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BODOR ÁDÁM-KONFERENCIA* 

ETO: 894.511-4(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

(NÉP)1VIESEI FORRÁSOK 
BODOR ÁDÁM NOVELLAÍRÁSÁBAN 

BÁNYAI JÁNOS 

Bölcsészettudoniányi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

A mostanit megelözö szá7adfordulón az irodalomtörténet-írás ;és az 
irodalmi kritika is szinte egybehangzóan a novellát, a novellistákat tekintet- 
te „az irodalmi megújulás letéteményesének".' Mások viszont azt állítják, 
hogy a korszak novellistáinak „munkássága is azért él kevéssé a köztudat- 
ban, mert a szaitirók nagyon keveset tettek az elismertetésiikért." 2  Máig ki- 
kezdhetetlen irodalomtörténeti meggyözödés, hogy a múlt századforduló 
novellistái a novella múfaját az irodalmi beszédmód magas szintjére emel- 
ték és megújították, amivel a magyar irodalomnak — a francia és az orosz 
irodalom hasonló korszakával egybeesö — kivételesen gazdag fejezetét al- 
kották meg. 

A novellaírás e korszakának mélyén könnyen felismerhetö paradoxon 
látható meg. A novella szó újat, újdonságot jelent, és ennyiben feltételézhe- 
tö, hogy irodalmi korszakok és irányzatok „megújításának" formája legyen. 
Ugyanakkor az elbeszélésirodalom szívósan mozdulatlan, valójában aligha 
„megújítható" míífaja a novella. Azt jelenti ez, hogy a novella szó jelenté- 
se és a novella múfaji sajátossága között ellentmondás fesziil, és ez az el- 
lentmondás, ha nem is teszi kérdésessé, mindenképpen más megvilágítás- 
ban mutatja meg a századvégi novellaírás kétségtelen (irodalom)történeti 

* 1997. december 4-én és 5-én kernit sor Budapesten az MTA Irodalomtudományi Intézete 
munkatársainak és az IJjvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Tanszéke ta- 
nárainak irodalmi konferenciájára Bodor Ádám munkássága a mai magyar prózairoda- 
lomban címmel. Számunkban a kétnapos tanácskozáson elhangzott újvidéki dolgozatokat 
közöljiik az elhangzás sorrendjében. A konferencia pesti résztvevöi Doboss Gyula 
(Antilinearitás Bodor Ádám Kutyaviadalok... címú elbeszélésében), Angyalosi Gergely 
(A valószerííség metamorfózisa a Gyergyó éghajlatában), Pomogáts Béla (A társadalmi 
abszurd reális képe: Bodor Ádám elbeszélései), Pozsvai Györgyi (Egy írói világ metsze- 
te: két karcolat) és Erdödy Edit (Bodor Ádám dialógusai) voltak. 
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jelentöségét. Legföképpen ha az anekdotikus novellahagyomány jelenségét 
figyeljiik meg. A novellát éppen szerkezetének anekdotikus meghatározott- 
sága tette o1y nagyon szívóssá és oly nehezen alakíthatóvá. Jeleazar 
Meletyinszkij a novella történeti poetikáját leíró könyvében bizonyítja, 
hogy a novellának a meséböl, a népmese átalakulásából sziiletö idöszaká-
ban már ott volt az anekdota, a népi anekdotisztikus történetmondás sok 
változata, többek között a közmondásokban, mondásokban és szólásokban 
is. Meletyinszkij azt állítja, hogy „a novellisztikus népmese anekdotikus 
forrásai igencsak régiek".' Ez semmit sem változtat a magyar novellaírás 
emlegetett korszakának jelentöségén, legfeljebb arra int bennnnket, hogy a 
korszak anekdotikus novellahagyományának nemzeti karakterét kezeljnk 
némi óvatossággal. Nem bizonyítható ugyanis, hogy az anekdotikus novel- 
la bösége a magyar századfordulón és a késöbbi évtizedekben is az adomá- 
zó magyar hajlam, vagy hajlandóság (lehetséges) következménye. 

Bodor Ádámot éppen azért tekinti a kortárs kritika szinte kizárólago- 
san novellistának 5 , mert elfogadja és tiszteletben tartja a novella neve és a 
novella míífaja közötti ellentmondást. Betartja a szabályt, hogy minden no- 
vella nevéböl következöen valamiben „új", bár „újdonsága" rendszerint ne- 
hezen lokalizálható, például a téma vagy a sziizsé keretében, ugyanakkor 
semmiképpen sem terjeszthetö ki a múfaji tényezökre, mert a novella mú- 
faja erösen ellenáll mindenféle újításnak. A novella míifaji megújítása a no- 
vella hagyományos míífajának megszúnése is egyúttal, amint arra szintén 
Meletyinszkij mutat rá Csehov kései novellisztikáját elemezve. „Csehov 
egyidöben újítja meg a novellát és alakítja át antinovellává. Impresszioniz- 
musával, a hösök ésszerú viselkedésének és az elbeszélés racionális meg- 
szervezésének akár látszólagos bontásával, valamint a lírai motívumok és a 
groteszk sajátságos alkalmazásával a novella XX. századi fejlödését jelenti 
be." 6  A novella XX. századi fejlödéséröl Meletyinszkij már nem beszél, 
mert ebben a periódusban „a novella klasszikus formája óriási deformáció- 
kon esik át, például Kafkánál, aki a novella olyan zseniális alakzatait dol-
gozta ki, melyekben a váratlan történet és az elbeszélöi fordulat a fantaszti-
kus abszurd jellegét veszi fel, vagy Borges-nél, akinél a novellisztikus 
történet kiindulópontja lesz a tér-idö és a tudat metanovellisztikus eimozdu- 
lásainak, mind a hös, mind a szerzö esetében, és akinél kideriiI, hogy a kn- 
lönös történetek más történetek ismétlödései az archetípusok örök forgásá- 
nak rendjében."' Ezeket a változásokat Meletyinszkij történeti novella- 
poétikája már nem figyeli meg, de Kafkára és Borges-ra való hivatkozásá- 
val jelzi, hogy a XX. századi novellaírás beszédmódja és irányai magának 
a novella múfajának poétikai és történeti problematizálásai is. 

Bodor Ádám, aki „csak" novellista, nem él a XX. századi novella mú- 
faji, poétikai problematizálásának lehetöségeivel. Inkább a XIX. és XX. 
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század fordulójának hagyományait „írja" át immár Kafka abszurdumának 
és Borges fantasztikumának birtokában. A hagyomány „újraírása" Bodor 
Ádám novelláinak legalább két szintjén ismerhetö fel. Egyrészt a regional- 
izáció, másrészt a mesei, a népmesei forrásokra, jelekre és nyomokra való 
gyakori utalások szintjén. 

A regionalizációt, a régiók felfedezését a századvég novellaírásában 
fontos eredménynek, gyakran valóságos felfedezésnek tekinti az irodalom- 
történet-írás. A vidéki életnek magas az árfolyama akár Mikszáth, Tömör- 
kény vagy Papp Dániel novellaírásáról esik is szó. Ez is a századvégi no- 
vellaírás kánonjának egyik kikezdhetetlen eleme. Meletyinszkij történeti 
poétikája azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak a magyar, ha- 
nem a századvég egész nóvellaírását jellemzi a„lokális" keresése. A német 
szerzök novelláiban a„helyi egzotikum", Meriménél az „etnikai", az angol 
írók egész soránál a„gyarmati egzotikum" kap kitiintetett szerepet. Nem 
nehéz a magyar novellairás vidéket keresö és felfedezö valamint a 
Meletyinszkij emlegette „lokális", „etnikai" és „gyarmati" egzotikum kere- 
sése között, ha nem is közvetlen, de mindenképpen jól látható kapcsolatot 
és érintkezést találni. Meletyinszkij a novellaírás ezen fordulatában és új- 
szeríí érdeklödésében a tematikus gazdagodás mellett a novella múfaji 
„marginalizálódásának" jeleit véli felismerni. Mégpedig azért, mert a„vi- 
dék" — az „egzotikum" — keresésével a novella eltér hagyományos forrása- 
itól és a formálás tradíciója helyett a leírás és dokumentálás kihívására vá- 
laszol. A vidéket leíró és az egzotikumot keresö novellának a helyét 
Meletyinszkij az irodalom — és az irodalomtörténet — peremén látja. Amit a 
magyar irodalomtörténetírás a novella fellendúlésének és részben megúju- 
lásának tekint, az — a novellapoétika szempontjából — a peremre szorulás té- 
nye: a lokális, az etnikai, a gyarmati „felfedezés" igényeit kielégítö miífaj- 
nak se ideje se mélysége a múfaji kérdések fenntartásához és végiggon- 
dolásához. A gazdag és sokféle — az egzotikum minden változatát múvelö — 
novella a századvégen valóban problematikus múfaj és problematikusságá- 
nak okai egyaránt kereshetök poétikatörténet sajátosságaiban és irodalom- 
szociológiai szerepében. 

Ebben a múfaj ellentmondásossága is megmutatkozik. A hírlapírásban 
felvirágzó, de egyben mtifajilag peremre szoruló novella sok változata 
egyúttal az anekdota megújhódosát is jelenti Meletyinszkij szerint. A múfaj 
ellentmondásossága pedig abban látható meg, hogy miközben „hírt" hoz a 
vidékröl, a gyarmatról, az ismeretlen etnikai közösségekböl „irodalmi" mo- 
tivumait az új anekdotikusságban keresi. A riport és az anekdota ilyen egy- 
bejátszása valóban marginalizálja a novella múfaját. 

Piiggetleniil a századvég novellaírásának itt jelzett ellentmondásossá- 
gától a novella tematikus lokalizálása a XX. században is fenntartható tra- 
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díció. Azzal a nagyon fontos megszorítással, hogy a vidék jelentése is átala- 
kul a fikcionalitás jegyében. Már nem nevezhetö meg a vidék földrajzi fek- 
vése, annál pontosabban ismerhetö fel a vidék irodalmi — rendszerint a mí- 
toszból és a fantasztikumból származtatható — kerete. A vidék Kaflca 
elbeszéléseiben, vagy Borges metanovelláiban az idö mélységeiben, a mí- 
toszok világában, az álmok, a groteszk és az abszurdum „emlékezetében" 
kereshetö. Nem a térképen, hanem a fikcióban. 

Pontosan figyelhetö meg ez a váltás Bodor Ádám novelláiban is. A 
Milyen is egy hágó? címú elbeszélés a címbe irt kérdésre nem ad leíró vá- 
laszt. Elmondja ugyan, hogy a„hágó elég szeles hely" és hogy tiszta idöben 
innen jól be lehet látni a két medencét. De a választ a cím kérdésére az idö 
mitikus dimenziója adja meg. Az idö írja le a hágót, hiszen egy „mágányos 
lány" egy egész napot tölt itt, senkihez sem szól egy szót sem, senkinek sem 
válaszol. Reggeltöl estig tölti itt az idöt. Ebböl tudható meg, hgoy milyen is 
egy hágó. Abból, hogy a tér feloldódik az idöben, valakinek az idejében és 
ezzel egyntt a láthatatlan történetben is. Bodor Ádám lokalizálta a novellát 
a múlt századvégi novellaírás hagyománya szerint, de a lokalizálást az idö- 
be futtatva — a mítoszba és a fantasztikumba — (mint Kafkánál ćs Borges- 
nál) a novella míífaját az irodalom peremvidékéröl az irodalom középpont- 
jába helyezi, mert megörzi az anekdotikus felépítést, ám megknlönböztetö 
jegyekkel ruházza fel, mégpedig azzal, hogy a történetet — vele az anekdo- 
tát — az idö rejtélyébe csúsztatja. Nem az a kérdés tehát, hogy miért nite vé- 
gig a napot a hágón a„magányos lány", hanem az a kérdés, hogy „milyen 
is egy hágó?". Olyan, amilyennek az idö mutatja. 

Az Éjszaka a Tarnicán c. novella szintén az idöbe rejti a történetet. 
Három idegen éjszakázik egymástól távol a Tamicán, és közben sok inin- 
den történik, vagy történhetne, közöttiik és köriilöttiik is. E lehetséges tör- 
ténetek egész sorát mondja el Bodor Ádám, de egyetlen történet sem hite-
les történet, mert mind nagyon felszínes ahhoz képest, hogy az éjszaka a 
mítosz ideje, amelyben láthatatlan és rejtélyes, elérhetetlen és kimondhatat- 
lan történetek játszódnak — anekdoták sorozatai —, miközben a múló éjsza-
ka ideje emberi sors is és a Tarnica is. 

Ugyanilyen szempontok szerint írható le Bodor Ádám városképe, a 
szigorú határok közé épített és szigorúan feliigyelt telep, a Sinistra is nyil- 
ván, és az a részleg, ahová a„moszkovita Weisz Gizella" megérkezik hosz- 
szú utazása után. 

A térnek a mítosszal válaszoló idöbe ágyazása alakította ki Bodor 
Ádám mindenképpen sajátos novellavilágát. Így a novelláit akár „apró, tö- 
redékes, hiányos, mégis teljes világot leiró képsorozat"-ként regisztráljuk, 
miként Margócsy István, söt azt is hozzátehetjiik, hogy benniik — a„töredé- 
kes" és mégis „teljes" novellákban —„a világ hangulati azonossága dom- 
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inál". a Ezekben a novella míífaját jellemzö paradoxonokban Bodor Ádám 
novellavilágának ambivalenciái mutatkoznak meg, az idöbe rejtett tér és az 
idöben elnémult történet. Ám éppen ezért novelláinak világa összetettebb 
semhogy e látható és tradiconális jegyekkel sajátosságai kimeríthetök len- 
nének. Knlönösen fontos ebböl a szempontból a novellák „hangulati azo- 
nosságát" megfigyelni. 

Novellavilágának lokalizálásával Bodor a századvégi novella tradíció- 
jának adózott. Láthattuk, hogyan minösítette át ezt az örökséget. A„hangu- 
lati azonossággal" is a régiekhez kötödik, de a hagyományt itt is átírja. Min- 
den bizonnyal ugyanazon a nyomvonalon, amin Csehovot követöen Kafka 
és Borges példáját figyelve a„vidék" értelmét is újragondolta. 

A hangulati azonosság tiszteletet érdemlö novellisztikus örökségét 
Bodor Ádám novelláinak jelképekböl, nem ritkán allegórikus allúziókból 
szövödö háttérhálóvá „írta" és „gondolta áY'. A novellák hangulati egybe- 
hangzását az atmoszférafestö stíluseszközök, a jelzök és asszociációs körei 
teremtik meg, és ezek — a Vissza a fiilesbagolyhoz (1992) kötet tanúsága 
szerint — sorra a lepusztulás, a kiégett életek és érzések szorongásos hangu-
latai. Ennek nyilván közvetlen forrásai vannak világ- és élettapasztalatok- 
ban, valószínúleg az életrajzban is. Veltik egyiitt azonban a háttérteremtö al- 
lúziós rend erösebb és mélyebb azonosságformáló szerepet tölt be. A 
novellák hátterét és csak részben hangulatát alkotó fantasztikus és mitikus 
jelek és jegyek egyformán utalnak biblikus képekre és jelenetekre, mitikus 
helyzetekre, és — ami nagyon szembetúnö — mesei (népmesei) elemekre és 
nyomoki-a. A hangulatot a színezés és a változatosság stilisztikai meg reto- 
rikai elemei, az általunk megfigyelt hátteret és háttérhálót a szövegköziség 
alakzatai, az intellektuális utalások, a mitikus és fantasztikus allúziók, meg 
ezeknek kiilönleges kapcsolatrendszere alakítja ki. A hangulati azonosság 
és a szövegköziség kiilönös kapcsolatait teremtö háttérformálás között 
nincs ellentmondás, de mindenképpen van kiilönbség, hiszen a hangulatfes- 
tés a leírás, a háttérszövés pedig a narráció, az elbeszélésmód hatáskörébe 
tartozik. 

Bodor Ádám úgy teremtette (alkotta) meg novelláinak világát — és ez 
nemcsak a Vissza a fiilesbagolyhoz válogatott elbeszéléseire, hanem a sok- 
kal nagyobb kritikai és recepciós figyelmet keltö Sinistra körzet regény- 
ként értelmezhetö fejezeteire is vonatkoztatható — , hogy egyrészröl elfogad- 
ta és felszámolta („átírta") a múltszázadvégi novellaírás gazdag 
hagyományát mind a lokalizálás, mind a hangulatteremtés vonatkozásában, 
és erre a novellapoétikai elmozdulásra építhette rá utalásos, inter- és meta- 
textuális tapasztalatainak intellektuális allúzióit. Említettem már, akár Kaf- 
ka, akár Borges. Töliik mégis eltéröen. Kafka novelláinak (intellektuális, 
szövegközi) hátterét a mitosz, a mitikus emlékek, helyek és nyomok jelzik, 
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Borgesnál a fantázia, a vélt vagy valóságos múlt, a képzelt könyvek, könyv- 
tárak, labirintusok és életrajzok sokasága. Bodor Ádám novellavilágában 
ugyanezt a szerepet — a szövegköziség háttérteremtö szerepét — a mese, a 
népmesék nyomai, jelei, eltorzított elemei és hösei, valamint a „mesélés", a 
„mesemondás" ambivalens pozíciója tölti be. Az idöbe siillyesztett tér és 
történet mintájára Bodor Ádám novelláinak világába snllyesztette a meseí 
elemeket, a mesei narrációt, a mesélést mint narratív szituációt. 

A mese és a mesélés elemei Bodor Ádám mindhárom novellatípusá- 
ban kimutathatók. Felismerhetök a gyerekkorra emlékezö urbánus, városi- 
as, legtöbbször közösségi, gyakran politikai idöszerúséget is jelzö novellák- 
ban, de ugyanígy a telep-novellák lepusztult és zárt világában, valamint a 
természetre irányuló deskriptív allúziókban. A városiak sorába tartozó Kí- 
sértetek c. novella például — Az Eufrátesz Babilonnál folytatása — a „jó 
tiindér" motívumát helyezi ironikus, szarkasztikus pozícióba, a telepnovel- 
lák sorába tartozó Utasemberek címti elbeszélés Bahleda Géza és barátja 
Obrád Simon álarcába rejti az ördög képét. Az ugyancsak ide tartozó A 
részleg címíí novella közelebbi megfigyelést érdemel. Höse ugyanaz a 
„moszkovita Weisz Gizella", aki oly nyugodtan zongorázott miközben Az 
Eufrátesz Babilonnál gyermekhösének és a Kísértetek felnött hösének ap- 
ját letartóztatták és elvitték. Weisz Gizella útra indul, mint a legtöbb mese- 
hös. Van elképzelése arról, hogy mi az úticélja, kiildetése van, mint a 
szegényember legkisebb fiának, és sorra, megállóhelytöl megállóhelyig ha- 
ladva segítökkel is találkozik, akik útbaigazítják, veszélyekre figyelmezte-
tik, miként a legkisebb fiút is, csakhogy mire a moszkovita Weisz Gizella 
eléri úticélját kideriil, hogy onnan már nincs visszatérés, hogy az az utolsó 
részleg, semmiképpen sem kacsalábon forgó vár. A részleg tehát a mesék 
szerkezeti felépítésére utal, anélknl, hogy ennek az utalásnak a rejtélyes 
szövegköziségen túl más jelentése és értelme lenne. Weisz Gizella a lepusz- 
tulás útját járja be a mesei szerkezet vonalán. 

Weisz Gizella — úgy látszik jó novellanév — az És akkor majd látjuk 
egymást címú a természet-novellák típusához sorolható rövid írásnak is hö- 
se. Vele szakít „a volt özmegfigyelö", aki bejelenti „nemsokára mesterséget 
változtat, ennél is bizalmasabbat, és akkor többé nem találkozhatnak". De 
azt is elmondja — és ebben van a furcsa mesei motívum —, egy távcsövel 
egyszer megláthatják majd egymást valamilyen kilátóhelyröl: Weisz Gizel- 
la csúfosan álomba meriil és várja az „özmeg6gyelöt". Hasonló mesei szar- 
kazmus iit át az Imola asszony megkísértése c. novellán. 

A mesei stilizálás ilyen, legtöbbször ironikusra, söt szarkasztikusra 
„átírt" gyakorlatát Bodor Ádám szintén a századvégi novellairodalomtól 
örökölte. Dobos István jegyzi meg, hogy ott a„mesei stilizálás" „voltakép- 
pen az elbeszélöi refiexiók és utalások szerepét veszi át oly módon, hogy 
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egy általánosabb jelentésdimenzió, összegzö jelkép felöl is rálátást enged a 
novella teremtett világára."' Bodor az ilyen századvégi gyakorlatot a pusz- 
tulás, a romlás szííröjén engedi át. 

