaricu, kojuno sam ja, 
Popio bi ra.vnu Pes'tu  i sav Budim grad - 

Radicsnál  így hangzanak: 

Istenemre! Földünk ura 
Jó Mátyás király  -  
Ha te innád azt a jó bort, 
Melyet iszom én, 
Ölelnéd a kocsmárosnét, 
Kit ölelek  e'n,  
Beinnád a széles Pestet 
Egész Budavárt 
Ráadásul fél Szeremet 
S Péterváradot. 

(63.) 
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A következő  vers, melynek címe  Tucipe'ter Bán e's Mátyás Király, a Bácska 
c. lapban jelent meg 1879. V. 21-én, Radics aláírással. A szöveg alatt, zárójel-
ben Radics megemlíti, hogy ez muraközi horvát népdal, és hogy Tucipéter bán 
valójában Dóczy Péter péterváradi bán, aki Mátyás király korában élt. 

Ez a korában nagyon népszer ű  ének sok kiadványban megtalálható: a 
Nevenben  1858 V. 28-án, a  Velika Narodna Lira'ban  és Vraz gyűjtésében is. 
Radics ez utóbbiból veszi (Ban Tucipeter, 83.). A  Tarkaságokban  minden ma-
gyarázat nélkül jelent meg. 

A Három név ugyancsak Mátyás királyra vonatkozik, Radics pedig Stevan 
Mažuranić  Hrvatske narodne pjesme  c. gyűjteményéből veszi át  (Tri imena,  
163.). 

A Mátyás királyra vonatkozó' fent felsorolt valamennyi verset Radics ké-
sőbb még egyszer kiadja, ezúttal rendezve és magyarázatokkal ellátva, külön 
könyvecskében. Ez az 1884-ben kiadott könyv sorozat alakjában jelent meg 
a szerbül tanuló ifjúság számára. 

A kosovói dalok fordításának  Rigómezei dalokbo'l  címet adja. Első  a Lázár 
fejedelem házassága, amely egyben a  Rigómezei dalok című, később megjelenő  
gyűjtemény bevezet ő  verse; a második Murát szultán levelet küld Lázár cárnak 
- ez a későbbi  Rigómezei dalokban a harmadik lesz. A Lázár szerb fejedelem 
pohárköszöntője itt sorrendben harmadik, a  Rigómezei dalokban nyolcadik lesz. 
Már korábban is megjelent a Bácska c. folyóiratban, 1879. VI. 28-án. 

Ha összehasonlítjuk ezeknek az azonos tartalmú verseknek a különböz ő  
kiadványokban megjelent fordítását, megállapíthatjuk, hogy a kés őbbi kiadá-
sokban alig van, vagy egyáltalán nincs is változtatás. 

A XIX. században a szerbhorvát, de a külföldi sajtóban is, nagyon sok 
cikk jelent meg Kosovóról, a kosovói hősökről é5 azokról a személyekr ől, akik 
ennek az eseménynek a kapcsán kerültek fel a történelem színpadára. A rigó-
mezei tragédiáról szóló dalokat, verseket pedig sok idegen nyelvre lefordították. 
Adam Mickiewicz, lengyel romantikus költő  a külföldiek közül elsőnek élesz-
tette fel a rigómezei tragédiát és az err ől szóló versek kultuszát, amikor 1841 
tavaszán a párizsi Collége de France katedráján, a szláv irodalmak tanfolyama 
keretében, el őadássorozatot tartott a szerbek középkori történetér ől és népköl-
tészetéről. Nemcsak a szláv, hanem az egész európai romantizmusnak ez a 
neves egyénisége mutatott rá a Kosovóról szóló szerb népdalok szépségére és 
jelentőségére, és terjesztette el a hírüket Európa kulturális köreiben, akárcsak 
Goethe a  Hasanaginica'ét8 . 

Mickiewicz példája nyomán Radics is áttanulmányozta a Kosovóról ko- 
rábban megjelent verseket és dalokat, majd összeállította és kiadta a Rigó- 
mezei dalok c.  kötetét 1° a következ ő  ajánlással: Méltóságos Sándor. Béla 
úrnak, Bács Bodrogh megye f őispánjának, közügyünk lelkes férfiának ajánlja 
tisztelete jeléül a szerz ő . (1836-ban Székács József a Szerb  népdalok e's hős- 
regék c. fordításgyűjteményét rudnai Nikolich Péternek, Temes vármegye al- 
jegyzőjének és a Dunától meg a Szávától innen él ő  szerbeknek ajánlotta...) 

A részletes el őszóban, amely a kosovói dalokról korábban megjelent cikké- 
nek további feldolgozása (erről már volt szó dolgozatomban), ismerteti az 
okokat, melyek arra késztették, hogy bemutassa a szerbhorvát irodalomnak 
ezt az alkotását. Mindenekel őtt tájékoztatni akarta a magyarokat a vele szom- 
szédos népnek - mellyel a magyar uralkodók valaha rokoni kapcsolatban is 
álltak - kulturális és irodalmi vívmányairól, és szerette volna bemutatni a 
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népi géniusz tükrében a jelent ős történelmi eseményt, mert „a népek a nép-
dalok révén ismerhetik meg egymást a legjobban". 

A dalok könnyebb megértése végett el őbb ismerteti a szerb történelmet, 
elsősorban Mickiewicznek a Collége de France-on (1841-ben) megtartott el ő-
adásai nyomán, továbbá Kállay Béni: A szerbek története; Horváth Mihály: 
A magyarok története;  Majkov: Istoria srbskog naroda;  Salamon: Magyaror-
szág a török hódítás korában c. művei alapján, a dalokban leírt események 
magyarázásához, értelmezéséhez pedig felhasználta Ka Čić : Razgovor ugodni...; 
Štur: Knjiga od Narodni pisama  és JireČek: Die Bulgaren c. műveit. 

Radics  tehát számba vette a számára akkoriban hozzáférhet ő  valamennyi 
adatot a kosovói dalok történelmi megalapozottságáról, valamint azokat a 
személyeket, akik e dalokat tanulmányozták, és egységbe igyekeztek rendezni. 
Szászhoz hasonlóan Radicsnak is az a véleménye, hogy a kosovói esemé-
nyekre vonatkozó népdalok nem egy id őben, hanem különböz ő  korszakokban 
keletkeztek, a gyűjtést illetően pedig a korábbi magyar m űbírálókhoz és for-
dítókhoz hasonlóan Vuk Karadži ćot emeli ki elsősorban: „Legnagyobb érdeme, 
hogy ő  ezeket a nép ajkairól mintegy lelopva menté meg az utókor számára" 
- írja, de felrója neki, hogy megelégedett annyival, hogy csak lejegyezte e 
dalokat, összefűzésüket viszont másokra hagyta. Radics szerint a kosovói da-
lok egybefűzésére tett kísérletek nem nagyon sikerültek; a próbálkozások közül 
leginkább Mickiewiczét értékeli. Szerinte Kapperové nem kielégít ő  azért, mert 
„számos dolgot elvét, nem ismerve a szerb nemzeti életet". Bezsanov „elég si-
keresen állította egybe", akárcsak d'Avril, aki „a szétszórt részeket elég meg-
közelítőleg egybefűzte, bár véleménye az, mit a darabok többjére magam is 
osztok, hogy különálló egészek, melyek egymáshoz közvetlen nem f űződnek". 

St. Novaković  Kosovójáról  részletes ismertetést közöl, de nem ért egyet 
a dalok felosztásával, sorrendjével. Indokolását és magyarázatát a saját for-
dítású versekkel támasztja alá. 

Rigómezei Dalok c. művében a kosovói eseményeket és a végs ő  vereséget, 
Mickiewiczhez hasonlóan, az Iliász eseményeivel hasonlítja össze: mint ahogyan 
a trójaiaknak a görög tábor elleni támadása után Patroklosz a sebesült Anti-
lohoszt veszi gondozásba, megmosdatja és bort ád neki, s csak ezután érdek-
lődik a görögök veszteségeir ől, ugyanígy Milica hercegnő  is előbb megmosdatja 
Milutin szolgát, s csak azután kérdezi ki a kosovói h ősök elestéről". 

A szerbek történetér ől szóló ismertetőjét Radics a Nemanja államának 
megalakításával kezdi, és megemlíti a családi kapcsolatokat a magyarokkal. 
A maricai csata leírását Jire ček Die Bulgaren c. műve alapján közli; Lazar 
alakjáét Kállay nyomán, Murat és Lazar megöletését pedig Mickiewicz nyo-
mánle. 

Radics  felveti a kérdést, hogyan lehetséges az, hogy ezekben a dalokban 
említés sem esik a magyarokról, jóllehet a Salamon-féle Magyarország a török 
ho'dśtás korában c. könyv szerint a magyarok Garai Miklós bánt elküldték, 
hogy hadával segítsen Lazarnak. Mickiewicz a történelmi tények alapján ál-
lítja, hogy a magyar király, aki maga is szerette volna meghódítani Szerbiát, 
tétlenül nézte Lazarnak a törökkel való küzdelmét. Radics idézi Horváth Mi-
hály magyar történész feltevését, hogy Lazar felesége Garai bán leánya volt, 
s ezért ő  „a macsói bánságnak dandáraival" sietett Lazar segítségére. Törté-
nelmi tény viszont, hogy Lazar negyedszülött leánya Garai Miklós bánnak, 
azaz Nikola Gorjanskinak felesége volt. 
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Radics  tehát elfogadja egyes magyar történészek nézetét, hogy Lazar fe-
lesége, Milica, magyar volt. Azt pedig, hogy a szerb népdalok nem emlegetik 
a magyarok segítségét, két okkal magyarázza: a népdalok többsége kés őbb, a 
török iga alatt keletkezett (ezt a feltevést a szövegekben el őforduló török sza-
vákkal és kifejezésekkel támasztja alá), valamint, hogy a népköltészetben 
minden nép maga dönt a sorsáról, Vagyis nem fogadja cl az idegen segítséget 
- a szerb költészet is ezt tükrözi a rigómezei (kosovói) népdalokban. 

Noha St. Novaković  Kosovo  c. művét bírálóan kezeli, mégis követi a 
dalok megválogatásában és rendszerezésében. Radics sem veszi fel a  Smrt 
majke Jugovića c. éneket, habár úgy véli, hogy ez volna a legszebb. Azért tesz 
így - írja -‚ nehogy még egy személyt tüntessen fel, aki árnyékot Vet a f ő-
hősre, Lazar fejedelemre, mert így a gy űjtemény nem képezne egységes egészet, 
amelyben a cselekmény egy személy, egy esemény körül folyik le. Bevezet őjé-
ben viszont részletesen leírja az ének tartalmát (15). 

Az énekek sorrendje a következő :  Ženidba kneza Lazara  (ezt az egyet 
vette át Vuk gyűjtéséből, a többi mind St. Novaković  Kosovo'jából  való), 
Zidanje Ravanice - ezzel az ország nagyjainak patriarchális viszonyára mutat, 
s Milica császárnét mutatja be, aki a költeményben „ragyogó díszben szintén 
megjelen  Ott";  Muratovo pismo, Kletva knezeva, Car Lazar i carica Milica, 
Privolevanje carstvu nebeskom  (Illés prófétának a szereplésér ől megemlíti: 
„Ha Achilles lovai sírnak, Vörösmarty Tombolija beszél, akkor szent Illés 
hozhat olyan levelet, mely beszél a császárnak s szabad választást enged az 
égi é5 földi uralom között) (20),  Uhodenje turske vojske  (ehhez az énekhez 
összehasonlításul az Iliászból idéz: „hol Agamemnon a görögöket dics őíti" 
és megállapítja, hogy „a leírás oly er őteljes, hogy e tekintetben ritkítja pár-
ját".) A  Knefeva ve čera  kapcsán - melyet „szlava-vacsorának" nevez, meg-
magyarázza a szerb slava szokást, a pobratim szót pedig Štur nyomán magya-
rázza (21); ezt követi magának a csatának a leírása. A k&vetkez ő  dalok  Giasi 
o  boju na Kosovu, Kosovka djevojka  és végül, mintegy befejezésül  Obretenje 
giave kneza Lazara,  amit a  Kosovka djevojka  folytatásának tekint. 

Radics  beszél a feleség szerepér ől é5 helyzetéről Is a szerb népköltészetben: 
„Férjének felesége; testvérnek testvér; szabadnak teljesen szabad. Milica 

császárnét látjuk a császári tanácsban; az étkezésnél férje mellett; a palotában 
gyermekeivel szabadon. A kosovói lányt a hadsereg áldoztatásánál, majd a 
lezajlott csata mezején a mint vizsgálgatja az elhullott vitézeket, hogy a kiben 
életet talál még, annak segélyt nyújthasson. . ." 

A fordítás pontos. Mindazt, ami a legmagasztosabb a kosovói dalokban 
- az erényt, a hazaszeretet lángolását, a vitézséget, a becsületet, a kötelesség-
érzetet; a Lazarhoz való h űséget, a hithez való ragaszkodást - mindezt Ra-
dics híven átültette, habár nem mindig érezzük az eredeti eposzi erejét. Igyek-
szik minél jobban ragaszkodni az eredetihez, de mell őzi az eposzi hősiességet, 
ami pedig olyannyira áthatja a szerbhorvát népköltészetet. Verssorai korrektek, 
de nem mindig eléggé meggyőzőek. A kosovói énekeket eredetiben olvasva, 
elénk tárul a középkor világa. Látjuk a feudális kastélyokat, a h ősöket, amint 
élnek, beszélnek, örülnek, haragszanak, vagy tele vannak aggodalommal, és 
mi is részesei vagyunk beszélgetésüknek, problémáiknak. Lázár fejedelem fel-
köszöntőjét úgy éljük át, mintha mi is jelen lennénk. A fülünkbe csengenek a 
poharak és halljuk Milol súlyos szavait. Viszont amikor Radics verssorait ol-
vassuk, úgy tűnik, hogy egy szép, magasztos, de kissé fakó kép van el őttünk. 
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Egyedül Boško Jugović  alakját eleveníti meg élethien; az Ő  alakját, meg a 
kelevézes harcosok csapatát, a feudális vitézek díszeit elég híven eleveníti 
meg: 

A sereg már indul csapatokban 
Mind lovasok bajnoki kopjával: 
Vezérkedik Ott Ju&ovics Bosko', 
Vörös lovon egészen aranyban, 
Befödi őt a keresztes zászló, 
Jó barátom, egész a lováig 
Arany alma van a lobogóján, 
Az almából nyúlnak ki körösztök 
Körösztökr ől arany diszek lógnak 
Utögetve Bosko lapicka'it. 

(43.)  

Milica  császárnénak az udvarban való megjelenését is igyekszik minél 
hívebben elénk varázsolni, ám nem sikerül neki visszaadni az eredeti kifeje-
zésmód szépségét és tömörségét: 

A mid őn már sok bort fogyasztottak 
S minden jóról egyet-mást beszéltek, 
Megjelenik Milica császárné, 
Könnyen jár-kel a cári tanácsban, 
Rajta kilenc pénz van felt űzötten, 
Nyaka alatt kilenc gyöngyfüzér van, 
Fején kilenc ezüst huzal látszik, 
A fölött van arany koronája, 
Koronában három drága kő  van. 
Fénylik éjjel mint fényl ő  nap nappal. 

(35.) 

Vannak Olyan versszakok is, amelyek a fordításban veszítenek értékük-
ből, jelentőségükből. A  Kosovka djevojka  eredeti erőteljes bevezető  sorainak, 
melyekben minden szónak mély értelme és jelent ősége van, a fordításában 
ugyan szó szerint megtalálható minden - még a szóismétlés és az anafora 
is -‚ mégis idegenül hat: 

Korán kelt a kosovói lányka, 
Jó korán kelt vasa'rnapnak napján, 
Vasárnapon napkeltét előzve; 
Feltürtőzte  fehérlő  ingujját 
Feltürtőzte  egész könyökéig; 

(65.)  

Úgy látszik, Radics nem érezte, nem tudta átélni az eposzi ismétlés szép-
ségét, ami pedig elválasztja ezt az éneket a többit ől, s karakterisztikus jegyet 
kölcsönöz neki. Igy aztán - ahelyett, hogy az eredeti szerint adná a fordí- 
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tást,  vagyis minden hőst külön-külön írna le - rövidít, tömörít. Egy-egy h ős 
helyett egyszerre háromról beszél, többesszámban. Ezért kimarad a kosovói 
leánynak a három vitézzel külön-külön folytatott párbeszéde: 

Három bajnok, egyik jobb mint másik, 
Hozzájuk mért nincsen a világon, 
Kardjaik a földön csörömpölnek, 
Selyem kalpag nyomta fejeiket, 
Kalpagukon szegzett tollat láttál, 
A h ősökön magán hosszú mentét, 
Nyakuk körül selyem kend ő  kötve, 
Kezeiken arany gyuruk voltak 
Midőn menne Obilics Milos el, 
Fölajánlá a hosszú mentéjét; 
Midőn menne Koszancsics Iván el, 
Fölajánlá arany karperecje't; 
Midőn menne Toplica Milán el, 
Fölajánlá arany jegy gyűrűjét, 
Lej oglala' huą  szeretőjéül 
Őket nézem Koszovó' mez őjén. 

(67.) 

Ami a leginkább jellemző  Radicsra, mint a szerbhorvát népdalok fordí-
tójára: a versek ritmusának h ű  átmentése, az eredetihez hasonlóan rím nélkül. 
A rímes verssorok talán jobban megfelelnek a magyar költészet szellemének, 
s nem hatnak idegenszer űen. Ám Radics érezte, hogy ezáltal nagymértékben 
csorbítaná a szerbhorvát népköltészet légkörét, megfosztaná egy jelent ős és 
jellegzetes sajátosságától. Ezért az eredeti, rímtelen versformában fordította, 
trocheusi időmértékes tízszótagos verssorokban, minden második versláb után 
sormetszettel (cezurával). 

Ha Radics fordi'tását egszében szemléljük, nem tagadhatjuk munkájának 
értékét és jelent őségét; ő  ültette át magyarra a szerbhorvát népköltészet egyik 
legerőteljesebb egységét; a népi alkotókészség útján - amely mindig a leg-
jobban jellemez egy népet - megismertette a magyar olvasóközönséget a szerb 
nemzeti történelem és népköltészet egy jelent ős fejezetével. 

Ennek ellenére könyve és egész életm űve észrevétlen maradt. M űvérő l 
részletesebb ismertetést dr. Eugen Pavlovié Írt, aki maga is a szerb irodalom 
fordítójals. 

Ismertetőjében Pavlovié nagyon sikeresnek min ősíti Radics művét, mert 
egészében véve értékei sokkal nagyobbak, mint a fogyatékosságai. Dícséri 
Radics következetességét a szerbhorvát népköltészet ritmusának a magyarba 
való átmentésében, s azt, hogy nem írt rímes verssorokat. Ezzel - Pavlovi ć  
szerint - jóval megkönnyítette volna a munkáját, de m űvének értéke csök-
kent volna: „Ha sikere nem is volt teljes, mégis nagy; szolgáljon ösztönzésül 
neki is meg másoknak is, hogy az irodalom révén két testvéri népet egymás-
hoz közel hozzon." 

Branč ić  Blagoje  a Margalits fordítói munkásságáról szóló cikkében Radics 
könyvéről is említést tesz. Azt írja róla, hogy „kiérdemelte a kell ő  figyelmet 
mint szerb, mind magyar részr ől, mert törekvése nemes volt, fordítása becsü- 



letíes.  Talán magának  Radicsnak  a túlzott szerénysége is hibás ebben, aki 
mintha  nem  kívánta volna, hogy sokat beszéljenek  róla ."14 

Különös, hogy  Margalits,  aki  Radics  után lépett fel mint fordító, é5 aki  
Radics  halála után néhány esztend ővel a  zombori  gimnázium igazgatója lett, 
s  Radicsot személyésen  is ismerte, ugyanúgy  fordi'tói  munkásságát is, egyetlen 
alkalommal sem tesz említést  Radicsról,  pedig fontos feladatnak tekintette a 
fordítói munkásságot, és felrótta a magyaroknak, hogy azt nem értékelték 
kellőképpen. 
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REZIME 

Jedan od tumaČa  i  posrednika između srpskohrvatske književnosti  i  Madara, sisit 
matski prevodilac  na  mađarski jezik  u  drugoj polovini  XIX  veka  bio  je Đerđ  Radič . 

Predosećajući svoju ranu smrt žurio je da u čini što više  i  svoj kratkotrajni živo 
ispunio nmogim korisnim aktivnostima. Kao  direktor  gimnazije  u  Somboru razvio 
obimnu delatnost  na  kuiturnom zbližavanju Madara  i  Srba. Njegova aktivnost bila  j  
usmerena najviše  na  upoznavanje mađarskog naroda sa značajnim tekovinma srpskc 
hrvatske književnosti  i  istorije.  
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1878. pokrenuo je u Somboru po łitičko-društveno-književni list  Bácska na madar-
skom jeziku, Čiji je viasnik i glavni urednik bio u prvim godinama njegovog izlaženja i 
objavljivao u njenlu svoje Članke, prikaze i prevode zna čajnih dela srpskohrvatske knji-
ževnosti (odlomke Smrti Smail-age ČengiĆa, narodnih pesaina i dr.), a isto tako objav-
Ijivao ih je  i u  budimpeštanskim vodećiin listovima  Fővárosi Lapok, Hazánk és Kül -
föld, Nagyvilág,  kao i u novosadskom ľjjvidék. 1881.  objavio je u Somboru zbirku 
Tarkaságok  (areni1a) u kojoj pored originainih pesama, pisanih na madarskom jeziku, 
nalazimo priličan broj prevoda srpskohrvatskih narodnih pesatna.  1882.  izlazi iz štam-
parije njegovo najznačajnije ostvarenje na polju književnosti  Rigómezei Dalok  (Kosovske 
pesme), zbirka prevoda kosovskih pesama povezanih u celinu, sa iscrpnim predgovorom, 
dokumentovanhn istorjiskim podacima, koji, medutim, nisu uvek sasvim ta čni. 

RadiČev rad možemo da ocenimo zna čajnim.  U svojim prevodima on je dosledno 
prenosio ritam srpskohrvat.ske narodne poeziej na niadarski jezik, a nije Se služio rimo-
vanjem, što bi osiromašilo umnogome prevod, a i original ne bi bio tuma čen kako valja, 
aJi prevodiocu bi poaso bio lakši. 

Što mu je rad ostao nezapažen mogli bismo da protuma čimo skromnošću njegovom, 
da nije hteo da  se ističe i da se o njelnu mnogo govori. 
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Vilko  Novak 

PAVEL  ÁGOSTON  -  
A SZLOVÉN—MAGYAR 
KAPCSOLATOK 
ÚTTÖRŐJE 

A szlovén—magyar kulturális kapcsolatok igen régiek, amit a keresztény-
ségre és mezőgazdaságra vonatkozó,  honfoglaláskori,  magyarba átszármazott 
szavak is bizonyítanak. A magyar nyelv szláv jövevényszavainak nagy része 
lehet a tanúja ezeknek az Ősi kapcsolatoknak. A  szlovénség  zöme később német 
politikai és kulturális hatás alá került, osztrák fennhatóság alatt élt, egy kis 
része azonban a Mura és Rába közti Muravidéken (ma:  Prekmurje)  a magyar 
állam keretei közt élt 1919-ig. Ezt a lakosságot régebben, különösen latin 
írásokban,  Vandalus-nak, magyarul tótnak, a vidéket Tótságnak, újabban 
pedig (a német  Winde  hatása alatt) vendnek, Vendségnek, Vendvidéknek ne-
vezte a köznyelv. A nép maga  Sioven, Siovenje, Siovenec, Slovenci, slovenski -
nek nevezte magát. De már a XIX. század elején  Bitnitz  Lajos, a Tudomá-
nyos Gyűjteményben nyomatékosan  szlovéneknek  nyilvánította Őket, s a  ma-
gyar  tudomány is a XX. század elejétől kezdve  (Melich  J.,  Asbóth  O.,  Kniezsa  
I.,  Hadrovics  L. stb.) hazai v. magyarországi  szlovéneknek  nevezi Őket. 

Ennek a lakosságnak  kb.  negyed része evangélikus vallású. Ezek közt 
született meg 1715-ben egy nyelvjárásos, vallási é5 iskolai irodalom, amelyhez 
később a katolikusok naptárai és újságai járultak hozzá. Ez az irodalom 1913-ig 
majdnem kizárólag a magyar helyesírást használta, magyar jövevényszavakkal 
élt, némely terméke pedig magyar fordítás, és így magyar kapcsolatai állandóak 
voltak.  

Pavel  Ágoston, mint e vidék szülötte, nemcsak szül őföldje műveltségét ta-
nulmányozta, hanem az egész szlovénség kultúráját  közvettíette  a magyar-
ságnak.  

Cankován (Vashidegkút)  született 1886. augusztus 28-án. A gimnáziumot 
Szentgotthárdon és Szombathelyen végezte, majd a budapesti bölcsészeti karon 
magyar és latin nyelv és irodalom mellett szláv nyelvészetet is hallgatott  
Asbóth  Oszkárnál,  Melich  Jánosnál,  Margalits  Edénél stb. A lelkes diák, aki 
saját nyelvjárásán kívül magyarul is ügyesen verseit, olvasott irodalmi szlovén 
nyelven Írt könyveket is, s tökéletesen megtanulta a szerbhorvát mellett az 
oroszt és a lengyelt is.  Négyessynéi  magyar stílusgyakorlatokon  szlovénból  és  
szerbhorvátból  fordított népdalokat olvasott fel. Mikor 1909-ben elhagyta az 
egyetemet, a MTA kiadásában már könyvben is megjelent  késŐbbi  doktori ér-
tekezése: A  vashidegkúti  szlovén nyelvjárás hangtana. Katonaéve után 1911-
ben kinevezték az  újverbászi  községi gimnázium segédtanárának, de mindössze 
három nap múlva  Tordán  kapott állami elhelyezést. A világháború kitörése 
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után bevonult és rokkantsága ellenére a háború végéig szolgált. Közben meg-
halt  Margalits  Ede, s  Asbóth Pavelt  ajánlotta  utódjául,  de a miniszter „túl 
fiatalnak találta erre". 1919-ben a Károlyi éra és a Tanácsköztársaság idején 
több közéleti tisztséget vállalt. Közben Szlovéniába is hívták, amiért aztán az 
új rendszer felelősségre vonta, és csak nehezen tartotta meg állását a szombat-
helyi gimnáziumban. Itt múzeumi igazgatóhelyettes lett. 1934-ben megindította 
a Vasi  -  később Dunántúli  -  Szemlét, amelynek főszerkesztője volt. Több-
szöri próbálkozás után csak 1941 elején szerzett magántanári képesítést a sze-
gedi egyetemen. 1946. január 2-án halt meg Szombathelyen. 