Nagy Olga figyelte meg Jakab István meséiben „a mesék elbeszélés- 
stílusának novellisztikus jellegét, a mesébe beleszött valóságos életképeket, 
a koreszmék besziiremlését, a hösök belsö lelki rajzát és így tovább." f 0  

Nagy Olga kivételes érzékenységgel valójában a novella kialakulásának, a 
novellamúfaj sznletésének folyamatát írta le. Meletyinszkij a novella törté- 
neti poétikáját elemezve írta le azt a menetet, amelynek során a mese novel- 
lisztikus népmesévé alakul át. Ennek az átalakulásnak döntö mozzanata, 
amikor a hös segítöje többé nem egy másik mesehös, hanem maga a hös ér- 
telme és ravaszsága. A mesétöl a novella felé tehát a mesehös individuali- 
zációja — és ezen beliil a mesébe besziiremlö „valóságos életképek", , ;kor- 
eszmék" és életrajzok — vezet(nek). Meletyinszkij szerint az anekdota és a 
novellisztikus népmese egyazon „alrendszer" alkotó eleme és ebböl követ- 
kezöen a novella sohasem veszítette el, legalábbis a XIX. század végéig 
nem veszítette el szövegközötti mesei forrásait. A XX. században újra fel- 
fedezte ezeket a forrásokat. Bodor Ádám novelláiban az erösen individua- 
lizált hös úgy lép be egy általánosabb jelentésdimenzióba, hogy élettere me- 
sei színtérré alakul át, mint a telep- és a természet-novellák legtöbbjében, az 
idö pedig úgy nyeli el a teret, hogy egyúttal meg is nevezi azt. 

Meletyinszkij hívja fel a figyelmet arra is, hogy „Az elbeszélö múvé- 
szet, beleértve a novellisztikát is, legarchaikusabb prototípusa az ösökröl 
szóló mítoszok és mondák."" Meletyinszkij leírja azt is, hogyan alakul át a 
mítosz mesévé: a mítosz szent szavai helyébe mesei fordulatok és szavak 
keriilnek. Ugyanez lejátszódik az ösökröl szóló mítoszokkal is. Bodor 
Ádám egyik legszebb rövid novellájában a Sírfelirat helyett címúben ép- 
pen egy olyan élettörténetet mondott el, amelyben az egyszeri, a néhány 
mondatban összefoglalható életrajz individualizáltságát a mesei általánosí- 
tás váltja fel, miközben egészen közvetleniil az eredetmondák és mítoszok 
szent szavaira utal. A hágó-novellában a történet (és a tér) veszett el az idö- 
ben, ebben a novellában a mítosz, az eredetmítosz rejtözött el a címben: 
nincs sírfelirat, mert az eredetmítosz szent szava többé nem mondható ki. A 
Sírfelirat helyett látszólag egy annyira jelentéktelen életrajz a természet-
novellák sorában, hogy említésre sem lenne méltó ha nem játszódna le ben-
ne a szövegköziség e többszörös utalásrendje az individuális életrajzon, a 
mesén át az eredetmítoszig. 

A Sírfelirat helyett Vasile Ureche nevú hösének „híre alig-alig jutott 
túl faluja határád', ám élettörténete — letelepedés, házépítés, a három fiú 
sziiletése, majd eltávozása és végiil a halál — általánossá emelve mitikus 
fénytörésbe keriilt és éppen annak a több szálból és több szövegböl — a ha- 
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gyomány szövegeiböl, mesékböl és mondákból, allúziókból és jelképekböl 
— szött háttérhálónak vált részévé, ami Bodor Ádám novellaírásának meg- 
kiilönböztetö jegye mind a magyar novellahagyomány, mind a mai novella- 
írás viszonylatában. 
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(FOLK)TALE SOURCES IN ÁDÁIVI BODOR'S 
SHORT STORIES 

The sources of Ádám Bodor's short stories can be found in the end-of- 
the-nineteenth-century short-story-writing tradition. The rewriting of this 
rich heritage in the light of the experience of the twentieth century writing 
has led Ádám Bodor to the actualization of the folk tale formulas and the 
world of myths. His short stories are intertextual constructions taken and 
woven from several texts and sources: fables, legends and symbols. 
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A ZANGEZURTÓL AZ EUFRÁTESZIG 

A Bodor-novellák változatainak néhány tanulsága 

UTASI CSABA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Nincs talán még egy jelentðs mai írónk, aki Bodor Ádámhoz hasonló- 
an csak húszévi alkotómunka után élhette meg magyarországi felfedezését. 
Noha elsö novelláját 1965-ben publikálta, prózájára a kritika csak a nyolc- 
vanas évek derekán figyelt föl igazán. Az Eufrátesz Babilonnál címú 
kötetét' életmííve s az utóbbi évek, söt talán évtizedek legjobb magyar no- 
velláskötetének tartva, Mezö Ferenc nyomban pályaképet rajzolt róla 2, nem 
sokkal késöbb Szendi Zoltán értekezett a kötet groteszk vonásairól', s elké- 
sziilt Balassa Péter emlékezetes esszéje is, amely ennek az „élvezetesen ko-
mor opusz"-nak hatása alatt nein kevesebbet mondott ki, mint hogy „ma 
Bodor a magyar novellista".' 

Félreértés ne essék, a fölöttébb kényelmes utólagos szemlélödés pozí- 
ciójából korántsem Bodor Ádám prózájának relevációszerú fölfedezése, a 
váratlan ajándék keltette föltétlen, már-már abszolutizált szellemi öröm 
okoz számomra gondot, hanem az, hogy a fölfedezésre a megkésettség ár- 
nyéka vetnl. Hiszen gondoljuk meg: A tanú címen 1969-ben megjelent el- 
sö Bodor-kötet elöszavában K. Jakab Antal nem csupán azt bizonygatta, 
hogy írónk a kísérletezés és szárnypróbálgatás szakaszát egyszerúen átugor- 
va, egyik napról a másikra a romániai magyar prózairodalom élvonalába 
emelkedett, hanem egyúttal néhány olyan észrevételt is tett, amelyet a ké- 
söbbi értelmezök, töle akár fiiggetlennl is, kénytelenek voltak újra fölvetni. 5  
Vagy gondoljunk Kántor Lajos és Láng Gusztáv irodalomtörténetére, amely 
a„legjobb romániai magyar novellisták közé" sorolja Bodor Ádámot, ki- 
emelve, hogy „hihetetleniil hamar jutott el" a próza élvonalába. 6  Vagy gon- 
doljunk végnl, de nem utolsósorban Bretter Györgyre, aki A tanúról írt 
méltatásában még inkább a novellák lélektani és etikai tanulságaira 
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összpontosított', de második vonatkozó dolgozatában már a Bodor-próza 
nyelvi szituáltságának kérdéseit is köriiljárta; mindmáig fontosnak látszó 
felismerésekig jutva el. 

Föltehetnénk persze, s látszólag nem is járnánk messze az igazságtól, 
hogy ezek a palánkon túlról érkezett jelzések azért nem kelthettek adekvát 
rezonanciát, mert a palánkon túli hangnak úgyszólván természetében van, 
hogy palánkon belnlre érkezve erejét veszti, vagy éppenséggel nyomtalanul 
elvész a más karakterú közegben. Csakhogy a helyzet azért mégsem ennyi-
re egyszerií. Bodor Ádámnak, mint ismeretes, 1980-ban Milyen is egy há- 
gó? címmel gyííjteményes kötete jelent meg a Magvetönél, egész addigi pá- 
lyája novellaterméséböl kínálva váIogatást, ám az áttörés pillanata 
elmaradt. Egy évvel késöbb pedig napvilágot látott A Zangezur hegység 
is', melynek anyaga késöbb, két novella kivételével, átkeriilt Az Eufrátesz 
Babilonnál címíí, recepciós fordulatot hozó kötetbe. Az áttörés pillanata 
azonban a Zangezur után ismét elmaradt. Mi is történt hát? Nem tévedek tán 
nagyot, ha a hosszúra nyúlt észrevétlenség elsödleges okát abban látom, 
hogy Bodor Ádám „rosszkor" érkezett. Miközben ugyanis a magyar próza 
az önreflexió jegyében kimagasló eredményeket mutatott föl, Bodor Ádám 
megmaradt a tényeknél, a látványnál, mégpedig anélknl, hogy legalább a 
túlhaladottnak vélt lélektani elemzés fiíszereivel élt volna. Mit kezdhetnénk 
egy íróval, aki riem naiv realista ugyan, de mégiscsak a realizmushoz kötö- 
dik, meriilhetett föl kimondatlanul is a kérdés, annak a jeleként, hogy Bo- 
dor Ádám novellavilága hasonló sorsot élt meg, mint a fiatal József Attila 
költészete az avantgárd apostolának ítélöszéke elött. Németh Andor meséli 
a költöröl írt elsö könyvében, hogy valamikor a húszas évek elején, talán 
épp a legendás bécsi Atlantis egyik asztalánál, József Attilára terelödött a 
szó. Kassák csak hallgatott, htimmögött, majd egyszer csak kimondta a 
nyilván letaglózónak érzett ítéletet: „Képzelje, rimel." 10  Nos, Bodor Ádám 
helye is a„rímelök" között volt, mindaddig, amíg újra nyilvánvalóvá nem 
lett, hogy az irodalom életének alakulását mégsem valamiféle lappangó, ép- 
pen csak felismerésre váró tárgyi sziikségszerííség határozza meg, hogy te- 
hát a kritikusi elváráshorizont és kánonok ellenére „rímelni" de még meny- 
nyire lehet — a tehetség jogán. 

Ehhez azonban rögtön hozzá kell tenni, hogy a nagyon jó A Zangezur 
hegységnél Az Eufrátesz Babilonnál azért mégiscsak jobb. Az idöközben 
Magyarországra áttelepiilt Bodor Ádám ugyanis, a Kárpátok géniuszának 
védöszárnyai alól szabadulva, már olyan novellákat is közzétehetett, ami- 
lyen az intencióit pregnánsan manifesztáló A részleg vagy A testörpa-
rancsnok magánya, amelyet ugyan elhomályosít kissé a példázatosság, de 
mégis meggyözöen illusztrálja a modem diktatúrák abszurdumig „fmomí- 
tott" képmutatását. Amellett, hogy az Eufráteszbe súlypontot alkotó novel- 
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lákat is besorolt, Bodor Ádám természetesen az átvett szövegek kényszerú- 
ségböl homályban hagyott politikai vonatkozásait is konkretizálta, fölerösí- 
tette utóbb, ami aztán megkövetelte az anyagnak töle egyébként idegen cik- 
lusos elrendezését. Így jött létre a Sinistra körzetet megelözö 
alkotókorszakának legkoherensebb tömbje, a Menyétek éjszakája. Mind- 
ezen túl Bodor Ádám az átvett novellák egyikén-másikán olyan módosítá- 
sokat is eszközölt, amelyeknek semmi köziik a hatalommal való bújócská- 
hoz, az ilyen-olyan cenzúrákhoz, s amelyek épp ezért tisztán látni engedik, 
miként is nyeri el teljes értékú formáját a kiilönben sem érdektelen „nyers- 
anyag", miként bontakozik ki a jellegzetes bodori látvány. 

Mielött azonban a szövegváltozatok némely tanulságáról szólnék, 
hadd érintsem röviden, a teljesség igénye nélknl azokat a kritikai meglátá- 
sokat, melyek egymást kiegészítve, söt egymással rímelve a bodori látás- 
mód és novellaszerkesztés törvényszeriíségeit emelik ki. Már K. Jakab An- 
tal fölfigyelt rá, hogy höseinek tapasztalataiból Bodor Ádám csak a„fizikai 
tényt, az érzékeinkkel felfoghatóY' örökíti meg, amelyet „legkevésbé fenye- 
get az a veszély, hogy elmeriil az általánosban". " Ugyanezen a nyomon ha- 
ladva Bretter György elöbb azt észrevételezi, hogy az „író a dolgok és em- 
berek milyenségét mondja, anélkiil hogy enröl beszélne", majd egy sarkított 
paradoxon segítségével kísérletet tesz a Bodor-novellák újdonságának pon- 
tos megnevezésére. Abból indul ki, hogy míg a klasszikus prózában a szó 
mint az író világlátásának szolgája „sohasem mondott valamit önmagáért, 
hanem kifejezte a helyzetet, leírta azokat az érzéki alakzatokat, amelyek kö- 
zött a jellem mint knlsö és cselekvö én megnyilvánulhatott", addig a Bodor- 
novellákban a„szavak egymás mellett élnek, mert nem választja el öket a 
mást leírás kényszere -  minden olyan egyszeríí, hogy döbbenten fedezziik fel 
a szavak határtalan és megoldatlan rejtelmeit. Pedig nem történik semmi: a 
szavak történnek".'Z A negyvennégy éves Bodor Ádámot fiatal íróként be-
mutató Zirkuli Péter úgyszintén azt nyomatékosítja, hogy az író csupán té- 
nyekröl, „meghökkentöen puritán módon az olvasó elé állított látványról" 
ír, s miközben az áldokumentumok és a„pepecselö lélektani elemzések" le- 
hetöségét egyként elhárítja magától, a  éber figyelem ellenör- 
zése mellett hagyja, hogy csak halmozódjanak, egymás mellett legyenek a 
dolgok, események az elébe kerúlt színtéren, a saját színterén. A történet, 
amelyet a tevékeny tekintet rögzít, szinte semmi, de végérvényesen bizo- 
nyos és módosíthatatlan, mert ilyen módon végtil is történetté vált."" Ké- 
söbb, e novellisztika „napnál világosabb rejtélyéY' fiirkészve, Balassa Péter 
ugyancsak arra figyelmeztet, hogy Bodor Ádámnál „nincs mögöttes; ami 
látható, az a mögöttes", egyszerúen azért, mert „esetek, események, cselek- 
vések puszta leírásán kívnP' „lélektani ábrázolási eszközökhöz nem nyúP'. 
Annál kevésbé, mert „irálya valószínúleg semmitöl sem viszolyog jobban, 

17 



mint bármiféle értelmezéstöl, filozófiátóí, reflexiótól; csak a világ képét ad-
ja, emberi reakciókat és mííködésekeY'.'° Még késöbb, már a Sinistra kór- 
zet kapcsán, Simon Attila így érvel: „nem érti jobban a történéseket, mint 
teremtett alakjai, nem intellektualizál, a mú világát mííködteti, azt engedi 
szóhoz jutni saját értelmezései helyett".'$ S végiil, a Vissza a fiilesbagoly- 
hoz címíí válogatásról' 6  szólva, Mekis B. János is sziikségét érezte megál-
lapítani: „Az elbeszélö nem »lát bele« höseinek lelkébe, látszólag csupán a 
történések tárgyilagos leírására szoritkozik, s így a »végsönek« tekinthetö 
indíttatások ismeretlenek maradnak."" 

E szándékosan visszhangzóvá formált kis „breviárium"-ot természe- 
tesen nem pusztán azért hoztam össze, mert elég markánsan jelzi a Bodor- 
novellák meghatározó fontosságú ismérveit, hanem mert az általános, nem-
egyszer általánosító ítéletek arra engednek következtetni, mintha az opus 
kezdettöl fogva letisztultan azonos irányban ható alkotói impulzusok kész-
tetésére épnit volna meg. Pedig ez nem egészen így van. Elég pillantást vet- 
ni A kivégzés címú korai novellára, melyet A tanúban is, de a Milyen is 
egy hágó? és a Vissza a fúlesbagolyhoz címú gyííjteményes kötetekben is 
olvashatunk. Ez a novella egy halálra ítélt katona utolsó perceit örökíti meg. 
Egy olyan katonáéit, aki visszautasítja a fekete kendöt, mert úgy érzi, mél- 
tóságához tartozik, hogy addig lásson, amíg a látása tart. Gesztusát Bretter 
György a szembenézés törvényének megfogalmazásával azonosítja 18, Mezö 
Ferenc pedig ars poetica értékönek véli. " Kétségkívúl így van, de mert így 
van, a szöveg nem keriilhette el a kontamináció zavaró tnneteit. Az író már 
ekkor a látványra összpontosít, „hagyja" történni a szavakat, minthogy 
azonban a törvényerejúnek, ars poetica értékúnek vélt tartalmiság, a„fordít- 
ható" eszmei úzenet kimondása még csaknem azonos intenzitással foglal- 
koztatja, a szöveg helyenként beszeplösödik. 

A katona a kivégzö osztag érkezése elött leúl a kövekre, s az „ártatlan 
harmatba dermedve" egy pókot pillant meg és néz kitartóan. Mivel a har- 
mathoz sztereotip módon a tisztaság képzete társul, a kiugratott ártatlan 
jelzönek szemlátomást azt a feladatot kell ellátnia, hogy jelentését 
átháramoltassa a katonára. A megoldás azonban fölösleges, hisz a szembe-
nézés igényének meghirdetése után a katona egészen egyértelmúen a kivég- 
zést irányító örmester és a közönyös százados „fölött" áll. Bodor Ádám 
egyébként késöbb radikálisan el fog távolodni az ártatlanság és bíínösség 
szimpla oppozíciójától. Az Utasemberek Bahleda Gézája vagy a Plusz-mí- 
nusz egy nap Sturm Elemérje sohasem látott ártatlan harmatot, mint ahogy 
A részleg Weiss Gizellája sem. Bár Szendi Zoltán úgy látja, hogy az elbe- 
szélés hösnöje a„politikai élet megalázottja" 20, Weiss Gizella pokolra veze- 
tö útjának elbeszélése mégsem a megalázók és megalázottak szokványos 
képleteit nyújtja. Ne feledjnk, Weisz Gizella moszkovita káder, aki annyira 
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öntudatos, hogy senkivel sem áll szóba, vagy ha mégis, legfeljebb a„belsö 
ellenség"-röl hajlandó szót váltani. Nemcsak elszenvedöje tehát a pokolnak, 
hanem fenntartója, vak építöje, kiszolgálója is egyúttal. 

A kivégzés záró képsora az ártatlan harmatnál is érzékletesebben 
jelzi az írói nézöpont elbizonytalanodását. „Hallotta a kattanást" — olvassuk. 
—„A csövekben hunyorgató szemeket látott. Látta a Századost is. Felemel- 
te a kezét vállmagasságig, mert így képzelte el, és látni akarta, tudja-e. Eb-
ben a csendben úgy túnt, a kövek között halk csurranással, magukban a fel- 
hök képével, megmozdultak a vizek. Fehéren világított az ég, majdnem 
tejfehéren, s egyszerre jéghidegen, majdnem hangtalanul becsorgott a fiile- 
in, és nem tudta, meddig tartott." Az író tehát az úgy tíínt keskeny pallóján 
át elhagyja az objektív narráció térségét, és a halál elképzelt pillanatának 
megérzékítése kedvéért a szereplön beliilre lép. „Egy író, aki így tud láttat- 
ni, akár a végsö percet is, az nagyon megtanult figyelmesen nézni" — álla- 
pítja meg a képsor kapcsán Mezö Ferenc 21 , nem gondolva arra, hogy a le- 
hetö legintenzívebb nézés sem nyújthat hiteles információt a beálló halál 
bensö vonatkozásairól. A hagyományos realizmus útján járó írók, kikben 
még töretleniil élt a tárgy elbeszélhetöségébe vetett hit, természetesen gond 
nélkiil állíthattak elö efféle képsorokat, hisz minden alakjukról mindent tud-
ni véltek; Bodor Ádám viszont, aki már ekkor távolodóban van az isteni 
mindentudás pozíciójától, csakis dekoratív funkciót biztosíthatott nekik. 

A tanú után keriilni is fogja a közvetlen „belépés"-t, s ha a szavak tör- 
ténése során a szereplök mégis olyan szituációba keriilnek, amely szerzöi 
kommentárt igényel, egy-egy talán, úgy látszik, feltehetöleg közbeiktatá- 
sával tompítja a belelátás szövegbomlasztó fölényét. Ha viszont az alap- 
helyzet eleve olyan, hogy a „belépés"-t semmiképpen sem keriilheti el, ak-
kor a nyelvi groteszk segítségével keres és talál megfelelö ellenpontokat. A 
krétaszag eredete címú novellában pl. Bundás Rekk megrendiilésének ál- 
lít emléket. Ennek az emlékezetes, módfelett kisstílú besúgónak egyetlen 
szenvedélye az, hogy monomániásan lesi embertársait. Egý nap beszögezi 
ablaka zsalugáterét, s lyukat fúrva a deszkába, naphosszat elnldögél a kém- 
lelönyílás elött. Boldog, mert úgy hiszi, az idö neki dolgozik. Amikor azon- 
ban intenzív krétaszag iiti meg orrát, nyugalma felborul. Villanyt gyújtva, a 
nyitott ablak homályos tiikrében, azt kell látnia, hogy krétás az orra. Krétás, 
mert a kémlelönyílás alá valaki, egy „illetö", egy „egyén" iizenetet írt: Kré- 
tás az orrod neked. A novellában itt érkeziink el addig a pontig, ahol már a 
szereplöbe való „belépés" egyszerúen elkeriilhetetlen. Bodor Ádám vállal- 
ja is — páratlan leleménnyel. A nyelvileg bájosan groteszk nzenet után 
ugyanis Bundás Rekk beliilröl érkezö, idézöjelbe tett reakciója következik: 
„Krétás az orrom nekem." Úgy gondolom, ha az író a szereplö komikus 
megdöbbenésének leírása során módot talált volna arra, hogy a groteszk ra- 
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gozást folytatva a„krétás az orra nekije" alakzatot is felhasználja, a történet 
feltétleniil vetekedne a Kikötö, este címú novellával, melyben Menyhárt 
doktor vízbevetésének feledhetetlen históriája beszéltetik el. 

A kivégzés záró képsora egy másik fontos tanulság levonását is lehe- 
tövé teszi. A novellának A tanú utáni közléseiböl a képsor következö mon- 
data nyomtalanul eltúnt: „A csövekben hunyorgató szemeket látott." A ki- 
végzés elötti pillanatok fesziiltsége, semmihez sem mérhetö komplex 
megmozgatottsága elvben megengedné a tényektöl elszakadó irreális érzé- 
kelés efféle megnyilatkozását, minthogy azonban Bodor Ádám utólag rá- 
eszmélt, hogy novelláinak kivételes, egyszeri, groteszk vagy abszurd di- 
menziói csakis a látvány mikroelemeinek pontos, valósággal megfelel- 
tethetö rögzítése révén realizálhatják a remélt hatásfokot, a lövésre kész 
fegyverek túlsó feléröl el kellett tnntetnie a hunyorgató szemeket. 

E hosszúra nyúlt, el-elkalandozó kitérö után most már csakugyan ráté- 
rek A Zangezur hegység és Az Eufrátesz Babilonnál összevetéséböl adó- 
dó néhány tanulság ismertetésére. A Zangezurt a Fagyosszentek zárja, 
mely ötvenkettö tavaszát idézi meg a mozaikosság jegyében. A novella ka-
masz szereplöi, miközben kis világuk törvényei szerint próbálják élni a ma- 
guk mindennapjait, lépten-nyomon olyan jelenségekbe iitköznek, melyekre 
nem találnak magyarázatot: az utcán besúgó surran, Korbuly Jenö lovát el- 
emésztik, emberek túnnek el máról. holnapra. A szöveg tehát a félelem at- 
moszférájától terhes, anélknl azonban, hogy a nyugtalanító eseményeket 
Bodor Ádám közelebbröl is megvilágítaná. Erre majd Az Eufrátesz Babi- 
lonnál címadó novellájában vállalkozik, ahol — elbeszélöi visszafogottságát 
megtartva — rendre föloldja a rejtélyeket, s végtil a sztálinista idök egy le- 
hetséges körképéig jut el. Felszabadultságát mi sem jelezheti jobban, mint 
az a szarkasztikus kis epizód, melyben a rendörök elöl a vécére menekiilö 
narrátorra nagyanyja rányitja az ajtót: „— Benn vagy? — kérdezte nagy- 
anyám. — Igen — mondtam. — Fosok. — A legjobb, amit tehetsz." A cselek- 
mény ideje az újabb változatban már egyetlen délutánra, a házkútatás és le- 
tartóztatás délutánjára 'korlátozódik, oly módon, hogy a narrátor a 
könyvespolcok ledölése, a fiókok kiráncigálása, a zsákok, újságkötegek 
elözuhanása közben a Fagyosszentek néhány mozaikkockáját is fölidézi. 
Mindennek következtében a két novella annyira elnt egymástól, hogy az el- 
térések tanulságai kiilön dolgozatot érdemelnének. 

A Zangezurban azonban egymástól távol négy olyan rokon témájú no- 
vella is olvasható, amely az Eufráteszben Kísértetek címmel a Menyétek 
éjszakájá-nak alciklusa lett. A Zangezurban közúliik egy, a Halk bemutat- 
kozás még Bócz Pétert állítja a látvány középpontjába, az Eufráteszbe vi- 
szont ugyanez a novella Egy csöndes .  látogató címen keriilt át, a múlt ide- 
jút jelen idejú, elsö személyú narrációra váltva föl. Mivel a másik három 
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novella eleve az elsö személyíí jelenidejúség jegyében késznit, szerves egy- 
másmellettiségiik biztosítása céljából csupán a laza idörendiség mozzanata-
it kellett megtalálni és jelölni. Globális struktúrájuk tehát nem mutat szá- 
mottevö eltéréseket, kisebb egységeik, elsösorban az áldialógusokba 
ékelödö képsorok azonban igen. 

Szembeötlö, hogy Bodor Ádám a vázszeríívé csupaszított, tovább már 
nemigen redukálható információtömböket utóbb árnyalja, színesebbé, 
plasztikusabbá teszi. A Halk bemutatkozásban olvassuk: „Bócz kiment a 
konyhába, kinyitotta a kamara ajtaját. Egy nveg szilvabeföttel tért vissza. 
Egészben iiltek leviikben a szilvaszemek. Letette Ojniczáné elé." A megfe- 
lelö rész a Kísértetekben már így hangzik: „Kimegyek a konyhába, kinyi- 
tom az éléskamra ajtaját, benézek Vékony, lapos szalonnák lógnak beföttes 
iivegek elött, az ablakon pókhálóban légy zúmmög. Leveszek a polcról egy 
szilvabeföttet, és leteszem Ojniczáné elé. Egészben nlnek leviikben a tava- 
lyi, barna szilvaszemek." 

Elsö pillanatra úgy tetszik, mintha az átdolgozott változatban Bodor 
Ádám érthetetlenúl a hagyományosság felé hátrálna. Mintha a fak- 
tografikusan pontos képeket a szokványos hitelesség kedvéért sorakoztatná 
föl — a kényelmes olvasó nagyobb gyönyörúségére. Ha azonban a két rész- 
letet szövegkörnyezetnkben szemléljnk, azonnal kideriil, hogy másról van 
szó. A megelözö sorokban Ojniczáné ugyanis arról értesíti a narrátort, hogy 
a papa jól van, a vizsgálat véget ért, kaphat vagy három évet. „— Csak? — 
kérdezem. Ojniczáné bólint, aztán azt mondja: — Kaphat ötöt is." Ezek az 
információk, illetve a narrátor óvatos tartózkodása kilendítik nyugvópontjá- 
ból a befogadói tudatot. Miért hurcolták el a papát? Hogy van az, hogy há- 
rom vagy öt év csaknem mindegy? Egyáltalán, mi húzódik meg az eset mö- 
gött? Ezekre a kérdésekre a fényíízö közvetlenségíí elsöszemélyúség 
elönyei révén könnyííszerrel válaszolhatna a narrátor, de nem teszi, inkább 
kimegy a kamrába, hogy vékony, lapos szalonnák és beföttes iivegek között 
szöszmötöljön. Ki kell mennie, nem csupán azért, mert Bodor Ádám érthe- 
tö módon itt sem hajlandó feltárni szereplöje bensöjét, hanem azért is, mert 
ekképpen a befogadói tudatnak óhatatlanul nem várt irányba kell kilendnl- 
nie, egy csendélet békés látványa felé, mely felkeltett nyugtalanságát nem 
oldja ugyan, de teret és idöt biztosít annak teljesebb átélésére. Valójában 
ezért meggyözöbb a részletezö, látszólag kopott szépségek fényében fiirdö, 
a cselekvés folytonosságának érzetét elmélyítö késöbbi változat. 

Ez a mechanizmus a Várakozás címú novella átdolgozott változatá- 
nak ketrecepizódjában mííködik már-már fokozhatatlan intenzitással. Az 
epizód a Zangezurban is megvan, ott azonban a szomszédos kert nagyra 
nött fiivében még olyan tyúkketrec áll, amelyben „egy kicsi fogoly" tölti 
bnntetését, mindaddig nem szabadulhatva, míg a mellette levö tálból meg 
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nem eszi az odakészített cserebogarakat. A részlet így is meghökkentö, tu- 
datmííködésnnket a gyerekkor kegyetlen játékai, Csáth Géza szadista gye- 
rekhösei felé lendíti ki, de egyúttal alkalmat ad arra is, hogy a gyerek ab- 
szurd raboskodásában az ötvenes évek elején történt felnött „játékok" 
leképezését lássuk. A látvány tehát diszparát asszociációkat indukál, s ez 
okból végúl megreked a meghökkentés dimenzióiban. Az átdolgozott vál- 
tozatban már más a helyzet. A narrátor, miután megemeli a kerítés szöges- 
drótját, s átkúszik a Mihálka fiúk kertjébe, ámulva észleli, hogy a tyúkket- 
recnek felnött lakója van: 

„– Maga az, Pinczés elvtárs? 
Hallgasson – mondja a bozontos ember a ketrecböl. 
Szakálla nött, de én tudom, hogy maga az. Már magát is keresik, 

Pinczés elvtárs. 
Könyörgöm, hallgasson. 
De hát maga az. 
Menjen. Könyörgöm, menjen innét – mondja az ember a ketrecböl." 

A párbeszéddel megalkotott látvány oly erös, hogy majdnem fölrob- 
bantja a novellát. Pinczés elvtárs abszurd nyomora nemcsak az ötvenes 
évek elejének Iza parti infernóját, hanem egy kicsit az emberiség „fejlödé- 
sének" zsákutcáját is érzékelteti. Választ követel tehát. A narrátor azonban 
itt sem a várható irányban indul. Makacsul hallgatva, maradéktalanul aláve-
ti magát a szövegszervezés bodori törvényeinek, s mindössze ennyit mond 
a riadt unszolásra: „— Megyek is. (...) Itt bindösség van." Ez a meröben ina- 
dekvát válasz csak tovább fokozza az olvasói tudat dinamizáltságát, annál 
inkább, mert a helyi bííz megnevezésével a látványból áradó agresszív tör- 
ténelmi búz is erösödik. Csak ezek után a flépcsözetes, tudatunkat többszö- 
ri síkváltásra késztetö elözmények után következhetnek aztán a narrátor 
meröben bagatell, csöndbe veszö, hírérték nélkiili információi, melyek, akár 
föntebb a szalonnás csendélet elemei is, teret és idöt biztosítanak arra, hogy 
idölegesen helyreálljon jócskán kibillent egyensúlyunk. 

A Kísértetek narrátorának magatartása azonban más szempontból is 
figyelmet érdemel. Az, hogy gramsnatikailag hangsúlyos elsöszemélyíisége 
ellenére csak efemer érzéki tapasztalatairól szól, azt a benyomást kelti, 
mintha Bodor Ádámot nem a szövegben kellene keresnúnk, hanem valahol 
ott, ahonnan mi magunk szemlélödiink; mintha tehát az író arra invitálna 
bennnnket, hogy egyiitt figyeljiik, mi is fog történni a szereplövel, aki kis- 
sé könnyelmúen „én"-nek deklarálja magát, holott egyáltalán nem „én", ha-
nem „ö" a javából. Ismeretlen, kiszámíthatatlan, irányíthatatlan „ö". Azzal, 
hogy Bodor Ádám ezt az illúziót tartósan fenn tudja tartani, akkora szabad- 
sággal ajándékoz meg benni.inket, amekkorát író az olvasónak csak ritkán 
adhat. 
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FROM ZANGEZUR TO THE EUPHRATES 

The morals of Bodor's short story variations 

Ádám Bodor, who was born in Transylvania, Romania, published his 
first short story in 1965 but it was not until the mid-eighties that the critics 
in Hungary noticed him. This paper endeavours to cast light upon the causes 
of this time-lag and also to pinpoint the qualitative changes in the world of 
his short stories which came about after the writer had moved to live in 
Hungary in 1982. This question is all the more of great interest since the 
works published in his last book in Romania A Zangezur hegység (Mount 
Zangezur, 1981), were included in the book published in Hungary Az Euf- 
rátesz Babilonnál (The Euphrates at Babylon, 1985) which brought about 
the unexpected turnabout in reeeption. 
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A MEGFOSZTOTTSÁG TABLÓJA 

(Bodor Ádám: Sinistra körzet) 

JUHÁSZ ERZSÉBET 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

A Sinistra körzetröl szóló kritikák és tanulmányok túlnyomó többsé- 
gében felvetödö dilemmát: regénynek tekinthetö-e ez a mn , vagy mégsem 
egészen, lévén, hogy az Egy regény fejezetei alcím azt jelzi, a könyv nem 
teljesen regényszeríí, noha a novellafiízérénél jóval erösebbek a kimutatha-
tó összefiiggések', az a körnlmény billenti a regény javára, hogy „nem egy- 
szerú tematikus kapcsolatok mííködnek itt — ahogy Szilágyi Márton fogal- 
maz erröl — , hanem egy szemléleti rend. A leírásokkal aprólékosan 
részletezett, alapvetöen azonos helyszín emberi sorsok variációit fogja köz- 
re, az újabb elbeszélések (fejezetek) pedig mindig másokat ugratnak ki cím- 
szereplövé. Ennek egy sajátos kettösség lesz az eredménye: az egy kulcsfi-
gura (Andrej Bodor) és a 14 egyéb címszereplö az azonos léthelyzetben 
adott eltérö válaszok központi szerepére mutat."'-  Minden kétséget kizáró 
egyértelmúséggel Bojtár Endre foglalja össze az általam is relevánsnak tar- 
tott möfaji hovatartozást: „Nem hiszem, hogy ennyire befolyásolná egy 
írásmú megítélését, hogy milyen múfajúnak olvassuk: ha novellafiizémek, 
akkor jó, ha regénynek, akkor kevésbé. Arról nem is beszélve, hogy az én 
szememben alig vitatható a Sinistra körzet regény volta: alcíme szerint egy 
regény fejezetei, van föhöse, egyazon helyszínen játszódó cselekménye, 
eleje és vége, mondanivalója"'. 

Szilágyi Márton szerint a Sinistra körzetben rejtett föszereplövé a tér 
lép elö. Ezt el is lehetne fogadni, ha ez a tér nem síírítene magába léthely- 
zetet, mely amilyen tömören van megfogalmazva, olyan fokon van telítve 
többértelmúséggel. Dolgozatomban azt próbálom nyomon követni, hogy ez 
a létállapotot megjelenítö tér, a Sinistra körzet, hogyan „valósítja meg a je- 
lentés pluralitását, egy redukálhatatlan pluralitásY', amely Roland Barthes 
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szerint „nem jelentések egymás mellett létezése, hanem átjárás, keresztiil- 
vágás".' 

A Bodor-regény „szöttesét" alapvetöen a szemléleti rend teremti meg. 
Mi a lényege ennek a szemiéleti rendnek? Az, hogy adva van egy biintetö- 
t:clepnek, fegyencgyannat.nak tekinthetö, elkiilönített teriilet, amelyet nem 
geográfiai ismereteink lokalizálnak, hanem „az egzisztencia világélménye 
és a történelem fenyegetö tapasztalata" 5. Itt katonai vasfegyelem szabja 
meg éjjel-nappal az emberek életét. Sinistra egyetlen hatalmas börtön, lako- 
sai fegyencek, akik minden pillanatban a börtönöriik feliigyelete alatt á11- 
nak. Ugyanakkor ez a börtön egy festöien szép hegyvidék, egzotikus buja 
növényzettel, s fegyencei nem cellába zárt rabok, hanem maguk is tevékeny 
részesei a diktatórikus és abszolute öncélú és az irrac.ionalizmusig értelmet-
len rend fenntartásának. A hatalomnak való kiszolgáltatottság és a hatalom 
gyakorlása oly szövevé.nyesen egybe van szöve, hogy e szálak szétválaszt- 
hatatlanok és kibogozhatatlanok. Nem lehet megállapítani, hogy a regény 
legtöbb fejezetének elbeszélöje, Andre Bodor Sinistrába keriilésétöl kezdö- 
döen van-e olyan pillanat, amikor még tisztán kiszolgáltatottnak tekinthetö. 
Alighanem megjelenésének elsö pillanatától fogva egyúttanúködik a hata- 
lommal. Ez csúcsosodik ki abban, hogy sorozatosan gyilkolja meg az elbúj- 
dosott betegeket. 

A betegség itt a körzet rendjével szembeni egészséges kételyt, söt til- 
takozást asszociálja. Csak így helyezhetö el ebben az abszurd rendben Bor- 
can ezredes foglalatossága is. Tudniillik, hogy a csonttollú madarak érkezé- 
sét kémleli, amelyek a gyógyíthatatlan tunguz náthának elnevezett 
betegséget hozzák magukkal. S minthogy az emberi élet itt nem képvisel 
semmilyen értéket, nyilvánvaló, hogy a náthajárvány, a láz sem képez sem- 
milyen veszélyt. Borcan ezredes azonban nemcsak a csonttollú madarak ér- 
kezését kémleli távcsövével, hanem, mint Andrej Bodor elbeszéléséböl ki- 
deriil, egy kis csomagot vár tiirelmetleniil. „Márrnint egy frissen fogott 
halat." S valóban, az elbeszélöt késöbb felkeresi a vörös kakasnak nevezett 
idegen. „Kezében párával befuttatott tasakot lóbált, alján kevés vízben egy 
hal villózott, mindez az erdöbiztost illette volna meg. De Borcan ezredes 
akkor már nem élt." A Sinistra körzetben uralkodó értelmetlen rend iránti 
kételyt, s az ellene való lappangó lázadás gondolatát teszi még valószínúb- 
bé ez a fePbukkanó hal-motívum. Akaratlanul is a keresztény szimbolika je- 
lentésére kell gondolnunk, amely egyfelöl a megkereszteltetés jelképe, más- 
felöl az ókeresztény korban magát Krisztust is jelentette. Ezen a fonalon 
haladva Borcan ezredes alakja a megváltatlanság jelentéskörét disszeminál- 
ja a körzetben megjelenített létállapot vonatkozásában. S nemcsak ö maga, 
hiszen halála már az elsö fejezetben bekövetkezik, hanem temetetlen holt, 
teste és még inkább repúlö esernyöje, mely többször felbukkan a regény ké- 
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söbbi fejezeteiben. Amikor például Andrej Bodor megtalálja fogadott fiát, 
s az megvetöen elutasítja minden közeledését, a völgykatlan fölött „Az es- 
tével egyszerre a fennsíkra hatalmas fekete denevér ereszkedett, árnya egy 
darabig a deres törpefenyök, borókák felett imbolygott, majd távozóban az is 
elmeriilt a szi,irknletben. A megboldogult erdöbiztos gazdátlan, kóbor eser- 
nyöje volt az." 

Amikor a megfosztottság alakzatait vizsgáljuk e regényben, akkor el- 
sösorban abból kell kiindulnunk, hogy ha csak az abszurd, értelmetlen rend 
fenntartása jellemezné a regénybeli rezervátumot, ahol adva vannak a hata- 
lom gyakorlói és a hatalomnak kiszolgáltatott alattvalók, akkor kifosztott- 
ságról kellene beszélniink. S ebben az esetben jóval egyszerúbb és esztéti- 
kailag alacsonyabb szintú léthelyzetet jelenítene meg az író. De itt nem csak 
arról van szó, hogy a körzet lakóit a hatalom kifosztja egzisztenciálisan és 
nembeli lényegúket illetöen, hanem hogy mindebben való közremiíködésiik 
révén is következik be megfosztottságuk. 

A megfosztottság alapvetö megjelenési formája a körzet lakóinak am- 
néziája. Nem rendelkeznek sem múlt-, sem jövötudattal. Tulajdon átélhetö, 
átgondolható jelennktöl is meg vannak fosztva, ez ugyanis ön- és helyzetis- 
meretet követelne, múlt- és jövötudatot, mint viszonyítási pontokat. Csak 
létezésiik mozgásrendjével vannak tisztában. Hova szabad lépni, és hova 
nem. Az öngyilkosság például a megtehetö „lépések" közé tartozik. Egy 
emberélet megmentése viszont megbélyegzendö cselekedet. „Vésse az 
agyába: a halottnak az a dolga, hogy többet ne mozduljon — mondja 
Mavrodin ezredes Andrej Bodornak, amikor az megmenti Severin Spiridon 
életét. A regény elsö és utolsó fejezetét a méltatások-bírálatok java része ke- 
retnek tekinti. Andrej Bodor a körzeten túlrói érkezik, és az utolsó fejezet- 
ben sok idö múltán visszalátogat a helyszínre. Ez a köriilmény azonban nem 
érzékeltet semmilyen minöségi knlönbséget a körzeten belúti és kíviili világ 
között. Úgy túnik, arra szolgál, hogy a tér- és idöbeli eltávolodás révén még 
egy utolsó nyomatékot adjon annak az egyetemes megfosztottságnak, 
amely a körzetet uralja. Lényeges azonban, hogy másfajta léthelyzetet, mint 
esélyt, reményt következetesen nem villant fel az író. 