I.  

Pavel  Ágoston a magyar—délszláv kultúrkapcsolatok terén úttör ő  érde-
meket  szerzett annak ellenére, hogy életkörülményei és a politikai viszonyok 
miatt nem tudott kell ő  tevékenységet kifejteni. 

Mint  szlavista -nyelvész már azzal is hozzájárult e kapcsolatok fejleszté-
séhez, hogy magyarul írta délszláv vonatkozású tanulmányait, továbbá azzal, 
hogy legtöbbször az akkori Magyarországon él ő  szlovének életéb ől merítette 
témáit. Az első  munkája ebből a tárgykörből A  vashidegkúti  szlovén nyelv-
járás hangtana (1909). A nyelvjárás tervbe vett szisztematikus feldolgozása 
sajnos nem valósult meg. Kisebb dolgozatai e tárgyból: A legújabb vend iro-
dalom nyelve (Nyelvtudomány, VI., 1916) és a Vend szöveggy űjtemény és az 
eddigi gyűjtések története  (uo.  VI., 1916-1918). A muravidéki nyelvjárás 
nyelvtana, amelyet a háborús évek alatt írt, kéziratban maradt. 

Néprajzi és  nyelvésezti  jellegű  két tanulmánya:  Nyiittűzhelyű  konyhák 
a hazai  szlovéneknél (Ethnographia,  Népélet, 1937) és  Rigaszás  a Vendvidéken 
és az  Órségben  (Néprajzi Értesít ő, 1942). Három, részben irodalomtörténeti 
jellegű  tanulmánya van a délszláv népköltészetr ől. Katona Lajosnál mint egye-
temista írta latin filológiai dolgozatát: Az  Orpheus-monda rokonai a délszláv 
népköltészetben  (Ethnographia,  1909). Ebben a  Gundulić  Osman-jában  előfor-
duló  Orfeus-hagyományt, bővebben pedig azt a  szlvén  népi ballada-kört elemzi, 
amelyben Mátyás király,  Deveti kralj  és  Deveti mož  szerepelnek. Ezek motí-
vumait hasonlítja össze az  Orfeus-motívumokkal az európai irodalmakban.  
Pavel  itt tárgyal először a Mátyás-hagyományról és más magyar h ősökről a 
délszláv népköltészetben. Kifejezi azt a véleményét, hogy Mátyás a szlovén 
népköltészetben „egy el őbbi, talán mitikus szlovén h ős" helyett lépett fel. 

Másik korai dolgozatával a szerbhorvát népköltészet világába lépett: 
A Béla királyról é5 Bankó leányáról szóló széphistória délszláv forrásai (Egye-
temes  Philologiai  Közlöny, 1913). Előtte már több magyar kutató igyekezett 
feltárni az 1570-ben magyarra fordított széphistória névtelen horvát forrását.  
Pavel  azt állítja, hogy a közvetlen szószerinti forrást lehetetlen megtalálni, de 
több új forrásra Is bukkant, amelyek helyenként teljesen azonosak a magyar 
szöveggel. Legközelebbi rokonságban a  „Sestra  Marka  Kraljevića dvori cara"  
c. románccal van és egy hasonlóval:  „Kako Peimana  kéj  Dizdar-age izmijeni 
oca iduć '  na  carevu vojsku"  c. énekkel. 

Csak az els ő  világháború után jelentkezett  Pavel  hasonló témával: A Hu-
nyadiak a délszláv népköltészetben (Vasvármegye és Szombathely... évi je-
lentése, 1927). Ezzel a dolgozatával el őször nyúlt alaposabban a Mátyás-téma- 
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körhöz. Egyúttal tudatos közvetít őként lépett fel délszláv—magyar vonatko-
zásban. A bevezetésben örömét fejezi ki a Magyarország és Jugoszlávia közötti 
közeledés felett a mohácsi vész négyszázadik évfordulója alkalmával: „ . . . e 
kézlendületben évszázados közös sorsnak, közös céloknak és harcoknak, közös 
szenvedéseknek emlékei melegedtek fel megértést váró szimpátiává". Ehhez 
a közös megismerkedéshez és együttérzéshez Pavel a két nép költészete közös 
motívumainak ismertetésével akar hozzájárulni. B őven beszél a szerbhorvát 
népköltészet sajátságairól, jellemér ől és jelentőségéről. „A mai európai népek 
közül talán a délsziávoknak van a legvirágzóbb és legeredetibb epikus nép-
költészetük." Tervezett munkásságának programmját így jelöli meg: „Rend-
kívül érdekes é5 tanulságos volna a Hunyadiak egész térténeti szereplését ízr ől-
ízre végigkísérni a délszláv népköltészetben.» De itt csak „a leglényegesebb 
tárgykörök megjelölésével" kell megelégednie. Felsorolja a Hunyadiak el őfor-
dulását Nicolettitől, a XVI. századtól Gunduli ć  ‚Zrínyi Péter, Palmoti ć  mű-
veiben; tárgyalja a Hunyadi Jánosról szóló népdalokat, é5 különösen sokat fog-
lalkozik a szlovén Mátyás-hagyománnyal. Erdetiben és fordításban közli a 
„Vogri na krala Matjaža" (Magyarok Mátyás királyra) c. népdalt, ismerteti 
a szlovén Mátyás-mondákat és néhány balladát. 

Pavel  rendszeresen kutatta a Mátyás királyra vonatkozó szlovén népköl-
tési, szépirodalmi, képzőművészeti és Zenei anyagot, s egy nagy monográfia 
megírására készült, amelyben egybe akarta vetni a magyar és a szlovén ha-
gyományt. De mivel ezirányú munkáját csak nyári szabadsága idején végez-
hette szlovén vidéken, távol a nagy könyvtáraktól, s emellett oda se mehetett 
minden évben, anyaga csak lassan gyarapodott. Ugyanakkor nem jutott tudo-
mására a szlovén é5 más kutatás minden idevágó eredménye - Ivan Grafe-
nauer alapvető  tanulmányai pedig csak 1950 körül jelentek meg -‚ s így nem 
juthatott el a problémák végleges megoldásához. (Vö. V. Novak, Avgost Pavel 
in slovensko ljudsko pesniitvo, Narodno stvaralaitvo - Folkior, 1965, sv.  
15-16, 1261. 1.) Mikor kevéssel a második világháború el őtt megkapta a ju-
goszláviai kutató-utazási ösztöndíjat, már kés ő  volt... 

Szegedi magántanári próbael őadása: Mátyás király é5 a szlovénok (Sor-
sunk, 1942, 197-202. 1.) csak addigi kutatásainak rövid összefoglalása le-
hetett. Más anyaggal együtt ezeket a kapcsolatokat az Ungarn und die Slo-
wenen c. tanulmányában összegezte (Gal I., Ungarn und die Nachbarvölkern, 
Bp. 1913, 123-140; magyarul is megjelent). 

II. 

A felsorolt tudományos munkákkal Pavel inkább csak a tudományos 
körök érdeklődését terelte a délszláv problémák és népek felé. A szélesebb kö-
zönségnek szánta a délszláv nyelvekb ől fordított szépirodalmi műveket. Kisebb 
versfordításaitól eltekintve csak kés őn látott hozzá nagyobb művek fordításá-
hoz. Ez talán saját költ ői fejlődésével is magyarázható: annak ellenére, hogy 
már diákkorában is verseit, érett verseit csak 45. életéve körül kezdi közz 
tenni, s első  verseskötete csak 1933-ban lát napiviágot... 

Hogy oly későn kezdett szlovén regényeket fordítani, annak legfontosabb 
oka az, hogy több irányban is el volt foglalva tudományos, szervez ő  é5 kultu-
rális munkával. Továbbá a fordítások kiadása a mindenkori politikai helyzet- 
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től  függött (vö. Szeli István Madách Tragédiájának délszláv fordításairól irt 
tanulmányával: Utak egymás felé, 1969). A politikai viszonyok pedig majd-
nem állandóan rosszak voltak. Pavel többször nem is mert Írni rokonainak és 
barátainak Jugoszláviába, utazásról pedig szó sem lehetett. Az ide küldött 
könyvek és folyóiratok rendre visszajöttek hozzá! 

A szlovén irodalom teljesen ismeretlen volt Magyarországon, mint ahogy 
a magyar irodalom is Szlovéniában. (A 30-as években Pl.  Lázár Istvánt for-
dították, és csak itt-ott jelent meg napilapokban egy-egy kisebb novella, tárca 
jó íróktól.) Először Ivan Cankar: Jernej szolgalegény és az ő  igazsága c. re-
gényének külföldi sikere hívta fel Mohácsi Jen ő  figyelmét a szlovén iroda-
lomra. Mohácsi a Nyugatban (1930) ismertette a regény német fordítását. 
Akkor határozta el Pavel is, hogy legel őször ezt a művet fordítja le magyarra. 
Hosszú ideig tartott terve megvalósítása. Alább ezt a küzdelmes és tanulságos 
utat, a szlovén—magyar közeledésnek e szakaszát akarjuk bemutatni Pavel 
levelezése alapján, amit e cikk szerz őjével folytatott. 

Legelőször Cankar idegennyelv ű  fordításainak jegyzékét kérte el t őlem, 
amelyért 1930. dec. 26-án mond köszönetet: „Igazán szép sor fordítás! Én leg-
először a Hiapec Jernej-t szándékozom fordítani, de hogy mikor, ezt csak az 
Isten tudja. Fejem tetejéig munkával vagyok elfoglalva." Err ől a sokoldalú 
munkásságról (tanár, múzeumigazgató, könyvtárvezet ő, a Vasi—Dunántúli 
Szemle szerkeszt ője stb.) majdnem minden levelében említést tesz. Emellett 
állandóan támadták, els ősorban szláv származása é5 munkássága miatt, s nem-
csak a sajtóban, hanem beverték az ablakát, intrikáltak ellene stb. Az idézett 
levélben kéri Cankar Potepuh Marko, Križ na gori, Za križem és Kurent c. 
munkáit is. „Pillanatnyilag a Hiapec és Potepuh fordítására kérhetne enge-
délyt." 

Ugyanebben a levelében kitér az irodalmi közvetítés egy másik formájának 
a kérdésére is: „A Modra ptica-t (szlovén irodalmi folyóirat) januártól én is 
fogom járatni. A magyar irodalom ismertetését szívesen e/vállalom, úgy ahogy 
Maga írta: én megírom magyarul, Maga aztán lefordítja szlovénra. De egy kis 
türelmet ezzel is kérek. Ismétlem azonban: nagyon örülök ennek a feladatnak. 
Mint minden irodalmi feladatnak (újabban nekem is egymás után jelennek 
meg a verseim)." Ebből és más hasonló tervekb ől azonban nem lett semmi. 
A Dom in svet c. folyóirat számára is felkértem, hogy írjon a magyar iro-
dalomról. Egy keltezés nélküli (1933. márc.) levelében írja: „És még ez (utol-
jára hagytam, mert ezért igazán szégyellem magam): a Dom in svet meg 
várjon egy kicsit, mindenáron összeállítom a dolgozatot. Csak id őre van szük-
ségem! Ez az év nem múlik el a megírt dolgozat nélkül!" Valami meg is lett 
a tervből: az említett folyóiratban nyári, Szlovéniában töltött vakációja alatt 
írt egy cikket: Kongres madž. kat. pisateljev v Esztergomu. Magyar katolikus 
írók kongresszusa Esztergomban, DS, 1933), é5 ugyanabban az id őben megje-
lent egy másik rövid írása is: „Jugoszláv irodalmi levél", a Magyar írásban 
(Kolice, 1933, 458-460). Igy aztán nekem kellett írni a Siovenec c. napilapba 
rövid könyvismertetéseket, irodalmi híreket, ami - a források hiánya miatt - 
igen csekély eredmény volt kívánságainkhoz képest. 

Kértem, válasszon néhány jó magyar novellát é5 regényt, amit le próbál-
nék fordítani szlovénra. Kérésemre ezt írta: „A novellákon még gondolkozom. 
Muszáj keresnem valami egészen megfelel őt. Gárdonyi nagy nyelvm űvész és 
így nehéz fordítani és hálátlan. Herczeg szép, de nem elég modern. Majd ta- 

81  



lálok  valamit" - s áttért a regényekre: „A regények közül legjobban  Zi łahy:  
Két fogoly című  regényét ajánlom. Ezt az idén fordították le franciára is, 
akkor olvastam, hogy igen nagy hatást tett francia nyelven is. Ezt kel! lefor-
dítani. Ez modern felfogás, modern téma, pompás lélekanalízis és érdekes bo-
nyodalom (2 kötet). Ha erre határozza el magát, írja meg nekem és akkor én 
írok Zilahynak, kérek t őle engedélyt és egyúttal megkérdezem t őle az adatokat 
a regény külföldi fordítására vonatkozólag." 

Erről a tervről beszéltem is Ljubljanában, de nem volt elég bizalmuk az 
ismeretlen magyar irodalom, valamint a fiatal fordító iránt... 

Ezekről a nehézségekről 1932. I. 16-án írtam Pavelnak Ljubljanából: „For-
dításaink mind a két oldalon borzasztó lassúsággal haladnak el őre - de más-
képp lehetetlen. Most érezzük mindketten, mit jelent utat törni egy ismeretlen 
irodalomnak..."  

Pavel  hosszú, valóságos keresztutat járt meg a Jernejjel kiadótól kiadóig. 
1931 október végén ír az els ő  stációról: „Jártam Pesten egy jó katolikus szép-
irodalmi folyóiratnak a szerkeszt őségében, amelynek szerkesztője volt egyetemi 
diáktársam (az Élet c. folyóirat, V. N.). Beszéltem vele Cankárról és határo-
zott szándékomról, hogy lefordtíom a m űveit. Nagyon örült, és azt mondta, 
hogy szívesen ad helyet egy rövidebb regénynek folyóiratában, a két regény 
pedig együtt jelenhetne meg egy kötetben a külföldi regényírók sorozatában, 
amit közösen szerkeszt egy társával. De egy (csak egy) feltételt is szabott: el őbb 
tudnia kell, mit jelent az ő  (Cankar) munkássága katolikus tekintetben. Valami 
fojtogatott, mikor ezt kijelentette (itt els ősorban a nagy íróról van szó és csak 
másod- vagy harmadsorban a szerz ő  világnézetér ől, illetve vallási nézetéről). 
De be keltett látnom, hogy igaza van saját szempontjából, mint kifejezetten 
katolikus folyóirat szerkesztőjének és a katolikus mozgalom ismert férfiának. 
Én erről nem tudtam neki semmit se mondani, mert nem ismerem annyira 
életét és gondolkodását, s azt sem tudom, hogy ítél err ől a kérdésről a szlovén 
egyházi é5 irodalmi nyilvánosság. De megígértem neki, hogy „hazulról" meg-
bízható adatokat fogok kérni. Már írtam is Alfonz öcsémnek (szaléziánus pap 
Ljubljanában, V. N.) és magát is kérem, hogy küldjön valami kritikát ebb ől 
a szempontból. Talán elég lenne összegyűjtött műveinek valamilyen katolikus 
recenziója. Nagyon örülnék, ha sikerülne ez a vállalat, különösen azért, mert 
a Nyugat a mai gazdasági krízisben semmit sem akar hallani a fordításról." - 
A továbbiakban itt is ígéri „dolgozatát a modern magyar irodalomról" és em-
líti a fordításra alkalmas magyar regényt. 

Egy keltezés nélküli levelében pedig ezt írja: „Hurrá! Kalangya! Ennek 
pedig nagyon örülök. Türelmetlenül várom a szerkeszt őségtől az értesítést, de 
eddig semmi sem érkezett meg! Csak tartsanak ki az el őző  szándéknál. De félek, 
hogy a végén ők maguk akarnak a fordításról gondoskodni (ti. a Kalangya 
szerkesztősége). Nem szeretném senkinek átengedni ezt a munkát. Ez már úgy-
szólván az én szívügyem." 

A Cankarról szóló szlovén világnézeti szempontú információkra vonat-
kozik 1932. január 5-én írt levelében a következ ő  visszhang: „Cankar! Amit 
róla írt és amit Farkas úr, a szaléziánus lelkész közölt velem Ljubljanából 
(egész dolgozat, 4 nagy oldalon), magyarra fordítottam és elküldtem az Élet 
szerkesztőjének, akit személyesen is jól ismerek, mint egyetemista barátomat, 
de ő  nem jelentkezik. Nem tudom elképzelni, miért hallgat. Most majd meg-
sürgetem a választ. Látja, ilyenek a mai szerkeszt ők, még a legjobbak is! 
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Annak alapján, amit Farkas Úr írt, nehezen tudom elképzelni, hogy az Élet 
elhatározná magát a kiadásra. Ha visszautasítja, majd más kiadónál fogok 
próbálkozni." 

Közben a magyar irodalom szlovén fordításával is foglalkoznak levelei. 
1931. augusztus 3-án írja Šoitanjból: „Zilahynak, a Két fogoly írójának tényleg 
azonnal írtam, amint a Maga levele megérkezett. Ajánlottan írtam, azonban 
választ nem kaptam... Kés őbb tudtam meg egy íróbarátomtól, hogy Zilahy 
éppen Amerikában volt, Hollywoodban, valami filmhistória miatt, 5 Ott 15 
maradt pár hónapig. Ezért nem válaszolhatott; hogy miért nem felelt Ameri-
kából való megérkezése után (mert már hazajött), azt nem tudom. Talán 
közben elkallódott a levelem a bizonyára nagy számban összegy űlt egyéb 
levelek között. Nem tudom! Most persze megint nincs Pesten, hanem feltehe-
tően nyaral valahol fiatal feleségével (tavaly n ősült), s így hiába is írnék neki 
a fordítás ügyében. Azt ajánlanám: halasszuk ezt az ügyet szeptemberre, mi-
korra bizonyára már Ő  is hazajön. ( ... ) Zopet Zankar!  (Ezt szlovénul írta a 
magyar levélben, V. N.) Megint Cankar! Miként az öcsémnél olvasott ver-
seimből láthatta, engemet az utolsó évben a költészet er ősen eltérített a pró-
zával való foglalkozástól. Tudja Úgyis, hogy történik az ilyesmi. Az ember 
beleszeret egy gondolatkörbe, nem tud szabadulni t őle s minden mást elha-
nyagol. Én is így jártam. Osszeírtam körülbelül 2 kötetre való verset, de a 
Cankar fordítás adatai ott hevertek hónapokig az asztalomon, anélkül, hogy 
hozzájuk nyúltam volna. Talán az idén több időm é5 több szerencsém lesz. 
Még innen fogok írni a Nyugatnak, hajlandó lesz-e kiadni a Hlapec Jernej-t? 
És ha igen, akkor még itt hozzá foghatok a fordításhoz. Azt már is látom, 
hogy sok tanácsra és útbaigazításra lesz szükségem, melyekért majd annak 
idején Magához fogok fordulni." 

Hogy a fordítás elhalasztásának az oka nem csak költ ői tevékenysége 
volt, arról ugyanez a levél is tanúskodik, a Pavel egyéniségére egészében is jel-
lemző  vallomással. A magyarul irt levél elején így nyilatkozik: „Hosszadalmas 
volna minden okot felsorolnom ‚miért nem írtam olyan sokáig... (szemfájás, 
sok munka); én csak annyit teszek hozzá: f őleg pszichológiai okai voltak a 
hosszú hallgatásnak; sok van bennem az Oblomovokból, főleg ha valami lelki 
baj fekszik rám; akkor csak nézem tétlenül, ölbetett kezekkel a világ folyását. 
Tudja, ez a költők bolondériája, abnormalitása. Ha egészen normális ember 
lennék, akkor már isten tudja hol tartanék. Itt pedig valószín űleg csak ma-
gammal maradok egész életemben. Mi tudjuk, hogy ez is valami. Persz ę  a 
külső  világ másképpen ítél. De tudom, hogy Maga nem a küls ő  világ emberei 
közé tartozik s nem ítél a láthatók után." S a levél végén tovább részletezi 
a munkájában zavaró, késleltet ő  körülményeket: „Még egyszer kérem, ne ha-
ragudjék öreg barátjára, hisz sohasem a jóindulat hiányzott, hanem ezernyi 
egyéb baj zavart ki a normális kerékvágásból. Amiket bevezet őben leírtam és 
sejtettem, az csak az okok egy részét képezi. Vannak aztán további, mélyebbre 
nyúló pszichológiai okai is ennek az oblomovizmusnak. Én azonban hiszem, 
hogy van feltámadás ebből a kínzó letargiából és remélem - szemeim is meg-
gyógyulnak majd. Az ősszel különben specialistához készülök, mert bosszantó 
leverően hat az emberre, ha a test nem engedelmeskedik a szellemnek. F őleg 
az Olyan nyugtalan, izgékony szellemnek, amilyen az enyém is. Se olvasni, 
se írni nem tud az ember. Az iskolai munkát sem tudom rendesen elvégezni, 
sokszor hónapokig nem,  tudtam rendesen megcsinálni a dolgozatjavításokat. 
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Legjobban azonban az fájt, hogy nem olvashatok. Sokszor - f őleg télen - 
éjfél utáni 1-2 óráig elüldögéltem a hallban, egyedül, munka nélkül, csak 
gondolataimba temetkezve. Keserves hónapok voltak ezek." 

Ezek szerint tehát nyilvánvaló, hogy téves Filo állítása: „ . . . arra követ-
keztethetünk tehát, hogy Pavel 1930 végén és 1931-ben már megkezdte a Jernej 
szolgalegény fordítását, de lehet, hogy már a Potepuh Markot is. A fordítás, 
minden valószínűség szerint, hamarosan el is készült. . ." (Avgust Pavel 
M. Sobota—Szombathely, 1967, 60.) Holott Pavel még 1935-ben is ezt írja 
egy keltezetlen levelében: „Cankarról nem feledkeztem el! "  

1936 februárjában pedig ezt írja egyik levelében: „Még ezen a tavaszon 
elhagyom a múzeumi könyvtárat. . . Akkor aztán sorra jön a Hiapec Jernej, 
a többi fordítás é5 az irodalmi áttekintés is." A következ ő  hónapban, 1936. 
március 18-án még mindig panaszkodik körülményeire: „Kevesebb adminiszt-
rációt akarok és több alkotást. Akkor lesz elég id őm a mi kedves Hlapec Jer-
nejünkre és más hasonló dolgokra." Az év végén, dec. 29-én értesültem róla, 
hogy elkészült a fordítással: „Kétszer voltam Budapesten. Az Aki elvesztette 
a meggyőződését c. novella fordítását nagy örömmel elfogadta a rádió. De 
még nem tudom, mikor kerül sorra. Jernej-t a Nyugatnál és a Magyar trásnál 
hagytam. Egy kicsit félnek az er ős szociális tendenciájától, de a regény nagyon 
tetszik nekik. Valószín űleg a Nyugat adja ki éspedig úgy, hogy még valamit 
le kell fordítanom, hogy a kötet a Jernej-jel, a novellával és az Itélet c. köl-
teménnyel kb. 200 oldalt tegyen ki." 

Ebből az időrendből világosan kitűnik, hogy mind a Jernejt, mind a Mi-
haszna Markót 1936 közepén fordította le, mégpedig javarészt a nyári szün-
iődben, Szlovéniában, és az els ő  őszi hetekben. De ebb ől az időből nincsenek 
meg levelei. Hogy azonban még nem volt teljesen kész vele, azt az 1937. 
augusztus 18-án Golnikon kelt levele tanúsítja: „Irjál meg mindent, amit tudsz 
a  „mat)azevanje"  szóról. Pleterinik (szlovén szótára) nem ismeri ezt a kifejezést. 
Azt gondolom, hogy Cankar maga találta ki elbeszélésében. A fordításban (ti. 
a Jernej szolgalegény-ben! V. N.) jegyzetet akarok írni err ől a szóról és valódi 
értelméről (a „mátyáskodást" meg kell magyarázni, mert a magyarban ilyen 
szú nincs, én alkottam, mert kényszerítve vagyok rá a fordításban)." Egyik, 
Šoitanjból 1937. VIII. 24-én írt lapján is a Cankarral való foglalkozásáról 
tudósít: „Cankar 3sszes m űvei itt Šoitanjban is rendelkezésemre állnak." 

Amikor a Jernej szolgalegény és Mihaszna Markó fordítása 1937 őszén 
megjelent, Pavel nagy érdekl ődéssel kísérte a róla megjelent magyar és ju-
goszláv ismertetéseket, bírálatokat. Gondoskodott róla, hogy a folyóiratok 
szerkesztőségei és a kiváló írók megkapják, s végtelenül örült, hogy a szlovén 
nemzet és Ivan Cankar neve, lelki gazdagsága sokaknak tudatában szerzett 
kellő  dícséretet, szeretetet, elismerést. 

Pavel  Ágoston teljesen egyéni nézetei szerint válogatta Cankar m űveit, 
mit sem törődve a szlovén irodalomtörténet értékelésével és az általános vé-
leménnyel, amely p1. a Potepuh Marko in kralj Matjaž c. m űvét (Mihaszna 
Markó és Mátyás király) nem sorolta a legjobb é5 reprezentáló m űvei közé. 
De Pavel már kora ifjúságától szívén viselte a Mátyás-hagyomány közös ma-
gyar—szlovén voltát, és ez a téma állandóan vonzotta tudományos kutatásai-
ban is. 

Hasonlóan járt el, mikor az els ő  siker után Cankar más m űveinek a for-
dítására gondolt: a Na klancu c. regényét (magyarul: A szegénysoron) válasz- 
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totta.  Erről a munkáról leveleiben a következ őket találjuk. 1939.  dec.  26-án 
kelt levelezőlapján Írja: „Szeretném lefordítani  Cankar  Na  klancu  c. elbeszé-
lését. A kiadónak be kell terjesztenem a regény tartalmát. Olvastam ugyan, de 
a részleteket elfelejtettem, csak az általános benyomás maradt meg bennem 
élénken. Ha van valami nyomtatott dolgod erről a regényről, küld el." 

1940. I. 21-én is ennek a műnek a fordításával kapcsolatban ír levelében: 
„A M.  Kir. Egytemi  nyomda... felkért, hogy fordítsak le két szlovén re-
gényt, egyet már tavaszig. Szívesen vállalkoztam erre a munkára. Els ősorban  
Cankar  Na  klancu  c. regényére gondoltam. Mivel azonban Te jobban ismered 
a modern szlovén irodalmat, kérlek, adj tanácsot, mely regények jöhetnének  
elsősorbna  figyelembe (a két legjobb regényt javasold, de ajánlhatsz hármat, 
négyet is; összesen 250-300 oldal lehet).  -  A Na  klancu  c. regényről már 
megírtam az ismertetést a kiadónak." 

Február 10-én arról számol be, hogy már sorban olvassa az ajánlott szlovén 
műveket: „A  Visolka kronika  megvan  (Ivan Tavčartól).  Most olvasom a Pre -
rokovanát (Fr.  S.  Finžgar),  holnap kezdem  Tavčart.  Kellene egy regény  Can-
kartól! Akármit mondanak, Ő  a legjobb! Ha nem a Na  klancu,  akkor valami 
más! Küldjél cl gyorsan egy példányt a Na  klancu-ból  és egy másik regényét 
(legalább 200 oldal), amit a legjobbnak tartasz.  -  Kérd meg  Finžgart, Bevk -ot 
s  Tavčart  is, hogy díjmentesen engedélyezzék lefordítani egy-egy regényüket, 
ha pedig valamely kiadónak lenne szerz ői joga ezekre, akkor ők is adjanak 
engedélyt." 

A következő  fennmaradt levelez őlapon, május 22-én már ezt Írja:  ,Én  
éppen a napokban fejeztem be  Cankar  »Na  klancu<  c. regényének fordítását. 
Kedvesem, majd meglátod, mit alkottam!" S itt újra kérdezi: „Vajon a  »max-
júevanje« szó általánosan ismert és népi? Vagy  Cankar  csinálta? Küldjél va-
lami kisebb könyvet  Cankar  életéről (az előszóhoz használni fogom)." 

Amikor 1940 nyarán a háborús viszonyok miatt nem volt szabad el-
hagynia szolgálati helyét, további fordítási tervekkel foglalkozott. Július 6-án  
így  írt: „Most egy másik szlovén regény fordítását szándékozom megkezdeni, 
de még egyszer szeretném hallani a szavadat: igazán  Finžgar Prorokovana-
jára  gondolsz?" 

Előzőleg, 1940. I. 24-én írta: „Amit múltkor írtam neked új fordításaim-
ról, egyszerre sürgős lett; az els ő  májusban jelenik meg, a második Ősszel. 
Tehát: a legsürgősebben ajánlj két jó szlovén regényt. Az egyik lehetne  Cankar  
Na  klancu  c. műve. Mit gondolsz, nem lenne jó lefordítani egyet  Milko Kra-
njectól?  Teljesen rád bízom magam. Els őrangú »áru«-nak kell lennie é5 jel-
lemzőnek a szlovén lélekre é5 szlovén életre. Eredeti legyen, a mi hegyi vilá-
gunk lélegezzen, a mi embereink tükröz ődjenek benne.  Cankar  a hegyeket kép-
viselné,  Kranjec  (vagy valaki más?) pedig  Prekmurjet.  Nem akarlak befolyá-
solni. Az egyetlen feltétel: az áru tiszta arany legyen!" 

Most egymásután következtek a levelez őlapok. Már február 20-án értesít:  
„Cankar  Na  klancu  és  Finžgar Prerokovana  c. regénye mellett döntöttem, 
amíg valami jobbat nem fogtok küldeni! A  Visolka kronika (Ivan Tavčartól)  
érdekes ugyan, de bel őle nem kapunk általános benyomást a szlovénségr ő l. 
Kérdezd meg  Finžgartól...,  megengedi-e díjtalanul a fordítást.  .  

1940. I. 31-én a többi figyelembe vehet ő  íróról beszél:  „Pregelj  megvolt 
nekem. Jól ismerem a regényét  (Plebanus Joannes,  V. N.), de túl rövid! Leg-
alább 200 oldalt szeretnénk. Ugyanez vonatkozik  Bevk Ljudje pod Osojnikom  
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c. elbeszélésére. 	Rövid elbeszélés senkinek sem kell. Küldjétek el  Finžgar 
Prerokovaná-ját. Terjedelme megfelelne a követelményeknek. És még másokat 
is. Nektek tudnotok kell, mi a legjobb a szlovén irodalomban.  Miiko Kra-
njec??? -  Nem értem, miért tanácsolják el a Na  klancu-t? Hiszen ez egyik 
legjobb műve. Talán valamely más  Cankar-regényre gondolnak? Nekem mind-
egy, de nehezen hiszem el, hogy találnak valami jobbat  Cankar  regényeinél.  
-  Sürgős, mert már el kell kezdenem a munkát, ha május 1-éig be akarom 
fejezni a fordítást.  -  A, kiadónak ajánlani fogok két rövid elbeszélést egy 
kötetben, de nehezen remélem, hogy elfogadják. És szívesebben is fordítanék 
egy nagyobbat, mint két kisebbet. Minél el őbb határoznunk kell azonban mind 
a két kötet ügyében a propaganda miatt. Tehát: törjétek a fejeteket, és gyorsan 
küldjétek a könyveket." És a lap végén újra visszatér a fordítás ügyéhez: „T ő-
letek függ, mit fogok fordítani. Ez azonban valamennyiünk becsületének és az 
egész szlovén nemzetnek az ügye. Törekedjetek, hogy bölcs tanácsot adjatok 
nekem!" 

1941. február 24-én a lap végén röviden megjegyzi:  „Cankar  a napokban 
ön napvilágra,  Finžgar  valószínű  ősszel." És március 14-én  „Cankart  még nem 
láttam. Minden nap várom az els ő  pédlányokat.  Az elsőt maga a  (jugsozláv)  
miniszterelnök kapta meg." 

Ezek után jött Jugoszlávia összeomlása, és  Pavel  nagyobb fordítási tervei 
nem valósultak meg. De nem pihent: mint addig is, tovább fordította a szlovén 
költőket,  Alkercet, Jenkot, Ketet, Sardenkot, Župan čičot  s a  novellisztákat 
Prežihov Vorancot, Meškót, Levstiket.  

Legélénkebben továbbra is a szlovén Mátyás-hagyomány érdekelte.  Mé  
1940. decemberében írta e témáról egy budapesti el őadása után: „Nagy  lelke-
sedés, nagy eredmény, testvér! Én érzem, hogy ütött az óránk. Nem szenved-
tünk hiába az eszméért. Ugyanakkor pedig szomorú szívvel látom, hogy sem-
mirevalók gyülekszenek éhesen a konjunkturális zsákok körül é5 lesik a részüket. 
Sok hangoskodó van, akik el őbb más trombitát fújtak, most pedig felvértezve 
állnak az új szentély körül. Tudom, hogy ez mindig így volt és így lesz a 
világon. De ez fáj a becsületes harcosoknak. Nagy vigaszomra szolgálna, ha 
legalább Ott megbecsülnék munkásságomat.  ( ... )  Jövőre szeretnék kiadni egy 
nagy könyvet Mátyás királyról a szlovén irodalomban. De e célból át kell 
néznem az egész szlovén irodalmat, valamennyi folyóiratot stb."  

3szt6nzést  jelentett a további lelkes kutatáshoz magántanári képesítése. 
1941. február 7-én számol be err ől Budapestről írt levelezőlapján: „Nagy 
örömmel értesítelek, hogy tegnap, február 6-án tartottam a szegedi egyetemen 
első  magántanári el őadásomat Mátyás király alakjáról a szlovén néphagyo-
mányban és irodalomban. A katedra neve: délszláv—magyar nyelvi és iro-
dalmi kapcsolatok tanszéke. Nagy sikerem volt. Nagy és őszinte lelkesedést 
keltettem. Az új szegedi egyetemen ez volt az els ő  habilitáicó.  Remélem, hogy 
hamarosan rendes szlavisztikai tanszéket állítanak fel. A nyáron hosszabb id őre 
»haza« jövök, hogy befejezzem nagyobb munkámat Mátyás királyról. Azért 
az egész szlovén irodalmat át akarom nézni." 

Március 14-én szegedi munkásságával kapcsolatban ezt írja:  „...  egye-
lőre Szombathelyen maradok, és innen utazok kéthetenként Szegedre, amíg 
nem jön  létri'  a  rende'  szlavisztikai tanszék." 
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A  hábor6  kitörésével félbemaradtak  Pavel  szegedi előadásai, és nem való-
sulhatott meg  szlovéniai  utazása sem, hogy Ott tanulmányozza a Mátyás-
hagyományt. Szertefoszlott egy harminc éves álom a  sziavisztikai  tanszékről, 
amely egyedül tette volna lehet ővé számára, hogy tudományos munkássága 
tehetségéhez méltóan fejlődjön a magyarság és a szlávság nagy hasznára. Fél-
beszakadtak annak a nagy munkának az el őkészületei is, amelyek szintén har-
minc évig lebegtek el őtte: a nagy Mátyás-monográfia.  Pavel  Ágoston ugyan 
még remélte, hogy a  háború  után majd megvalósulnak álmai, de mindez hiú 
remény maradt...  ľgy  aztán sokoldalú munkássága ellenére életm űve torzó 
maradt. A délszláv—magyar kulturális és tudományos közeledés és együttm ű-
ködés terén azonban maradandó érdemei vannak, és ennek a munkásságnak a 
gyümölcsei megérdemlik, hogy összegyűjtsük és átadjuk az utókornak. 
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Bálint Sándor 

SZAJAN 

Szaján,  szerbül is  Sajan, Nagykikinda  közelében elterülő  magyar község, 
amelyet a múlt század els ő  évtizedében szegedi dohánykertészek,  ga'nyók né-
pesítettek  be. 

A falu már a középkorban virágzik. Neve a XV. században bukkan föl: 
1449.  Zayhan.  Szabó Dénes megállapítása szerint kun eredet ű , totemre utaló 
személynév. Jelentése: gyík'. A falu színmagyar népének egy része a nevekb ől 
következtetve a török hódoltság idején Szegedre húzódik. A helység elpusztult. 
A török idők után kamarabirtok,  prédium.  

1790-ben a temesvári királyi kamarai adminisztráció a zágrábi püspöknek 
adta cserébe ama horvátországi birtokaiért, amelyek a határ őrvidékbe estek, és 
a katonai kincstárnak szüksége volt rájuk. A püspök azonban kés őbb lemon-
dott a 9500 katasztrális holdnyi birtokról. 1798-ban  Tajnay  János és Antal 
vásárolta meg 138 361 forint, 5 krajcárért. A  szajáni  határ azonban ekkor még 
a Tisza és Maros árterülete volt, néhány kiemelked ő  szigettel. Eleinte csak lé -
geltetni  lehetett rajta. F őleg a keleti rész volt partosabb. Ennek máig  Kecskellér 
(ebből: Keskenyér), egyik részének pedig a szabadságharc dúlásai nyomán  
Ěgött Kecskellér  a  neve2 . 

Tajnay  János 1806-ban a szegedi földr ől, tanyákról, továbbá az algyő i 
uradalomhoz tartozó Hantháza kertészségb ől 800 katolikus lelket telepít ide. 
1816-ban  az elpusztult  Vedresháza  kertészei is csatlakoztak hozzájuk. 

Anyakönyvi adatok alapján már  Kálmány Laojs  megállapította, hogy  
Szaján  először idekerült lakosságából 44 család volt szegedi é5 csak 4 szár-
mazott más törzsökb ől. A város mellett még Tápéról, Kisoroszról,  Tordáról  is 
települtek ide szegediek. Ehhez járult még a szegedi dohánykertészekt ől alapí-
tott Morotva falu feloszlatása (1832) után több  innnen  bevándorolt család  is.  

A szegedi anyatájról, főleg Alsóvárosról, Tápéról,  Algyőrő l,  Sövényházáról  
Jtármazó  családok: Ambrus, ŕfbrahám. Árva. Bakó, Ballagó, Bába, Bálint, 
Báló, Berta, Bezdán Biacsi, Biczók, Bodó, Borbély, Bozo'ki, Bujdosó, Bunford, 
'Ľzirok, Csányi, Csíkos, Csonka, Cso'kási, Csömöre, Csúri, Dallos, Dékány, 
Dobó, Dohar, Domonkos, Erős, Égető, Faragó, Farkas, Fazekas, Fábián, Fodor, 
Fúrús, Gábor, Gál, Gedó, Gera, Gombos, Gulyás, Gyömbér, Jaksa, Hódi, Ho-
lács, Kabók, Kalmár, Kakuszi, Kasza, Katcna, Káposzta, Kása, Keszég, Kéri, 
Kin, Kismárton, Kispál, Kondász, Konter, Kónya, Kórász, Kormányos, Kopasz, 
Kósa, Körmöndi, Kurunczi, Kusza, Lábodi, Lázár, Lele, Lippai, L őnincz, Ma-
Áara'sz, Magyar, Margit, Márton, Miklós, Móra, Mosolygó, Nagyiván, Nóg- 
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ra'đi,  Nyári,  ónozó,  Ökrös,  Pakai, Palatinus, Pa'lfi, Po'sa, Révész, Rúzsa,  Sánta, 
Sebők,  Sutka,  Süli,  Szanka, Szarvak,  Szekeres, Szeles, Szél,  Sziráki, Sz őregi, 
Tako', Tandari, Tápai, Terhös,  Török, Vastag,  Vecsörnye's, Vetro', Vincze,  Virág,  
Viski, V őfély, Zákány, Z őda'g.s 

Szajánra  is jellemző  a ragadványnevek változatossága. Igy a  Kabdk  csa-
ládnak csúfnevekkel megkülönböztetett ágai:  Krizsán,  Süket, Sánta,  Szilém,  
Templom, Panna. A helyi ragadványnevek  összegyljtése  sok néprajzi és nyel-
vészeti tanulsággal járna. 

A  szajáni  honfoglalók sokáig kénytelenek egyik magasabb helyen nélkü-
lözve meghúzódni. Ennek a résznek, dűlőnek máig  Szögedi  határ,  Koplaló'  a 
neve. Kitartottak. Takács János nagyidej ű  szajáni  gazda még öregapjától hal-
lotta, aki  pólyásgyerek  korában került  Szajánba,  hogy családjuk a szegedi  fe-
keteföldrŐl  költözött ide, három tanyabirtokot hagyva ott. Nehezen élhettek 
belőle, mert azzal a fohászkodással vágtak neki a bizonytalan jöv őnek, hogy 
az Isten ne segítse Őket vissza, hanem adjon  Szajánban  boldogabb élhetést. 
Mint az öreg Takács mondotta: víz közé  gyüttek.  Tele volt a határ erekkel, 
ez azonban nem volt nekik idegen világ. Egy ideig még gyékényt is  szőttek.4  

Tankács János gyermekkorában,  Kálmány  Lajos  szajáni paposkodása  ide-
jén a falu még a nagycsalád rendjében élt. Az asszonynép otthon dolgozott, 
csak kapálni, markot verni mentek ki a földekre. Ez a társadalmi állapot 
érteti meg velünk  Kálmány  megjegyzését: „sehol sem láttam annyi örökbe fo-
gadottat, mint  Szajánon  és tájékán." A cél a nagycsalád munkaerejének foko-
zása  volt.r,  Leginkább dohánykertészetb ől éltek. A bérlet összege 1848-ig hol-
danként évi 1 forint 20 krajcár volt.  

Szaján  szapora gányó népéb ől rajzott ki a múlt század folyamán a  szom-
sédQs Tiszahögyös (Idos)  magyar kisebbsége (1838)8,  továbbá a színmagyar  
Tamásfalva  (Hetin, 1840) 7, a békési  Pusztaföldvár  (1841)8,  Űjfalu (Kriva-
bara,  1842)9, a bácskai Gyulafalva  (TeleČka,  1883), majd pedig  FelsŐmuzslya 
(Gornja Mužlja,  1890)10. E kirajzások közül mi bővebben egyelőre csak Gyula-
falva településtörténetét  ismerjük. 11  

Az  árvi'zkárosult,  illetőleg földesúri önkénnyel sújtott bánáti magyar nép 
a belőle sarjadzott Sípos György vezetésével 1881-ben  Szapáry  Gyula gróf 
pénzügyminiszternek, a kincstári birtokok gondvisel őjének kérvényt nyújtott át, 
hogy új lakóhelyet jelöljön ki a számára. A miniszter jóindulattal fogadta a 
küldöttséget, és megígérte, hogy  Bácskula  kincstári pusztára telepíti Őket. Csak  
Szajánból  500 család  íratkozott  föl: az uraság és a plébános mindenképpen 
meg akarta az elvándorlást akadályozni. A szolgabíró Sípos Györgyöt lázítás 
miatt bezáratta, az iratokat pedig lefoglalta. 

Kiszabadulása után Sípos Györgyöt é5 hét társát maga Ferenc József fo-
gadta kihallgatáson, ami nyilván  Szapáry  jóindulatú közbenjárásával vált le-
hetővé. Szomorú sorsukat elmondották a királynak é5 lakóhely kijelölésért 
könyörögtek. Előzetes tájékozódás alapján az uralkodó  Pusztakulát  adomá-
nyozta nekik. 

Az uraság sugallatára Sípos Györgyöt a szolgabíró ismét börtönbe vetette, 
de kénytelen volt nemsokára szabadon ereszteni. 17 szegedi gyökérzet ű  bánáti 
falu:  Szaja'n  (220 család),  Ja'zova  (67 család), Csóka (17 család),  L őrincfalva  
(38 család), Tóba (154 család), Monostor (23 család),  Törökkanizsa  (7 család),  
Jozefova  (9 család),  Akács  (17 család),  Óbessenyő  (13 család), továbbá szór-
ványosan még Padé,  Kikinda, Magyarcsernye, Istva'ntelek,  Törökbecse hely- 
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ségek szöge'nyse'ge,  azaz dohánykertészettel foglalkozó zsellérlakossága telepedett 
itt  meg. 12  A főpásztor,  Haynald  Lajos kalocsai  bi'boros  érsek hamarosan iskolát,  
maj dtemplomot  építtetett a számukra, s őt birtokügyekben, kedvez ő  törlesztés 
érdekében is eredményesen eljárt érettük. Az els ő  tanító, Nagy József  Szajánról  
jött velük. Az új falu neve  Szapáry  pénzügyminiszter keresztneve lett: Gyula-
falva. 

A földeket kimérték, és nyíllal, azaz sorsvetéssel elosztották. A falu határát 
1-25 között dű lőnként megszámozták. A nép ma is így tájékozódik: Első , 
Második, Tizenkettedik (dűlő) stb. A falutelepülés részei, megnevezései: Alig-
vári,  Basztikuli,  Nagyrész  Na)re'sz,  Szamár. Az alaprajz, továbbá a hatalmas 
porták a temesközi hagyományokat idézik. 

A plébánián vezetett  historia domus  elmondja, hogy az első  években a nép  
jórésze  bizony kukoricaszárból rögtönzött viskókban,  földputrikban  húzta meg 
magát, és a mezei munka  elvégeztével  télire visszament a szül őfalu rokonsá-
gához. Tapasztaltuk, hogy a rokoni kapcsolatok máig elevenek, máig háza-
sodnak egymás közül. 

Nyilván hasonló módon történhetett a múlt század legelején az anya-
község,  Szaján  megszállása is. 

Visszatérve  Szajánhoz,  a  Tajnay  család a lakosság szaporítására a múlt 
század derekán a falu közvetlen közelében, kissé északkeletre új, különálló 
községet alapított (1849). Ide csak németek jelentkeztek. Neve  Tajnayné,  Je-
szenszky Vilma után  Wilhelminf e/d,  magyarul  Vilmate'r,  a  szajáni  magyarok 
ajkán  Milher,  ma is élő  dű lőnév, illetőleg már falurész." Később ugyanis el-
néptelenedett, majd  Szajánnal  egyesült: a németek belefáradtak a vízzel való 
örökös küzdelembe, máshova vándoroltak. Éjszakának évadján szöktek meg. 
„Vígan jöttek  -  írja  Kálmány  Lajos  -‚  sírva mentek, és népünk ma  is  Ott 
van." A helyi hagyomány szerint lámpáikat égve hagyták, hogy megtévesszék 
vele a földesurat. 

Az 1831. évi kolerajárvány emlékezetét máig őrzi Szent Bertalan napjá-
nak fogadalmi ünnepként való megülése. A szaladás, Vagyis a szabadságharc 
idején  Szaján  népe jószágait maga elé hajtva, hazamenekült az anyavárosba, 
Szegedre é5 környékére a rokonsághoz. Harangjaikat a temet őben ünnepélyesen 
elföldelték, még keresztet is állítottak föléjük. Szegedre olyan hírek érkeztek, 
hogy a falu mentése miatt visszamaradt bírót fölnégyelték és a templom négy 
sarkára szögezték. A mendemonda szerencsére nem volt igaz, bár a falu tel-
jesen megsemmisült.  Az  életet elölről kellett kezdeni. Legelőször is a haran-
gokat ásták ki, hogy hívja az él őket és sirassa a holtakat. Amíg a falu újjá 
nem épült, a szomszédos szerb többség ű  Tiszahegyesen  húzták meg magukat, 
ahol Szent Vendelnek, a juhászok véd őszentjének tiszteletére kápolnát rögtö-
nöztek. Ez a kultusz a merinó juhászat egykorú  szajáni  virágzását is tanúsítja. 

A  szajániak  1882-ben  mögörökültek,  vagyis a 9500 hold szerz ődéses bér-
földet 101 forint holdankénti egységárban birtokukba vették. A nép azonban 
nem tudott az örökváltság hatalmas összegével megbirkózni. Az uradalomra 
3000 hold visszaszállott, az árverezések napirenden voltak. Mint láttuk, népé-
nek egy része vándorbotot vett a kezébe. Igy alapította meg Gyulafalvát, majd  
Felsőmuzslyát.  Az uraság valahogyan észhez tért. Az 1889. évben megkezd ő -
dött a földek összesítése, a  kommasszálás:  fölmérték a határt, osztályozták a 
földeket, kihasították a d űlőutakat. Új egyesség jött létre: a  szajániak  a község  



körüli Jó földeket kapták meg, a távolabbi gyöngébb föld:  Kecskelle'r, Nagy-
járás az uraságé  maradt. 15  Új virágzás kezdődött.  

Szaján  dűlőnevei, határrészei közül az említettek mellett a következ őket 
sikerült megörökítenünk:  Bandigyöp, Bikatelek (a Bika ragadványnévből), 
Dinnyeföldek, Kendörös, Halastó, Kérilapos, Kërmënyák, Kisnyomás, Kontër-
girinc,  röviden  Kontër, Kukutyin (itt a zabhegyezést a sáskajárással magya-
rázza a hagyomány), Ludas, Nagygirinc, Padéi o'dal, Pálinkáspart, Palin-
tyos Palincsos  (eres, vízjárta hely), Rókás, Vidics.  Mint látjuk,  túlnyomóan  
személynévi eredet ű, illetőleg természeti é5 gazdasági sajátságokat tükröz ő  
nevek, amelyek világosan a szegedi magyar névalkotó szellemr ől tanúskodnak. 

Utcanevek, falurészek:  Szélmalomsor  (már régen nincs szélmalom a falu-
ban), Kugli  (Kuchelgarten),  a  milheri  németek egykori veteményeskertje, Simon-
falva, másként  Illancs falu. 

A  szajáni  néphumor megőrizte a  milheri  németeknek falu határáról való 
véleményét:  Szaján  I  eid: nem jó feld. Kaszáló: hacátos  (aszatos). Dinnye jeid: 
kukacos. Kecskelle'r: nincs kenyér. Ludás: két gara's. Palintyos: kuttykurutty. 
Kontergerinc: hoppmasir. 

A szegedi szülőföldre annyira jellemző  napsugaras házvégek helyi ízekkel 
itt is fölbukkannak.  „Szajánban - Írja 16  Kálmány  Lajos, é5 lényegében így 
van máig  -  minden házhoz két hold föld tartozik, a ház rajta van építve, 
és így az egyik ház kiabálja a másikat, mint mondani szokták." Ez annyit 
jelent, hogy a gányóházak meglehet ősen messzire épültek egymástól. A kertek-
ben kitűnő  dinnye terem. A  szajániak sárgabél ű ,  tehát szegedi fajtájú görög-
dinnyéjüket maguk szokták kocsin szállítani Bácskába, még a két világháború 
között is, és Ott faluról-falura vándorolva  árusi'tották. 

Kálmány  Lajos temesközi, azaz bánáti gy űjtésének igen jelent ős része, 
alighanem legarchaikusabb rétege éppen  Szajánból  származik. Jellemz ő, hogy 
a Szeged népe II. kötetének eredetileg a  Szaján népköltészete alcímet akarta 
adni. A falu múlt század legelején kiszakadt népe Szegednek még a XVIII. 
századi hagyományvilágát vitte magával, és szigetsorsában még sokáig őriz-
gette. E tekintetben még csak talán a Romániához tartozó  Magyarszentmárton  
fogható hozzá. Ballada- és mesekincse, olykor még a virágénekek világára is 
emlékeztető  nótaköltészete, a kuruc balladapörben annyit idézett és vitatott  
szajáni Rákóczi-nóta 17  é5 egyéb történeti énekei gazdagon dokumentálják  Sza-
jánnak  a szegedi táj folklórjában való kivételes  helyét 18 .  Hagyományvilágának 
XX. századi állapotáról egyel őre nincsenek adataink és b ővebb értesüléseink, 
a még elvégzendő  gyűjtőmunka azonban sikeresnek, gazdagnak  igérkezik.  
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Durić  Dorđe  

ETNIKAI SZTEREOTÍPIÁK 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
VIII. OSZTÁLYOS 
TANULÓI  KORÉBEN  

Az utóbbi esztend őkben a pszichológia egy aránylag fiatal ágazata, a 
szociális pszichológia jelent ős fejlődést mutat hazánkban. Az erre a területre 
vonatkozó empirikus kutatások mind számosabbak, közöttük pedig domináns 
helyet foglalnak el azok a vizsgálódások, amelyek a nemzetek közötti viszo-
nyokat analizálják. Ezen a kereten belül megkülönböztet ő  figyelemben része-
sülnek az etnikai álláspontok, a szociális rétegez ődés, az etnikai identitás, a 
nemzeti  sztereotípia  kérdései stb. 

A pszichológusok é5 szociológusok ilyen vonatkozású érdekl ődése az etnikai 
csoportok manapság annyira id őszerű  gazdasági, kulturális és társadalmi Össze-
kapcsolásából ered, ami viszont eleve megköveteli a minél tárgyilagosabb köl-
csönös megismerés szükségességét. Tekintettel arra, hogy egy nép tagjainak 
etnikai sztereotípiái és állásfoglalása más néppel szemben lényegesen befolyá-
solja egész viszonyulásukat az illet ő  nép irányában; jogosan föltételezhet ő, hogy 
más etnikai csoportok behatóbb ismerete a jobb kölcsönös megértés és e népek 
közötti együttműködés útjait egyengeti. 

Az etnikai viszonyok empirikus vizsgálatának szükségessége a nálunk 
eddig főként elméleti jellegű  előzetes kutatásokból adódik, é5 abból a tényb ől, 
hogy a továbbjutást mindenekel őtt az empirikus kutatási eredmények biztosít-
hatják. Végül pedig alapvet ő  célkitűzéseink megvalósulása is  -  amelyek min-
den etnikai csoport minden téren való egyenjogú és szabad nemzeti fejl ődésére 
vonatkoznak  -  igen célszerűen követhetők nyomon a meghatározott empirikus 
kutatásokon keresztül. 