Szilágyi Mártonnak azt a megállapítását, amely szerint a Sinistra kör- 
zetben rejtett föszereplövé a tér lép elö, azzal a megszorítással lehet helyt- 
állónak elfogadni, hogy az emberi lényegiiktöl, a sorsformálás esélyeitöl 
megfosztott szereplök létállapotát a tér- és iIletöleg a tájleírásai fölerösítik 
és tovább árnyalják. Ennek az átvitelnek köszönhetö az a redukálhatatlan 
pluralitás, amely e léthelyzet megnyilvánítását jellemzi A tájra itt, termé-
szetesen nem a természet érintetlen szépsége jellemzö, ettöl sok hetyntt 
megfosztják az emberi kellékek hulladékai. („Géza Hutira háza felé félú- 
ton kicsit kiszélesedett a völgy, áz oldalból vörös ér csordogált a patakba. 
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Ziimmögö forrásnak nevezték a helyet, mivel a csalán közé eldobott iires 
rivegek száján éjjel-nappal a szél dudorászott.") A völgykatlan és a fennsík 
látványának leírásakor nemcsak az impozáns fenyvesek s a kúlönös színek-
ben tobzódó égbolt kap hangsúlyt, hanem a gyomok is, a csalán, a kutya-
benge, a berkenye. Egyetlen virág nyílik e tájon: a kék tárnics. A sötétkék 
tárnicsok éppen akkor nyílnak ki lobogva, amikor Béla Bundasian, az 
egyetlen szereplö, aki önnön sorsává teljesíti ki Sinistra körzetbe való szám- 
úzetését, épp e virágzás alkalmával lesz öngyilkos, benzinnel és olajjal le- 
öntve felgyújtja magát. A törpetárnicsok sötétkék lobogása ezt az önpusztí- 
tó tiázet szítja tovább. A regényszöttes szálai itt is kiilönválaszthatatianok. 

A Sinistra körzetröl szóló elemzések részletesen foglalkoznak az ani- 
malizálódás knlönbözö megnyilvánulásaival. Megítélésem szerint azonban, 
ami a regényben animálisnak tíínik, nem azonos az animalizálódással. Az 
állandó résenlét (a legtöbb szereplönek távcsö lóg a nyakában), a név- és 
nyelvvesztés, az emlékezetvesztés nem tekinthetök állati szintre siillyedés- 
nek. Egyértehnííen az emberformájú életviteltöl, gondolkodás- és viszonyu- 
lásmódtól való megfosztottság tiinetei inindezek. Az animalizálódást egye- 
dúl Connie Illafeid sorsa példázza, ebben az esetben viszont nem állati 
szintre súllyedésröl van szó, hanem egy emberi lény minden emberi jelle- 
gétöl való eröszakos és mesterséges úton végrehajtott megfosztásáról. 
Ugyancsak igen távol áll az animalizálódástól az öngyilkosság, pedig igen 
gyakran elöfordul a regényben. S mindegyik tovább árnyalja az ábrázolt lét- 
helyzet szavakkal nem köriilírható jellemzöit. Severin Spiridon öngyilkos-
ságából az új hatalonrtól vagy egyáltalán, a körzetben uralkodó vasfegye- 
iemtöl való szorongás elviselhetetlenségére következtethetnnk. A Hamza 
Petrika ikerpár — úgy tíínik — a szeretetlenségbe pusztul bele. Zoltán Mar-
morsteint valószínúleg a sztintelen szemmeltartottság és a töle elválasztha- 
tatlan magány elviselhetetlen kettössége örli fel. Augustin Konnert pályaört 
egy reggel a sínek mentén találták meg több darabban. Nem deriil ki, hogy 
balesetröl lett volna szó. A törpe Gabriel Dunka fejében is megfordul az ön- 
gyilkosság gondolata, lévén, hogy élete elsö asszonyát nem képes magáévá 
tenni, ehelyett feljelenti. „Nem tudom, mi van velem, de el kell mennem, 
mert rettentö furán érzem magam. Félek, még megölöm magam" — mondja 
távozóban az asszonynak. Béla Bundasian az egyetlen, aki egyértelmúen ki- 
szolgáltatott, .rninthogy semmilyen egyiittmúködésre nem hajlandó a hata- 
lo.nunal, talán nem véletlen, hogy ö az egyedíili, aki képes fellázadni a tör-
vényesitett embertelenség ellen. Azzal, hogy megöli Connie Illafeldet, gátat 
vet a nö további megalázásának. Öngyilkossága negatív kiteljesítése az 
egyén Sinistra körzetben lehetséges egzisztenciájának. 

Az sem tekinthetö animalizálódásnak, hogy az állatoknak megknlön- 
böztetett rang jut, mely magasan fölébe emeli öket az embereknek. Minden 
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a„medvészet" védése, táplálása jegyében telik itt. De ez a medvészet is mc- 
tafora itt, s mint ilyen eleve többjelentésíí. Van egy rétege a regénynek, 
amelyben mégis fontos szerep jut az állatoknak: ez az állatokhoz vailö ha- 
sonlítás. Az elállatiasításnál sokkal eröteljesebb hatást ér el Bodor Ádám e 
hasonlatokkal. Egy érzékletes példa: „Alacsony, görbe, fakó nö volt Coca 
Mavrodin — Mahmudia, köpenye szárnyai közé snppedve gubbasztott, mint 
egy matt éjjeli lepke. Szeme is mintha börböl lett volna, nem pislogott, csak 
nit, rám szegezett orrlyukkaí, fénytelen, nemezes hajjafl, a fiilében hordott 
sárga vattákból bogárszag párállott." 

H. Nagy Péter fejti ki Mustafa Mukkerman kijelentését értelmezve, 
amely szerint „csak betanult szövegeket mondogatok", hogy „E kijelentés a 
nyelvi szituáltság tételszerlí megfogalmazása (...) A regényben mindezek 
konkretizációja, általánosíthatósága valósul meg: csak olyan szöveg mond- 
ható, amit a nyelv tesz íehetövé. Vagyis a nyelv olyannak mutatkozik, amit 
az ember nem tetszése szerint használ, hanem amelyben ö mindenkor már 
benne van és amiböl beszél. Az uralhatatlan jelrendszerre való ráutaltság 
paradoxona fogalmazódik meg, s vetiil ki a míívelt világra." 6  Ide tartozik az 
a megállapítás is, hogy „Az eröszak-apparátus ábrázolása azonban nincs 
démonizálva. Emberszerúnek, megszólíthatónak tíínik, noha kíismerhetö- 
nek, befolyásolhatónak nem."' 

Én inkább úgy fogaímaznék, hogy a'Sinistra körzet világában mind- 
végig adva van egy egyezményes nyelvrendszer, amelynek alapján folya- 
matosan fenntartható valamiféle kommunikáció. C:sakhogy ez csupán látszat. 
Mert ez a kommunikáció mesterséges és alapvetöen hazug, minthogy mind- 
azt elhallgatja, amit a szereplök éreznek és gondolnak, vagy éreznének és 
gondolnának, ha lenne hozzá ereji.ik. Az elfojtódás maxirnuma tapasztalha- 
tó, melyet hányavetiséggel, tompultsággal, folyamatos alkohoifogyasztás- 
sal ellensúlyoznak. Önmaguk szóvátételének, igazi megszölatásuknak 
egyetlen formája van: az öngyilkosság. Ezt a döbbenetesen embertelen sze- 
repjátszást a táj kettös megjelenítése menti meg a morbiditástól. A táj nyil- 
vánvaló lepusztultságát a természeti képek .érzékletesen rnegjelenített szép- 
sége ellensúlyozza, amely nemcsák az évszakok, az idöjárás, a nappal és az 
éjszaka váltakozásainak vizuális megjelenítéséböl áll össze, hanem a hozzá 
társuló akusztikus szféra árnyalt sokféleségéböl is. 

Minden bizonnyal attól oly síírú szövésú s hatásában ofly intenzív Bo- 
dor Ádám Sinistra körzet címíí regénye, mert oly bonyoluít az elfojtódá- 
sok, elhallgatások hálózata, s a helyiikben megteremtett áttételek metafora- 
rendszere. 

28 



Jegyzetek 

Szilágyi Márton: A tárnicsgyökér fanyar illata. (Bodor Ádám: Sinistra körzet). Tiszatáj, 
1993, 2. sz., 83. oid. 

2. Uo. 
Bojtár Endre szerkesztöi jegyzete Margócsy István: Vissza a fiilesbagolyhoz címú kritiká- 
jához. 2000, 1994, 2. sz., 61. old. 

Roland Barthes: A szöveg öröme. Bp., Osiris Kiadó, 1996, 70. old. 
Bányai János: Hol van Sinistra? Bányai János: Talán így. Újvidék, Fonun, 1995, 86. old. 

6  H. Nagy Péter: A társadalmi lét animális árnyalatai. (A Sinistra körzet a Bodor-novellák 
kontextusában). Alföld, 1994, 6. sz., 38. old. 

Szilágyi Márton, uo. 

THE PANORAMA OF DEPRÍVATION 

The author when writing about the work Sinistra körzet (Sinistra Dis- 
trict) reaches the conclusion that it is more of a novel than a cluster of short 
stories; it is the orderliness of approach that consolidates it into a novel. 

Deprivation is present at several levels, among others in the twofold 
existence of being at mercy of and at the same time collaborating with the 
dictatorial regime accentuated to the absurd. There is only one opening left 
for regaining humanity: suicide. In Sinistra the individual is completely 
deprived of even the minimum sense of life. 
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„KEZDETBEN HÁNYNI FOGSZ TÖLE, 
DE AZTÁN MEGSZOKOD" 

Groteszk és irónia Bodor Ádám Sinistra körzet címú regényében 

HARKAI VASS ÉVA 

Bölcséšzettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Bodor Ádám Sinistra körzet címú regényének mintegy ötéves utóéle- 
te, recepciója a mííröl megjelent kritikák, tanulmányok, értelmezések kon- 
textusában mérhetö le. Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba 
(1986) és Nádas Péter Emlékiratok könyve (1986) címíí, az irodalmi dis- 
kurzust meröben meghatározó mnve után a mai magyar regényirodalomban 
Márton László Átkelés az nvegen (1992) és Ottlik Géza egy évvel késöbb 
megjelent regényén, a Budán (1993) kívúl a Sinistra körzet (1992) is ha- 
sonló intenzitású, élénk kritikai visszhangot váltott ki. A Diptichon (1988), 
az LTvegezés (1994) és az Ottlik-emlékkönyv (1996) után akár e Bodor 
Ádám-regényröl is kötetnyi kritika- és tanulmánygyííjteményt lehetne meg- 
jelentetni — pI. a róla készniö monográfiávai párhuzamosan. A Vissza a fii- 
lesbagolyhoz címú, a novellaírói pálya egész folyamatát reprezentáló s a 
Sinistra körzet megjelenésének évében napvilágot látott kötet pedig egy- 
részt felélénkítette a Bodor-novellák világának feltárására irányuló fgyel- 
met, másrészt a novellák és a Sinistra körzet közötti összefiiggésekre össz- 
pontosította azt: Bodor novella- és regényvilágának analóg vonásaira, 
átjárhatóságára (s itt most figyelmen kíviFl hagyom a tényt, hogy a Sinistra 
körzet egyes értelmezöi e míívet nem tartják regénynek'). 

A címben idézett mondatot („Kezdetben hányni fogsz töle, de aztán 
megszokod.") Nikifor Tescovina, a dobrini tennészetvédelmi teriilet kanti- 
nosa mondja a hös-elbeszélö Andrej Bodornak, miután kioktatta, hogy a 
magával hozott denaturált szeszt faszénen (taplón, áfonyán vagy mandzset- 
tán) keresztöl kell átszúrni, hogy iható legyen. Az ellentéten alapuló mellé- 
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rendelö összetett mondaton belnl a hangsúly minden bizonnyal a második 
tagmondat megszokod igéjére keriil — mint ahogyan erre az igére vonatko- 
zik Andrej Bodor lakonikusan egykedvú válasza is: „Biztos". A válasz a be- 
alakulás, a furcsa, bizarr, új életformába való belesimulás (tudjuk: pragma-
tikus indíttatású) gesztusát rejti — s Nikifor Tescovina egy elöbbi tanácsának 
megszívlelését („Mindenhez fapofád legyen."). 

Ha elfogadjuk H. Nagy Péternek a regény szövegére tett azon észrevé- 
telét, miszerint „a Sinistra körzet értelmezhetöségének kontextusát megte- 
remtik a novellák és viszont"', a hös-elbeszélö egyes szám elsö személyú, 
majd — a regény egyes késöbbi szöveghelyein/fejezeteiben — a szerzö-elbe- 
szélö harmadik személyú kijelentéseiben arra a megnyilatkozásmódra isme- 
riink, amelyröl Balassa Péter a Bodor-novellák elbeszélöi hangjára vonat- 
kozóan az alábbiakat mondja: „Mindezt Bodor Ádám a lehetö legnyu- 
godtabb, érzelmi hovatartozást nem nyilvánító, Kafka hivatalnokmodorára 
emlékeztetö, sztoikus, söt talán apatikus, tényrögzítö, ezért is sokszor rö- 
högtetö hangon mondja el, ami fokozza a súrítettséget és belsö fesziiltséget 
— a valóság mint krimi effektusát..." Nyugodt hivatalnokmodor; tényrögzí- 
tö és röhögtetö hang; valóság és krimi — e meghatározások azokra a rejté- 
lyes szembenállásokra, kettösségekre, ambivalenciákra világítanak rá, ame- 
lyek Bodor Adám regényének szövegét is gazdagon átszövik. Azt is 
mondhatnám, ez az egész negatív univerzum épp e kettösségek, ambivalen- 
ciák következtében lesz élvezetes olvasmánnyá — fanyar és keseríí nevetést 
kiváltó szöveggé. 

A Bodor-novellákra és -regényre egynttesen vagy csak a regényre ref- 
lektáló kritikák, tanulmányok, értelmezések az írói eljárásban és a múvilág- 
ban rejlö, az elöbbiekben említett, rejtélyesnek tíínö szembenállások, ket- 
tösségek, ambivalenciák egész sorát vonultatják fel: tájékozódási 
bizonytalanság és idöbeli/térbeli behatároltság; kvázi-reális és -irreális tér-
színi formák; realitás és titok; valóság és látszat; szenzuális és metafizikus 
jelleg; konkrét és metaforikus; valószeríí és fantasztikus; nyerseség és líra; 
sivárság és szépség; zordság és bensöségesség; kis- és nagyforma... A fel- 
sorolt mínöségek — a felsorolásból is kitúnik — a regényszöveg kiilönféle ré-
tegeit (az ábrázolásmódot, a történetkezelést, a hösformálást, az atmoszfé- 
rát, a stílust, a formát stb. egyaránt) érintik, s szikráztatják fel benntik az 
egymásnak fesznlö, ám egymásba , (is) forduló-oldódó ellentéteket. Hogy 
valóban egymásba forduló, egymásba oldódó ellentétekröl, „a tájat, figurá- 
kat, szavakat egyaránt átható" 4  ambivalenciáról van szó, arra a Bodor-opus-
ra vonatkoztatott, olyan, önmagukban is ambivalenciát rejtö meghatározá- 
sok, minösítések is hangsúlyosan utalnak, mint pl.: „élvezetesen komor" 5 , 
„abszurd realista" 6-  s a már említett „valóság mint krimi"'. 
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A kettösségek, egymásba forduló ellentétek, ambivalens mozzanatok a 
regényszöveg két lényeges vonulatában halmozódnak fel és síírítödnek: a 
groteszkben és az iróniában. Mivel a groteszk is, az irónia is ellentétes ele- 
mek, minöségek ntköztetöje, e két alakzat akár a regény ambivalenciáinak 
foglalataként — ha úgy tetszik, (világ)magyarázataként — is felfogható, 
szemlélhetö. 

A groteszk fogalma mint „össze nem illö eleniek bizarr társítása" 
egyesíti a regény egy egész sor ellentétes minöségét, ambivalenciáját. A 
Sinistra körzet szövegvilágára, épp a groteszk ábrázolás révén fokozottan 
érvényes az, amit Pór Péter állapít meg ezen esztétikai minöség velejárója- 
ként: „reális és irreális, látszat és valóság elvesztik jelentöségiiket, egymás- 
ba folynak."' E regényvilágot a szereplök „beszélö", furcsa hangzású neve- 
itöl, megformálásuktól, cselekedeteik megjelenítésétöl a „rendszer" 
mtiködésének megjelenítésén át a szöveg képi rétegéig rendre a groteszk 
uralja. Sorolhatnánk a példákat: Puiu Borcan rezgö fiilcimpája, amelyen át- 
dereng a távoli havas tisztások fénye; Bebe Tescovina világító szeme, pórá- 
za; Géza Hutira földig érö haja; a két kék böríí, piros szemú, árvalányhajú, 
albinó Hamza Petrika; a matt éjjeli lepkére emlékeztetö, fiilében sárga vat- 
tát hordó, savanykás-kesernyés bogárszagot árasztó Coca Mavrodin s a töb- 
bi, animális metaforákkal, tulajdonságokkal megérzékített szereplö; Géza 
Kökény, a nappal is szolgálatot teljesítö éjjeliör; a télvíz idején hordott me- 
zítlábas szandál; Coca Mavrodin papírzsákból tépett, szénnel írt iizenöcé- 
dulái fordított N és S betííikkel; a dögcédulák; a medvészet; a halálok; Bor- 
can denevérszerú esernyöje; a hal és a tálca, valamint Géza Kökény 
szobrának áttúnései; a játéknemek stb. A groteszk formáló elve már Bodor 
Ádám novelláiban is jelt adott magáról. Balassa Péter a Bodor-novellák 
kapcsán titok és mélységes realitás szokatlan élességú összeútközéséröl, 
groteszk nevetésröl beszél, s az írót a groteszk kelet-európaiakkal rokonít-
ja. Márton László többek között épp a groteszk minöségében jelöli ki a 
Bodor-próza fejlödésének, alakulásának ívét, azt, hogy „miként válnak a 
groteszk elemek, amelyek a korai Bodor-írásokban az élményszerúség mel- 
lett még knlsölegesnek hatnak, a létezésélmény mindinkább közvetlen for- 
rásává, hogyan mélynlnek el, s hogyan válnak, nem tragikus eredetiik e11e- 
nére, egý tragikus látomás részeivé."" 

Bodor Ádám novelláira vonatkozóan megnyugtató egyensúlyba keriil- 
tek az olyasfajta megállapítások, hogy az író nem leplezi le és nem magya- 
rázza a szövegekbe foglalt világot'Z, hogy nem ítél, nincsenek tételes áilítá- 
sai, normatív intervenciói, índulatai ". Ugyanez vonatkoztatható a Sinistra 
körzet szövegének szerzöi/elbeszélöi nézöpontjaira is: hogy sem a hös-, 
sem a szerzö-elbeszélö nem intellektualizál és nem ideologizál `a, nem val- 
lomásos vagy létkritikus, keríili a lírai-alanyi kitárulkozást, a reflexiót, a 
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megfigyelés tudatosítását 15, hogy magát az írót sem ösztönzi sem didakti- 
kus célzat, sem aktuálpolitikai konstelláció, nem kötik eszmei zárványok. 16  

Minthogy a Sinistra körzet hös- és szerzö-elbeszélöje egyaránt elzár- 
kózik a megjelenített illetve belnlröl tapasztalt világ jelenségeinek reflexív 
tudatosításától, magyarázatától, megítélésétöl, a regény szövegében — nyel- 
vében — kölön nyomatékot kap az irónia. Az irónia mint látens állásfogla- 
lás, finom rést iit az önmagát elzárkózásra ítélö írói intención, besznremlik 
a föhös és a szereplök beszédébe/nyelvébe. Az irónia a Sinistra körzetben 
a megjelenített világ megítélésének, „magyarázatának" látens, de a hallga- 
tás hátteréböl diszkréten ki-kicsapódó jeladása. Paul de Man Baudelaire A 
nevetés mibenléte címíí írására hagyatkozva mondja, hogy az irónia önma- 
gunk megkettözödése, megsokszorozása: „Tudaton belnli, két én (sel fl kö- 
zötti kapcsolat", melynek során „az ember megkiilönbözteti önmagát a 
nem-emberi világtól." " Az irónia — mondja Man, újra Baudelaire és Fr. 
Schlegel idézetein, kijelentésein okulva —„olyan hirtelen történésként jele- 
nik mcg, mely gyorsan, váratlanul, és egyetlen pillanat leforgása alatt megy 
végbe", s amelynek segítségével valaki: „egyszerre tud saját maga és vala- 
ki más lenni' ;„olyan váratlan, akár egy ,robbanás', az elbukás pedig egy 
pillanat múve".t 8  Jean Cohen szerint az irónia esetében „az állítmány épp az 
ellenkezö poláris terminus, mint amit a kontextus megkövetelne." 19  A — tud- 
juk, milyen étkezések (dermedt fött krumpli, hagyma...) ráadásaként fo-
gyasztott — denaturált szesz mint a regényszöveg groteszk eleme Nikifor 
Tescovina beszédében egy pillanatra e groteszken kíviili — csak virtuálisan 
létezö, a regényben jelöletlen —„normális" világ visszfényében mártózik 
meg („Kezdetben hányni fogsz töle..."). A nyelvi gesztus ugyanolyan hir- 
telen, gyorsan és váratlanul tör fel belöle, s ugyanúgy jelzi, hogy abban a 
pillanatban egyszerre tud saját maga és más lenni, mint amilyen hirtelen, 
gyorsan és váratlan Andrej Bodor egykedvú válasza is („Biztos"). Ugyan- 
ilyen ellentmondásos viszonyt kifejezö nyelvi alakzatok a hös-elbeszélö 
Andrej Bodor egyéb egykedvú mondatai is: „És nekem valami azt súgja, itt 
fog kikerekedni az életem' ;„Újabban nagyon bírom fegyelmezni magam" 
stb. Vagy amint új álnevére és névlapocskájára (dögcédulájára) tekint: „A 
fém máris melegedni kezdett a börömön. Tetszett is az új nevemböl az 
Andrej nagyon." A példák egyértelmúen utalnak az irónia azon nyelvi bra- 
vúrjára, kettösséget felszikráztató nyelvi erejére, miszerint az állítmány 
épp az ellenkezó poláris terminus, mint amit a kontextus megkövetel- 
ne. A kikerekedni, fegyelmezni, melegedni kezdett, tetszett igenevek és 
igék ha mondattani funkciójukat tekintve nem is állítmányok, de szemanti-
kai súlyú állítások, s benniik foglaltatik, egyetlen szempillantás alatt fagy 
beléjnk az elbukás ténye, e torz világba való bealakulás, belesimulás válla- 
lásának gesztusa, melyhez majd a regény késöbbi szöveghelyein (Andrej 
Bodor részéröl) a rendszer kiszolgálásának alamuszi vállalása járul. 
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Az irónia kancsalító kettössége sugárzik Nikifor Tescovina egy regény 
eleji megállapításából is: „Ez a táj vonzza a hozzád hasonló embereket. Aki 
egyszer elindult fölfelé a Sinistra mentén, meg sem áll Dobrinig" — mondja 
Andrejnek. Sinistra mint vonzerö és célképzet majd groteszk és ironikus 
módon leplezödik le abban a kontextusban, amit e világ egésze a regény- 
szöveg késöbbi részleteiben kínál. 

A regény szövegén beliil kiilönösen hangsúlyos szerepet kap Coca 
Mavrodin gyilkos iróniája. Az ezredesnö Severin Spiridon öngyilkossági 
kísérletének meghiúsítása — Severin megmentése — után ezt mondja Andrej 
Bodornak: 

„— Arra kértem, vágja le. Nem pedig arra, hogy csókolózzék vele. 
Hogy jut ilyesmi az eszébe? 

— Csak megpróbáltam. 
— De hát föltámasztotta." 
Amikor pedig a nyugalmazott erdökeriilök megmérgezésére indulnak, 

ezt mondja: 
„— Beteglátogatóba késziiliink. (...) Köriilnéziink egy kicsit a Kolinda- 

erdön, ahol a nyugalmazott erdökeriilök laknak. Úgy hallottam, nincsenek 
valami jó börben. Söt ami az egészségiiket illeti, csak a legrosszabbakat 
mondhatom. Lássuk, mit lehet tenni értiik." 

A regény ezen egész epizódja/fejezete Coca Mavrodin gyilkos iróniá- 
jának természetrajzát kínálja. Önmaga ellentétét jelenti a tény, hogy a nyu- 
galmazott, beteg erdökeriilöknek két napra még elegendö lesz az élelmiik, 
hiszen „többre most már nem is kell"; felgyújtásuk után pedig az ezredesnö 
így szól einbereihez: „Mind megsnitek a bacilusok." 

Andrej Bodor iróniája többnyire alamuszi, egykedvú, közönyös, ám 
visszafogottságában is sistergö. Amikor Aránka Westint szemrevételezi, Vi- 
li Dunka nézöpontjának saját gondolataiba iktatása vált ki iróniát: „Hátára 
kétrét hajtott vastag gyapjúkendö keriilt, csiicske fenekéig ért, két szárnya 
combjára simult, amelyet Vili Dunka cubáknak nevezett." Ugyanakkor Bé- 
la Bundasian és Connie Illafeld fellángoló szerelmének beteljesnletlenségre 
ítéltetettségét fájdalmas iróniával szemléli: „Egy ilyen szerelemnek persze 
hogy titkos utakon már közeledett a vége." Míg azonban a regény elején ön- 
iróniája legfeljebb deríís humorként hat („Elvira Spiridon lábát a kezemben 
szorongattam, és ha valaki akkor megpillant, azt hiszi, éppen bemutatkoz- 
tam neki."), a míí vége felé — pl. Elvira Spiridon hajának és szörzetének le- 
nyírása után a szerzö-elbeszélö beszédébe beszíírödö nézöpont a körzet vi- 
lágába besimuló Andrej Bodor kaján iróniáját szemlélteti („Azért 
elképzelte, némi lepetés öt [ti. Severin Spiridont] is éri majd, amikor izzó 
fenyötobozok éles fényében térdel, szemben Elvira Spirodon csupasz hasá- 
val, szemben a meztelen valósággal." 
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Az irónia a regény egyéb szereplöinek beszédében is fel-felszikrázik: 
Elvira Spiridon iróniája naiv, korlátolt, butuska, félszeg („hamarosan min- 
den porcikáját végigpuszikálom. Hogy aztán ne érjék meglepetések. — Ott 
puszikál végig az úr, ahol akar" — mondja Elvira.); Béla Bundasiané — aki 
egyébként is a regény egyik legtragikusabb figurája — fájdalmas („Nincs 
senkim kívnled" — mondja Andrej fogadott fiának, s erre Béla Bundasian 
azt feleli: „Borzasztó."); Titus Tomoioaga iróniája éles és okos — már-már 
egzisztenciális mélységekig szántó (Andrej megjegyzésére, hogy Connie 
Illafeld még a nevét sem tudja, ezt válaszolja: „Nem lehet az olyan rossz."). 

Az irónia kiilön rétegét alkotja a sinistrai élet groteszk megnyilvánulá- 
sait fásult naivitással elfogadó körzetlakók megjeflenítése. Miután hatósági- 
lag kihirdetik, hogy a járvány elmarad, s oltásra nem lesz sziikség, Andrej 
Bodor mint hös-elbeszélö lgy tekint végiga körzet lakóin: „Jó hír volt ez, 
szétszéledtek az erdökeriilök, a hasonszörií vadócok, szinte lábujjhegyen, a 
megkönnyebbnléstöl kicsit zavarodottan." 

Kiilönösen hatásosak az egy másféle — csak utalásosan létezö — (nyu-  
gati) világ visszfényét lakonikusan, robbanásszerííen a szövegbe lebbentö, 
s ezzel röpke nevetést kiváltó ironikus motívumok: maga a Dobrin City el- 
nevezés, az a tény, hogy a körzetben „nem divat a hajfestés", vagy az „a 
több kevesebb" Iogikájára rájátszó, elsuhanó, leheletnyi mozzanat, amikor 
Béla Bundasian az önfelgyújtásához vásárolt benzint a nevelöapjától kapott 
dollárban fizeti ki: „A visszajárót hazai fémpénzben kapta, a rengeteg apró- 
val színnitig telt most valamennyi zsebe." 

Mivel a regényben kevés politikai természetú célzás hangzik el, s az a 
bizonyos forradalmi elökésziilet is csak érintöleges, elhallgatásos, knlön 
nyomatékot kap az a történetdarab, amikor Borcan ezredest Coca Mavrodin 
váltja fel. Andrej ezt így kommentálja — ironikusan: „Igaz, alighogy átvette 
Puiu Borcan halála után a dobrini erdökeriiletet, egy s más máris megválto- 
zott. A változás szelei lobogtatták szerte a faluban azokat a kicsi papírsza- 
lagokat, amolyan személyre szóló idézöket, majdhogynem magánleveleket, 
amelyeken engem név szerint újra meg újra az erdöbiztosi hivatalba ren- 
delt." 

Míg a regényben a groteszk esztétikai kategóriája az össze nem illö 
elemek egymáshoz rendelésével a való és a látszat, a reális és az irreális, a 
valóság és a fantasztikum határvonalait ostromolja, az irónia nyelvi alakza- 
tai egyrészt az írói-elbeszélöi kívúlálláson, másrészt a sinistrai életelv „tö- 
kéletességének", szigorú rendjének zománcán iitnek finom rést. Az irónia 
azzal, hogy „az elutasítást az elfogadás gesztusa mögé rejti", „a tagadást ál- 
litás formájában fejezi ki", „egyszerre feltételezi (...) az értékek megfor- 
dulásáY' Z°. A regény szereplöinek beszédében fel-felcsillanó irönia követ- 
keztében az elfogadás mögött látensen felsejlik az elutasítás, az állítás 
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mögött a tagadás. Olyasféle minöségek, amelyeket pi. Mustafa Mukker- 
man, a napos dél felé tartó kamionsoför — az egyetlen kíviilálló és szabad 
hös — nemcsak szabadon,, de a maga szabadságában lubickolva harsányan 
képviselhet (1. Kent, Haribo gynmölcszselé, Kinder-tojás, behajlított 
könyékkel való köszönése, óriási meztelen testével való, szemérmetlenúl 
otthonos forgolódása). A körzet szereplöi esetében a szabadságnak a tortú-
rák közönyös elviselésén túlra mutató jelei egészen aprók, diszkréten vil- 
lannak fel, textuálisan is rövidre fogottak — azaz visszafogottak. E látensen 
megbúvó jelentésrétegek a Sinistra körzet mai, közép—kelet-európai olva- 
sója számára vigaszt nyújthatnak a„Sinistra nostra" elviseléséhez — felsza- 
badíthatják benne a tragikum elviselésének egyetlen lehetöségét: a gro- 
teszk, ironikus, ám okos nevetést. 
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GROTESQUE AND IRONY IN ÁDÁIVI BODOR'S NOVEL, 
THE SINISTRA DISTRICT 

Ádám Bodor's novel Sinistra körzet (The Sinistra District) is imbued 
with mysterious oppositions, dualisms and ambivalences. Discords immer- 
sing into each other increase and accumulate in two intrinsic ranges of the 
text: in the grotesque and in the irony. It is these two stylistic figures 
through which the layers of latent meaning get unfolded and make the reader 
of the Bodor novel burst out in a grotesque and ironic, yet sensible laughter. 
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A JELENTÉS TÉRVILÁGA 

FARAGÓ KORNÉLIA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

A Sinistra körzet jelentésképzö potenciáljának feltárásakor már a cím 
jelzései szerint is egy erösen strukturált térnek kell központi szerepet kap- 
nia. A cím komprehenzív erejú térformát jelöl: szöveg és cím, cím és szö- 
veg kölcsönös megragadottsága teljeskörú. A térszempontú értelmezés a 
teresiilés narratológiai jellemzöit, a lokációs szemléletet, ezen belnl is a 
helyteremtés jelentéskonstituáló erejét és súlyát, a spaciális grammatika ter- 
mészetét vonhatja hatókörébe. A kritikai recepció és néhány tanulmány is e 
kérdéskörre irányítja a figyelmet: „Ha megpróbáljuk megragadni Sinistra 
körzet világának néhány jellemzö vonását, az elsö és egyik legfontosabb 
elemnek a helyszínrajz ;  a történések tere látszik"'; Sinistra a megtestesiilt 
„rossz helye", „a határok, az elszigetelés tanterepe" 2 ; a táj a címszereplö, a 
tér többértelmú, a tájkép anamorfotikus 3 ; a térség a lét tárgyiasulása, a Sin- 
istra lét-körzet, a regény lét-topográfia 4  stb. 

A szövegszegmentumok iterációja mint az epikai világ megalkotá- 
sa c. tanulmány' az ismétlés fogalmával jellemzi a Sinistra körzet szöveg- 
világát. A nyelvi-narratív megformáltságot jellemzö ismétlést a rövidebb- 
hosszabb szövegrészletek, az állandó jelzök, és nem csupán a motivikus 
szerkesztés szintjén vizsgálja, mert a„motívumok és iterált szövegelemek 
átfedése nem teljes". Amire viszont nem helyezödik hangsúly, bár szerke- 
zeti jelentéstani szerepe szintén jól kirajzolódik, az a szituatív ismétlödés 
múködése. Az elbeszélést átszövö szituatív ismétlések teremtette koheren- 
cia jó alapot biztosíthat az átfogó térszempontú értelmezésnek. (Andrej Bo-
dor háromszori megérkezése pl. már szituatív ismétlésként jellemezhetö az 
azonosság a másságban logikája szerint.) Ugyanis a mú fö karaktervonása, 
a nem-identikus iteráció, a szituatív formaelemekre is kiterjed. Ha a szituá- 
ció (a történet alapegységeként változó viszonyrendszer) alaptényezöi kö- 
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znl a tér-összetevöre figyeliink a következö szituatív szerkezeteket emelhet- 
jiik ki: indulás, útonlevés, megérkezés, várakozás, szemlélödés, találkozás 
vagy pl. a halálhelyzet. Ezek között vannak kommunikatív szituációk és 
olyanok is, amelyek az individuum-kapcsolatokat kiiktatják. A szó általá- 
ban kommunikatív teret kíván, a jelenlévöt jelzi, a jelenlévöhöz fog, kíván 
eljutni. Az útrakelés, a térbejárás sokszor a szó kontextusának kiépítését cé- 
lozza. A konvergáló horizontok összekapcsolásának eszméje, a konvergen- 
cia jelenségét mutató alanyok összekapcsolásának eszméje teremt rendsze- 
resen ismétlödö helyzeteket. A szituatív alakzatok kimozdulással, 
elmozdulással, térbejárással, térbelátással egybentartott sora, a mozgástar- 
talmakat hordozó analógiák a folyvást teremtödö, nyelvként múködö térbe- 
liség részei. A tér sohasem jelenik meg teljességében, ezért a teresnlés köl- 
csönvett terminusa Derridától: „a teresúlés se nem tér, sem nem idö", 6  a tér 
élö létének permanenciában teremtödö valósága. 

A tér élö létének gondolata, a történö tériség mutatkozik meg a dina- 
mikusan koncipiált leírásokban is. A tértörténés nem a melléknévi forma 
dominanciájában, hanem az ige vagy a melléknévi igenév vizualitásában fe- 
jezödik ki. Néhány példa csupán: „rohanó ködöktöl elfátyolosodott" (Bp., 
1992, 48), „a behavazott tetöket akkor öntötte el a nap" (65), „fölkerekedett 
a szél és felhöket görgetett át a tisztáson" (61), „a tél azokban az órákban 
ereszkedett lefelé a Pop Ivan lejtöin" (54), „a szorosra a tél homálya eresz- 
kedett" (47). Folyamatként létezö leírószféráról, a leírószféra eseménysze- 
rúségéröl, paradox módon a folyamatként megmutatkozó állapotról kell be- 
szélnúnk. A tér létmódjában idöbeli, folyvást teremtödö karakteríí 
jelentésképzödés. Összefiiggésben azzal, hogy az alany, az alanyok, világ- 
beli státusa (az idegenség alapfogalmához kötödöen) tranzitórius, állandó 
mozgásban megfogalmazható. A térbejárás, térbelátás eseménykeretében 
kirajzolódó, sokszor elbeszélt vizualitás, a narratív mozzanatokat sem nél- 
ktilözö leírásban mint a látvány nyelvi létesnlési formájában ölt testet. A le-
író beszédperspektívának a narráció menetébe való klasszikus bevezetési 
módja tipikus helyzetek kialakításával történik. „Ilyenkor jelennek meg az 
elbeszélés és leírás találkozásánál mint a szemléletváltás jelzései a nézést a 
szemlélödést kifejezö mondatok... Ezek elhatárolják a leíró részleteket az 
elbeszéléstöl és be is kapcsolják abba."' Itt emlékeztetek Slawinskinek s le-
írásról szóló tanulmányára mely szerint a tipikus helyzetek az utazás, a 
megtekintés, ismeretlen köriilmények közé helyezés, valamint a látogatás, a 
séta, leskelödés az ablakból. Mindehhez kapcsolódik még olyan szubjek- 
tumargumentumok tételezése, melyek „professzionálisan" múvelik a mód- 
szeres megfigyelést, térbejárást. A tér szituatív megtapasztalása egziszten- 
ciális lényegiikböl következik. Nem poétikai véletlen, hogy a 
térjelentéseknek központi helyet biztosító Sinistra körzet ilyen értelemben 

39 



iskolapélda, a helyzetek és professziók valóságos tárháza. Hiszen a leírás 
mint érzékelés-idézet a következö szemléleti alanyokhoz kötödik: pályaör, 
utász, útkaparó, erdöbiztos, hegyivadász, erdökeriilö, erdei gynmölcs-gyííj- 
tögetö, átutazó idegen, vándor, utas, ismeretlen stb. Eklatáns helyzetmegje- 
lölésként túnik fel pl. a terepszemle, a szemrevételezés. Szemléleti helyek:. 
magaslat, kilátóhely, hegyhát, magasles, mind a perspektivaszélesítés vizu- 
ális térlehetöségei. (Nem maradhat említetlennl a távcsö, a messzelátó mint 
a humán láthatóság felerösítésének eszköze.) Ilyenkor a térvilág horizontá- 
lis hangsúlyozottságát vertikálissal cseréli fel a regény. Csak mellékesen 
jegyzem meg, hogy a vertikalizmus „gyözelme" egy ironikus önmegszólí- 
tás térmetaforájában valósul meg: „Mit akarsz még? Hiszen mindent elér- 
tél. Heversz elnyúlva, Elvira Spiridon bársony fenekével az öledben. A te- 
töre érkeztél fiam." (64) Egyébként az érzéki által a közelségi viszony ölt 
testet. Az érzéki mint a közelség eseménye megteremti az érintés terét. 

Az elbeszélés sokszor egyszerre szól a tértapasztalási mozzanatsorról, 
erulek metaélményéröl, söt a megfigyelö megfigyeléséröl is. A szemlélö is 
szemlélt, sugallva nincsen olyan perspektíva, amely mögé ne lehetne lépni, 
amelyre ne lenne rálátás, nincsen olyan perspektíva, amelyre ne nyílna egy 
másik. Nem ritka a párhuzamos látószögú vizualitás sem. A Sinistra kör- 
zetben a tér hangsúlyos szerepénél fogva a leírószféra hatványozottan hat 
ki a mú tematikai-kompozíciós felépítésére. A narráció a leírással mint a te- 
ret reprezentáló kifejezésmóddal knlönbözö módokon kapcsolódik össze. A 
dinamikusan koncipiált leíró szférában, a váltakozó jellegú mondattartal- 
mak a leíró elemek olyan alacsony szintú megjelenési formáját mutatják, 
amelyek narrációelméleti megnevezése a leíráskezdemény illetve a 
szórványleírás. $ Bodor Ádám, bár a regényben a locus amoenus és a locus 
horridus kettösségének szép példáira lelhetiink, a kifejezett és koherens 
leírás 9  típusából szinte nem építkezik. Tulajdonképpen ezt a leírástípust hi- 
ányolja és az elöbbiek meglétét regisztrálja Tordai Zádor amikor részleges 
látványszilánkokról beszél: „Bodor Ádám regényénél kiilönös módon az 
nehezíti a megértést, hogy a természet a szövegben mindig csak feloldva és 
kis részletekben jelenik meg (...) Bodor Ádám inkább a részleges képek fo- 
lyamatos szálaival szövi át a regény (...) a természeti képek úgy símulnak 
bele a mesélésbe, mintha nem is volna önálló létiik." 10  A bejárt térelemek 
többesszáma (grammatikai hasonlóságon alapuló ismétlés) kifejezetten fo- 
lyamatos történésre utal, az eseményszerííség kontinuitását jelöli: „könnyú 
léptekkel szelte át a lejtðket" (7), „a fakó réteken iépdelve" (9), „lassan 
ereszkedttink a szerpentineken" (53) „bukdácsolva haladt át az ázott réte- 
ken" (53), „egy férfi haladt át a hófoltos, sáfránytól, kikerícstöl tarka tisz-• 
tásokon." (121) A térelemek folyamatosan következö egymásutániságát, 
sokaságát érzékeltetö mozzanat, a végtelenség, a beláthatatlanság, a határ- 
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talanság, a gáttalanság képzetét keltheti. Végpont nélkiili, végtelenbe futó 
jelentésiik iitközik azután a határ fogalmával, hogy végiil szinte céltalan 
mozgásként csituljanak el. A mozgásfolyamatban egymásbaszervezödö fel- 
színi, domborzati térelemek a többeslét mozzanatában látszólag kitágítják a 
teret. Voltaképpen azonban jellegzetes fesznitségi tényezöként a végtelení- 
tés lehetöségének a hiány-voltát érzékeltetik. Az állandó mozgás folyton- 
folyvást átfókuszálva a teret, érvényesíti a kötödés-eltíínés ritmusát. Az út 
igen kiilönleges térélmény. Nem hely, hanem keresö mozgás. Ezért a tér 
többek perspektívájából az út alakját ölti. Az utak sajátságos izovon- 
alakként hálózzák be a Sinistra terét és eseményszerúen közvetítenek a he- 
lyek között. Az útrakelés, á térben való mozgás, a szereplö relatív-voltának, 
az aktuális léttér kontextusából való kiszakíthatóságának — a halálnak, s 
ugyanakkor pedig egy tágabb és szabadabb szférába való átkeriilésének le-
hetöségként való felvillantása. 