Mivel a nemzetek közötti viszonyok igen összetett jelleg űek, így az empi-
rikus kutatások is megszorítják mind a metodológiai és  episztemolőgiai,  mind 
pedig az adott társadalmi okok. Ebb ől következően az ilyen kutatások jórészt 
az etnikai viszonyok alakulásának bizonyos tüneteire figyelmeztetnek, és ke-
vésbé nyújthatnak alapot a végérvényes következtetések levonásához. 

Szélesebb társadalmi szintről szemlélve a kérdést, ezen érzékeny terület 
empirikus kutatásainak értéke az eredmények objektivitása alapján osztályoz-
ható, valamint azon az alapon is, hogy a szóban forgó eredmények milyen 
lehetőségeket jeleznek egy az etnikai viszonyok fejlesztésére irányuló társadalmi 
tevékenység terén. 

E munka szerz ője ilyen értelemben saját kutatási eredményeit kívánja 
bemutatni, tanulóink etnikai sztereotípiáiba igyekezve bepillantást nyújtani, nem 
pedig teljes érvény ű  következtetéseket levonni az illető  jelenségről. 
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A SZTEREOTIPIA FOGALMA, TERMÉSZETE ÉS FUNKCIÓJA 

A sztereotípia szó a nyomdatechnika köréb ől való és klisét, illetve sablont 
jelent. Pszichológiai értelemben e terminust els őként Lippmann W. alkalmazta 
1922-ben, a sztereotíp (rigid) gondolkodást é5 eszméket jelezve vele. A fogalom 
jelentéséről szólva, Lippmann hangsúlyozza: „ . . . Ezek (a sztereotípiák) rende-
zett, a Világ többé-kevésbé szilárd képei, amelyekhez alkalmazkodtak szoká-
saink, ízlésünk, képességeink, kényelmünk és reményeink. A világnak ez esetleg 
nem teljes képe, ám a sztereotípiák a lehetséges világ képei, amelyhez alkal-
mazkodunk." 

A sztereotípiák jellegér ől lényegében két elmélettípust ismerünk. Az egyik 
szerint, amelynek Asch (1954) és Vinacke (1957)2 a képvisel ői, a sztereotípiák 
a nem teljes indukción alapuló generalizációt képviselik, amely épp ezért csak 
részben lehet pontos. Ezen elmélet szerint Ugyanis az ember egy népr ől sztereo-
típ képet alkot vagy az illet ő  nép egy, illetve több képviselőjének személyes 
ismerete alapján; vagy pedig a közvetett úton kapott információk bázisán. 
A sztereotípiáknak mint nem teljes fogalmaknak vagyis nem adekvát általá-
nosításoknak a felfogása nem teljes, mert a sztereotípiák jelölik a „ . . . rigid 
felfogásokat is, amelyek nehezen változtathatók, amelyek igen leegyszer űsített 
jellegűek é5 amelyek egyes csoportok tagjai között igen elterjedtek, é5 mindenkor 
előítéletekhez kapcsolódnak". 3  A sztereotípiák természetének kifejtésekor mind-
ezért tekintetbe kell venni a két jelzett összetev őt, míg e komponensek jelen-
létének fokát csupán a sztereotípiák egyenkénti elemzése alapján határozhat-
juk meg. 

Hasonló fölfogások léteznek a sztereotípiák funkciójával kapcsolatosan. 
Néhány szerző, közöttük Lippmann is, azt hangoztatja, hogy a sztereotípiák-
nak, mint meghatározott generalizációknak és kategóriáknak, alapvet ő  funk-
ciójuk abban van, hogy lehet ővé tegyék az embert környező  világ képének 
szilárd megalkotását, amely a könnyebb eligazodást és alkalmazkodást teszi 
lehetővé. E fölfogás szerint a sztereotípiák a jelenségek bizonyos kategorizá-
lását és tapasztalatszerzést tesznek lehet ővé e környezetben. Jelent őségük így 
a gondolkodás gazdaságosságában jut kifejezésre. Duijker és Frijda szerint a 
sztereotípiák: „ .. . a gondolkodás eszközei, jóllehet tökéletlen eszközei, ha a tu-
dományos igazságok és elfogulatlan logika standardjaihoz viszonyítjuk őket". 4  

Más szerzők (Eysenck, 1953) 5  Viszont azt hangoztatják, hogy az etnikai 
sztereotípiák az agresszív é5 ellenséges beállítottságú tendenciák megnyilvánu-
lásai más etnikai csoportokkal szemben. 

A lehetséges sztereotípiák közül leginkább az etnikai vonatkozásúakat ta-
nulmányozták. Els ő  empirikus vizsgálatukat Katz és Braly végezte el 1932-
ben.° Később más kutatók nagyszámú vizsgálódása a nemzeti sztereotípiák ta-
nulmányozására irányult. A sztereotípiák kialakulásának tanulmányozása arra 
utal például, hogy az iskoláskor előtti gyermekek körében e sztereotípiák fej-
letlenek. Ezen a fejlettségi fokon a gyermekekben fokozatosan alakulnak ki 
a sztereotípiák, közben legel őször is a szülők álláspontjait é5 ilyen vonatkozású 
fölfogását veszik át, majd nemzeti csoportjuk más feln őtt tagjainak a véle-
ményét teszik magukévá közvetlen vagy távolabbi társadalmi környezetükb ől. 
A vonatkozó tanulmányok jelent ős száma a sztereotípiák függő  é5 változékony 
voltát domborítják ki a gazdasági é5 politikai változásokkal kapcsolatosan (Gil-. 
bert, 1952 7; Buchanan, 19518). Mivel a sztereotípiák a társadalmi-gazdasági 
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tényezőktől függően változnak, Így a kutatások egy része a sztereotípiák igaz 
és pontos voltára irányult, Vagyis: milyen mértékben alapulnak a sztereotípiák 
az igazságon, illetve az objektív adatokon. A nemzeti sztereotípiákkal kapcso-
latos kutatások eredményeit foglalva össze, Klineberg (1959) 9  úgy vélekedik, 
hogy: „ .. .  reálison ez esetben az értend ő, ami az objektív valóságnak felel 
meg. Pszichológiai jelenségként a sztereotípia természetszer űen igen reális. 
Gyakran hangsúlyozták, hogy a más népekr ől alkotott eszméinknek a más né-
pekkel kapcsolatos viszonyaink szempontjából sokkal nagyobb jelent ősége lehet, 
mint amilyen a tényleges magatartása". 

A KUTATÁS TÁRGYA ÉS HIPOTÉZISEI 

Az itt prezentálásra kerül ő  kutatás tárgyát az általános iskola VIII. osz-
tályos, szerb, magyar és Crna Gora-i nemzetiség ű  tanulóinak etnikai sztereo-
típiái képezik a saját etnikai csoportjuk és a másik két csoport tagjairól. A ku-
tatás tárgya így valójában a felölelt tanulók által megadott tipikus nemzeti 
sajátosságok elemzésére korlátozódik. 

A kutatás  alaphipotézisét  abban a tendenciában állapítottuk meg, hogy 
az általános iskola VIII. osztályos, szerb, magyar és Crna Gora-i nemzetiség ű  
tanulói a saját nemzetük és a másik két nemzet tagjairól eltér ő, általánosított 
tulajdonságokat jelölnek, amelyeket etnikai sztereotípiákként értelmeztünk. 

Az alapvet ő  független változó a kikérdezett tanulók etnikai hovatartozása. 
A Jő  függő  változót, vagyis az etnikai sztereotípiákat, úgy definiáljuk, mint a 
generalizált tulajdonságok jelölését egyes etnika icsoportok esetében, beleértve 
azt a csoportot is, amelyhez a kikérdezett tartozik. Az etnikai hovatartozás 
mellett e kutatás folyamán bizonyos sajátos változók befolyását is tekintetbe 
vettük. Igy például azokat a demográfiai területeket, amelyekr ől a kikérdezett 
tanulók származnak, lakóhelyük lakosságának etnikai összetételét, szociális-
gazdasági és kulturális környezetüket (falu-város), szüleik foglalkozását, és 
végül, a kikérdezett tanulók nemét. 

MÓDSZER 

A kutatás alapvető  eszközét különlegesen erre a célra összeállított kérd őív 
képezte. E kérdőív a belgrádi pszichológiai intézetben (Institut za psiholo-
giju)'° kidolgozott hasonló eszköz mintájára készült, amelynek alapjait viszont 
Katz és Braly teremtette meg. A kérd őív a használati utasítást, a tulajdon-
ságok (attribútumok) jegyzékét és a kikérdezettekre vonatkozó általános adatok 
rovatait tartalmazza. Miután az attribútumok jegyzékének megfelel ő  összeállí-
tása képezi a kérd őív alapját, így valamivel részletesebben kell szólnunk ezen 
attribútumok megválasztásáról, a kérd őíven történt elhelyezésükről stb. Az 
attribútumok egy részét 30 szerb é5 25 magyar tanulótól kaptuk, akiknek az 
volt a feladatuk, hogy korlátlan számú tulajdonságot soroljanak föl a szerb, 
magyar és Crna Gora-i nemzet tagjairól. Más attribútumaink bizonyos tanul-
mányokból származnak. Ilyen eljárással gy űjtöttük össze a szerepl ő  tulajdon-
ságok zömét, amib ől az 51 attribútumot felölel ő, végleges listát állítottuk össze. 
Megválasztásukkor a munkát, a mások iránti emberi viszonyulást, a jellembeli 
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tulajdonságokat és egyéb kritériumokat tartottuk szem el őtt. A kérdőívet a 
felölelt tanulók életkorához kellett alkalmazni, különösen a számukat illetően. 
A pozitív és negatív tulajdonságok viszonyának egyensúlyára ugyancsak ügyelni 
kellett a tanulók egyoldalú válaszadásának kiküszöbölése céljából, jóllehet a 
kutatók zöménél ez az igyekezet egészében hiányzik. Eliminálni kellett még 
az attribútum helyének befolyását a listán. Ilyen alapon a szóban forgó tulaj-
donságokat a véletlenszer ű  számok táblázata alapján helyeztük el. E momen-
tum lényegét  Buchanan  W. és  Cantril  H." is kiemeli, hangoztatva, hogy az 
attribútum megválasztása a kérd őíven elfoglalt helyétől és jelentését ől függ. 
Megemlítendő  végül a kérdőív magyar nyelvre történ ő  fordítása is, miután nem 
volt minden esetben könnyű  megtalálni a megfelel ő  cognitív  és affektív minő -
ségű  terminusokat. 

A kikérdezett tanulók feladata arra vonatkozott, hogy az egyes népekkel 
kapcsolatos külön listákon az ajánlott attribútumok közül azokat húzzák alá, 
amelyeket az illető  etnikai csoportról tipikusnak tekintenek, esetleg hozzáírhat-
ták mindazokat a tulajdonságokat, amelyek az ajánlott jegyzékb ől hiányoztak. 

Tekintettel a kutatás tárgyának érzékeny voltára, a felmérés anyanyelven 
történt a válaszok anonimitásának teljes biztosításával. 

A KUTATÁSI MINTA 

A kutatási minta meghatározását több el őfeltétel szabta meg. Mindenek-
előtt a kutatás tárgyával kapcsolatosan szerb, magyar és Crna Gora-i nemzeti-
ségű  tanulókat kellett bevonni. Az említett etnikai csoportok megválasztása 
azzal a szándékkal történt, hogy a vizsgálódással felöleljük a két legszámosabb 
őslakos-nemzetet: a szerbet és magyart, amelyek viszonya mindenkor er őtelje-
sen befolyásolta az Összes nemzetek közötti kapcsolatokat a Vajdaság területén. 
A Crna Gora-i nemzetiség ű  tanulók felölelését viszont kett ős ok indokolja. Egy-
részt az, hogy az őslakos etnikai csoportok mellett legalább egy újtelepes cso-
port is szerepeljen; másrészt pedig az a momentum, hogy ez az etnikai csoport 
a legkompaktabb. 

Emellett a kutatásnak a hatások  verifikációjára  é5 néhány különleges füg-
getlen változójára vonatkozó célkit űzéseit csak az említett változók kutatási 
mintaként történő  elfogadása alapján valósíthattuk meg. 

Ilyen kritériumok nyomán választottunk 16 bácskai helységet, amelyekben 
az ötletszerű  választás elvének megfelel ően 690 tanuló mellett döntöttünk. 
Ebből 332 szerb, 312 magyar és 46 Crna Gora-i nemzetiség ű  növendék szere-
pelt. Kutatásunkat Bácska területére korlátoztuk, mivel e három etnikai csoport 
viszonyai itt domborodnak ki a leginkább. A felmérés f ő  részét 1968 áprilisá-
ban eszközöltük. 

A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

Az eredmények elemzésekor olyan eljárást követtünk, amely lényegesen 
eltér a megszokott elemzési módtól. A szokásos  legfrekvensebb  5-10  tulaj-
donság elemzése helyett, analízisünk a következ ő  négy szinten realizálódott: 
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az ötven százalékos (500/e) és ennél  magasabb frekvenciájú 
attribútumok szintjén; 

azon attribútumok szintjén, amelyeket egy etnikai csoporthoz 
fűzött a kikérdezettek legalább 1/3-a; 

azon attribútumok szintjén, amelyeket egy etnikai csoporthoz 
fűzött a kikérdezettek legalább 1/4-e; 

végül azoknak a tulajdonságoknak a nívóján, amelyeket az 
ajánlott listáról nem vettek tekintetbe az egyes népekkel kapcsolat-
ban, illetve, amelyek frekvenciája nem haladja meg a  3%-ot.  

A feltüntetett határok lehet ővé teszik a különböző  frekvenciájú tulajdon-
ságok elemzését, ami viszont alapul szolgált a sztereotípiák relatív elterjedt-
ségére való következtetés levonásához az egyes csoportoknál. Az els ő  három 
szint (500/o, 330/e és 250/e)  választott attribútumaink elemzése a „pozitív szte-
reotípiák"-ra való következtetésre vezet, Vagyis azokhoz a tulajdonságokhoz, 
amelyeket leggyakrabban f űznek egy-egy etnikai csoporthoz. A negyedik szint 
attribútumai ugyanakkor »negatív  sztereotípiát"  képviselnek, vagyis olyan tu-
lajdonságokat, amelyeket ritkán vagy egyáltalában nem  társi'tanak  egyes nép-
csoportokhoz. 

A kutatás eredményeinek elemzését véleményünk szerint a választott tu-
lajdonságok bizonyos kvantitatív viszonyulására való utalással kellene kezde-
nünk a saját és más nemzeti csoporttal kapcsolatosan, valamint az összes Po-
zitív, negatív és  semlëges  választott tulajdonságra való utalással mind a saját, 
mind pedig más nemzettel kapcsolatosan. E viszonyulások egy része az alábbi 
táblázat eredményeinek elemzésével határozható meg: 

1. számú táblázat  -  A lehetséges és realizált tulajdonságok megválasztása 
a Saját és más etnikai csoportok irányában 

a szerbeknek a magyaroknak a Crna Gora-iaknak  

szerbek 	16832 	3991 	23 	3382 	20 	3547 	21 
magyarok 	15912 	2896 	18 	3093 	19 	2630 	16 
Crna Gora-iak 	2346 	329 	13 	322 	13 	396 	17 

A táblázat eredményei azt jelzik, hogy a három nemzeti csoport kikérde-
zettjei más-más etnikai csoportok tagjaival kapcsolatban eltér ő  számú tulaj-
donságot választanak. Legtöbb tulajdonságot a saját nemzeti csoportjukhoz  
fűzenk,  míg a másik két etnikai csoport választott tulajdonságainak frekven-
ciája lényegesen alacsonyabb szint ű . A kikérdezettek választása egybehangzóbb 

97  



a saját nemzetükkel kapcsolatban, Viszont kevésbé ilyen a másik két csoport 
iránt. 

Megállapítható, hogy a  határozottság  (egy-egy néppel kapcsolatban keve-
sebb jellemző  tulajdonság választása) és az  uniformitás  (a kikérdezettek na-
gyobb száma azonos jellemz ő  tulajdonságokat tüntet föl egy-egy néppel kap-
csolatban), mint a sztereotípia alapsajátossága, nem jelentkezik azonos fokban; 
vagyis a magasabb fokú uniformitás nem jelenti egyben a határozottság ma-
gasabb fokát is. Hasonlóképpen vélekedik Rot 12  is a belgrádi ifjúság körében 
végzett hasonló kutatások alapján, miközben azt hangoztatja, hogy „ . . . a ki-
kérdezettek a mi népeink tulajdonságait sorolva, viszonylag alacsony szint ű  
uniformitást mutatnak, vagyis aránylag csekély százalékarányban választanak 
a leggyakrabbi tulajdonságokból is". Gilbert  (1952)13,  aki megismételte Katz 
és Braly kutatásait, arra utal, hogy a sztereotípiák uniformitása megváltozott, 
jóllehet határozottságuk valójában azonos maradt. Buchanan és Cantril (1953) 
kutatási eredményei a mi következtetéseinket er ősítik, miszerint a leguniformi-
sabb jellegűek az autosztereotípiák (a kikérdezetteknek a saját csoportjukról 
választott sztereotípiák), míg a vonatkozó közlések hiányos volta miatt nem 
következtethetünk a sztereotípiák határozottságával kapcsolatban. Közölt ered-
ményeink tehát nem er ősítik meg Katz és Braly  (1932)14  következtetéseit, hogy 
„ . . . e két momentum között rendszerint kapcsolat mutatható ki". 

A másik figyelemre méltó kérdés a kikérdezettek által választott Pozitív 
és negatív tulajdonságok aránya a saját és a többi nemzet irányában. Egyes 
szerzők azt hangoztatják „ •..‚ hogy a kedvez ő  elemek túlsúlya meglehetős 
biztonsággal jelzi az illető  nemzetek közötti baráti viszonyulás létét - . 15  

A mi kutatásaink alapján kimutatható pozitív és negatív tulajdonságok 
választási arányából arra következtethetünk, hogy a három nemzeti csoportból 
származó kikérdezettek eltér ő  számú Pozitív és negatív attribútumot tulajdo-
nítanak az egyes etnikai csoportok képvisel őinek; az autosztereotípiák ki-
mondottan pozitív tulajdonságokat tartalmaznak, míg a heterosztereotípiák 
(más etnikai csoportokra vonatkozó sztereotípiák), a pozitív mellett, bizonyos 
számú negatív attribútumot is felölelnek. Hasonló eredményhez jutottak más 
kutatók is (Katz, Braly, Buchanan, Cantril é5 mások). Ki kell azonban emel-
nünk, hogy a három kikérdezett csoportnál általánosan tapasztalható ten-
dencia a pozitív tulajdonságok magasabb számaránya a választott negatív 
jellegű  tulajdonságokkal szemben, ami viszont arra enged következtetni, mi-
szerint a szóban forgó kikérdezetteknek nincsenek kifejezett el őítéletei a kérdő-
íven felölelt más népekkel szemben. Ezt támogatja az a tény is, hogy az auto-
és heterosztereoti'piák java (az 50%-ot meghaladó frekvenciájú attribútumok) 
kizárólag Pozitív tulajdonságokat tartalmaz. Megállapítható tigyancsak, hogy 
meglehetősen nagyfokú összhang mutatható ki az egyes csoportok esetében, 
amikor más etnikai csoportok tulajdonságai mellett döntenek, ami egy nép-
csoporttal kapcsolatos kialakított kép meglétér ől tanúskodik. 

A kvantitatív viszonyok mellett, különösen az attribútumok számát és 
frekvenciáját illet ően, az etnikai sztereotípiák esetében az attribútumok kvali-
tatív különbségei is érdekelnek bennünket. Vagyis: az etnikai sztereotípiák 
megértéséhez igen fontos megállapítani, mely tulajdonságok mellett döntenek 
a kikérdezettek, amikor saját nemzetükr ől, illetve amikor más nemzetek tag-
jairól van szó. 
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2. számú táblázat  -  A saját  nemzetükkel  kapcsolatosan választott 
leggyakoribb tulajdonságok 

szerbek 	 II. 	magyarok 	 •f. 	Crna Gora -iak  

bátrak 
harciasak 
vidámak 
szorgalmasak 
vendégszeretők 
összetartók 
találékonyak 
őszinték 
büszkék 
értelmesek 
jóindulatúak 
tiszták 
kulturáltak 
közvetlenek 
szabadságszeretők 
békeszeretők 
önzetlenek 

71 	szorgalmasak 69 bátrak 	 78 
69 	szabadságszeretók  66 harciasak 	 61 
66 	vendégszeretőlc 57 összetartók 	 57 
63 	vidámak 52 jóindulatúak 	 52 
57 	tiszták 50 vendégszeretők 	 48 
49 	békeszeretők 49 büszkék 	 48 
45 	társaságkedvelŐk  48 őszinték 	 39 
43 	bátrak 44 vidámak 	 39 
42 	udvariasak 42 szorgalmasak 	 37 
39 	összetartók 41 intelligensek 	 35 
37 	jóindulatúak 41 közvetlenek 	 33 
37 	kulturáltak 38 
37 	érte lmesek 36 
35 	haladók 36 
34 	őszinték 36 
34 
33 

Ha a három kikérdezett csoport autosztereoti'piáit vetjük össze, szembe-
tűnő  hasonlóságot tapasztalhatunk a választott, tulajdonságokat illet ően. Tudni-
illik a magyar nemzetiség ű  tanulóknak a saját cosportjukról választott tulaj-
donságainak 4/5-e megtalálható hasonlóképpen a szerb tanulóknál is, míg a 11 
közül 10 tulajdonságot vallanak a magukénak a szerb tanulók azon attribútu-
mok közül, amelyeket a Crna Gora-iak f űznek saját nemzetükhöz. Végül pedig 
a magyar és Crna Gora-i nemzetiség ű  kikérdezettek az azonos tulajdonságok 
213-át sorolják föl saját nemzeti csoportjukról. 

A különbségek némileg nagyobbak, ha az egyik csoport autosztereotípiáit 
állítjuk párhuzamba a másik két csoport róla adott sztereotípiáival. Határozott 
megfeleléseket, hasonlatosságokat mutatnak egyrészt a szerb tanulók sztereo-
típiái a Crna Gora-iakról, valamint ez utóbbiak autósztereoti'piái; másrészt 
pedig a Crna Gora-iak sztereotípiái a szerbekr ől, és ez utóbbiak autosztereo-
típiái. Mińdkét csoport kikérdezettjei egymásról kölcsönösen azt állítják, hogy 
bátrak, harciasak, büszkék, összetartók, vidámak, szorgalmasak, vendégszeret ők. 
E tulajdonságok közül néhányat a magyar nemzetiség ű  tanulók is följegyeznek 
a másik két etnikai csoport tagjairól. 

A szerb és Crna Gora-i tanulók sztereotípiáiban tapasztalható megfelelé-
sek bizonyára általános tényez ők eredményei, amilyenek: a közös nyelv, 
kultúráik párhuzamossága, a történelmi párhuzamosság é5 egyéb. A közvetlen 
tényezők felkutatása és fölmutatása azonban a megvalósításra váró teend ők 
közé tartozik. 

A szerb és magyar tanulók sztereotípiáinak összevetésével a saját csoport- 
jukról, valamint a másik szóban forgóról, 50 0/0-os arányú hasonlóság állapítható 
meg. A tanulók két csoportja a másik nemzet tagjairól szorgalmat, szabadság- 
szeretetet, vendégszeretetet, vidámságot, békeszeretetet, társaságkedvelést figyel 
meg. A különbségek más tulajdonságoknál mutatkoznak negatív értelmezéssel. 

A szerb é5 magyar tanulók sztereotípiáiban mutatkozó hasonlóság bizo- 
nyára a szociális-gazdasági hasonlóságra vezethet ő  vissza, valamint az egymás 
mellett élésre, amely a történelem folyamán néha összeütközésekhez vezetett, de 
annál gyakrabban a közös érdekekhez és a kölcsönös együttm űködéshez. Ez 
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esetben azonban ugyancsak fölmerül a közvetlen okok tüzetesebb és elmélyül-
tebb tanulmányozásának szükségessége. 

A magyar és Crna Gora-i tanulók sztereotípiái nem mutatnak olyan meg-
feleléseket, amilyeneket a fönti esetekben tapasztaltunk. E sztereotípiák Vi-
szonylag korlátozott számú azonos attribútumot tartalmaznak. Kutatásunk fo-
lyamán, sajnos, nem tanulmányozhattuk elég behatóan tanulónik etnikai szte-
reotípiáinak tényleges tényez őit, így ez alkalommal a kapott eredményeket 
sem magyarázhatjuk behatóbban; annál is inkább, mert kutatásunk az ilyen 
vonatkozású hazai ténykedések sorában az els ők egyike, így be kellett érnünk 
a létező  sztereotípiák feltárásával tanulóink körében. 

A sajátos független Változó hatását a tanulók etnikai sztereotípiáival kap-
csolatosan kutatásunk keretében nem tisztáztuk egyértelm űen. A demográfiai 
egységek, a gazdasági-szociális környezet, a szül ők foglalkozása és a tanulók 
neme nem bizonyultak az etnikai sztereotípiák releváns tényez őiként. A kutatás 
azonban alapot nyújt azon következtetés levonásához, hogy az etnikai sztereo-
típiák a kikérdezettek környezetében él ő  lakosság etnikai összetételét ől függ. 
E variábilis tényez ő  kapcsán a következ ő  változatok mutathatók ki: 

homogén szerb környezet, 
etnikailag heterogén környezet szerb többséggel, 
kiegyensúlyozott heterogén környezet, 
magyar többségű  etnikailag heterogén környezet, 
homogén magyar környezet. 

A lakosság etnikai összetételének a nemzeti sztereotípiákra gyakorolt 
hatását Csupán a szerb é5 magyar nemzetiség ű  tanulók esetében vizsgáltuk. 
Elemzéskor viszont csak a legnagyobb frekvenciájú els ő  tíz tulajdonságot 
öleltük fel. 

Az eredmények a heterosztereotípiákat tartalmazó negatív attribútumok 
számának és az autosztereotípiák és heterosztereotípiák közös tulajdonságainak 
meghatározott viszonyára utalnak. A vegyes lakosságú (kiegyensúlyozott he-
terogénségű) környezet tanulóinak heterosztereotípiái lényegesen több negatív 
tulajdonságot tartalmaznak, mint a más környezetekb ől származó kikérde-
zettekéi. Ugyanakkor a közös tulajdonságú heterosztereotípiák és autosztereo-
típiák száma lényegesen kisebb az els ő  környezettípusban a többiekkel szemben. 

A közölt eredmények alapot nyújtanak olyan következtetés levonásához, 
amely szerint megállapítható a negatív sztereotípiák kiépítésének tendenciája, 
valamint a saját nemzeti csoportnak kifejezettebb megkülönböztetése a másik-
tól a vegyes lakosságú környezetb ől származó tanulóknál, amikor a nemzeti-
ségi összetétel megközelíti az 50 :50 arányt. Ez a megállapítás Moreno fölfo-
gását erősíti, mely szerint a szociometriai telítettség pillanatában a faji csopor-
tok hasadása következik be.° 

USSZEFOGLALÁS  

A kutatás folyamán nyert eredmények és elemzésük vizsgálódásaink hi-
potézisét támasztják alá. Azt Ugyanis, hogy a Bácska területén él ő  szerb, ma-
gyar és Crna Gora-i tanulók az általános iskolai tanulmányok végén olyan 
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tendenciát mutatnak, amelynek értelmében a saját nemzeti csoportjuknak és 
a másik kettőnek általánosított  attribútumokat  tulajdonítanak, amelyeket et-
nikai  sztereotípiáknak  tekintünk. Mivel a kikérdezettek sztereotípiáinak zöme 
pozitív, ez annyit jelent, hogy tanulóinknál nem észlelhet ő  a fejlett  előítéletek  
tünete, ami Viszont az etnikai  sztereoti'piák  korrekciójának és az együtt élő  
népekről kialakítandó reálisabb kép megteremtésének a lehet őségét rejti ma-
gában. A más nemzetek iránti ilyen viszonyulás kibontakozásához minden bi-
zonnyal hozzájárultak a különböz ő  etnikai csoportok tagjainak gyakori köz-
vetlen és közvetett kontaktusai, valamint a bácskai keretekben kimutatható 
földrajzi, gazdasági, társadalmi és kulturális megfelelések. Mindehhez hozzá 
kell adni a legfontosabb általános tényez őket, amilyenek a nemzetek közötti 
kapcsolatok fejlődését előmozdító kedvez ő  légkör é5 a hazánkban élő  etnikai 
csoportok szabad fejl ődési lehetőségei. Megfelelő  válaszra vár azonban a meg-
határozott etnikai sztereotípiákat létrehozó közvetlenebb tényez ők kérdése, ami 
újabb empirikus kutatásokat igényel. 

(Fordította: D. A.) 
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REZIME 

ETNIČKI STEROTIPI UČENIKA  
NA KRAJU OSNOVNOG ŠKOLOVANJA 

Predmet ovoga istraživanja predstavljaju etni Čki stereotipi uČenika  VIII  razreda 
osnovne škole srpske, mađarske  i  crnogorske nacionalnosti, koji žive  u  Bačkoj. Pored 
etničke pripadností kao osnovne nezavísne varijable, prou čeni su  i  uticaji nekih drugih  
faktora  (demografski rejon iz kojeg ispitanici poti ču, etnička struktura naselja  u  kojima 
ispitanici žive, socijalno-ekonom.ska  i  kulturna sredina, zanimanje roditelja  i  pol ispi.  
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Ispitivanje je izvršeno pomoću upitnika izrađenog  na osnovama koje su postavili 
Kaz i Braly, prvi empirijski istraživaČi etničkih stereotipa. Uzorkom je obuhvaĆeno 690 
uČenika (Srba 332, Madara 312 I Crnogoraca 46). 

NajznaČajniji nalazi istraživanja mogu  se svesti na sledeće: 
Učenici triju etničkih grupa imaju razvijene nacionalne stereotipe pri kraju  os-

riovnog školovanja. Pri tome, autostereotipi su isklju čivo pozitivni, dok heterostereotipi 
sadrže pored pozitivnih i izvestan broj negativnih atributa. Kako stereotipi nisu izrazito 
negativni, može se zakljuČiti da ispitanici netnaju razvijene ekstremne predrasude prema 
ispitivanim narodima. 

Istraživanje pruža osnove za zaključak da etni Čka struktura stanovništva naselja  
u kojima žive ispitanici, predstavĺja relevantan faktor etni čkih stereotipa. Najnegativniji 
stereotipi i izrazitija tendencija razlikovanja svoje etni čke grupe od drugih, prona đeni 
su u socijalnim sredinama gde Se procentualni odnos pripadnika dveju nacionalnosti pri-
bližava sraznieri 50 50. 

Druge nezavisne varijable  u ovom istraživanju nisu se pokazale kao relevantne 
za etniČke stereotipe. 
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Bori Imre 

TALLÓZÁS 

Móricz Zsigmond 
levele 

A  Bácsmegyei  Napló 1925. II. 14-i számában az alábbi Móricz Zsigmond-
levélre bukkantam, s minthogy err ől a Móricz Zsigmond levelei I—II.  (Bp.  
1963.) című  kiadvány nem tud, közreadása indokoltnak látszik, annál is inkább, 
mert a levélnek nemcsak helyi, „vajdasági" a jelent ősége, hanem vallomásos 
jellegénél fogva a Móricz-kutatások szempontjából is érdekkel bír. 

A levélírásra az alkalmat Móricz Búzakalász cím ű  három felvonásos szín-
művének Zentai előadása szolgáltatta, amelyre a szerz őnek meghívót küldtek. 
A  Bácsmegyei  Napló Zentai tudósításként ezzel kapcsolatban a következ őket 
írta, a Móricz-levél bevezetéseként:  

„Sentáról  jelentik: a  sentai  műkedvelők legújabban Móricz Zsigmond 
Búzakalász című  három felvonásos színművének előadására készül ődnek. A ki-
tűnő  műkedvelő  gárda, amely a múltban is szép sikereket ért cl, lázasan ké-
szülődik az előadásra. Pázmány Zoltán, az el őadás főrendezője, a bemutató 
előadásra meghívta a darab szerz őjét: Móricz Zsigmondot is, aki a meghívásra 
a következő  levelet írta Pázmánynak és a  sentai  műkedvelőknek:  . . ."  

Feltűnő  az a gyorsaság, amellyel a  zentai  műkedvelők Móricz  drámáját  
felfedezték, hiszen a budapesti bemutató is alig egy esztend ővel azelőtt zajlott 
le (1924.  jan.  24-én), s Móricz életének dönt ő  fordulatát hozta: a Búzakalász 
próbáin ismerkedett meg  Simonyi  Máriával, s futott zátonyra Janka élete. 
Hogy mi vezette a  zentai  műkedvelőket a darab megválasztásában, ma már 
nehéz kinyomozni, s a helytörténeti kutatások dolga, hogy a  zentai  műked-
velő  színjátszás e  kétsgételenül  fényes pillanatát megörökítse. 

Móricz levelének önértéke, vallomásos jellege viszont nemcsak a Búzaka-
lász sugallatainak, ihlető  forrásainak jobb megértését teszi lehet ővé, hanem 
akkori pályaszakaszának egészére is élesebb fényt vet, s beszédesen vall az író 
viszonyáról a korszakhoz, amelyben drámája is keletkezett. Ha el is kell 
fogadnunk  Osváth  Béla megfigyelésének az igazságát, mellyel a Búzakalászt 
Móricznak a magyar dzsentri témájára írott m űvei között látja, szem el őtt kell 
tartanunk Móricz Virágnak a megfigyelését is, amely szerint Móricz „írhatott 
volna ebből olyan darabot is, amit nem adnak el ő", „de azt akarta, hogy  játsz-
szák, s beérte a sorok között elrejtett s néha ijeszt ően kibukkanó tanulsággal: 
egy ember nem tudja megváltoztatni a világot, különösen nem, ha maga is be 
vau ágyazva az ellenség karjaiba". A  zentaiaknak  írott Móricz-levél Ugyanis 
éppen „a sorok közé rejtett" tanulságokról beszél, ezeken túl pedig Móricz írói 
indulatainak jellegéről vall. 
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Móricz  levelének szövegét a Naplóbeli közlés alapján adjuk, annak remé-
nyében, hogy egyszer a levél eredetije is felbukkan. Kelte  valósz ćnűleg  1925. 
januárjának vége vagy februárjának eleje. 

Móricz Zsigmond levele a Zentai m űkedvelőkhöz: 

Igen tisztelt Főrendező  Úr! Kedves kolléga Öcsém! Szíves, hálás 
köszönettel vettem kézhez a Búzakalász szentai bemutatójára vonat-
kbzó referádáját. Mondanom sem kell talán, hogy öreged ő  lelkem 
egész Szeretete e's csodálata fordul Önök felé, akik elég bátrak és ón-
feláldozók az új hazában él ő  magyarok előtt is megszólaltatni engem, 
hogy demonstrálják a tragédiás magyar élet roppant erőfeszítéseit. 
A Búzakalász nem színpadi sikerért, tantiemért született meg bennem. 
Megszületett azokért az igazságokért, amelyeket el kellett (volna?) 
mondanom, ki kellett vetítenem a kend őzött hiúságok és önmagukat 
szédít ő  hazugságok mai tenyészetében. Ha a Búzakalász eseményein 
keresztül sz űrt igazságokat Önök megértetik a közönséggel, teljes a 
sikerem. És én csak ezt kérem, csak ezt várom Önökt ől. Az anyagi 
siker legyen az Önöké sok áldozatukért. Ellenben minden mást, szín-
lapot, esetleg fényképet, ami a Búzakalászra vonatkozik, juttassanak 
el hozzám, hogy emlékem legyen a szentai ünnepr ől. Lélekben Önök-
kel leszek és a kulisszák mögött én is szorongok a szentaiak megért ő  
elismeréséért, amelynek oroszlánrésze Önöket illeti meg a kockázatos 
vállalkozásért. A Búzakalász minden szerepl őjét ölelem Önnel együtt 
és forró sikert kívánva mindannyiuknak, őszinte tisztel ő  hálás híve 

Móricz Zsigmond 
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Botka  János 
Matijevics  Lajos 
Penavin Olga: 

SZÉKELYKEVEI  
BETLEHEMES JÁTÉK 

(Bukovinai hagyomány) 

A Magyar Tanszék minden évben rendszeresen ellátogat III. és TV. éves 
hallgatóival Jugoszlávia valamelyik tájegységének néhány községébe, és Ott 
megismerkedik az emberekkel, környezetükkel, gazdasági, társadalmi, kulturális 
viszonyaikkal, nyelvükkel, szokásaikkal, mindennapi életükkel. Ez az ismer-
kedés azért is könnyen szokott történni, mert a hallgatók és tanárok is az 
illető  községek lakóinak vendégszeretetét élvezve valóban benne élnek a ven-
déglátó családban. A Tanszék hallgatóinak egy-egy csoportja megfordult már 
a Murántúl, Szlavónia, Horvátország, Drávaszög, Bácska, Bánát magyarok 
lakta községeiben. 

1967. október 17-27-ig Székelykevén tartózkodott kis lélekszámú, de 
annál ügybuzgóbb, lelkes csoportunk. Itt is, mint már annyiszor másutt, csa-
ládoknál kaptunk szállást. Mivel igen közvetlen volt a kapcsolat a vendég-
látók és a vendégek között, s a „székeli"-ek nagyon megkedvelték a csoport 
tagjait, nem is szégyellték előttünk szokásaikat, babonáikat, szépséges, ĺzes 
nyelvüket. 

Így tudtuk meg beszélgetés során, hogy felújították a még Bukovinából 
hozott, de 1934-t81 1965-ig el ő  nem adott betlehemezést. Az is tudomásunkra 
jutott, hogy a sehol papfrra nem vetett szép drámai játékot a nem rég oda 
került plébános, Botka József lejegyezte, s őt magnetofonszalagon is rögzftette 
1965 nyarán Hompot János székelykevei lakos el őadása nyomán. Aránylag 
könnyen ment a munka, mert Hompot János fiatal korában maga is részt vett 
a betlehemes játékban, még emlékezett a szövegre. 

Fel is kerestük Botka Józsefet, aki szfvesen lejátszotta el őttünk az egész 
Felvételezett anyagot, másolatát át is adta hangarchivumunk számára. Kés őbb 
kérésünkre frásban is eljuttatta hozzánk a teljes szöveget. 

Szerintünk kár lenne a fiókban őrizni ezt a már kissé romlott szövegi, 
de még mindig szép és az igazi székely betlehemes játék sok-sok régi vonását 
őrző  népi játékot, ezért közöljük Botka József lejegyzésében. 

sas 

Szereplők: király, a király szolgája, Szent József, Mária, angyal, Öreg 
pásztor, báránkás pásztor, bogláros pásztor, kecskepásztor, furulyás, hamubotos, 
betlehemes gazda. 

A szereplők viselete: 
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Király:  arany sujtással díszített és fekete nadrág, sarkantyús, 
arannyal szegőzött csizma. Derekán aranyozott szíjon kard, a kard 
markolatán arany bojt. Aranyozott pántlikán csüng hátán a királyi 
tarsoly. Fejét korona ékesíti. 

A király szolgája: Arany zsinórral szegélyezett lovagló nadrág és 
sarkantyús csizma, szárában nádvessz ő . Kabátja közönséges, fekete 
színű . Fején keskeny karimájú pörge kalap. 

Szent József: Fehér szűrt hord. Szakállas, szakálla fehér. Kalapja 
széles karimájú. Kezében vándorbotot tart. 

Mária: Fiatal, gyermekhangú fiú fehér ruhában é5 fehér kend ő-
ben. Lábán egyszer ű  cipő . Kezében fehér keszkend őt tart, melyet ál-
landóan ajkához emel, csak beszéd közben engedi állára. 

Angyal: Fehér ruhába öltözött szoprán hangú fiú. Fején bokré-
tával é5 pántlikával díszített koronát visel. A korona homloki részén 
kereszt, alatta egy ékes szólású csengety ű . 

Öreg pásztor: Fehér kender gatyát hord, amelynek az alját ki-
tömték. Kifordított bundája térdig ér. A lábán bocskor van, fején 
kucsma. Arcát fekete birkab őrre varrt álarc fedi, az álarcot fehér 
szakáll övezi. Kezében pásztorbotot tart, az oldalán pásztor fapipa lóg. 

Báránkás  pásztor:  Ľ$ltözete megegyezik az öreg pásztor öltöze-
tével, csak a szakálla fekete. 

Bogláros pásztor:  Ultözete megegyezik a többi pásztor öltözeté-
vel. Oldalán fából faragott fejsze lóg, kezében pedig egy nagy pász-
torbotot tart. 

Furulyás: Nyúlbőr álarcot visel nagy, hosszú nyúlfüllel. A fülek 
végére kis csengetyűt varrtak. 

Hamubotos:  Ultözete megegyezik a pásztorokéval. Oldalán csu-
tora lóg. Kezében két méter hosszú pásztorbotot tart. A bot végére 
fürészporos zacskót er ősítettek. Evvel inti csendre a rendbontókat, a 
rendetlenkedőket, evvel buzdítja éneklésre a csökönyösöket, hallgata-
gokat. 

Betlehemes gazda:  Oltözete egyszerű , hétköznapi. Kezében görbe 
sétapálcát tart, ha belép a házba, maga elé állítja, ráteszi kalapját s 
addig hagyja rajta, míg beszél és el nem köszön. Az ő  feladata, hogy 
megtudakolja a háziaktól, beengedik-e a betlehemeseket, szívesen fo-
gadják-e őket. 

December 25-én, karácsony napján a nagymise után indulnak útra a bet-
lehemesek. Karácsony másnapján hasonlóképpen. A következ ő  napokban min-
dig a kismise után indulnak, reggeli nyolc órától járják a falut sokszor este tíz, 
tizenegy óráig. Néha újesztend ő  másnapjáig is látogatják a házakat, mert min-
denkinél megjelennek. 

A betlehemesek még az utcán elkezdik é5 addig énekelnek, míg a házba 
nem érkeznek: 

Hej, víg juhászok, csordások, 
Csörgedeznek a források. 
Be gyönyöríí ez az éjjel, 
Bár csak tekintsetek széjjel. 
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Nézzétek,  Betlehem felett 
Micsoda nagy fényesség lett. 
Egy szép csillag amint szállott, 
A pajta felett megállott. 

Amint mostan felserkentem, 
Egy csillagot láttam, s féltem, 
Mert nem tudtam mire vélni, 
Erre láttam közeledni. 

Itt  ülünk a tuz melegén, 
Az a Szép fényes égi lény 
Glóriát hirdet s örömet. 
Ó, nem találom helyemet. 

A konyha  ajtóban  mind megállnak. A király és szolga belépnek, az  ajtót  
félig nyitva hagyják. A szolga viszi a szíjjal felkötött  betlehemet  (kézzel fa-
ragott  templomocska).  Leteszi az asztalra, azután visszalép az  ajtóhoz.  Kint  
J6zsef  elkezdi, és az énekesek vele mondják: 

Midőn mindeneket bírsággal hívatnak, 
Augusztus nagy könyvéb ől számszerint hivatnak, 
József is elindul a szúz Máriával, 
Isten  erejéből terhes mátkájával, 
Hogy az egész tartományban 
Vennék egy summába. 

KIRÁLY: (Ezzel egyidőben le-föl sétál a szobában, versei): 

Dicsértessék Krisztus 
Az magas egekben, 
Ki kegyelmeteket 
Hagyta egészségben. 
Tartsa és marassza 
Baj nélkül, örömben. 
Mi nem azért jöttünk, 
Hogy itt istória'zzunk, 
Vagy valami tréfás 
Játékot indítsunk, 
Hanem a Krisztusról 
Egy példát mutassunk. 
Hogy miként született, 
Jászoljba tétetett, 
Három pásztoroktól 
Ajándék vitetett, 
Melynek Krisztus anyja 
Igen örvendezett. 
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JÓZSEF:  

Egészséggel,  gazda! 
Nyisd meg az  ajtódot,  
Ereszd  bé megszulkölt  
Te jó  akaródot.  
Ez  világ  Urának 
Éltető  dajkáját, 
Mert az utazásban 
Igen  eljáradott.  

KIRÁLY (Az ajtó felé néz): 

Egy szózatot hallék az ajtómon, 
Mi légyen az oka, bizonnyal nem tudom. 
Jelen vagy-e szolgám? 

SZOLGA (A király felé fordulva vigyázz állásban); 

Jelen vagyok, uram, parancsolatára! 

KIRÁLY; 

Parancsolom, szolgám, 
Lásd meg sietséggel, 
Ki  dörget  ajtónkon 
Ily nagy bátor szívvel! 

SZOLGA (Kiszól s az ajtót fogja egész addig, amíg József versei): 

Ki vagy? Honnan jöttél? 
Miféle ember vagy? 
Feleletet nékem 
Mindjárást erre adj! 

JÓZSEF:  

Civilius  császár 
Parancsolatából 
Jöttünk Názáretből 
A beíratásra. 
Hogyha  befogadnál  
Ez egy éjszakára, 
Bizony megfizetné 
Az egeknek Ura. 

SZOLGA: 

Várjál egy kevéssé, 
Mindjárást jelentem. 

(Becsukja az ajtót és a király felé fordul.) 
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KIRÁLY: 

Mi áj hírek vannak 
Mostan a városban? 
Mond meg hát, hív szolgám, 
Nékem bizonyosan! 

SZOLGA: 

Felséges királyom, 
Oly emberekre találtam, 
Nem hinném, jönnének  országunkból.  

Ha befogadjuk őket, 
Elvesz a hatalmunk, 
Ez ékes városból 
Éppen kipirulunk. 

KIRÁLY: 

No ha így van, szolgám, 
Ajtót, kaput lezárj 
Éppen be se bocsásd! 

SZOLGA (Megnyitja egy kicsit az ajtót): 

Hogy  e'n  befogadjalak, 
Abban nálam nem kapsz, 
A város utcáján  kivül,  
Ámbár ha meg is fagysz. 
Királyi házamtól 
Ezzel már indulhatsz. 

JÓZSEF: 

Kemény k ősziklához  
Hasonló'  nemzetség! 
Még a pogánynál is 
Van engedelmesség. 
Hát hogy tenálad nincs 
Uradhoz kegyesség? 

SZOLGA: 

Jer be, hát, barátom,  
Füttözz  egy kevéssé! 

(Bevezeti Őket.) 

(Belép  József,  Mária és az angyal, valamint az énekesek, s 
odaállnak a király elé.) 
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JÓZSEF: 

Felséges királyom, 
Fogadj bé házadba! 
Fizetést nem szántunk 
Ez egy éccakára. 
De hogyha befogadsz 
Ez egy éccaka'ra, 
Bizony megfizeti 
Az. egeknek Ura. 

KIRÁLY: 

Szerelmes barátom, 
Szállást nem adhatok, 
Mivel hogy estére 
Sok vendéget várok. 
Hanem egy kis helyet 
Mindjárást mutatok. 

(A betlehemre mutat.) 

A városon kivül 
Vagyon egy istálló, 
Oda szokott szállni 
A jövevény szálló. 

(A király leül és  nem  törődik tovább velük.) 

MÁRIA: 

Szerelmes jegyesem, 
Már mire jutottunk...? 
Ez ékes városban 
Házról-házra jártunk, 
Szállást nem találtunk, 
Talán ez éccaka 
Hideggel meghalunk. 

JÓZSEF: 

Szerelmes jegyesem 
Ne sírj s ne bánkódjál, 
Mert itt sem hagy az Úr, 
Hogy ártson az halál. 
Krisztus személye szerint 
Miközünk ha leszáll, 
Itt  semmi dér és hideg 
Helyet nem talál. 
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JÓZSEF és MÁRIA közösen: 

Azért csak szálljunk be, 
Szálljunk be ezen istállóba, 
Inkább is lesz részünk 
A Szent imádságban! 
Azért csak szálljunk be, 
Szálljunk be ezen istállóba, 
Inkább is lesz részünk 
A Szent imádságban! 

(Félreállnak. Mária a betlehemet nézi, a többiek Máriát.) 

(Kint zörgetnek a pásztorok, majd bejönnek. Elöl az Öreg 
pásztor, Utána a többiek. Az öreg pásztor keresztet húz 
botjával a földre. Kint marad a kecskepásztor és a hamu-
botos. A furulyás is utánuk jön és megáll az ajtó sarkánál.) 

CREG  PÁSZTOR: 

Habzu,  nyugodjunk le e helyre 

(Lefekszenek.) 

Míg a hajnal csillag fąltetszik az égre. 
Habzu, nyugodjunk le e helyre 

(Lefekszenek.) 

(Az Angyal és József elkezdi, az énekesek belekapcsolódnak 
az éneklésbe:) 

A Szúz egy fiát szült, 
Ki mennyben öröm gyült, 
Pásztorok, örüljetek, 
Szabadító földre szállott, 
Örvendjetek! 

(Az angyal odaáll az Öreg pásztor. lábához, és énekli magas 
hangon:) 

Glória,  glória ének szent  SZ/íZ  dia! 

ÉNEKESEK: 

Dkdség  mennyben Istennek, 
Békesség földi népeknek, 
Jó akaratú hi'veknek, 
Kik Istenben örvendeznek. 
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(Az Öreg pásztor felemeli a fejét, hol ide, hol oda hajolva 
két társának jajgatva mondja:) 

Ő  jaj, mit  ballék,  mit  la'te'kl  

KÉT PÁSZTOR: 

Mit te?  

OREG  PÁSZTOR: 

Ördög-e vagy angyal 
Nékem  megjelenék?  
Azt csak nem hihetem 
Hogy Jézuska született volna. 
Hanem inkább lehajtom 
E  pucékra  a fejem  
Nyuáúu'gszom, mig  a hajnalcsillag 
Feltetszik az égre. 

(Megfordul és igazgajta a feje alját.) 

KÉT PÁSZTOR: 

Azt mi es Jól hallók, 
De mivel hogy sötét  vo't,  
Tovább nem láthattuk.  

OREG  PÁSZTOR: 

Úgy háti 

(Hátára fekszik, lába közé fogja botját.) 

ANGYAL (áll az Öreg pásztor lábánál és énekli): 

Serkenjetek, pásztorok, 
Pásztorok, 
Kik nyáj mellett alusztok. 
Alusztok, 
Mert született Uratok, 
Néktek kis  Je'zusotok!  

(A következő  sorokat verseli:) 

Gyertek, pásztorok, gyorsan a városba, 
Mert Ott fekszik Jézus a kórós  széna'ban.  

(Megrúgja az öreg pásztor lábát. A két pásztor felugrik, 
botjukkal emelgetik az Öreget, aki nehezen tápászkodik fel.) 
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REG PÁSZTOR: 

Keljünk fel, és menjünk hát! 
A kicsi Jézuskának vigyünk valami ajándékot, 
Ki s kit ől mit lehet. 

KÉT PÁSZTOR: 

Menjünk háti 

(Oltözködnek,  készülődnek.) 

ÉNEKESEK: 

Pásztorok, keljünk fel. 
Hamar induljunk el 
Betlehem városába, 
Romlott istáUo'ja'ba. 
Pólyába be van takargatva. 
Ó mily fázik, könnyeitol ázik, 
Mert nincs néki dunyhája, 
Sem ékes nyoszolyája, 
Csak széna párnája. 
Ökör, szamár lehel már J reája. 
Siessünk, ne késsünk, 
Hogy még ezen éjjel oda érhessünk. 

Az ANGYAL és az ÉNEKESEK együtt: 

A pásztorok hallották már szavunkat. 
Odahajtják apró göndör nyájukat. 

(A pásztorok mutatják a mondottakat.) 

Indulóra készülnek, van figyelmük a fényre, 
Betlehemben most született Kisdedre. 
Á fényre. Kisdedre. 
Lám, mily örömmel veszi Jel bundáját 

(Igazgatják bundájukat.) 

Vén Koridon, mint kötözi saruját 

(Kötözik cipőjüket.) 

Indulnak már előre, van figyelmük a fényre, 
Betlehemben most született Kisdedre. 
A fényre, Kisdedre. 

115  



MINDANNYIAN 

Pásztorok, nyájastól keljetek jel, 
Betlehembe hamar menjetek el! 
Ott találjátok valóban 
A kis Jézust bepólyázva. 
A jászol jban,  a  jászoliban.  
Hogyha pedig majdan odaértek, 
Jézus nevét mindenütt  hírdessétek.  
Furulyátok megfújjátok, 
•  kis Jézust úgy áldjátok 
•  jászoljban,  a  jászoljban.  

(A pásztorok e közben felálltak, elkészültek. Libasorban a 
betlehem felé mennek, énekelnek:) 

Mennyb ől az angyal 
Lejött hozzátok, 
Hogy Betlehembe 
Sietve menni lássátok. 

(Letérdelnek a jászol elé. A kecskepásztor közben tetvezi 
az öreg pásztort. Az öreg pásztor elmondja köszönt ő  versét.) 

Jó napot, Mária! 
Istennek szent Anyja, 
Serkentsd jel fiad ot, 
Pásztorok eljöttek, 
Kik szent angyalidtól 
Tehozzád küldettek, 
Hogy köszöntést mondjanak 
Az Istennek. 