Távollétében a nyom örzi a létet. A nyom a távolság jele, aki nyomot 
hagy az távolságot teremt. A nyom a távollét jelenléte. Levinas" megfogal- 
mazásában: „A nyom a tér belépése az idöbe, az a pont, ahol a világ egy 
múlt felé, egy idö felé elhajol." Mivel a Sinistra körzet szereplöinek idö- 
beli létezése (néhány kivétellel) nem fiízödik egy másik, egy korábbi idöbe- 
liséghez, azaz nem tekinthetö a történeti dimenzió szerkezeti alapelemének, 
az elhajlás íve az elbeszélés idején belúl marad. „Lenni, a nyomot hagyni 
értelmében, annyi mint elmúlni, elmenni, eloldódni... A nyom tehát maga a 
lét eltörölhetetlensége lenne, a lét mindenhatósága minden negativitással 
szemben."'Z 

Amiröl még hasonló értelemben említést kell tenni, az a távollevö je- 
lenléte az iizenetben, a csomag formájú kúldeményben. 

Andrej Bodor a hatáijelentésre tekintve látja be önmagát. A határfoga- 
lom az innen és túl vonatkozásaival strukturálja az egzisztenciális teret. 
Minthogy a Sinistrán beliil nem nyílnak távlatok, ktilönösen nem a végtelen 
és teljesség távlatai, Andrej Bodor tudatában az emberi lét távlatai a hatá- 
ron túlra mutatnak. A Sinistra körzet a határjelentésben mutatja meg a leg- 
világosabban, milyen az az emberi létmód, amely láthatóvá teszi az alapve- 
töt: a közelség és a távolság egymásbakulcsolódásait. A térszerííen 
strukturálódó lét ritmusa a közeledés-távolodás, az érkezés-távozás, a talál- 
kozás-szétválás sokszorosan ismétlödö játékában nyilvánul meg. A látcsö- 
ves megfigyelés motívumakörébe visszatérve idézem Tordai Zádort, aki a 
kinagyított és közel hozott részletekröl beszél: „A táycsö egyfelöl nézve át 
rajta, közel hoz és nagyít, másfelöl viszont kicsinyít és távolit. Ez a kettös 
játék hozhatja közös nevezöre a természeti képek megidézését és a történe- 
tek elmondását." " A közelség-távolság teremtette dinamikus-poláris for- 
máltságot mindvégig megtartó poétika nem csupán a tér jelentéseiben válik 
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nyilvánvalóvá, az idö is valaminek valamihez való közeiedéseként, illetve 
valaminek valamitöl való távolodásaként mutatkozik meg kiilönösképpen a 
várakozás helyzetében. A temporális és a spaciális távolság egybe nem esé- 
se bizonyos helyzetekben, újra csak a közelség-távolság probléma bonyo- 
lultságát tiikrözi. (Béla Bundasián a közelben él mégis öt évnyi távolságra, 
merthogy a határ révén a közellét egyben távollét is.) 

Mindebbe belefonódik a halál mint az egyediili határnélkiili jelentés. 
A halálban megszíínnek a kiilönbségek és határok, az utak és más nem-he- 
lyek. I-Ielyszerúen megfogalmazódni a halálban: a mögöttes narratíva nyel- 
vén ez az identitás territoriális rögzíthetöségének jelentéskörébe illeszkedik. 
De az így megmutatkozó helyként való létezést Derrida Schibboleth-beli 
mondatából kiindulva — is értelmezhetjiik: „Csupán a halál tudja uralni az 
idöt és a zsidót megismertetni a térrel." Borcan ezredes holtteste mint he- 
lyet adó hely nyer jelentést: „szájában már egy madár fészkelt" (10). Gon- 
doljuk csak végig, mit ír Bachelard a fészek toposzáról térpoétikájában. 

A jövöre fiiggesztett tekintet, a várakozás aktusa sajátos idöérteime- 
zést testesít meg. Az eljövendöre vonatkozik, arra az idömóduszra, amely 
távolléttel bír és a változás lehetöségébe való beállítottságban nyilvánul 
meg. A várakozás több mint egy lehetöség szubjektív kivetiilése: általa lét- 
dimenzió jelenik meg. Olyan dimenzió, amely egyszerre összeköt és elvá- 
laszt. A Sinistra körzetben a változásra irányulás momentumában erösöd- 
nek fel a várakozás-helyzet térjelentései. Andrej Bodor keresi neveltfiát (a 
térben utána jár), azért szeretne vele találkozni (térben jelenlevöként tudni 
öt), hogy átszöktesse a határon (hogy térben máshol tudhassa). A várako- 
zás, a keresés, a találkozás ugyancsak felveti a jelenlét és távollét a közel- 
ség és távolság kérdését vagyis az orientált tér fogalmában gondolkodik. Az 
orientált tér az egymáshoz közellévök és az egymástól távoliak viszonyla- 
taiból, egymásrautaltságából keletkezik, létesnl. Az emberi lét feltételezi az 
orientált teret, az ember lényegileg a közelség és távolság létezöje. Életének 
bármely pillanatában a halál a legtávolabbi esemény, bármennyire közeli is. 
A közelség és távolság konstituálta térjátékkal Bodor Adám átépíti a tuda- 
tunkban hagyományosan élö messiási várakozás helyzetét, amelyben a sza- 
badítót távollevöként, azaz Eljövöként, Eljövendöként éijiik meg, ami közel 
van, az a várakozó messiási reménysége. A Sinistra körzet kivezetési kon- 
cepciójában, az exodus lehetöségének feltárulásában a szabadító várja, re- 
méli, hogy megadatik neki: messiási aurában léphet fel. A megszabadítan- 
dó reménysége, vágyakozása viszont nem jelenlévöként része a kivonu- 
lás-témának. „Abban reménykedtem, a végén csak ráakadok, és talán egyiitt 
távozunk a napfényes Balkánra." (63) A hagyományos megváltás-proble- 
matika módosításra kerúl. Itt a szabadító él a keresés, a késziilödés, a vára- 
kozás móduszában, fesziiltségében, miközben ebböl a világból az ember 
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egyik legsajátabb lelki érzékelö képessége a hit s vele a megváltásvágy ki- 
szorult, talán sohase is volt jelen. A regény egy, a szabadító nézöpontjából 
megfogalmazott térvonatkozású azért hogy összefiiggésre épiil. Andrej Bo-
dor ittléte mint lét-képesség valaminek a kedvéért van: azért költözött az 
északi hegyvidékre, hogy Bela Bundasiánt elvigye innen. A meghiúsulás, 
az elutasítottság („Csak nem képzeli, hogy magával megyek. Itt maradok.") 
(75) története, a megváltás érvényesiilésének lehetetlensége a próza halvá- 
nyan allúzív világérzékelésére vall, a megváltó jelenlétének, a világba való 
belépésének, örök antinómiáira, az adottságok béklyóiba való belevetett- 
ségre utal. („Hiszen most már magais közéjnk tartozik. Másként nem lehet- 
ne itt.") (77) A megváltás megvalósuási lehetöségeivel szembeni distancia 
kirajzolódása azt sugallja, hogy csupán a folytonos, soha be nem teljesnlö 
eljövetel tehet szert autentikus formára. A megváltó megtestesúlésének 
paradoxona, hogy maga is bezárul a jelenlét és a távollét összecsomózódott 
viszonylatainak köreibe. Ezért jelenléte a távollét perspektívájában fénylik, 
míg a távollét nélkiili jelenlét olyan relációkba kényszeríti, mely autentikus 
lehetöségeit megsziinteti. 
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THE SPATIAL WORLD OF MEANING 

This paper analyses Sinistra körzet (The Sinistra District) by Ádám 
Bodor from the spatial approach. It considers the narratological features of 
espacement and the locational aproach, and within it the constitutive power 
and importance of location for forming meaning and the features of spatial 
grammar. 
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UTAZÁS (WEISZ GIZELLÁVAL) AZ IDÖBEN 

A részleg — novella és film 

GEROLD LÁSZLÓ 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Bodor Ádám prózájában knlönösen fontos szerepe van az idönek, amit 
az a puszta, nem csupán formális tény is tanúsí(ha)t, hogy számos novellá- 
ja, kivált Az Eufrátesz Babilonnál címti kötetben, melyben A részleg is ol- 
vasható, az idö meghatározásával, kijelölésével kezdödik; novellaindításait 
vagy az idö jelölésére legalkalmasabb határozó- és mutatószók (azon, ami- 
kor, amióta, akkor), vagy „pár napoY'-, „egy délelött"-, „egy szeptemberi 
reggelen"-szerií, idöre utaló szókapcsolatok használata jellemzi. 

A részlegnek, melyben az író nem csak a történés idejét határozza meg 
a novella legelején („Aznap, amikor útnak induL.."), de melynek föszerep- 
löje maga az IDÖ, ilyen szempontból az ópuszban megkiilönböztetett helye 
van. 

A részleg alapfokon az idöröl szól. Ezt szeretném dolgozatomban, el- 
sösorban a novella, s részben a filmváltozat alapján kifejteni. 

Annál, ami Weisz Gizellával történik, míg a városi térvezöirodából a 
kráter mélyén levö kétszemélyes, cölöpverö „nzemig" jut, fontosabb az idö, 
amelyben Weisz Gizella utazása lezajlik; s nem csak a társadalmi-politikai 
szituáltságra utaló valós, történelmi idö, hanem az úgynevezett belsö idö. 
Söt megítélésem szerint Bodor novellája elsösorban erröl, csupán az ember- 
ben létezö, mérhetetlen idöröl szól. Erre mutat az az írói eljárás, hogy A 
részlegben egyetlen idö létezik, a soha véget nem érö jelen, illetve hogy a 
novella minden szereplöje, helyszíne, tárgya, kelléke ennek a belsö idönek, 
melynek mértékegységét Szent Ágoston a lélekben véli, a szolgálatában áll. 
Számomra Bodor Ádám novellája azt a titkot tárja elénk, hogy lesz meg- 
annyi valóságelemböl teljes bizonytalanságot jelentö felismerés, hogy ala- 
kul át Weisz Gizellában mindaz, ami vele történik (utazás, találkozások, 
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megalázó gesztusok, szavak, tekintetek) tudattartalommá. Hogyan tudato- 
sul benne az, amit idöbevetettségnek nevezhetnénk, jelezvén így az emberi 
lét kiszolgáltatottságból adódó feloldatatlan drámaiságát. Ha nem tíínne túl 
olcsónak a hirtelen felötlö párhuzam, azt mondanám, a Bodor-novella állan- 
dó jelenideje a lét elviselhetetlenségét példázza, mal a knlönbséggel, hogy 
semmiképpen sem illik hozzá a Kundera-regény címében levö jelzö („köny- 
nyú"), mivel Bodornál legfeljebb Weisz Gizella részlegbeli sorstársa, a 
„vagy valamilyen Öcsi, vagy valamilyen Petya nevíí férfi" életfilozófiájá-
nak —„Túl akarom élni azokat, akik ideknldtek" — lehet, bár nem tudni, van- 
e értelme. Az utazás folyamatos jelenideje a végállomásra, a részlegbe érés- 
sel nem szíínik meg, hanem végtelen jelenidövé tágul. Amikor a novella 
zárójelenetében „Weisz Gizella öldét combja közé fúrja, összekucorodva 
fekszik vackán az álom határán lebegve", miközben a mellette fekvö „Öcsi 
vagy Petya nevíí férfi — ki nem tud a nöhöz émi, míg nem felejti el a nem- 
rég távozott Buckó urat — fojtott hiippögését hallja", csak látszólag szíínik 
meg az idöhöz való viszony, amiröl a novelláskötetröl értö kritikájában Ba- 
lassa Péter ' ír, hangsúlyozva a megszíínés látszatjellegét, valójában az idöt- 
lenség ideje kezdödik, ami ellen kizárólag belenyugvással lehet védekezni: 
,,... most már így lesz egy darabig", tudatja olvasóival a novella befejezö 
mondata. Meddig? Erre felelni, nem a novella dolga. 

Bodor Ádám novellájának tárgya is, föszereplöje is az idö. 
A részlegben minden és mindenki az idö, pontosabban a kitartott jelen 

fiiggvényeként létezik. A jelen megsziinteti a múltat és elképzelhetetlenné 
teszi a jövöt. 

A részleg említett örökös jelenidejúségét legszembetíínöbben a narrá- 
ció igeideje bizonyítja. Attól kezdve, hogy a novella elsö mondatából érte- 
snlúnk róla, hogy Weisz Gizella „útnak indul" és a„nagy Onaga elvtárs mé- 
lyen a szemébe néz", mialatt „Hernyósan hurkás szájával savanykásan 
mosolyog" s„egy kicsit megemeli a pezsgöspoharat", ami egyszersmind 
Weisz Gizella knlönös utazásának kezdetét is jelenti, minden epizód a köz- 
léssel egyidöben történik. Míg Weisz Gizella „eltúnik a kapualjban", hogy 
elkésznljön az útra, a;,soför befarol" a fa alá, „és kikapcsolja a motort". A 
lakásban Weisz Gizella „csomagol", végnl „lábára húzza sziirke halinacsiz- 
máját, fejére fehér kendöt köt", s„kinéz" az ablakon. Mielött „kilép" a la- 

kásból míg „nézi magát a tiikörben, végigsimít arcán, saját szeme közé néz", 
s,fólemeli a kagylót", majd „kihúzza" a lámpadugót, „elol ja" a villanyt, 
és végiil „bezárja maga mögött az ajtót". A folyosón még „bekopog" a 

szomszédhoz, aki a párás iivegen tenyérnyi „rést törölget". A soför „kinyit- 
ja" a kocsi ajtaját, „indít, kihajt az utcából, rákanyarodik a sugárútra". S így 
tovább a vonaton, átszálláskor a csomóponton, ahol Weisz Gizella a vágá- 
nyok között „baktat", a csarnokban pedig „újságot vesz", majd a buszhoz 
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érve, mely rá „várakozik", elköszön titokzatos útitársától, „a kalapos férfi"- 
tól, és tovább az elsö telepen, ahol a mosdöból visszatérö Weisz Gizella azt 
látja, hogy a telepvezetö az ö táskájában „babráP', azután másnap a járgá- 
nyon, ahol nö létére ö is „beiil a hajtókar mögé" és „evez"... (kiemelések G. 
L.). De folytatódik a narráció jelen ideje a részlegre való megérkezésig, s 
ott is, végestelen végig, az az érzésiink, a novellát lezáró pont után is. A je- 
len idö annyira meghatározó közlésformája Bodor Ádám novellájának, 
hogy közegében az olyan szavak, mint a „majd", a „lesz", a „fog", az 
„amíg", sem a jövöre utalnak, hanem a jelen egy késöbbi pillanatára, szaka- 
szára. Az idö és elbeszélés viszonyát vizsgáló Paul Ricoeurre 2  hivatkozva 
mondhatjuk, a narratív artikuláció megnöveli az idö novellabéli értékét oly- 
képpen, hogy a nyomatékosan alkalmazott jelen idö az utazás 
végnélkúliségével egyntt a semmi felé való utazás drámaiságát is érzékelte- 
ti. Az olvasás pillanatával egyidöben történö események a dráma jelenide- 
jííségének erejével hatnak. 

De a novella nyelvi közege határozza meg a szereplök és a helyszínek 
meg a tárgyak kiválasztását és ábrázolását is. A részleg szereplöi, fiiggetle- 
niil attól, hogy — mint Weisz Gizella, aki kénytelen hamar ráébredni arra, 
hogy vezetöi kinevezése csak névleg jutalom, valójában számtizetés, mint 
„az Öcsi vagy Petya nevíí férfi", kit Weisz Gizella a részlegben talál, s ki 
számára félreérthetetlenné teszi, miért keriilt oda („Magát azért kúidték ide, 
hogy gondolkozzék rajta, miért is kúldték ide."), vagy mint a részlegböl tá- 
vozó vezetöelöd, Buckó, kit egykor Potra doktor néven ismertek (róla a 
filmböl tudjuk meg, hogy a fordulat elött az egyetemen tanított), mint ezek 
valamennyien — áldozatok, vagy mint a többiek — a„nagy Onaga elvtárs"- 
tól kezdve, ki az idö végtelenjébe indítja Weisz Gizellát, a terepjáró soför- 
jén, ki az állomásra szállítja és ott megvárja, míg a vonat elindul, „a kala- 
pos férfi"-n, ki a vonaton kísérötársa, az irodavezetökön át, kik miközben 
kézröl kézre adják Weisz Gizellát, gátlástalanul megfosztják legszemélye- 
sebb holmijaitól (melltartó, szappan, könyv, halinacsizma, söt alsónemújé- 
böl is kitépik a Dior-feliratú címkét), egészen a járgányosokig és a legtöbb 
megértést, emberséget tanúsító szénégetö szekeresig — eszközemberek, ki- 
vétel nélknl a létiiket meghatározó idö által vannak, lehetnek. Azzal a kn- 
lönbséggel, hogy míg az áldozatok megszenvedik az idöt, addig az eszköz- 
emberek, mivel nem érzik saját böriikön az idö bélyegét, megelégedve a 
számukra nyújtott minimális létfeltételekkel, beleértve a hatalom gyakorlá- 
sának ilyen-olyan lehetöségét is, talán boldognak vagy legalábbis elégedett- 
nek vélik magukat. Ezt vonja kétségbe az író azzal, hogy legtöbbjiiket név- 
telennl és kúlsejiik leírása nélknl szerepelteti, ha nem, akkor viszont 
undorítóak, mint Onaga elvtárs, vagy esetleg knlsejnk teszi öket felismer- 
hetövé, mint „a kalapos férfit — kinek —: mindkét keze felöltöje zsebébed'. 
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Inkább név nélkiiliek, s csak munkájuk, beosztásuk szerint említödnek (so- 
för, telep-, irodavezetö, járgányos, kantinos). Neviik van viszont az áldoza- 
toknak. A részleget elhagyó (Buckó vagy Potra doktor) és a részlegben ma-
radó („vagy valamilyen Öcsi, vagy valamilyen Petya nevú") férfinak két 
neve is van, amit úgy kell érteni, hogy az idö felismerhetetlenné tette öket, 
megfosztotta öket egyéniségiiktöl. Ebben az összefiiggésben egyfelöl sajá- 
tos, hogy Weisz Gizella kizárólag így, teljes névvel említödik: Weisz Gizel- 
la, soha másként (nem lehet Weisz Gizinek nevezni, mint az Élet és Iro- 
dalom 3  kritikusa teszi), másfelöl pedig óhatatlanul is felmeriil benniink a 
kérdés, ha majd egyszer ö adja át helyét valakinek a részlegben, emlékez- 
nek-e a nevére. Vagy fel sem ismerik, mint ö a részlegböl távozó Buckó 
urat, de nyilván aki vele fog találkozni, ugyanúgy megkapja a sziikséges 
felvilágosítást, mint ahogy ö megkapta Buckóról: „Most így néz ki". Hogy 
mi okból A részleg címú Bodor-novella Weisz Gizella mellett egyetlen tel- 
jes névvel szereplö alakja a szénégetö szekeres, Kuptor Jani, arra, megval- 
lom, nincs megbízható magyarázatom. Talán ö lehetne Kháron, az alvilág 
révésze, ki utolsóként látja a távozókat s elsöként a visszatéröket, s aki mint 
a.legmegbízhatóbb szemtanú, a leghitelesebb mesélö akár maga az író is le-
hetne, vagy a narrátor. (Ha esetleg így lenne, sajnálhatjuk, hogy filmválto- 
zatban a narrátor nem a szekerest tolmácsoló színész — Tóth Géza —, hanem 
Töröcsik Mari hangján szól hozzánk.) 