Ó édes, kicsi Jézuskám, 
Hát én mint öregpásztor 
Mi szép  ajándékval  kedveskedjem? 
Én neked egyebet nem adhatok, 
Hanem egy  saaajtocskát  

(Odanyújtja.)  

Nééézd  csak, be szépet adok. 
Kérlek vedd jó néven 
Melyeket most adhatok, 
Mert hóna p-hónapután  
Többeket es adok! 
Adjál te es, pajtás! 

(Meglöki a  bárárikás  pásztort.) 
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BÁRÁNKÁS  PÁSZTOR: 

Ó édes, kicsi Jézuskám, 
Én  mint második pásztor létemre 
Mi szép ajánde'kval kedveskedjem? 
Én neked egyebet nem adhatok, 
Hanem egy báránkát 

(Odanyújt egy maga készített bárányt.)  

Nééézd  csak, be szépet adok! 
Kérlek vedd jó néven, melyeket most adhatok, 
Mert hónap-ho'napután, 
Többeket es adok. 
Adjál te es, pajtás! 

(Meglöki a harmadik pásztort.) 

HARMADIK PÁSZTOR: 

Ó édes, kicsi Jézuskám, 
Én mint harmadik pásztor létemre 
Mi Szép ajándékval kedveskedjem? 
Hanem egy bogláros szíjacska't 

(Nyújtja.)  

Nééézd  csak, be szépet adok! 
Kérlek, vedd jó néven, 
Melyeket most adhatok, 
Mert hónap-ho'napután 
Még többeket es adok. 

(A kecskepásztor kimegy. Az Öreg pásztor ráhajlik a já-
szolra, síró, reszkető  hangon mondja.) 

Drága Messiásom, 
Megértem hát végre. 
Hálásan nézek 
A kegyes jó égre. 
Öreg napjaimra 
Vigasztalást hoztál. 
Szívemnek mily édes 
Örömet okoztál. 
Leborulván eléd 
Könnyet ejt a szemem. 
Örömkönnyet hajt rá 
Az édes érzelem. 
Egész életemnek 
Lettél édessége, 
Nem bánom hát, legyen 
Életemnek vége. Ámen. 
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(A pásztorok felállnak. Mária elé mennek, s az köszönetet 
mond nekik.) 

Köszönöm, pásztorok, 
Mindhárman tinéktek. 
Ke'va'nom, hogy mennyben 
Koronát nyerjetek, 
És az örök boldogságban 
Legyen re'szetek. 

(A kecskepásztor kiugrik botjára támaszkodva.)  

OREG  PÁSZTOR: 

Jusson Vaszilije, Esté fán, Gligo're, 
Mind álljatok elé Tódor paracsutái!! 

KÉT PÁSZTOR: 

Itt  vagyunk mind! 

(A kecskepásztor befut.)  

CREG  PÁSZTOR: 

A kicsi Jézuskának kedviért 
Járjunk egy szép zsukát! 
Ajusz pakulárum,  kedves furulyásom! 

(Itt felemeli botját, hogy szinte a gerendát érinti vele.) 

Mivel az új királyt szépen állva 
Víg örömben látom, 
Azér egy szépnotát 
Szufie mej, barátom. 
Víg muzsika megér három po'trást! 
Ki s ki bocskorának talpát 
Földtol  ne sajnálja. 

(A furulyás rákezdi, a pásztorok körbeállnak, botjaikkal dön-
getve ritmikusan táncolnak. A kecskepásztor külön egymagá-
ban táncol.) 

PÁSZTOROK (Éneklik.) 

Haja, sette, bukure, sejo', dáte', 
Pent  rum, kopott kiristyo', fácse, todorátye, 
Tele, le, lelele, lele, le, le. 

(A kecskepásztor kifut.) 
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BÁRÁNKÁS  PÁSZTOR (Botjával megfenyegeti a házigazdát): 

E gazdának ba'ccsa! 
Én vótam tavalj es! 
Hej de jó gazdám volt 
Ő  nékem akkor es! 
Háromszázszor kértem 
S nem adott eccer es. 
De most azt mondja, hogy 
Megtőti  még a guluga'nkat es. 

iREG  PÁSZTOR (Hátat fordít a pásztoroknak.) 

Halljátok, jó cimborák, 
Ne panaszolkodjatok. 
Mivel hogy Öreg es vagyok, 
Süket es vagyok, 
Jól tudjátok, hogy 
Nem es igen jól látok. 
A gazdasszonka kicsi jócskával kínál, 
És azt gondolom, hogy szid. 
Neki fogok s kifelé fartolok. 

KECSKEPÁSZTOR (Bejön.)  

Fére,  jó cimborák, 
Hisz én es a kecskéket őröztem 
De a gazdát, magát 

(Botjával rámutat.) 

Meg sem említettem. 
De a gazdasszonkával 
Nagyon jól egyetértettem. 

(Hozzásimul és megöleli.) 

Hurkát, kolbászt, sonkát, 
Egyéb efféléket 
Eleget es ettem, 
Ha pénzemvel vettem. 

(Az Öreg pásztorhoz fordul.) 

Kérlek, vén untiás, ne panaszolkodjál, 
Mert én sem ettem ma egyebet egy cipócskánál. 
Azt es tova elébb másik háznál kaptam. 

REG PÁSZTOR: 

Hazudsz, mert oda se jártál. 
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KECSKEPÁSZTOR: 

Most menyek. 

(Kiugrik az udvarra, kergeti a gyerekeket. Az Öreg pásztor 
utána vág a botjával, de nem üti meg.) 

KIRÁLY (Le s föl sétál, versei.) 

Köszönöm s hálálom, 
Kik itt hallgattátok, 
Alacsony munkánkat 
Meg nem utálátok. 
Ti pedig jó gazdák, 
Kik befogadátok, 
Ki élt a menyékben, 
Légyen koronátok. 
Kis Jézus áldása 
Szálljon tireátok. 
Semmiféle átok 
Ne férjen hozzátok. 
Mi pedig elmegyünk, 
Vígan maradjanak, 
Áldás-békességet kévánunk 
Az egész családnak 
Az újesztend őre. Ámen. 

(A szolga felveszi a betlehemet, és mindannyian eltávoznak.) 

HAMUBOTOS (Bejön és beköszön.) 

Jó napot, gazda! 
Látom gazdasszonnak síír ű  mosolygását, 
Zergeti ládájának kulcsát, 
Hogy kivegye bel őle 
Hat ezüst garasát, tíz rőfös kolbászát. 

(Vár egy kicsit, és ha kap valamit, beleteszi zsákjába, aztán 
siet a többi után.) 

120  



KISEBB  Kt$ZLEMËNYEK 



Göncz Lajos 

A KTNYELVOSÉG 
HATÁSA AZ 
INTELLIGENCIA 
FEJLŐDÉSÉRE 

(Tájékoztatás 
a Hungarológiai Intézet 
újabb kutatásairól) 

A magyar—szerbhorvát kétnyelv űség körében folyó kutatások számos 
olyan problémát vetettek fel, amelyek feltárásában a lingvisztika mellett a 
pszichológia is érdekelt. E kérdések egyike a kétnyelv űség hatása a személyiség, 
elsősorban az intelligencia fejlődésére. Ez a rendkívül sokrét ű  probléma már 
évek óta élénken foglalkoztatja pedagógus-közvéleményünket. Eddig számos 
ellentétes állítás hangzott el. Ezek azonban csak hipotétikus jelleg űek, s leg-
inkább egyéni megfigyelésekre támaszkodnak ‚mert tudományosan megalapozott 
kísérleti anyag nálunk eddig nem adott feleletet a kérdésre. 

A külföldön végzett kutatások sem adtak egyértelm ű  eredményeket. A leg-
újabb kutatások alapján csak feltételezhet ő, hogy a kétnyelvű  gyermekek elő-
nyösebb helyzetben vannak a csak anyanyelvüket beszél ő  gyermekekkel szem-
ben. Előnyük a nagyobb mentális plaszticitásban, valamint a beszédkészség 
nagyobb fokában nyilvánul meg. Erre engednek következtetni az 1961-ben 
Montrealban monolingvális és bilingvális tízéveseken végzett intelligenciavizs-
gálatok. 

Ezek az adatok azonban nem elegend ők messzemenő  következtetések le-
vonására, és még kevésbé biztos, hogy pontosan tükrözik a vajdasági kétnyel-
vűség területén érvényes relációkat. 

A probléma fontossága és a Vajdaság területén meglév ő  kétnyelvű  gya-
korlat készttete a Hungarológiai Intézet munkatársait, hogy kib ővítsék a ma-
gyar—szerbhorvát kétnyelv űség területén végzett kutatásaikat az értelmi fejl ő-
dés és a kétnyelv űség kapcsolatainak tanulmányozásával. 

Hogy az intelligencia nem egységes képesség, azzal már Binet is tisztában 
volt. Ezért első  intelligenciaskálájában azt követelte a vizsgált személyekt ől, 
hogy különféle jellegű  feladatokat oldjanak meg: számoljanak, különbségeket 
és hasonlóságokat állapítsanak meg két tárgy vagy jelenség között, definiálja-
nak egyes fogalmakat, rajzoljanak stb. 

A mai pszichológusok egyetértenek abban, hogy az intelligencia összetett 
képesség, azonban az alkotó elemek számában nem értenek egyet. Legelfogad-
hatóbbnak t űnik számunkra Thurstone ma már klasszikussá vált tanítása az 
intelligencia struktúrájáról. Szerinte az intelligenciát egy általános, oszthatatlan 
képesség, a G-faktor (G = az angol  general,  „általános" szóból) é5 még két 
tényező  határozza meg. A speciális tényez őket Thurstone V, S, P, R, W, M 
és N faktoroknak nevezi.*  Szerinte ezek a faktorok egymástól viszonylag füg-
getlen alapképességek. Kutatásaink számára különös fontossággal a W és V 
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faktor bír, mivel ezek a beszédkészséggel vannak kapcsolatban. Feltételezésünk 
szerint a második nyelv elsajátítása a szóbeli faktorra és a beszéd- é5 írásbeli 
kifejezés készségének fejl ődésére gyakorolhat els ősorban hatást, bár a többi 
tényező  alakulása é5 fejl ődése szintén függhet a második nyelv elsajátításától. 

Az intelligencia lélektanának kutatásaiban fontos helyet kapott az intel-
ligencia fejlődésének tanulmányozása is. A legtöbb szerz ő  szerint az intelligencia 
átlagban kb. 15-20 éves korig fejl ődik, később hosszú ideig stagnál, öregkor-
ban pedig kisebb mérték ű  hanyatlást mutat. Ezeket az eredményeket transz-
verzális kutatási módszerekkel kapták (meghatározott korcsoporthoz tartozó 
egyének átlag eredményei alapján, a vizsgálati személyek egyszeri tesztírozá-
sával), míg a csekélyszámú longitudinális kutatások azt bizonyítják, hogy az 
intelligencia fejl ődése valamivel lassabb ütemben tovább tarthat, a feln őtt kor-
ban is. Kutatásainkat longitudinális módszer segítségével szándékozzuk végezni, 
mivel azonos egyéneket figyelünk meg több éven át. 

Egyike a legfontosabb teend őknek meghatározni azokat a tényez őket, ame-
lyektől az intellektuális képességek kialakulása függ. Általánosan elfogadott 
vélemény a lélektanban, hogy az emberek nem kész, kifejlett képességekkel 
születnek, hanem adottságokkal, potenciális lehet őségekkel, amelyekből az egyén 
aktivitása é5 a küls ő  tényez ők hatása folytán formálódnak a képességek. Az 
adottságokat - ebben az esetben az intelligencia biológiai é5 fiziológiai alap-
jait - az idegrendszer felépítése szabja meg, míg a szociális tényez ők a csa-
ládon, iskolán, társakon, kultúrkörnyezeten keresztül hatnak. A szociális té-
nyezők ráhatásának legfontosabb eszköze a nyelv. Meghatározott nyelvhez 
meghatározott szokások, viselkedési normák é5 szabályok kapcsolódnak, ame-
lyek uralkodók egy nyelvterületen. A nyelv bizonyos fokig determinálja és 
irányítja az egyén gondolkodását is. Mivel az intelligencia tág meghatározás-
ban a gondolkodás képessége, feltételezhet ő, hogy a nyelv az egyén értelmi 
képességeire is kihat. Az idegen nyelv megismerésével é5 átvételével az ember 
megismerkedik a gondolkodás másik nyelv által megszabott formáival is, s ez 
megengedi azt a következtetést, hogy a második nyelv elsajátítása az egyén 
intelligenciájának alakulására is kihat. A hatás milyenségét ől függ, hogy az 
Újonnan nyert gondolkodási sajátságok beilleszkednek-e a már meglév ő  gon-
dolkodási folyamatokba, amelyek az anyanyelv hatására épültek ki, vagy in-
terferálnak-e velük, és akadályozzák-e az intellektuális képességek kialakulását. 
Erre a kérdésre várjuk a feleletet. 

Az intelligencia fejlődésével kapcsolatban feltehet ő  a kérdés: mekkora 
szerepe van a szociális tényez őknek az intelligencia fejlődésében? Ma már 
határozottan állítjuk, hogy a hatás igen jelent ős. Hogy a biológiai és fiziológiai 
tényezők nem elegendők a normális emberi értelem kialakulásához, bizonyítja 
az ún. „vad" gyermekek példája, akik meg lévén fosztva a megszokott társa-
dalmi hatásoktól, nem fejl ődhettek normális képességű  emberekké. El kelt 
azonban ismerni azt is, hogy a fejl ődés végső  határait az öröklött adottságok 
determinálják; pi. oligofrén gyermekekb ől még a legoptimálisabb körülmények 
között sem nevelhetünk átlagos értelmi képesség ű  egyént. Tagadhatatlan azon-
ban, hogy a fejlődést külső  tényezőkkel serkenteni lehet. 

Kutatásainkkal az intelligencia fejl ődésére nézve legintenzívebb kort ölel-
jük fel. Vizsgálati személyeink óvodások é5 elemi iskolai tanulók lesznek. A 
kutatást párhuzamos csoportokkal végzett kísérlet formájában tervezzük. A kí-
sérleti csoportot kétnyelv ű  egyénekből kell összeállítani, míg az ellen őrző  cso- 
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portot monolingvális  gyerekekből. A két csoport tagjait különben minden tu-
lajdonságukban ki kell egyenlíteni. A csoportok kialakítása a kísérlet elején az 
intelligencia-felmérő  tesztekben elért eredmények alapján történik, valamint a 
kérdőívben kapott eredmények alapján. A kérd őív összeállításán kívül szük-
séges egy tudásteszt megszerkesztése, amelynek segítségével meg lehet állapítani, 
mennyire ismerik vizsgálati személyeink a második nyelvet és van-e koreláció 
a nyelvismeret foka és az értelmi fejlettség között. 

Méréseinket egy bizonyos id ő  elteltével (pi. egy tanév) meg kell ismételni. 
Az intellgienciatesztek eredményeiben mutatkozó pontszám növekedés meg-
mutatja az intelligencia fejl ődésének gyorsaságát mind a monolingvális, mind 
a bilingvális gyermekeknél, és rámutat a fejl ődés ütemében jelentkez ő  esetleges 
különbségekre. 

Kutatásainkat több évre tervezzük. Ebben az évben a szükséges diagnosz-
tikai eszközök (intelligenciatesztek) beszerzését tervezzük, amelyeket az óvodás 
és korai iskolás korban is alkalmazni lehet, valamint egy kérd őív és egy tu-
dásteszt megszerkesztését. Úgyszintén még ebben az évben kell elvégezni a fel-
mérő  eszközök próbáját. Az eredmények rendszerezése és elemzése a következ ő  
két-három évben készülne cl. 

JEGYZETEK  

*  V  -  szóbeli faktor, a szavak megértésének képessége 
S  -  térbeli faktor, a térbeli viszonyok elképzelésének képessége 
1'  -  észlelési faktor, a tárgyak közötti hasonlóságok és különbségek észrevételének képessége 
R  -  okfejtési faktor, a következtetés képessége 
W  -  szóbeli kifejező  képesség; a beszéd és  írásbeli kifęjezés  készsége 
M  -  emlékezési faktor 
N  -  számbeli faktor, számtani feladatok megoldásának képessége 
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ÉVFORDULÓ  



Ez év októberében az adai Nye1vmuvel ő  Napok keretében emlékezünk 
meg az adai születésu' nyelvtudósról, Szarvas Gáborról, a Magyar Nyelvőr 
megalapítójáról. Az ünnepségek során egyéb rendezvények mellett a magyar 
nyelvtudomány kiváló hazai és külföldi muvel ői tartanak előadást. Közlemé-
nyeink e száma az adai ünnepségekre szeretné felht'vni a tudományos közvé-
lemény figyelmét az itt közölt két írással, amelyek más-más oldalról világítják 
meg a nyeivtudós alakját. 
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Tompa József 

SZARVAS GÁBOR 

1970. október 12-én lesz 75 éve, hogy Szarvas Gábor, az egykori nagy 
családú adai kovácsmester gyermeke  -  már mint a Magyar Nyelvőr című  
folyóirat alapító szerkesztője és tekintélyes akadémikus  -  1895-ben sírba szál-
lott. Bár hosszas betegeskedése (a vakságig  fájuló  szembaja, majd súlyos tüdő-
vésze) régóta el őkészítette a közvéleményt a várható veszteségre, a csapás az 
egész magyar szellemi életet megrendítette. Tisztel ői hamarosan mozgalmat in-
dítottak emlékének küls ő  megörökítésére is, s így a halálát gyászoló cikkeken 
túl egy idő  múlva elkészült  mellszobra,  mely a budapesti Duna-parti Roosevelt 
téren, a Magyar Tudományos Akadémia székháza el őtt máig is hirdeti népé-
nek háláját. 

Hadd fussak át most életén és munkásságán, hogy még az Őszi évforduló 
előtt szülőfalujának s az egész vajdasági magyarságnak emlékezetébe idézzem 
alakját, korszerű  jelentőségét. 

1832. március 22-én született, s nemcsak a szül őföld s az  anyanyelv  leg-
édesebb  ajándékiat  köszönhette  Adának,  hanem legelső  pajtásait, játékos élmé-
nyeit, ismereteit is. Hétéves korában ugyan anyjának szül őhelyére, Bajára köl-
töztek át, de igazában utána is ugyanabban a földrajzi és etnikai környezetben 
élt tovább. Itt „latin iskola" is lévén, a csöndes, szorgalmas, de elég gyönge 
fiú hat  osztályt  végez el, s mikor 1848-ban (16 éves korában) hiába jelent-
kezik nemzetőrnek, bencés szerzetesjelöltként folytatja tanulmányait.  Érettségi  
után azonban habozás nélkül elhagyja ezt a környezetet, s néhány elvesztegetett 
év után (5 félévig jogász, betegség is gyötri) mások rábeszélésére lesz „helyettes 
póttanár"  Egerbei  (1858), majd Baján (1860). Innen kerül végleges beosztás-
ban a pozsonyi gimnáziumba (1861). Közben már írói és szerkeszt ői működése 
is megindul, énekkarvezetést és más közérdek ű  teendőket végez, s csak ekkor 
szerzi meg tanári oklevelét. Pozsonyban azonban már nyelvtudósként is fel-
tűnik: Magyartalanságok cím ű  értekezése (1867) hatalmas vitát kelt; 1869-ben 
akadémiai pályadíjat nyer A magyar igeid ők című  munkájával; latin tankönyvet 
ír stb. Rögtön viszik is a fővárosba tanárnak (1869), s minthogy a nyelvvéde-
lem akkorra már országos fontosságú üggyé lett, az Akadémia őrá bízza meg-
indítandó folyóiratának, a Magyar Nyelv őrnek szerkesztését. 

Persze az egykori csöndes, békés, inkább félrehúzódó diákból közben 
harcos, szellemesen  vagdalkodó  tanult vitázó lett, aki a nyelvújításnak a népi 
nyelvtől és a hagyományos használattól elszakadt merészségei, továbbá az 1849 
utáni idegen hivatalnokuralom idején elburjánzott latinos-németes kifejezések 

131  



ellen valóban engesztelhetetlen haraggal küzdött, és Viszont ugyanily forrón 
szerette és védte a nyelvjárásokból s a nyelv múltjából igazolható nyelvi szer-
kezeteket. 

Mindebben, igaz, sok egyoldalúság is volt, s nem egy kérdésben neki 
magának szintén változott utóbb az álláspontja, mikor a viták vagy saját 
nyelvtörténeti és népnyelvi tanulmányai jobban megvilágították el őtte a tu-
dományos igazságot. Eleinte például az elvakult magyar feudális fönnhéjázás 
szellemében még elutasította nyelvünk finnugor eredeztetését, megvetve a „hal-
szagú" rokonokat; de 1895-ben „Hazafiaskodás a tudományban" cím ű  vita-
iratában már épp ő  vette védelmébe azokat a nyelvtudósokat, akikre kígyót-
békát kiáltottak nacionalistáink, amiért az igazsághoz híven kimutatták egy 
sor szavunk idegen eredetét. 

Nyilván az is túlzás volt, hogy folyóirata eleinte a nyelvújításnak minden 
erőszakosan alkotott szavát (elnök, gyufa, higany, iroda, könnyelmul, uszoda 
stb.) ki akarta gyomlálni, ha még oly szükségesek voltak, ha még úgy elterjed- 
tek is keletkezésük óta. Irányzata, az úgynevezett „új ortológia", abban is túl- 
lőtt a célon, hogy nagy költői műveket olykor pusztán egyes nyelvújítási 
szavaik vagy idegen mintájú kifejezéseik miatt, mer őben kisszerű  szőrszálhaso- 
gatással bírált meg. Ellene is fordult ezért több tekintélyes író és tudós, aki 
még valaha részt vett a neológiának a magyarság haladásáért nyelvi eszközök- 
kel vívott dicső  küzdelmeiben, és ugyanígy támadta a századvégi nemzetközi 
irodalmi é5 nyelvi fejlődés magyarországi meghonosításáért harcoló ifjabb írók 
és publicisták Jó része is. Valamelyest persze maga Szarvas Gábor is engedett 
utóbb nyelvművelésének kezdeti túlzásaiból. S másként mértek igazságot a Ma- 
gyar Nyelvőrben mindinkább szóhoz jutó ifjabb tudósgárda tagjai: els ősorban 
a szerkesztőségben 1895-ben, ill. 1919-ben az ő  helyére lépő  Simonyi Zsigmond, 
ill. Balassa József, továbbá a finnugor és a magyar nyelvtudományban utóbb 
egyaránt vezet ő  egyéniséggé fejlődő  Szinnyei József és sok társa. 

Egészében mégis egyértelm űen hasznos volt Szravas Gábor nyelvm űvelő  
mozgalma: 1. Újra ráirányította a közérdekl ődés sugárkévéjét az anyanyelv 
kérdéseire, s nyelvi felel ősségre nevelte a szellemi élet embereit. 2. Véget vetett 
az ötvenes évektől lábra kapott, erőszakos műszógyártásnak, a hírhedt „szó-
csintan"-nak (a mesterséges szócsinálás „tudományának"), s visszahelyezte jo-
gaiba a természetes régi és népi nyelvhasználatot, csökkentve a szakadékot a 
művelt városi s a kevésbé tanult, vidékies magyar beszéd közt. 3. A feudális 
századok alatt divatba jött latinos s az utolsó id őkben elterjedt németes mon-
datfűzéseket ízesebb: régi, ill. nyelvjárási kifejezésmódok divatba hozásával 
ellensúlyozta. 

De Szarvas Gábornak mint nyelvtudósnak is nagy érdemei vannak. A ko-
rában még eléggé új nyelvtörténeti kutató módszert tudatosan követte és er ősí-
tette folyóiratában é5 egyéni munkáival. Megindította é5 szervzete, majd Si-
monyival együtt szerkesztette a „Magyar nyelvtörténeti szótár"-t (megjelent: 
1891-3), szókincsünknek ezt a hibái ellenére is európai színvonalú történeti 
adattárát. Személyesen is részt vett több nyelvjáráskutató úton, így a moldvai 
csángók s a göcsejiek közt, s a Nyelv őrt szinte az akkori népnyelvkutatás köz-
ponti folyóiratává fejlesztette. Nagy nyelvtörténeti és nyelvjárási anyaggy űj-
tést dolgozott föl „A magyar igeid ők" című  könyvében, s módszere már a hasz-
nálat statisztikai arányaira is korán tekintettel volt. (Persze amellett már hiába 
erősködött, hogy némelyik kihaló igeidőnket újra elterjessze.) Történeti érdek- 
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lődésének  jele sok szófejtő  (etimológiai) cikke is, bár a tudomány további fej-
lődése során ezeknek jókora része szintén elavult. 

Mindehhez hozzá kell számítanunk, hogy a Magyar Nyelv őr szerkesztő-
jeként a tudományszervezésben is jól megállta a helyét. Folyóiratában korának 
szinte minden számottevő  kutatója szóhoz jutott: id ősebbek és a legfiatalabb 
nemzedékek tagjai, vidékiek és fővárosiak egyaránt. De tematikájában is gazdag 
lett folyóirata: a már említett témakörökön  túl  mindig jutott hely az iskolai 
magyar nyelvtanoktól (maga Szarvas is többet ismertetett!) egészen az általá-
nos nyelvészetig, a magyar és a finnugor kutatásoktól olykor a klasszikus filo-
lógiáig és az orientalisztikáig sok mindennek. 

Legnagyobb történeti jelent őségük nyilván említett nyelvhelyességi vitái-
nak volt: még utóbb is, mikor már az éles felfogásbeli ellentétek hasznos, ter-
mékeny munkában békültek össze. Igaza volt az 1890-ben hozzá írt Ünnepi 
vers írójának,  Szinnyei  Józsefnek: 

Győz ő  s meggy őzött békés  munkára  kezet fog, 
S Ím, amiért  küzdtél:  tisztul a nemzeti nyelv. 

Szűkebb földijei s a távolabb élő  magyarok pedig egyaránt megtanulhat-
ják példájából, hogyan kell becsületes munkával szegény falusi gyermekb ől is 
híres tudóssá válni, az anyanyelvet  sezretni  és ápolni, jó ügyekért a sírig fára -
gozni,  a tanulmányok és viták közben fölismert korábbi hibákat jóvátenni s 
más népek jogait is tiszteletben tartani. Az az áldozatos tudományszeretet 
pedig, amellyel évek során vakon, pusztán feleségének felolvasása nyomán  ren-
dězte,  válogatta és szerkesztette a nyelvtörténeti szótári cédulákat, az egyetemes 
emberiség nagy hősei közé emeli törékeny alakját. 
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Penavin  Olga 

SZARVAS GÁBOR, 
AZ EMBER 

1970. október 12-én lesz 75 éve Szarvas Gábor halálának. A Jugoszláviai 
Magyar Nyelvművelő  Egyesület Ada községgel, Szarvas Gábor szül őhelyével 
együtt Nyelvművelő  Napokat rendez Adán 1970 októberében a nagy nyelv-
tudós emlékére. 

Ez alkalomból felesége, született Harrer Paula „kapcsos emlékkönyve" 
alapján szeretnénk bemutatni Szarvas Gábort, az embert. Nem az éles logikájú, 
vitára kész, a maga igazát nem enged ő  nyelvtudóst, a Magyar Nyelv őr első  
szerkesztőjét, a Magyar Nyelvtörténeti Szótár egyik áldozatos, még egészsége 
megrendültekor, vakon is rendületlen szorgalommal, kitartással dolgozó szer-
kesztőjét idéznők, hanem a mindennapok emberét, az embert.  

Mielőtt rátérnénk a feljegyzések szószerinti idézéséhez, említsünk meg 
néhány fontosabb életrajzi adatot. 

Szarvas Gábor 1832. március 22-én született Adán. 2  Apja szegény kn-
vácsmester volt. Anyja, Jámbor Anna, Bajáról származott. Kilenc fiú született 
a házasságból, öt korán meghalt. Gábor a legid ősebb, anyjának kedvence,, az 
ő  nevelésére fordítottak legtöbb gondot, t őle várva a család felemelkedését. 
1839-ben a család Bajára költözött. Baja akkor a keresked ők és iparosok köz-
pontja volt. Az anya rokonai is itt laktak, a gyerekek iskoláztatása is köny-
nyebbnek tűnt Baján. 

A karcsú, nyulánk, inkább alacsony, mint magas termet ű , göndör fekete 
hajú, élénk, tüzes bogárszemű , sötét szemöldök ű , kissé horgas orrú, értelmes 
arckifejezésű  gyermek a Kapisztrán Jánosról elnevezett ferences latin iskolába 
járt. A gimnázium VI. osztályának elvégzése után 1848-ban nemzet őrnek je-
lentkezett, de fiatal kora miatt visszautasították. Pályát kellett választania. 
Szülei papnak szánták. Fel is vették 1848-ban a pannonhalmi Szent Benedek 
rendbe. 1852-ben otthagyta a papságot, elment jogásznak. Ot félévig jogász-
kodott, ekkor hosszú betegség következik. Felépülve pályát változtat. 1858: 
helyettes tanár Egerben a cisztercitáknál. 1860: Baján megválasztják tanárnak. 
Itt a tanárkodás mellett a Bajai Közlönybe is dolgozik, többek között Pap 
Rika álnéven humoros elbeszéléseket közöl. 1861-69: Pozsonyban tanár és 
lapszerkesztő  (Pozsonyi Lapok - 2 számot ért meg), drámaírással is próbál-
kozik, díjat is nyer. 1869-1881: a pesti Királyi Katholikus F őgimnázium ta-
nára. 1881. dec. 6-án nyugalomba vonul egészségi állapota miatt. 

Közben 1872 januárja óta az Akadémia támogatásával megjelen ő  Magyar 
Nyelvőrnek, a neológia elleni harc színteréül szolgáló folyóiratnak szerkesz- 
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tője. 1882-ben feleségül veszi  Harrer  Paula tanárn őt, aki nemcsak odaadó 
hitvese, hanem tudományos tevékenységében is h ű  társa, később önfeláldozó  
ápolója.4  1873-1878: a Magyar Nyelvtörténeti Szótár anyagának gy űjtése 
folyik. 1879-80: a szócédulák rendezése tölti ki a két évet, végül  1881-ben ,  
indul meg a szerkesztés az Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának részletes 
utasítása  alapján. 5  Végleges szerkeszt ők: Szarvas Gábor és  Simonyi  Zsigmond. 
Szarvastól nagy áldozat volt a szerkesztés vállalása  nayagilag  is, fizikailag  is.o  
Előző  esztendőkben hosszas betegeskedése következtében látása igen meggyen-
gült, csak segéd közreműködésével dolgozhatott  .Harrer  Ferenc, segédje, titkára 
felolvasta az adatokat, majd Szarvas részletes utasítása szerint kiegészítette, 
feldolgozta. 

1890-ben a király Szarvas Gábort „a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagját, a magyar nyelvtudomány buzgó fejleszt őjét, a nyugalmazott 
tanárt" királyi tanácsosi rangra emelte. Ebb ől az alkalomból barátai é5 tisz-
telői emlékkönyvet adtak ki (Nyelv őr-Emlék. Szarvas Gábornak királyi taná-
csossá történt kinev ezése emlékére  -  szerkesztették barátai és tisztel ői  -  
Szarvas Gábor arcképével  -  Budapest, Nyomtatta és kiadja  Hornyánszky  
Viktor, 1890.). 1892-ben elkészült a szótár. A betegség azonban egyre jobban 
emésztette erejét, 1895. október 12-én meghalt Szarvas Gábor. 

Már az eddig szerepl ő  jegyzetek alapján is kialakulhatott bennünk Szarvas 
Gábornak  konturokban,  nagyvonásokban megrajzolódó képe, de tegyük még 
teljesebbé ezt a képet felesége szemével látva Szarvas Gábort, az embert: 

Gáborról 

Születésnapja: 1832.  márc.  22. 
Tréfás megjegyzése: Abban a pillanatban születtem, mikor Goethe  

fölkiáltott: „Mehr Licht/"  
Rokonai szerint burokban született, a mi vagy nagy szerencsét, 

vagy nagy szerencsétlenséget jelent. Ő  rá mindkét megjegyzés áll.  

-  Mikor megismerkedtem rokonaival, a vonások, melyek el őttem énjé-
nek képét alkották, sokat nyertek határozottságban. Sok tulajdonságot talál-
tam egyenkint egyes rokonainál, melyek nála együtt megvoltak. A jó emlé-
kezőtehetség azonban többeknél volt meg, s édes atyján kívül anyja rokonaiban 
is. Édes atyja  Haller  Hármas  Históriáját  könyv nélkül tudta. Bács megye 
összes helységeinek nevét bet űrendben tudta elmondani. Egyik unokabátyjának 
vállalkozó szelleme, egy másiknak komolysága, egyik unokahúgának gyakorlati 
érzéke (mindkettőnél anyai örökség), egy másiknak szépérzéke  -  mind e vo-
násokat Gáborban is megleltem, de er ős egyéniségének megfelelően, jobban ki-
domborodva.  

-  Közös vonása az egész családnak a nagy vendégszeretet:  szegényje, 
jobbmódúja,  az mind vendéglátó, szenvedélyes vendéglátó.  

-  A sportnak több nemét gyakorolta, már 12-14 éves korában igen jó 
úszó és Bajánál átúszta a Dunát: szeretett evezni. 

Később, betegségének elején, testmozgás kedvéért egy ideig fát f űrészelt,  
Bulyovszky-uccai  lakásunkban szerette a kertet öntözni.  

-  I t é 1 e t e, a mennyire embernél lehetséges, teljesen független volt. Te- 
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kintély  nem imponált neki, talán azért, mert Ő  is a maga erejével találta meg 
a maga útját. 

- Dícséret  nem hatott rá, de gáncs se érintette kellemetlenül: inkább azt 
vettem észre rajta, hogy sohasem volt oly nyugodt, mint mikor támadó cikket 
olvastam föl neki. Még felolvasás közben kovácsolta a védelem fegyvereit s 
teljes lelki nyugalommal készítette feleletét. 

Ha olyanokkal kellett együtt lennie, a kikben lelke nem talált érintkez ő  
pontot, szótalan lett egy id őre. De azután kitört bel őle az őszinteség, s épen 
nem titkolta eltérő  nézetét, ízlését. 

-  Ő  s z i n t e s é g e, igazmondása sokszor áttört a társadalmi sablonon. 
Például mikor egy fiatal tanár eljött hozzá, hogy megkérdezze, hogyan tetszett 
Gábornak a fordítás, mely az ő  tollából egy szépirodalmi folyóiratban meg-
jelent. Gábor nagy zavarunkra így felelt: „Sehogy: el őször nem értem, hogyan 
lehet ilyesmit írni, másodszor nem értem, hogyan lehet ilyent fordítani, har-
madszor nem értem, hogyan lehet így fordítani". 

-  Azt mondták róla többen, hogy kemény ember volt. 
-  A cselekvés, a tett embere volt, a szilárd elhatározásé. A befele 

való életnek nem volt barátja, a romantika nem vonzotta. 
-  Sokan megütköztek az éles hangon, melyet polémiáiban használt. Én 

azt hiszem, nem a hang volt éles, hanem a szem, az ítélet. Élesebben látott, 
logikátlanságot gyorsabban vett észre, jobban bántotta: vagy ha nem is bán-
totta, akkor is csak élesebb benyomásainak adott kifejezést. Sérteni akaró 
szándékot nem tapasztaltam nála, csak a törekvést, hogy megértsék. 

-  Igazán z s a r n o k volt-e, mint némelyek állították? Nem hiszem. Nem 
oktrojálta a maga akaratát miránk, inkább velünk is azt akartatta, a mit ő  
akart. 

Nagy feladatokat szokott az emberek elé t űzni s kényszerítette őket 
erejük megfeszítésére. T őlem például azt kívánta, tegyem át a Nyelvtörténeti 
Szótár szólásait német nyelvre, illet őleg keressem németben a megfelel ő  szólá-
sokat. Először tréfának tartottam: csak nehezen tudtam elhinni, hogy ez ko-
moly kívánság. Inkább Ő  belé, mint magamba vetett bizalomból hozzá is 
fogtam egyszer, de a legels őnél: ááágat - megakadtam. De a mi nálam nem 
sikerült, az sok fiatal tudósnál mégis csak sikerült, a kik, ha kezdetben meg 
is ijedtek a kitűzött feladatoktól, id ővel mégis leküzdötték a nehézségeket és 
kedvet kaptak tudományos munkálkodásra. 

-  A vidéki városokban, a hol működött, de még tanulókorában az egye-
temen is, első  dolga volt dalegyesületet szervezni. Ezt cselekedte Baján, Eger-
ben, Pozsonyban a fiatalság körében. 

-  Budapesten mindig volt neki külön asztaltársasága, mely hetenként 
egyszer összejött. Kezdetben a Nyelv őr alapítása idején Budenz József é5 Gábor 
kettős elnöklete alatt néhány évig a Szikszayban jöttek össze. Bármennyire 
is szerették egymást, a vendégl ő  megválasztása talán az egyetlen, a miben 
sehogyse tudtak megegyezni; Gábor finnyás ízlés ű  volt, Budenz az egyszer űt 
szerette. Budenz oly helyekre ment, a hol színes abrosszal volt terítve, Gábor 
csak a legelső  hotelekben érezte jól magát. Ez volt köztük „a fehér és piros 
abrosz harca". Ha Budenz magával hítta Gábort mulatni, azzal biztatta, hogy 
Ott fehér abrosszal van terítve. 

-  Tudományos vitáiban objektív volt; a személy és dolog, tudományos 
kérdés el voltak választva. Kevés emberrel volt annyi vitája, oly elvi ellen- 

136 



téte,  mint Gyulai Pállal; s kevés embert szeretett és tisztelt úgy, mint Gyulai 
Fáit. (Mint több nyelvész előttem több ízben nyilatkozott, Gyulai Pál is na-
gyon szerette Gábort s nagy tisztelettel volt személye iránt), - - - - 
legjobb barátai se számíthattak rá, hogy oly ügyben támogatja őket, mely meg-
győződésével nem fér meg. 

- - -  Többeket visszariasztott Gábortól a túlhajtott becsületesség, a 
mellyel antipatiáit ki szokta mutatni s ezzel nagyon megkönnyítette ellenfe-
leinek s ellenségeinek dolgát. 

- - -  Gábor nem helyeselte a tekintélyes nevekre való hívatkozást. 
-  Igazságérzete abban is nyilvánult meg, hogy társaságban mindig észre-

Vette az igazságtalanul elhanyagoltakat s tüntet ően foglalkozott velük. Például 
szegény mostoha-nagyanyámat, a ki egy szót se értett magyarul s ennélfogva 
társaságunkban nagyon elhagyatottnak érezte magát; Gábornak mindig volt 
hozzá pár szíves német szava, pedig de nem Szerette a németet! Vagy Z. J. 
szalonjában T. M., a kivel alig foglalkozott valaki. 

-  Boldog volt, ha kikerülhetett egy frázist, egy társadalmi hazugságot. 
De csalódnék, a ki ezekb ől azt következtetné, hogy udvariatlan volt. Ellen-
kezőleg. Kevés embert ismerek, a kinek az igazi, a mélyebb jelentés ű  udvarias-
ság annyira vérében lett volna, mint neki. Mikor már súlyos szenvedések gyö-
törték, mikor a Járás már annyira nehezére esett, hogy támaszra volt szüksége, 
még akkor se tudtam rávenni, hogy előttem lépjen be egy ajtón. Ebb ől a má-
sodik természetévé vált udvariasságból csak önként következik, hogy a mit ől 
pedig, a mint többször észrevettem, idegenebbek féltek, hogy társaságban, bár-
mennyire sértette is fülét, sohase figyelmeztetett senkit hibás magyarságára. Az 
én beszédemet is csak egyetlen egyszer javította ki (pedig bizonyára sokszor 
adtam rá alkalmat), a mikor tudta nélkül o ŕvost hívtam hozzá s aggodalmam-
ban így magyaráztam a bajt: „Gábor köhögése néhány nap óta rohamosan lép 
föl." - „A betegség nem színész, hogy föllépjen", szólt ingerülten szegény 
betegem. Mikor magunkra maradtunk, engesztel őleg szóltam hozzá: „Abból 
láttam, mennyire haragudtál, mert még a magyarságomat is kijavítottad". Szo-
morú mosoly volt bocsánatkér ő  válasza. 

-  Heves természeténél fogva hallgatni, mikor valami bántotta a Fülét, 
nagy önuralmat követelt t őle. 

-  É r d e k 16 d é s e nem szorítkozott tudományra, vonzották a természet-
tudományok is. Hogy történelmi tényekre figyelnie kellett, azt itt nem is emlí-
tem, mert ez hozzátartozott tudományköréhez. De nem utasította el magától a 
kicsit Se, az én aprólékos házi gondjaimat. - - Sokan talán ki is nevettek 
volna bennünket, ha látnak munka közben, a mint a Calepinusban lapozva 
megzavarnak a jelentéssel, hogy eljött a souterainhelyiségek új el őljárója be-
mutatkozni s mi mindketten, Gábor még nagyobb hévvel mint én, magyaráz-
zuk neki jogait é5 kötelességeit s ezt elvégezvén folytatjuk a „hadangor" és 
„hay regyio" rejtvények (Calepinusbeli sajtóhibák) kibet őzését. 

-  A t r é f á t nagyon szerette s mindig készen volt rá. Munka közben is 
ritkán hagyta el jókedve. Mennyit kacagtunk a codexeken, mily szellemes 
megjegyzéseket fűzött Gábor olvasmányainkhoz - - - Még a Szótár 
gondjai se tudták annyira lehangolni, hogy például még a nyolcvanas évek 
egyik nyarán is ne ő  rendezze fürdőhelyen a társasjátékot. - 

— Zeneszeretete  s vágya tanítani. Alig tudtam visszatartani, hogy 

137 



egy intézetben, melynek igazgatójával baráti viszonyban volt, kedvtelésb ől 
éneket ne tanítson.  

-  Az i Ej ú s á g o t nagyon szerette. Mikor már visszavonult az iskolától, 
lakásunkban mindig kellett helynek lenni egy ifjú, többnyire egyetemi hallgató 
részére, kit nevelni, kire hatni lehetett. Alig hogy egy ilyen fiatal ember kissé 
megmelegedett nálunk, már kérdezte, hallotta-e már Wagner  Lohengrin -ját? 
Rendesen tagadó volt a válasz s Gábor sietett a legközelebbi alkalommal az 
ifjúnak e hiányát kipótolni s elvitte őt az operába, mert „szegény" N. N. még 
nem hallotta  Lohengrint."  

Minthogy az ifjak többnyire csakugyan szegények voltak, elég alkalom 
nyílt őket kisegíteni apró bajukból: az egyiknek számlát nyitott szabójánál, 
a másikat ellátta Saját ruhatárából, a harmadik helyett kifizette a  tandijat,  a  
negyediktől  könyveket vett  -  olyanokat, a melyek úgyis megvoltak könyv-
tárában  -  s melyet az eladó a pénz  zsebretevése  után azonnal vissza is kért  
-  kölcsön, az ötödiknek nagyobb összeget kölcsönzött határozatlan terminusra, 
természetesen kamat nélkül, hogy miután már vidéken alkalmazásban volt mint 
tanár, átköltözhessen a f ővárosba, a mit Gábor az illet ő  fiatal ember tudomá-
nyos pályájára szükségesnek tartott. 

Az egyetemi ifjúság anyagi küzdelmeit ismerte legjobban saját tapasztala-
taiból  -  ez hatotta meg legjobban. 

Sohase hallottam hálátlanságról panaszkodni, pedig volt rá ok, de ilyen 
dolgokról hallgatott, bár egyebekben elég  nyiltan  szokott mindenféléket tár-
gyalni, személyes sértéseket se torolt meg, ha volt is rá alkalom.  

-  Kedves vonás volt benne a k e g y e 1 e t. Házasságunk után elvitt mind-
azokra a helyekre, a hová gondolatai vissza-vissza szoktak szállni. Els ő  ily-
nemű  kirándulásunk természetesen- Baja volt, ott legtöbb a  reminiscentia,  ott 
van szülőinek háza, a nagy udvar, a széles  ucca,  a hol játszott, ott a gimná-
zium, a hol mint diák, később mint tanár élt. Egyszer pedig titokban, mert 
hallotta, hogy ünneplésre készülnek,  Ada'ra,  szülőhelyére, csak egy fél napra, 
csak épen, hogy szíve vágyának eleget tegyen s megnézze még egyszer a házat, 
minden  uccát,  a mely rá nézve emlékezetes.  

- Iróink  közül különösen gyöngéd vonzalommal s hálával viseltetett 
Arany János, Szilágyi Sándor,  Hunfalvy  Pál,  Szvorényi  József iránt. 

Egyszer Arany Jánossal találkozott a margitszigeti hajón. „Kibeszélget-
tük magunkat, elpanaszkodtuk egymásnak bajunkat"  -  mondta erről az útról. 
Ily panasz a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, csak a közös sors nyithatta 
meg Gábor ajkát. Inkább annyira titkolta baját, hogy testi állapotáról nem 
volt szabad tudakozódni, ha csak meg nem akartuk haragítani. Ez befejezett 
szakasz volt az ő  életében.  

-  Csodálatos, hogy a sok kiállott baj, annyi munka, annyi testi-lelki 
szenvedés után se őszült meg, hanem haja mindvégig megtartotta feketeségét.  

-  Anyagi érdekeit rosszul védelmezte s nagyon tudott haragudni, ha 
valaki tudományát helytelen módon pénzszerzésre használta. Ilyenkor azt 
szokta mondani: „Vagy legyen valaki tudós, vagy keresked ő ; mindkettő  nem 
fér össze."  -  Könnyen szerezhetett volna kétszer annyit, mint a mennyi  jö-
vedelme  volt, de Ő  beérte szerény jövedelmével. Sokat ábrándozott gazdag-
ságról.  

- - -  Egy vágya volt: saját, bármily szerény kis hajlék, melyben nyu-
godtan élhetné hátralev ő  napjait, menten a félelemtől, hogy hanyatló szeme- 
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világával minduntalan  új,  idegen helyi viszonyokhoz kell szoknia; de ez a 
vágya nem teljesülhetett.  

-  Természetéhez tartozik egy dologgal, legyen az komoly vagy szórakoz-
tató, sokáig foglalkozni, benne teljesen  elmerülni. - -  S ép igy el tud me-
rülni a társas örömökben, mint kés őbb a tudományokban.  Ambiciója,  a közön-
séges értelemben, nincs, nem hajtja az a vágy, hogy  föltünjék,  hogy mások elé 
kerüljön, s mikor nyelvészeti problémákkal kezd foglalkozni, ekkor se az  
ambició  hajtja, hanem tisztán a kutatás-okozta  gyönyöríség. - - -  a bá-
mulatos elmerülni tudás a munkába még utolsó  éveibén  is sajátsága volt, a 
mikor már nem maga írt, hanem csak diktált.  - - -  Nagyon csodálkozott, 
hogy mások nem tudnak Így belemerülni a munkába, különösen az én szóra-
kozott asszonyi fejemen ütközött meg sokszor. Megtörtént, hogy munka köz-
ben  (t.i.  Ő  diktált, én írtam) leteszem a tollat s azt mondom neki: „Jön va-
laki". „Honnét tudod?"  -  kérdi csodálkozva. „Hallottam a  csegetést  s most 
hallom a hangokat"  -  felelem én. „Hát, ti asszonyok, semmibe se tudtok 
elmélyedni? Hogy lehet munka közben ilyesmit hallani?" Szeretett ily módon 
tréfálódni s az asszonyi sajátságokat és gyöngeségeket kifigurázni, a miben 
azonban nem maradtam adósa, s nagy buzgósággal szedtem el ő  a férfiak 
gyöngéit.  

-  Utolsó éveiben nagy visszavonultságban élt, kevés emberrel érintke-
zett, s így nem csoda, ha a közönségnek az a része, mely tanári és tudományos 
köröktől távol áll, nem volt tisztában vele, ki az a Szarvas Gábor, a kire a 
lapok többször hivatkoznak? S megesett többször, mint ismer őseink beszélték, 
hogy megkérdezték tőlük: „Miért említik mindig Szarvas Gábort, ha nyelv-
hibáról van szó, élő  alak az?" 

A feljegyzések még többet is mondanak. De talán ennyi is segít megfor-
málnunk Szarvas Gábor képét, az él ő, küzdő, szenvedő, lázasan dolgozó, igaz-
ságáért harcoló, minden szépet szeret ő  é5 élvezni tudó embert. 

JEGYZETEK 

'1970  márciusában Dr. Harrer Ferenc (Szarvas Gábor feleségének testvére ás Szarvas Gábor titkára, 
segítője) hagyatékát lánya, Kluge Edéné (Budapest, Garas u. 12.), ás unokája Dr. Zalai Györgyné (Bu-
dapest, Istenhegyi Út) Ada községnek, Szarvas Gábor szül őhelyének adományozta. Ebben a Szarvas Gáborra 
vonatkozó anyagban szerepel többek között egy fekete b őrkötésű , kapcsos emlékkönyv, melybe Szarvas 
Gábor felesége, Harrer Paula tanárn ő , Szarvas Gábor segítőtársa, a betegségben hő  ápolója, igazi élettársa 
jegyezte fel férjére vonatkozó emlékeit. 

Felesége 	 „A kettes szám nagy szerepet játszik életében: született 1832. március 
22-én, 1842-ben lépett gimnáziumba; 1852-ben hagyta cl a szemináriumot. 1862-ben adták el ő  egyik szín-
darabját. Ismét a kettes szám szerepel 1872-ben, ekkor indul meg a Nyelv őr; 1882-ben, máj. 27-én háza-
sodott, 1892-ben fejezte be a Szótárt; 1895. október 12-én halt meg. Miért nem várt a halál legalább 
1902-ig?! (kiált fel az özvegy.) 

'" Hogy  éppen Gábort választotta az Akadémia a Nyelv őr szerkesztőjének, annak elsó rendben ás 
főkép a Magyartalanságok értekezés szolgált alapul, melyet Szilágyi Sándor ás Arany László kedvez ően 
bíráltak a Budapesti Közlönyben. Heinrich Gusztáv azt mondta nekem: Toldytól eredt az eszme, hogy az 
Akadémiának kellene egy nyelvészeti lapot kiadni, de Gábor szintén foglalkozott ilyen gondolattal s már 
említette Hunfalvy Pál el őtt, ki őt nagyon kedvelte. Mikor Toldy Hunfalvynak említette a nyelvész-lap 
alapítását, ez helyeselte sz eszmét és Gábort ajánlotta Toldynak ás a bizottságnak szerkeszt őül." (Felesége 
feljegyzéseiből.) 

„minden szerencsétlensége mellett is megtartotta élete végéig teljes függetlenségét. - - - Neki 
csak szemre volt szüksége, mely helyette látott. A szomorú helyzetb ől folyt, hogy akit a sors élettársul 
melléje rendelt, hogy örömének, bánatának részesévé legyen, annak iparkodni kellett gondolatvilágába be-
hatolni, nem csak testi, de szellemi érdekeit és szükségleteit is megérteni s magáévá tenni, t őle telhetőleg 
előmozdítani, s természetes, hogy a szeretet mindig többet akarna tenni, mint amennyit elérhet." (Felesége 
feljegyzéseiből.) 