Ahogy az embereket, legyenek akár áldozatok, akár végrehajtók, kizá- 
rólag a jelen fogja köriil, jóllehet az elöbbiek éppen erröl nem akarnak tud-
ni, mint „az Öcsi vagy Petya nevú férfi", aki azt „suttogja szárazon" Weisz 
Gizellának, hogy „az órát nem kell többet felhúzni", söt el kell ásni, akik- 
nek tehát sem múltjuk, sem jövöjnk nincs, hozzájuk hasonlóan a novella 
helyszínei és a tárgyak is csak az adott idöben léteznek. Csak egy, pillanat- 
nyilag látható formájuk, arcuk van. A novella olvasása közben nem jut 
esziinkbe eltúnödni azon, milyen volt egykoron például a mosdó, hol a 
„kagyló poros és kérges, a csapok szárazon böfögnek", vagy a kantin, ahol 
a„szennytöl fénytelen asztal fölött csupasz villanyégö lóg". Csupán tudo- 
másul vessznk, hogy a helyszínek ilyenek, múltjuk felidézhetetlen, jövöjiik 
elképzelhetetlen. 

Minden kifejezetten a jelenidejííség hatását hivatott érzékeltetni. És ez 
ad kivételes drámaiságot Weisz Gizella idöbeli ufazásának. Mivel azonban 
a novellában a jelenidejíiség beláthatatlan, Weisz Gizellának az idö legfélel- 
metesebb dimenziójával, az idötlenséggel kell szembenéznie. 

A lét bizonytalanságánál pedig aligha van súlyosabb teher az ember 
számára. 

Ha viszont az idö ilyen fontos tartalmi és strukturáló szerepet játszik, 
mint Bodor Ádám novellájában a végeláthatatlan jelen idö, akkor hogyan 
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vihetö át A részleg más míívészi közegbe, átvihetö-e, s az átvitellel kap-e, 
veszít-e valamit az eredeti változat, s mit. 

A kérdés ez esetben nem költöi, lévén hogy Gothár Péter filmre vitte 
A részleget, s a film díjakat is kapott. Hogy joggal keltett figyelmet, azt 
nem szeretném, s nincs is okom elvitatni. Valóban letaglózó hatású alkotás. 

Ezúttal csupán az érdekel, hogyan fejezi ki, adja vissza a film a novel- 
la sajátos idöközegét, a permanens jelenidejnséget. 

A film , melynek forgatókönyvét a rendezövel közösen Bodor Ádám 
jegyzi, szövegét tekintve zömmel híven követi a novellát, melyet olvasva 
könnyen megállapítható, mit vehet át belöle a film, s mit nem. Bár eszköze 
a láttatás, a film aligha képes teljes mértékben visszaadni olyan szöveg- 
szegmentumot, melyet Reményi József Tamás „Önálló rövidnovellá"-nak 
nevez. Mint például azt, melyben az író, miután a telepvezetö kibetiízi a bu- 
gyi címkefeliratát, s közli Weisz Gizellával: „Akkor kitépjúk. Így.", követ- 
kezöképpen ír le: „És két ujja közé csípve, csuklója egyetlen mozdulatával, 
ahogy egy fogat vagy körmöt kell, kitépi a címkét az anyagból. Kicsit el- 
mosolyodik." A filmböl inkább a gesztus köszön vissza, mint az utalás, 
hogy a gesztus mire is emlékeztethet. Hasonlóképpen nem kell szá- 
monkérni a filmen annak a jelenetnek az ábrázolását, melyben a járgányban 
evezö Weisz Gizella pulóverén „lapockája köriil a gyapjú szörére (...) kiiii a 
pára, és iivegesen áttetszö gyöngyökben odafagy". És megjeleníthetetlen 
például a részlegben lejátszódó epizód úgy, ahogy az író elképzeli: „A pa- 
rázs omladozik, a szúrkén remegö pernye alól alig világlik. A távozó meleg 
csendjében néha a zacskó zizzen az ablakon, néha pattog a kihiilö kályha. 
És pattannak a gombok Weisz Gizella derekán, amint a ruháit oldozza". A 
flmbe csak az ezt követö kérdésszerú megjegyzés fér bele: „Maga vetkö- 
zik". És a hozzátartozó látvány. 

Idézhetnénk számos hasonló helyet Bodor Ádám novellájából, bár azt 
hiszem, elég céltalan kísérlet lenne ezeket a jellegzetesen novellisztikus 
részleteket a filmen számonkérni, annál is inkább, mert evidenciaként kell 
elfogadni, hogy az irodalmi míí alapelemét, a szót, a filmben a kép helyet- 
tesíti, s ebbe beleértendö az is, hogy olykor kevesebbet mond, mint a szó, 
olykor viszont többet nyújt. A részleg filmváltozatának kétségtelen erénye, 
hogy képi eszközökkel teszi hitelessé a novella hangulatát, ugyanúgy meg- 
rázó drámát „mesél el", mint a novella, ugyanúgy egy kiilönös utazás szem- 
tanúi vagyunk, mint olvašóként. 

Egy vonatkozásban azonban a film nem azonosítható a novellával, s ez 
éppen az a folyamatos jelenidejííség, amit a novella az igeidö szigorú betar-
tásával tudatosít benniink. Kúlönös, mert azt hihetnénk, hogy a film azzal, 
hogy láttat, akár a színház, egyszersmind jelenidejúsít is. Általában így van, 
de a hagyományos jelenidejúsítést ezúttal mintha kevésnek vélnék a film 
készítöi. 
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A filmet nézve nem érzem az örök jelenidöt, az idö beláthatatlan vég- 
telenségét, amit a novella sugalL Inkább csak egy történet játszódik le elöt- 
tiink, mely mögúl hiányzik az a bölcseleti háttér, ami a novellát „megeme- 
li". Miért? Azt hiszem, azért, mert a film konkrétabb akar lenni, mint 
sziikséges. A megjelenítés eleve konkrétság, de ezúttal ezt némileg eltúloz- 
zák. 

Mirö1 van szó? 
A balladai szííkszavúsággal megírt novella filmen valóban igényel né-

mi kiegészítést, sznkséges a helyzetek, a szereplök pontosítása. Igen hatá- 
sos, filmszerií az a jelenet, melyben a járgányhajtó partner szemével szinte 
felnyársalja a vele szemben nló Weisz Gizellát, majd hirtelen kinyílik a kép, 
s a karokat billegtetve araszolgató mozgó alkalmatosság, mint egy vergödö 
bogár a hatalmas havas tájban ellenállhatatlanul komikusnak túnik. Nem 
baj, ha a filmben Buckó úrról megtudjuk, hogy Potra doktorként az egyete- 
men tanított, s onnan intemálták a részlegbe. Nem kell viszont a magyar szó 
románul törése, torzítása. Kétségtelen, hogy a film le akarja fordítani a no- 
vellát a romániai viszonyokra, de miközben konkretizál — bagatellizál is. A 
novellában benne vannak a romániai viszonyok, hogyne lennének, ha Bo-
dor ott élt, s ahogy Orbán Ottó$ írásából tudjuk, novelláját ott kezdte írni, 
de ugyanakkor néhány minimális utalást leszámítva, egyszer sem törekszik 
olyan mértékú lokalizálásra, mint a film. Nincs olvasó, akiben nem merúl- 
ne fel, hogy ez Románia, de a film nézöjének csak erre kell gondolnia, s 
eszébe sem jut(hat), hogy hány Románia volt s van a világon. 

Az történik, hogy a Gothár-film átlép a míívészet szférájából a politi- 
ka világába, s ezzel irányt téveszt, amit csak tetéz hogy kiejtésnk szerint az 
áldozatok mellett magyar a legtöbb emberséget tanúsító szekeres, s talán a 
buszsoför, aki keveri a magyart a románnal (Potra kérdéses). A többiek, ki- 
ket fóntebb eszközembereknek neveztem, pedig kivétel nélknl románok. A 
kiejtés útján történö nemzeti konkretizálással a filmváltozat nem arról szól, 
amiröl a novella `. 

A Bukarestben megjelent Plusz-mínusz egy napról író Bretter György' 
fejti ki, hogy Bodomál a szavak szituációk (novellái nyilván ezért drámai 
töltésúek). Ha ez így van, s megítélésem szerint is így van, akkor a filmben 
a románul tört magyar szavak szituációköre lényegesen, szúkebb, mint 
ugyanazon szavaké a novellában. Jóllehet esetleg felmerúlhet benniink an-
nak a gyanúja, hogy a szereplök legtöbbje nem magyar (mondatszerkezete- 
ik ugyanis idegenesek, mintha nyelviskolában tanult idegen beszélne ma- 
gyarul, ennek kiderítése természetesen nyelvészre tartozna. Vagy csak míg 
olvasom a novellát, a filmbeszéd cseng a fiilemben?), ám ez a gyanú nem 
befolyásolja olyan mértékben a novella esztétikai értékelését, mint a filmét 
a románul tört magyar beszéd, amely akár a nézö morális zsarolásának 
(Angyalosi Gergely is tekinthetö megoldás, ráadás. 
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Mindebböl adódik az a benyomás, miszerint a filmnek Weisz Gizella 
a föszereplöje, a novellának pedig az örökös jelen képében létezö 1DÓ. A 
film láttán csak egyetlen Weisz Gizellára gondolunk, a novellát olvasva 
minden volt, létezö és majdani Weisz Gizellára gondolhatunk. 

Végezetiil• mindannyian tudjuk, hogy egyszer majd, nyilván hamaro- 
san beszélni kell az újabb magyar próza, regény és novella idökérdéséröl. 
Nem az idökezelésröl, hanem arról, milyen szerepe van legYíjabb prózánk- 
ban a létezés közegeként az idönek. És ehhez, nézetem szerint, Bodor Ádám 
ópusza, elsösorban A részleg címíí novellája, illetve Sinistra körzet címú 
regénye, alapszövegként lesz segítségwa.lcre. 
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A JOURNEY (WITH GIZEI..LA VEISZ) TIME 

A részleg (The Branch) — The short sotry and the fiIm 

Both the theme and the protagonist of Ádám Bodor's short story en- 
titled A részleg (The Branch) is time. Not dramatic time which urges into 
action but the present time extended endlessly and therefore becoming sy-
nonymous with uncertainty, and all the more unbearable because the end is 
not to be seen — especially to a man who is at the mercy of and humiliated 
by the regime. The paper discusses this time function by analysing and 
comparing the short story and the film based on it. 
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A KOMPETENCIA ÉS AZ IDEÁLIS BESZÉLÓ 

LÁNCZ IRÉN 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, iJjvidék 

1. A mondattan elméletének aspektusai címíí könyvében (1965) ve- 
zette be Noam Chomsky a kompetencia és a performancia fogalmát. A 
kompetencia a beszélö és a hallgató nyelvi tudását jelenti, a performancia 
pedig a nyelv tényleges használatát konkrét helyzetben. A performanciát 
Chomsky elvonatkoztatás alapján tekinti a nyelvtudás közvetlen tiikrözödé- 
sének, mert mint írja, „a valóságban nyilvánvalóan nem tiikrözheti közvet- 
leniil a nyelvtudást".' A nyelv használata során valóban vannak eltérések 
azoktól a szabályoktól, melyek alapján a mondatok létrehozhatók. A min- 
dennapi beszédben, és ezt meg is jegyzi a szerzö, gyakran megfigyelhetjiik 
a szabályok megszegését, vagy azt, hogy megszakad a mondat, hogy nem 
úgy folytatja a beszélö, ahogy elsödlegesen megtervezte. Csakhogy az ilyen 
esetek nem szoIgálhatnak a nyelvelmélet alapjául, csak adalékok lehetnek, 
de „semmiképpen sem alkothatják a nyelvészet igazi tárgyát, ha a nyelvé- 
szetet komoly tudománynak akarjuk tekinteni". Z A nyelvtannak, amelynek 
célja a nyelvtudás leírása, a mondatokhoz szerkezeti leírást kell rendelnie, 
olyan leírást, „amely megmutatja, hogy érti meg a kérdéses mondatot az 
ideális beszélö-hallgató".' 

De van-e ideális beszélð, aki mindig úgy szerkeszti meg a mondato- 
kat, hogy megfeleljenek a generatív grammatika megállapította szabályok- 
nak? A megnyilatkozások elemzése mást mutat. 

A kivételek, a rendhagyó esetek sokszor helyet kapnak a hagyomá- 
nyos nyelvtanokban, mert ezekkel is számolni kell. És Chomsky ezért is bí- 
rálja a hagyományos nyelvtant, meg azért is, mert nem.fogalmazta meg á 
mondatalkotás és -megértés szabályos múveleteit. A strukturalista nyelv- 
tanok ellen is ez a kifogása: a strukturalista nyelvtanok szegmentálnak, osz- 
tályoznak, de nem ragadják meg a nyelvhasználat kreatív aspektusát. 

51 



A generatív nyelvtan Chomsky megfogalmazása szerint olyan sza- 
bályrendszer, „mely kifejtett és jól köriilírt módon szerkezeti leírást rendel 
a mondatokhoz". ° Aki megtanulja anyanyelvét, az „magába épített" egy ge- 
neratív nyelvtant, mely kifejezi az anyanyelvi tudását, mégha nincs is tuda- 
tában a szabályoknak. A generatív nyelvtan nem a beszéiö vagy a hallgató 
modellje, hanem semleges fogalmakkal jellemzi a nyelvtudást, és nem fog- 
lalkozik azzal, hogy miként jár el a beszélö vagy a hallgató. Ezek a kérdé- 
sek a nyelvhasználat elméletéhez tartoznak, a„nyelvi szereplés" elméleté- 
hez. De ez a nyelvhasználati modell, írja Chomsky, tartalmazni fogja a 
generatív nyelvtant, de a generatív nyelvtan önmagában nem szabja meg a 
beszélés vagy beszédértés modelljének jellegét, múködését. 

A performancia elmélete felé címú fejezetben az elsö megjegyzés, 
hogy a performancia vizsgálata csak akkor lehet eredményes, ha értelmez- 
ni tudja a nyelvtudást. A szereplési modellnek (szereplés = performancia) 
tehát a generatív nyelvtanra kell épiilnie. Hogy mit is kellene tartalmaznia 
a performancia elméletének, nem deriii ki a fejezetböl (a generatív gramma- 
tika egyébként is a kompetencia leírására összpontosít), ellenben itt találjuk 
az elfogadható megnyilatkozás kifejezést, mely azt jelenti, hogy furcsasá-
goktól mentes, nem szokatlan és azonnal érthetö. „Az elfogadhatatlan mon-
datokat az ember igyekszik elkeriílni..."' — olvasható a továbbiakban. 

Az elfogadhatatlanság kérdéseit Chomsky a performancia vizsgálati 
körébe, a nyelvtaniság kérdéseit viszont a kompetencia vizsgálati körébe 
utalja. Az elfogadhatatlan mondatokat, írja, nem lehet nyelvtani fogalmak- 
kal jellemezni. 

A performancia vizsgálatát szerinte a77al kell kezdeni, hogy megvizs- 
gáljuk a„nyelvtani mondatokban megjelenö legegyszerúbb formális szer- 
kezetek elfogadhatóságáY'. ` A mondatokszerkezetek felszíni tulajdonságai 
kihatnak a performanciára. A generatív nyelvészeti kutatások foglalkoznak 
is ezzel a kérdéssel, és Chomsky össze is foglalja a kutatások eredményeit, 
felsorolva, hogy melyek azok a szerkezetek, melyek hozzájárulnak az elfo- 
gadhatatlansághoz. Közöttiik említi pl. az ismételt beágyazást, a hosszú és 
bonyolult elemek beágyazását. 

Chomsky megállapításai az ideális beszélöröl, az elfogadhatatlan 
mondatokról, továbbá arról, hogy a performancia nem tiikrözi a kompeten- 
ciát, a kérdések egész sorát veti fel, és a bíráló megjegyzések nem is marad _ 
tak el. 

2. Charles F. Hockett A mesterség állása (The State of the Art, 1968) 
címú nagy tanulmányában ízekre szedi Chomsky nézeteit (a tanulmány V. 
fejezetének címe is ez: Chomsky nézetei izekre szedve), és 19 pontba fog- 
lalja vizsgálódásainak eredményeit. Hockettnek nem az a kifogása az ideá- 
lis beszélövel kapcsolatban, hogy valaki idealizációkat alkalmaz az elmélet- 
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ben, de szerinte jobb és elfogadhatóbb átlagos vagy tipikus használóra hi- 
vatkozni, „aki teljes mértékben rendelkezik mindazokkal a hibákkal, ame- 
lyektöl Chomsky mentesíti elképzelt ideálját".' A kompetencia és a perfor-
mancia megkiilönböztetést azért bírálja, mert Chomsky olyan neo- 
logizmusokat használ, amelyekkel visszatér a régi nézethez és a korábban 
használatos langue és parole kifejezésekhez. (Chomsky utalt is rá, hogy a 
kompetencia és a performancia kifejezések közötti kúlönbség rokona a 
saussure-i knlönbségtevéseknek. De el.utasítja Saussure felfogását, mely 
szerint a langue [= a nyelv] elemek rendszere. Chomsky Humboldt felfogá- 
sához tért vissza, „melyben a nyelvtudás [= competence] szolgál alapul a 
generatív folyamatok rendszerének".)S Hockett elutasítja azt az elképzelést, 
hogy mivel rendelkeziink beszéddel és nyelvvel, ezek a vizsgálat fiiggetlen 
tárgyai. Szerinte nincs értelme igényt tartani arra, hogy legyen a nyelvnek 
kíilön elmélete. Saussure is ebbe a csapdába esett, írja. 

3. Dell H. Hymes a Kommunikatív kompetencia címú írásában 
(1971) szintén felteszi a kérdést, hogy beszélhetiink-e ideális beszélöröl- 
hallgatóról egy teljesen homogén nyelvközösségben. Olyan beszélöröl-hall- 
gatóról, aki tökéletesen ismeri és használja nyelvét. Hymesnak ez a tanul- 
mánya adalék a hátrányos helyzetú gyermekek nyelvi problémáinak 
kérdéséhez. Szerinté Chomskynak az ideális beszélövel-hallgatóval kapcso- 
latos tétele hozzánemértési nyilatkozatnak tíínhet azoknak a gyermekeknek 
a szempontjából, akiknek segítségre van sznkségiik. Chomsky elméletét túl- 
buzgónak tartja, mert az, amit a valóságban tapasztalunk, eltér attól, amit az 
elmélet elképzel. „Ahhoz, hogy a gyermekek mint kommunikáló lények va- 
lóságával tudjunk valamit kezdeni, olyan elméletre van sziikségi.ink, amely- 
ben a szociokulturális tényezöknek explicit és konstitutív szerepiik van."' 

Chomsky kompetenciaelmélete elvonatkoztatja az ideális tárgyat a 
szociokulturális vonásoktól. Chomskyék úgy fogják fel a nyelvtudás elsajá- 
títását, mint ami fiiggetlen a szociokulturális tényezöktöl. A performanci- 
aelméletnek viszont lehetne szociokulturális tartalma, de nincs, mert a ge- 
neratív nyelvelmélet nem a szociális interakciókkal foglalkozik. A 
performancia a generatív nyelvelméletben idealizáció mellett tiikrözi a 
kompetenciát, a performancia a tökéletlenséggel kapcsolódik össze. 

De ami tökéletlen, tehát elfogadhatatlan mondat, az „lehet egy szociá- 
lis aktus múvészi megvalósulása" vagy „a problémamegoldás és a fogalmi 
gondolkodás mintázott, spontán megnyilvánulása". 10  

Ugyanazon heterogén beszélöközösségben eltérö lehet a kompetencia. 
Ezt bizonyítandó Hymes Bloomfieldot idézi, aki példaként egy menomini 
indiánt említ, akinek menomini beszéde rettenetes, és angolul is alig tud. De 
ugyanabban a nyelvközösségben van olyan egyén is, aki „gyönyöríí és for- 
dulatokkal teli menominit beszél... (és) folyékonyan beszéli az ojibwa és 
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potawatoni nyelveY'. ° Példákat a mi nyelvközösségiink is nyújt, a magyart 
sem mindenki beszéli tökéletesen, egyforma szinten. Viszont mindenki 
mondata a magyar nyelv mondata, vagy ahogy Hymes mondja, a példaként 
említett egyének „menomini mondatai azonos nyelvtanhoz tartoznak". 'Z  

Csakhogy a kompetencia elmélete nem ad lehetöséget arra, hogy meg- 
knlönböztessiik a tisztán beszélöket azoktól, akik rettenetesen beszélik a 
nyelvet. Vagyis a nyelv kreatív használata eltérö lehet, de ezzel a generatív 
grammatika nem számol. Ha eltérö a nyelv kreatív használata, nem csupán 
az elfogadhatóság kérdéséröl van szó. (Egyébként a befogadási kompeten- 
cia is eltérö lehet.) 