„Négyesy  László szerint Volf György dolgozta ki sz Utasításokat a Nyelvtörténeti Szótárhoz." 
„A Szótár, ez a szerencsétlen Szótár! Bár ne fogott volna hozzál Mikor hozzáfogott sz el őkészüle- 
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tekhez, javakorban  levő  férfi,, mikor a kidolgozásra kerül a sor, már alig lát, de nem tud lemondani. 
Érzi, hogy neki joga van e munkához. Ő  pendítette meg az eszmét, Ő  csinálta sz egész propagandát, s Ő  
beszélte rá a munkatársakat Ő  adta hozzá a maga szemét, a maga idegeit, a maga egészségét, Ő  áldozott 
fel e Szótárnak minden egyb gondolatot, tervet, a mely bizonyára több dics őséget hozott volna neki. - - 

S mennyit követelt tőle ez a Szótár! Hogy minden évben jelentékeny összeget fordít az anyag-
gyüjtésre, említést se érdemel, hogy lefoglalja minden percét, fölemészti idegeit - neki a munka élvezet 
volt s az igazságkutatás a poézise; de hogy kénytelen minden gondolatot, mely termékeny agyában 
megazületik, visszafojtani, megölni, ha nem a Szótár szolgálatában éli, s ez a legkegyetlenebb áldozat, 
mit magára rótt. - - 

Se polémiáiból, se szófejtéseiből nem ismerhetjük meg sz igazi Szarvas Gábort, ezt csak sz is-
merheti, tehetségéről csak annak lehet fogalma, a ki Őt dolgozni látta. A ki munkájában, akár csak 
mint passziv néző  is, tanúja volt emberfölötti lélekerejének, lehetetlen, hogy áhítatos borzalommal ne 
tekintsen a tudománynak e martirjára. Tehetségének mértékét két körülmény szabja meg és hivatott 
méltatója kénytelen lesz e körülményekkel számolni: az egyik, mily rövid id őt engedett neki a sors 
szellemi tőkéjének gyüjtésére (1865-1879), a mily gazdagon kamatoztatta ő  e tőkét; a másik pedig, hogy 
a Szótárt vakon meg tudta csinálni. - - Szívének vérével, szemének idegével dolgozott! — — — — — —  
szerette a munkát s írt a maga kezével akkor is, mikor szeme már nem tudta megkülönböztetni a 
betűket - - ettől a vígasztalásától is megfosztotta a végzet, ujjai lassanként megbénultak, nem foghatta 
többé kezében a tollat, - - - a világ mind homályosabbá lett el őtte, minden egyhangú szürkeségbe 
men tát — — — — — — Így törte meg a sors lassankint a lelkét, Így fosztotta meg mindent ől. - - - 
Az utolsó évben már oly gyönge volt, hogy a diványon fekve diktálta cikkeit; nehezére esett egy óráig 
is fenn ülni. Betegségét valóságos h ősiességgel viselte. - - - 

„A Nyelvtörténeti Szótárra, melyért tíz éven át 800 forintot kapott sz Akadémiától, annyit kol-
tott, hogy nekünk megkünnyebbülés volt, mikor befejezte, nem hogy veszteségünk lett volna a tisztelet-
dl elmaradása. - - - (Csak mellékesen akarom megjegyezni, hogy a 800 forint tiszteletdíjból 400 
forintba került egy írnok tartása, 200 forintnál is több kellett könyvekre és adatok pótlására, a meg-
maradt összeg fejében dolgozott minden nap 112 8-t61 112 l-ig ‚4-6-ig és este 9-11.ig!) - - - 

Ha a Nyelvőr köteteit végignézzük, kiolvassuk bel őle Gábor élettörténetét. Az utolsó nyolc kotet 
szenvedélyes tüze, vitatkozó heve, a 9. kötet borzasztó némasága, a 10. kötetben egy kis reménysugár, 
a 11.-t51 kezdve Új korszaka a munkának, mindig több és több, lázasabb munka, a Nyelv őr, a Torténeti 
Szótár, lázasan dolgozik hol egyiken hol másikon, néha egyiken nappal, másikon éjjel, mert ki tudja, 
hol és mikor vesz rajta erőt  sz óllkodó ellenség, a halál ------ 5 Szótár, ez a „fájdalom 
gyermeke" mindig új meg Új áldozatot kívánt, időben, egészségben, s egyrészt a fajdalom, hogy kénytelen 
a Szótárt világgá bocsátani, mikor az anyag még oly hézagos, és másrézzt a meggy őzŐdés, hogy a míg a 
Szótár meg nem jelenik, a nyelvészek sötétben tapogatódznak - azért csak jelenjen meg, s ha nem is 
lehetett belőle sz a tündöklő  fáklya, a milyennek az ő  lelke akarta, legyen szerényebben világító gyertya, 
de égjen, mindenekelőtt égjen! — — — — — Nagy áldozatot rótt magára Gábor, mikor a dics őséget 
szerző , könnyebb nyelvészeti munkát otthagyta, cserébe a bajtterni ő  nehézért." (Felesége feljegyzéseib ő l.) 

1 A kép kialakításában a feljegyzések sorrendjében haladunk, de csak a jellemz ő  részeket ragad-
juk ki. 
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Göncz Lajos 

J. JUHÁSZ:  
PROBLEME DER 
INTER.FERENZ  

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. 

Juhász János műve a kétnyelvűség pszicholingvisztikai jelenségei közül 
a nyelvi interferenciával kapcsolatos problémákat elemzi. Ez a munka szá-
munkra is rendkívül érdekes témakört érint, mivel a Hungarológiai Intézet 
a magyar—szerbhorvát kétnyelv űség körében folyó kutatásokat hasonlóképpen 
az interferencia vizsgálataival kezdte. S bár Juhász magyar és német nyelv-
anyagon dolgozik, a levont következtetések általános érvény űek és minden 
nyelvrelációra alkalmazhatók. 

Ezt a művet a szerző  éveken át tartó megfigyelései és kutatásai el őzték 
meg. Ennek az alapos munkának az eredménye ez a könyv, amely a kétnyel-
vűség lingvisztikai és pszichológiai tanulmányozására szolgáló új, tudományos 
módszerek kidolgozását és konkrét alkalmazását ismerteti. A kidolgozott mód-
szer az interferencia mechanizmusának a megvilágítására ad lehet őséget, Vagyis 
azt elemzi, hogy az anyanyelv gondokodásmódja és struktúrái mennyiben aka-
dályozzák az idegen nyelv tanulását és használatát. Az eddigi irodalomban 
nincs példa hasonló, átfogó jellegű  vállalkozásra. 

A terjedelmes, rendkívüli tudományos igényességgel írt m ű  az interferen-
ciával foglalkozó lingvisztikai és pszichológiai jelleg ű  irodalom ismertetése után 
rámutat a régebbi kutatások módszertani hibáira. Az eddigi munkák többsége 
Ugyanis az önmegfigyelésre vagy a kutató közvetlen környezetének megfigye-
lésére támaszkodik. Noha az így kapott eredményeket Juhász értékesnek tartja, 
rámutat azonban arra, hogy az introspekció és a kisszámú vizsgálati személyen 
kapott adatok statisztikai feldolgozása könnyen szubjektív és pontatlan kö-
vetkeztetésekhez vezethet. Ezért Juhász nagyszámú vizsgálati személlyel dol-
gozik (N - 243), középiskolásokkal, egyetemistákkal és mérnökökkel. Az ana-
lízisre szolgáló anyagot a vizsgálati személyekkel megadott témára folytatott 
kötetlen beszélgetés magnófelvételei és írásban rögzített, magyarról németre 
fordított mondatok képezték. A rögzített mondatok száma 14 650. 

Egy ilyen rövid ismertetőben nem lehet teljes mértékben vázolni mind-
azokat a problémákat, amelyeket ez a sokrét ű  könyv tárgyal, mégis meg-
említjük, hogy Juhász különös figyelmet fordít a két nyelv struktúrái között 
fennálló ellentét folytán jelentkez ő  interferenciára, valamint azokra az inter-
ferencia-hibákra, amelyek a nyelvstruktúrák közötti kontraszthiány miatt je-
lentkeznek. Ez utóbbi esetet RANSCHBURG magyar pszichológus által a XX. 
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század elején felismert és az emlékezés lélektanában homogén gátlás néven 
ismeretes jelenség törvényszerségeivel magyarázza. Juhász megállapítja, hogy 
abban az esetben, ha a két nyelv elemei teljesen ellentétesek, az interferencia 
kisebb, mint abban az esetben, ha a nyelv struktúrái között kontraszthiány 
(Kontrast-Mangel) áll fenn. A kísérletek folyamán bebizonyosodott, hogy az 
anyanyelv egyes szavainak leggyakoribb értelemben vett használata (p1. a ma-
gyarok nem különböztetik meg a német Flasche és Glas kifejezéseket és az 
üveg kifejezést a Glas értelmében használják gyakrabban) és a homogén gátlás 
által előhívott interferencia-hibák gyakorisága között asszociáció található. 

Juhász még a következ ő  problémákat elemzi: nyelvpszichológia és pszi-
chologizmus, ERVIN és OSGOOD elméletének helyessége, nyelvérzék, a nyelvi 
és pszichikai kontraszt, a tudatosítás és automatizáció szerepe az idegen nyelv 
oktatásában, stb. 

Ez a könyv széles érdekl ődésre tarthat számot. Hasznos ismereteket 
nyújthat az általános nyelvészetet tanulmányozó lingvistáknak, a nyelv ösz-
szetett jelenségeivel foglalkozó pszichológusoknak és az idegen nyelv okta-
tóinak. 
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Mikes Melánia 

ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI 
TANULMÁNYOK VI.: 

Előkészít ő  dolgozatok a magyar nyelv generatív nyelvtana témaköréb ől. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. 

Szerkeszt ő: Károly Sándor és Telgedi Zsigmond. 
Tartalom: Tele gdi Zsigmond: A transzformációs generatív gram-

matika történeti előzményeir ől (A sorozatszerkeszt ő  előszava); Károly 
Sándor: A magyar nyelv generatív nyelvtanának el őkészítése (Szer-
keszt ői bevezetés); Dezs ő  László: A f őnévi csoport; Károly Sándor: 
A melléknévi csoport; H. Molnár Ilona: Az igei csoport, különös te-
kintettel a vonzatokra; Károly Sándor: A szóösszetételek és a velük 
kapcsolatos lexikai egységek (A f őnévi összetételek); Nagy Ferenc: 
A lexikális szóképzés; Szépe György: Az alsóbb nyelvi szintek leírása. 

Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 
Strukturális Nyelvészeti Osztályán folyó „A magyar nyelv formális (generatív) 
grammatikája" című  kollektív akadémiai kutatási téma eredményének els ő  
összefoglaló igényű  publikálását tartalmazza. 

Szerkesztői bevezetésében Károly Sándor el őször is a generatív nyelvtan 
elméleti é5 gyakorlati jelentőségéről és lehetőségéről beszél, és a generatív nyelv-
elméletre vonatkozó általános tudnivalókat ismerteti. A generatív nyelvelméletet 
az általános nyelvészet é5 az alkalmazott nyelvtudomány szempontjából ér -
tékli.  Aztán e tanulmánykötet nem végleges és befejezett jellegére tér ki. Az 
itt közölt tanulmányok inkább problémákat  vetpek  fel, mintsem lezárt ered-
ményeket közölnek, bár a kutatások eddigi eredményeiben is sok az új. 

A kötet szerzőinek a generatív nyelvtanhoz való hozzáállásuk nem azonos. 
Tanulmányaikban kifejtett nézetükben sincs mindig egyetértés. Tekintve azon-
ban a generatív elmélet jelenlegi, fejl ődő  szakaszára, a problémák egyéni meg-
közelítése módszertanilag indokoltnak látszik. 

A főnévi csoportok című  fejezetben Dezső  László a névelős főnevet vizs-
gálja az igei mondatban, majd a kopulás és birtoklás kifejez ő  mondatokban 
és a melléknévi kapcsolattal kifejezett állítmányban. Dolgozata utolsó részében 
tér rá a jelzők kérdéseire. 

Hála a szerző  tipológiai orientációjának és a generatív nyelvészetben való 
rendkívüli tájékozottságának, ez a tanulmány értékes anyaggal szolgál és 
szilárd alapot nyújt az összevet ő  kutatások számára is, els ősorban magyar- 
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szláv vonatkozásokban. Módszertanilag igen el őnyös, hogy a főnévi csoportokat 
széles keretben mutatja be, el őtérbe helyezve a mondat és a f őnévi csoport vi-
szonyát. Vizsgálatát a szöveg és a mondat közötti kapcsolat elemzésével kezdi 
és ezen belül a mondattani viszonyok kifejezésével, a  tropic-comment  tagolással 
és a főnévi csoport jegyeivel foglalkozik. A „határozottság" és a „határozatlan-
ság" kategóriájára vonatkozó jegyek alapos elemzése után az „egyedi", „hatá-
rozott" kategóriák szórendhez való viszonyát tárgyalja, majd a névszói állít-
mányul szereplő  főnévi csoportok külön státusát vizsgálja. 

A létigés mondatok és a birtoklást kifejez ő  igékkel alkotott mondatok 
mélyszerkezeti bemutatása szerves bevezet ő  része a jelz ős főnévi csoportok 
elemzésének, mert ahogy a szerz ő  mondja: „A jelzős szerkezet tulajdonképpen 
egy tömörített, zsugorított mondat. Tehát a f őnévi csoport és a mondat kate-
góriái között érdekes kapcsolat van: a mondat alkotó része a f őnévi csoport, 
de a főnévi csoportba behelyezhet ő  egy tömörített mondat." 

A jelzős főnévi csoportok közül csak azokról van szó, amelyekben a jelz ő  
főnév, főnévből képzett melléknév, melléknév vagy számnév. Természetesen 
egy ilyen dolgozatban ezek sem kerülnek kimerít ő  vizsgálat alá, de a szerz ő  
érdeme, hogy elemzése a problematika lényegét érinti, és így fényt derít a 
magyar nyelv generatív nyelvtanának egyik fontos fejezetére. 

Károly Sándor fejezetei (A melléknévi csoport, A szóösszetételek) els ősor-
ban a mondattan, a szemantika és a lexikológia kapcsolatának a problematiká-
jára hívja fel a figyelmet. A szerz ő  nagy terjedelmű  szövegen és szótári anya-
gon dolgozott, s különösen tekintettel volt az alkalmazott nyelvtudomány 
igényére. 

A melléknévi csoport cím ű  témájának központi kérdése a melléknév je-
lentéstípusa és a vele kapcsolatos b ővítményhez való jelentésviszonya. Ennek 
alapján igyekszik a melléknév használati szabályait felállítani. Az állítmány 
szerepű  melléknevet veszi kiindulópontnak, és keresi azokat a feltételeket, ame-
lyek szükségesek ahhoz, hogy jó mondatokat alkothassunk. 

A szóösszetételek cím ű  dolgozatában a f őnévi összetételeket tárgyalja. 
Elemzése a szintaktikai mélyszerkezeti viszonyokon alapszik. Az ezzel a té-
makörrel foglalkozó nyelvészek számára dolgozata sok értékes információt és 
Új módszertani megközelítést nyújt. A szemantikai jegyek b ősége lehetőséget 
nyújt arra, hogy a további kutatásokban e jegyek felhasználásával induktív 
Úton egy egyszerűbb szabálysorhoz jussunk. A mélyszerkezetet prezentáló ág-
rajzokkal pedig a szerz ő  máris egy megbízható formális eszközt kínál a, további 
kutatásokhoz. 

H. Molnár Ilona Az igei csoport című  fejezetében a sokat vitatott vonzat 
kérdését vizsgálja. Kutatásainak jelenlegi fázisában elért eredményeir ől számol 
be, amelyek voltaképpen a generatív szabályok megalkotásához szükséges „nyers-
anyag" összegy űjtésének, előállításának módszerére vonatkoznak. Tárgyalásának 
főbb pontjai: a  tranzitívitás,  a kötelező  és fakultatív vonzatok, magyar struktú-
ratípusok, valamint az igei struktúrák elemzésének gyakorlati módszere és  gya-
korlati  tapasztalatai. 

Nagy Ferenc A lexikális szóképzés cím ű  dolgozata a szóképzés generatív 
szempontjából szintén előkészítő  jellegű , és ahogyan maga a szerz ő  mondja: 
„Tanulmányunkban a magyar szóképzés szabályaiból akarunk ízelít őt adni." 
Felsorolásra kerülnek a kiinduló mondatok és a szószerkezetek típusai a szin-
taktikai tulajdonságok é5 a szemantikai jegyek alapján. 

146  



A formális apparátus igen magas fokú absztrahálását tükrözi Szépe György 
Az alsóbb nyelvi szintek leírása című  tanulmánya. Szerzője a generatív fono-
lógia külföldi eredményeit alkalmazza kreatív módon a magyar nyelvrend-
szerre. Tárgyalásában el őször is az egyetemes fonológia keretét ismerteti, majd 
a magyar fonológiai szegmentumokra és megszorítási szabályaira tér ki. Végül 
pedig egy fejezetet mutat be az erre a fonológiára épített morfológiából. 
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AZ INTÉZET ÉLETÉB Ő L  



Mikes Mel%nia 

A MAGYAR—SZERBHORVÁT 
ÖSSZEVETŐ  NYELVTAN 
MÁSODIK 
MUNKAÉRTEKEZLETE 

Rövid kilenc hónappal az első  ilyen jellegű  munkaértekezlet után a Hun-
garológiai Intézet az újvidéki Nyelvészeti Intézettel karöltve, megtartotta a 
magyar—szerbhorvát összevet ő  nyelvtan második munkaértekezletét. 

Az értekezlet els ő  napján, 1970. június 9-én, négy beszámoló hangzott el. 
Elsőnek dr. Mikes Melánia, a Hungarológiai Intézet tudományos munkatársa, 
a magyar—szerbhorvát összevet ő  nyelvtani munkálatokról számolt be. A ma-
gyar—szerbhorvát összevet ő  nyelvtan a magyar—szerbhorvát kétnyelv űség 
tárgykörének központi témája, és ugyanakkor a kétnyelv űség bonyolult és sok-
rétű  kérdéskörének szerves része. Ezért a beszámolóban a sz űkebb értelemben 
vett összevet ő  nyelvtani munkálatok mellett a velük szoros összefüggésben álló 
többi munkálatokról is szó esett. Ide tartoznak a nyelvi interferencia vizsgálata, 
a gyermeknyelvi kutatások, valamint a pszichológiai é5 szociológiai vizsgálatok 
is. A referens, többek közt, a kutatások célját és jelent őségét méltatta, é5 hang-
súlyozta, hogy az ilyen széles körű  pszicholingvisztikai kutatásoknak, amelyek 
a Hungarológiai Intézeten kívül más hasonló és rokonproblémával foglalkozó 
tudományos intézetekben is folynak, társadalmi és politikai jelent őségük van, 
különösen, ha tekintetbe vesszük Vajdaság nemzetiségi összetételét és önigaz-
gatási rendszerünk azon törekvését, hogy biztosítsa a nyelvek teljes egyenjo-
gúságát. 

Dr. Dezső  László, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi In-
tézetének tudományos munkatársa a magyar és szerbhorvát f őnévi csoportok 
elméleti-módszertani kérdéseir ől beszélt. Ennek a beszámolónak az volt a célja, 
hogy mindazokkal, akik valamiképpen érdekeltek az összevet ő  nyelvtani kuta-
tásokban, de nem vesznek részt bennük, megismertesse azokat a problémákat, 
amelyekkel a kutatók a kutatás mostani szakaszában találkoznak. 

Azután Dr. Mihajlovi ć  Velimir, az újvidéki Nyelvészeti Intézet igazgatója 
tartotta meg el őadását a Magyar jövevényszavak a Vuk-el őtti korszak néhány 
írójának nyelvében címen. Végül Dr. Mokuter Iván, a budapesti Országos Pe-
dagógiai Intézet Nemzetiségi Tanszékének a vezet ője a kétnyelv űség elvének 
magyarországi megvalósításáról beszélt. 

A beszámolókat követő  vitában több tudományos intézmény ismert nyel-
vészei vettek részt, többek közt Dr. Ivié Milka, az újvidéki Bölcsészeti Kar 
professzora és Dr. Rudolf Filipovié, a zágrábi Bölcsészeti Kar professzora. 

151 



Az értekezlet második napján a résztvev ők négy szekcióban dogoztak, ahol 
a következő  kérdéseket vitatták meg: 

Hasonló alakú lexikai ekvivalensek a magyarban és a szerbhorvátban. 
A főnévi csoportok határozottságának kérdései. 
A jelzős főnévi csoportok. 
A főnévi csoportok egyéb kérdései. 
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Szeli István 

A HUNGAROLÓGIAI 
INTÉZET 
FOLKLÓR-SZEMINÁRIUMA 

Az Intézet munkatervébe felvett  folklór-kutatás  megszervezése mindeddig 
sok akadályba ütközött, mindenekel őtt képzett magyar  folkióristák  hiányát érez-
tük. A MTA Néprajzi Intézetének és az ELTE Folklór Tanszékének támogatá-
sával azonban a kezdeti nehézségeken már túljutottunk, s minden reményünk 
megvan arra, hogy ez a tervezetünk is, a többiekhez hasonlóan, az ütem-
terv szerint realizálódik. Dr. Kósa Lászlóval, a Néprajzi Intézet munkatársával 
tartott újvidéki tanácskozásunkon a következ őkben állapodtunk meg ez év 
április 9-én: 

A Hungarológiai Intézet köszönettel vette a Katona Imre és Kósa 
László által készített  folklór-tervezetet,  amely a jövőben alapul szolgál a Hun-
garológiai Intézet folklór-kutatásainak. Az anyagi é5 személyi föltételek azon-
ban egyelőre csak részletmunkák megkezdését teszik lehet ővé. 

A gyűjtéssel párhuzamos legfontosabb teend ők a káderképzés és az 
archiválás megkezdése. Ezért a Hungarológiai Intézet kéri a MTA Néprajzi 
Kutató Csoportját, hogy nyújtson segítséget az önkéntes gy űjtők szakmai fel-
készítésében. 1970. nyarán a Hungarológiai Intézet  folklór-szemináriumot  szer-
vez, amelyre fölkér két magyarországi el őadót. 

A tanácskozás résztvev ői örömmel fogadták  Ortutay  Gyula, a MTA 
Néprajzi Kutató Csoportja igazgatójának javaslatát, amely szerint a MTA 
Néprajzi Kutató Csoportja 1971 els ő  felében budapesti tanácskozásra hívja 
meg a Hungarológiai Intézet  folkiórista  munkatársait. A tanácskozás témájáról 
és időpontjáról később történik megállapodás. 

A Hungarológiai Intézet 1970. évi tervének realizálása során ki fogja 
kérni a MTA Néprajzi Kutató Csoportja szakembereinek tanácsait és támoga-
tását, szükség szerint pedig kérni fogja közvetlen részvételüket is a terepi 
kutató é5 gyűjtőmunkában Jugoszlávia területén. 

A Hungarológiai Intézet folklór  archivumának  megteremtéséhez szük-
séges les  za  jugoszláviai magyar  folklór  eddig felgyűjtött anyagát átvenni ma-
gyarországi  archivumokból.  E célból a magyarországi  archivumokban  található 
jugoszláviai magyar anyagért cserében a Hungarológiai Intézet fölajánlja meg-
lévő  és jövendő  folklór-gyűjteményét. 

A Hungarológiai Intézet  fölki'nálja  folyóiratának és egyéb néprajzi ki-
adványainak cseréjét a MTA Néprajzi Kutató Csoportja kiadványaiért. 

A Megállapodás második pontjában foglaltak értelmében tartottuk meg  
Zentán  1970. június 19-től és 21-ével bezárólag els ő  szemináriumunkat,  ame- 
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lyen  18 önkéntes gy űjtő  vett részt Vajdaság területér ől, Szlavóniából és Ba-
ranyából. A tanfolya melóadói Dr. Kiss Lajos, a MTA munkatársa (zene-
folklór) és Dr. Katona Imre, az ELTE docense (szöveg-folkiór) volt. A sze-
minárhim megszervezésében hathatós segítséget nyújtott a zentai Múzeum és 
a Népegyetem. A rendkívül intenzív munka második napján a hallgatók gya-
korlatban is megismerkedtek a zene- és szöveggy űjtés technikájával, a rögzítés 
problémáival é5 módszereivel. A harmadik munkanap a szeminárium kiérté-
kelése, a közvetlen feladatok megbeszélése, a témakörök kijelölése é5 az inté-
zeti távlattervek ismertetése jegyében telt cl. Itt említjük meg ‚hogy a Hun-
garológiai Intézet ez év szeptemberét ől a folklór-projektum munkálatainak 
vezetésével és szervezésével egy újonnan felvett munkatársát bízza meg. 1971. 
május 1-ig, tehát a most folyó költségvetési évben, az Intézetben a következ ő  
belső  munkák készülnek a folklór-projektum keretében: 

-  A jugoszláviai magyar folklór bibliográfiája (Mr. Mikuska Milka); 
- A zentai és Zenta-környéki népballadák (Dr. Burány Béla, Tri-

polszky Géza); 
-  A jugoszláviai magyar népda. dallamkincse (Király Ern ő). 

A társadalmi gy űjtés megszervezésére s a fenti témák kidolgozására az 
Intézet költségvetési keretéb ől 9500 dinárt fordítunk. 

***  

Kedves kötelességünknek teszünk eleget, amikor köszönetet mondunk az 
Intézetünknek ajándékozott könyvekért, folyóiratokért, különlenyomatokért és 
kéziratokért. Folyó év márciusa óta az alábbi személyek é5 intézmények gaz-
dagították könyv- és dokumentumtárunkat: Dr. Gál István, Dr. Fried István, 
Dr. Kiss Lajos, Hegyi Endre, Dr. Voigt Vilmos, Dr. Katona Imre, Dr. Kósa 
László, Dr. Hoppál Mihály, Dr. Mikesy Sándor, Dr. Dezs ő  László, Dr. Po-
mogáts Béla, Dr. Vígh Károly, Országos Széchényi Könyvtár, MTA Nyelv-
tudományi Intézete, MTA Irodalomtudományi Intézete - BUDAPEST; Egye-
temi Néprajzi Intézet, KLTE Irodalomtörténeti Intézete - DEBRECEN; 
Dunántúli Tudományos Intézet - PÉCS; Csongrád Megyei Könyvtár - HÓD-
MEZŐVÁSÁRHELY; Institut za folklor - SZKOPJE; Oktatásfejleszt ő  In-
tézet - ZRENJANIN; Oktatásfejleszt ő  Intézet - SZABADKA; Štefan Bar-
barič  - LJUBLJANA; Dr. L őbI Árpád, Tartományi Oktatásfejleszt ő  Intézet, 
Tartományi Tudományügyi Közösség, Új Symposion - ÚJ VIDÉK; Magyar 
Népköztársaság Nagykövetsége - BELGRÁD. 

E SZÁM MUNKATÁRSAI  
DR. ANDELIC  MAGDOLNA, A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSA, ÜJVI-
DÉK; DR. BÁLINT SÁNDOR, EGYETEMI TANÁR, SZEGED; DR. BORI IMRE, EGYETEMI REND. 
KIVÜLI TANÁR, ÚJVIDÉK; BOSNYÁK ISTVÁN, EGYETEMI TANÁRSEGÉD, ŰJVIDFK; BOTKA 
JÓZSEF, LELKÉSZ, SZËKELYKEVE; DR. DÁVID ANDRÁS, A TARTOMÁNYI OKTATÁSFEJLESZTŐ  
INTÉZET MUNKATÁRSA, ŰJVIDÉK; DR. FRIED ISTVÁN, TANÁR, BUDAPEST; GÖNCZ LAJOS, 
TANÁR, OJVIDĚK; ĐURIĆ  ĐORĐE, FŐISKOLAI TANÁR, ÚJVIDÉK; LŐRINC PÉTER, (DR. LŐBL 
ÁRPÁD), EGYETEMI TANÁR, ÚJVIDÉK; DR. MATIJEVICS LAJOS, EGYETEMI TANÁRSEGÉD, Ţ. 
VIDÉK; DR. MIKES MELÁNIA, A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSA, 
ÚJVIDÉK; DR. NOVAK VILKO, EGYETEMI TANÁR, LJUBLJANA; PASTYIK LÁSZLÓ, A HUN-
GAROLÓGIAI INTÉZET ASSZISZTENSE, ŰJVIDÉK; DR. PENAVIN OLGA, EGYETEMI TANÁR, 
ŰJVIDÉK; DR. SZELI STVÁN, EGYETEMI RENDK ľVÜLI TANÁR, ÜJVIDÉK; DR. TOMPA JÓZSEF, 
A MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK MUNKATÁRSA, BUDAPEST. 
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