A nyelvi kompetenciára vonatkozó adatok változhatnak a beszédpart- 
nertöl, a szituációtól, a kontextustól fiiggöen is, és ez is arra mutat, hogy 
sznkség van a szociális megközelítésre is. Olyan elméletre van tehát sziik- 
ség (ezt igényli az oktatás is), amely figyelembe veszi, hogy minden beszé- 
löközösség sokrétíí, vagyis nem homogén, a nyelvtudásban eltérések van- 
nak. A nyelvi képesség szociális tényezöktöl is fiigg, a társadalmi-kulturális 
tényezöknek alkotó szerepiik van. 

A nyelvtanulás során nemcsak azt tanuljuk meg, hogy nyelvtanilag 
milyen mondatok a helyesek, hanem azt is, hogy milyen helyzetben hasz- 
nálhatók, megfelelök. A gyermek „azt a képességet is elsajátítja, hogy mi-
kor beszéljen, mikor nem, s hogy kivel, miröl, mikor, hogy és milyen mó- 
don beszéljen. Röviden tehát a gyermek beszédaktusok repertoárjának 
végrehajtására válik képessé, arra, hogy beszédeseményekben vegyen részt, 
s hogy értékelje ezek végrehajtását másoknáP'. " A kompetencia egybekap- 
csolódik az attitúdökkel, értékekkel és motivációkkal is. Ezért nem ért egyet 
Hymes azzal a modellel, „amely a nyelv felépítését úgy képzeli el, hogy an-
nak egyik arca a referenciális jelentés felé fordul, a másik a hang felé, s így 
a nyelv szerkezete csak e két oldalt összekapcsoló szabályokból állna. Ez a 
modell azt sugallja, hogy a megnevezés a beszéd egyetlen hasmálata, mint-
ha a nyelvek nem lennének úgy szerkesztve, hogy panaszkodni, örúlni , kö- 
nyörögni, figyelmeztetni, anekdotázni, támadni tudjunk veliik". 14  A nyel- 
veknek olyan használati szabályai is vannak, amelyek néIknl a nyelvtani 
szabályok nem használhatók. A gyermek, amikor megtanulja anyanyelvét, 
megtanul knlönbözö beszédaktusokat is létrehozni. Ezért kell a Chomsky 
definiálta kompetencia mellett használati kompetenciáról is beszélnnnk. 

A használati vagy kommunikatív kompetencia ugyanúgy leírható, 
mint a nyelvtani kompetencia, és kialakulása is ugyanolyan keretben írható 
le. A mondat knlönbözö típusainak megismerése mellett, az7a1 párhuzamo- 
san a gyermek megismeri a mondatfajták használati módjait is. Megtanulja 
pl. azt, hogy kérni kijelentö, kérdö, felszólító mondattal egyaránt lehet, 
hogy a felszólító módú igealak mellett a feltételes módú is alkalmas arra, 
hogy olyan mondatot alkosson, amellyel megkérhet valakit valamire. 
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A fentiekböl következik, hogy Chomsky nyelvelméletének két fontos 
fogalmát, a kompetenciát és a performanciát kritikusan kell elemezni, s új 
formulát kell kialakitani. " A használati kompetenciával kapcsolatos té- 
nyeknek a generatív nyelvelmélet alapján a performancia elméletében talál- 
ható meg a helye, ugyanis — mint már volt róla szó —, az elmélet kompeten- 
cia-kategóriája a grammatikalitással azonosítható, a performancia elmélete 
a nyelvhasználat elmélete. Csakhogy a performancia elméletében nincs he- 
lye a már többször említett szociokulturális tényezöknek. 

Hymes álláspontja a következö: „a kommunikatív kompetenciának 
több része van, ezek köziil a nyelvtani az egyik." 16  A generatív grammati- 
kában feltételezett két ítélettípus (a grammatikalitási és az elfogadhatósági 
ítélettípus) helyett négyfélét kell megkúlönböztetni, mert ennyi sziikséges a 
nyelvhasználat elméletének kialakításához. Más szóval, a nyelvvel és a 
kommunikáció más formáival kapcsolatban négy kérdésre kell választ ad-
ni: 

„1. formálisan lehetséges-e valami (s mennyire); 
végrehajtható-e valami (s milyen mértékben) a rendelkezésre álló 

kivitelezési módok segitségével; 
megfeleló (adekvát, helytálló, sikeres)-e valami (s milyen mérték- 

ben), ahhoz a kontextushoz képest, amelyben használják és értékelik; 
kivitelezödik-e valami (s milyen mértékben) ténylegesen, s elvégzé- 

se mivel jár egyútt?"" (Eredeti kiemelések.) 
Az e1sS kérdés a grammatikára vonatkozik, azaz arra, hogy grammati- 

kailag helyes-e a mondat; a második kérdés pszicholingvisztikai tényezök- 
kel kapcsolatos (a memóriakapacitás korlátai, az egyén percepciós képessé- 
gei); a harmadik kérdés a nyelvtanilag helyes mondatoknak a kommuni- 
kációs aktussal való adekvátságára vonatkozik; a negyedik kérdés a nyelvi 
viselkedés megfigyelésére korlátozódik. 

A nyelvi közösségek tagjai ismerik a kommunikációs rendszerek ezen 
oldalait is, és meg tudják ítélni, mi a lehetséges, mi a kivitelezhetö stb., és 
mi nem. Birtokában vannak ezeknek a képességeknek, ismereteknek, tehát 
ezek is beletartoznak a kompetenciába. 

Természetesen ezeket az ismereteket is kutatni kell, de akkor újra kell 
fogalmazni Chomsky kifejezéseit. Hymes javaslata szerint a kompetencia 
lehetne az ember képességeit leíró legáltalánosabb kifejezés, a használati 
képesség, vagyis a kommunikatív kompetencia pedig a kompetencia része 
lenne. 

Hymes utalt arra is, hogy a kompetencia (ilyen) átfogó vizsgálata már 
eddig is sok mindent figyelembe vett, amivel Chomskyék nem foglalkoz- 
tak. Például vizsgálták a bátorság, nyugodtság, magabiztosság kérdéseit, 
mert ezek mind interakciós képességek, melyeknek birtokában vagyunk. 
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A performancia kifejezést Hymes — megkötésekkel ugyan — használ- 
hatónak tartja. A pszicholingvisztikában új értelmezést is kapott, miután a 
kísérleti pszicholingvisztikában — a kognitív pszichológia hatására — új per- 
formanciamodellek jöttek létre. 18  

4. Hymes-tanulmány megjelenését követö évben, 1972-ben Gumperz 
is definiálja a kommunikatív kompetenciát: „A nyelvi kompetencia a beszé- 
lönek a grammatikailag helyes mondatok létrchozására szolgáló képessége, 
a kommunikatív kompetencia viszont azt a képességét jellemzi, amelynek 
segítségével kiválasztja a szám'ara hozzáférhetö grammatikailag helyes ki- 
fejezések összességéböl azokat a formákat, amelyek helyesen tiikrözik azo- 
kat a társadalmi normákat, amelyek a speciális találkozások alkalmával sza- 
bályozzák a viselkedést." 19  Ronald Wardhaugh Szociolingvisztika címú 
könyvében is többször történik utalás a kifejezésre. A kommunikáció nép- 
rajza címíí fejezetben például arról olvashatunk, hogy „egy dolog megtanul-
ni a subanunok nyelvét, és egészen más dolog azt tudni, hogyan kell italt 
kémi ezen a nyelven. Az elsö bizonyos nyelvi kompetenciát kíván, a máso- 
dikhoz kommunikatív kompetencia keil". Z° Az Összefoglaíásban pedig 
megállapítja a szerzö, hogy a kommunikatív kompetencia a képességek na-
gyobb körét fogíalja magába, a nyelvi kompetencia csak annak egy része, 
és felhívja a figyelmet arra, hogy hátra van még a megmagyarázása, hogy 
miként alakul ki a kommunikatív kompetencia az egyénekben, hogyan ta- 
nulja meg valaki használni egy nyelvi változó változatait, milyen társadal- 
mi erök támogatják a tanulást, milyen intellektuális képességeket tesz sziík- 
ségessé a tanulás stb. 

Banczerowski polidimenzionáíis fogalomként értelmezi a kommuni- 
katív kompetenciát, és ismerteti összetevöit. Kiilönbséget téve a szabályok 
ismerete és azok használatának ismerete között lesz nyolc összetevös a mo- 
dell. 

nyelvi kompetencia 
nyelvi pragmatikai kompetencia 
metanyelvi kompetencia 

kommunikációs 	. metanyelvi pragmatikai kompetencia 

kompetencia 	l para- és extranyelvi kompetencia 
para- és extranyelvi pragmatikai 

kompetencia 
kultúrkompetencia 
pragmatikai kultúrkompetencia Z' 

A kommunikatív kompetencia magában fogialja tehát a nyelvhaszná- 
íat képességét és a nyelvi megnyilatkozások használatának képességét (az 
utóbbit jelenti a nyelvi pragmatikai kompetencia). A megpyilatkozásokban 
olyan szövegrészek is vannak, amelyek metainformációt tartalmaznak pí. a 
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beszédaktusról, a csatomáról, fatikus funkciójuk lehet, jelezhetik a kapcso- 
lat kezdetét, fenntartását stb. Ezeket az operátorokat is elsajátítjuk, és meg- 
tanuljuk öket helyesen használni, ugyanúgy, mint a nem verbális rendszere-
ket (gesztusok, mimika, proxemika, vokális kódok stb.). S mivel a kultúr- 
aspektus is fontos fényezöje az emberi kommunikációnak, ez is helyet kap 
az összetevök között, a kultúrproduktumok használatának képességével 
egyntt. 

A nyelvhasználat változatosságát és a nyelvhasználat sokrétúségét tár- 
gyalva Kiss Jenti a Társadalom és nyelvhasználat címú könyvében szin- 
tén foglalkozik a kommunikatív kompetenciával. Az ö meghatározása sze- 
rint a kommunikatív kompetencia „a helyes, az illendö, a célravezetö 
nyelvhasználatnak, azaz a nyelvhasználati helyénvalóságnak az ismeretét és 
alkalmazási képességét jelenti". De ehhez hozzáteszi még azt is, hogy nem- 
csak a nyelvi kompetenciát foglalja magában, hanem „az adott közösség 
szociokulturális szabályrendszerének ismeretét is, amelynek a nyelvhaszná- 
latszerves része".ZZ 

A szakirodalomban megjelent a pragmatikai kompetencia fogalma 
is, vagy a kommunikatív kompetencia szinonimájaként, vagy annál tágabb 
értelemben, mint a nyelvtudás bizonyos általános emberi célok elérésére va- 
ló használatának képessége. Így értelmezve minden nyelvhasználati forma 
múködtetése mögött a pragmatikai kompetencia hthzódik meg. Z' 
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COMPETENCE AND THE IDEAL SPEAKER 

The author outlines Noam chomsky's conception on competence and 
performance, as well as why this conception needs several adjustments. 

In Chomsky's linguistic theory linguistic competence is a kind of 
knowledge and understanding which characterises the ideal speaker and 
hearer. But there is no ideal speaker or hearer; there is no language which 
everybody speaks clearly and perfeotly, that is, the creative use of language 
can vary. This is the reason why, amang others, Dell Hymes introduced the 
notion of communicative competence. Having described the viewpoints of 
Hymes, the author also sets forth the latest interpretations concerning the 
components of communicative competence. 
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EREDMÉNYTÁRGYAT, IRÁNYTÁRGYAT 
ÉS MOZGATOTT TÁRGYAT TARTALMAZÓ 

ACCUSATIVUSI SZERKEZETEK A MAGYARBAN 
ÉS A SZERBBEN 

ANDRIĆ  EDIT 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

A tárgy esete az accusativus. Ezért ragját, a„-t"-t a magyarban tárgy- 
ragnak is hívjuk. A szerbben a„direkt" tárgy, illetve a valódi tárgy esetének 
is nevezik. Az accusativus tárgyas szerkezetek jelentését a régens és a von- 
zat szemantikája adja meg. Az accusativusi esetben levö fönév olyan fogal- 
mat nevez meg, amelyre a cselekvés irányul, amelyen a cselekvés végbe- 
megy, amelyet a cselekvés megváltoztat, vagy pedig a cselekvés által 
létrejött dolgot jelöli. Az ige valamilyen hatást fejt ki a tárgyra, amelynek 
következtében az megváltozik (vagy minöségi, mennyiségi változáson 
megy keresztiil, vagy pedig csak helyet változtat). Az accusativusszal kife- 
jezett fönév tehát az a tárgy, amely knlönbözö változásokat tíír el: létrejön, 
módosul, mozgásba jön, vagy pedig az alanyhoz való viszonya változik 
meg. Tehát, magának a tárgynak a faját is az ige és az accusativusban levö 
fönév kölcsönhatása határozza meg. Én ezúttal a három legtipikusabb tárgy- 
fajtát tartalmazó szerkezet szemantikai jellegzetességeiröl szólok a magyar 
és a szerb nyelvben. A dolgozat egyébként (kisebb-nagyobb módosítások-
kal) a magyar viszonyragozásról és a szerb esetrendszerröl írt értekezésem 
kis részét képezi. 

EREDMÉNYTÁRGY 

Az eredménytárgyat vonzó ige olyan alkotó tevékenységet jelöl, amely 
következtében a tárgy létrejön. A tárgyban megnevezett dolog a cselekvés 
tartama alatt, a cselekvés eredményeképpen jön létre. A fogalmak általában 
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konkrét tárgyat jelölnek, de lehetnek elvont fogalmak is, amelyeket pszichi-
kai folyamatok eredményének tekintiink. Az utóbbiakat egyes nyelvészek 
„kvázi eredménytárgyak"-nak is nevezik. 

Elsösorban a bármilyen tekintetben vett alkotás, készítés, létesítés igé- 
inek vonzatait kell itt megemlíteni: 

mintha egyiptomi piramist építenének. (C 691) 
kao da egipatsku piramidu zidaju. (C 284) 
szinte játszva alkotta meg ezt a nagyszeríí építményt. (A 92) 
kao igrajući se stvorio ovakvu i ovoliku građevinu. (A 67) 

Knlönbözö irányokban mindig újabb és újabb töltéseket és sán-
cokat húztak. (A 68) 
Podizani su sve novi nasipi i šančevi u raznim pravcima. (A 63) 

Az accusativusban álló fönevek a felsorolt példákban, amint láttuk, 
konkrétak, (az utóbbi kivételével) mind épnleteket jelölnek. 

A konyhában való szorgoskodás következtében is rendszerint valami- 
lyen konkrét eredmény sznletik: 

Teát fözött magának. (C 735) 
Spremio je sebi čaj. (C 329) 
... és nagyszerú kávét fözött. (C 71) 

i kuvao vanrednu kafu. (C 51) 
Azonban, nem sznkségszerú a fözés eredményének konkretizálása, 

olykor csak „az evés céljára alkalmas dolog" értelemben, általánosan meg- 
nevezett táplálék, határozatlan névmással megelözött, fönévi és melléknévi 
igenévböl alkotott összetétel is szerepelhet, s ezt kiilönösen a példák szerb 
mondatai érzékeltetik, ahol a határozatlan névmás áll accusativusban, gyak- 
ran elöljárós accusativusszal kiegésznlve: 

... és egyedni kotyvaszt magának valami ennivalót. (C 678) 
ode kući i sam spremi sebi nešto za jelo. (C 270) 

Az `ír' (szerb megfelelöje a`pisati') ige (és szinonímái) olyan cselek- 
vést jelöl, amely végzésével szintén valami létrejön, az accusativusban levö 
fönév pedig épp azt nevezi meg, ami a cselekvés eredményeképpen sziile- 
tik, gyakran nemcsak a létrehozott tárgyra utalva, hanem a múfajára is: 

levelet írt Nagyának. (C 673) 
napisao je... Nađi, pismo. (C 267) 
Londonban minden aggszúz könyvet ír. (C 69) 
u Londonu i usedelice pišu (knjige). (C 49) 
abba gazdag törökfeliratot — tarihot — véstek kronogrammai... 

(A7) 
i na njoj urezan bogat turski natpis — tarih — sa hronogramom. 

(A9) 
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Nlegtortemk, hogy magabol a tonev mherens jelenteséboi ertesúlúnk 
az eredménytárgy jellegéröl, megközelítöleg a tartalmáról is. 

Azonnal megírta a választ. (C 707) 
On onda piše, brzo, odgovor. (C 301) 
Az alatt a paplan alatt a kisfiam fiitynlöjével az én halálos ítéle- 
temet írják minden este. (DT 18) 
Pod tim jorganom se svako ve če, frulicom mog sina, ispisuje 
moja smrtna presuda. (DT 44) 

Ugyanez vonatkozik a rajzolás, festés tevékenységére is, ezek is ered- 
ményt hoznak létre. Sokszor elöfordul azonban, hogy az accusativusban 
megnevezett fogalom nem a festés és az írás által létrejött tárgyat, hanem 
azt a személyt vagy dolgot nevezi meg, akiröl vagy amiröl késznit a mú 
vagy alkotás: 

a szívnnk mélyén talán mindnyájunknak lakik egy Löcs elv- 
társ, aki néha szeretne lefesteni egy istenigazában szép embert. 
(OG 8) 

možda u dnu srca svakog od nas čuči po jedan kolega Le č  
koga s vremena na vreme spopadne želja da naslika čoveka 
lepog od prirode. (OG 9) 
Egy helyntt, például leírja az Eylau-nál vívott szörnyú csatát... 
(C 783) 
Opisujući, na primer, strašnu bitku sa Rusima kod mesta Eylau... 
(C 377) 

Nem az ember jön létre a festés révén, hanem a róla alkbtott kép, illet- 
ve nem a csata az írás eredménye, hanem az arról késznit alkotás. 

A megnyilvánulást, beszédet kifejezö igék (Milka Ivi ć  kommunikáci- 
ós igéknek nevezi öket) is eredménytárgyat vonzanak, mert valami új szii- 
letik a cselekvési folyamat során: 

Csak nagy ritkán ejtett egy-egy szót... (C 664) 
Katkad bi rekao po neku reč... (C 664) 

hogy legyen hol elmondaniuk egy žmát... (C 69) 
da imaju gde da se pomole Bogu... (C 48) 

... és tiszességéröl regéket meséltek... (A 18) 
da su se o njegovoj poverljivosti i poštenju pričalepriče...(A 19) 

Darinka Gortan Premk említi az accusativusról írt Ynonográfiájában 
(Akuzativne sintagme bez predloga u srpskohrvatskom jeziku. Bg., 1971), 
hogy az ilyen igék mellett (ó explikatív igéknek nevezi öket) a mai szerb 
nyelvben a tárgy azt fejezi ki, amit kimondunk, az adott szituációban újként 
létrejött valamit. Az, amit kimondunk vagy létrehozunk, mindig akusztikus 
megnyilvánulásként realizálódik, míg a régi nyelvben magát a közlés tartal- 
mát is kifejezhette. Nem teljesen érthetiink egyet ezzel a megállapítással, 
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hisz vannak olyan esetek, amikor a beszédet kifejezö igék mellett álló tárgy 
a kimondott tartalmára vonatkozik. 

a nevét Londonban így ejtették ki... (C 30) 
njegovo ime u Londonu su izgovarali... (C 10) 

Knlönösen öregembereknek nem illik az igazat mondani... (DT 151) 
Pogotovu nije pristojno re ć i istinu starijim ljudima... (DT 160) 

Meg kell azonban jegyezni, gyakrabban fordul elö, hogy a magyar pél- 
dákban jelentkezö, a beszédtevékenység tartalmát megnevezö tárgy kifeje-
zésére a szerb nyelvben az accusativus helyett valamilyen más eset, vagy 
mellékmondatot találunk, esetleg teljesen más megoldást alkalmazunk: 

mondja meg öszintén a véleményét. (C 665) 
da mi kažete, šta vi mislite? (C 258) 

Nem mondana többé rosszat róluk... (C 694) 
Ne bi ih bio više vređao... (C 288) 
Ordinskival megbeszélték ezt a dolgot. (C 749) 

da su se on i Ordinski o tom dogovorili. (C 343) 
Megtörténik, hogy a magyar nyelvben is más esettel fejezznk ki a 

beszélgetés tartalmát, ilyenkor a másodlagos mélyszerkezeti objektumot 
delativusi viszonyraggal látjuk el: 

folyton Napóleonról beszélt. (C 711) 
on je svaki čas... i pričao o Napoleonu. (C 305) 

Az olyan cselekvés tárgyát is ide soroljuk, amelynek eredményekép-
pen, valamilyen állapotváltoztatással valamiböl vagy valakiböl valami mást 
csinálunk: 

... az öreg Kuznjecov ezredest, akiböl zöldségest csináltak Pá- 
rizsban... (C 746) 

svog starog oca, Kuznjecova, pukovnika, pretvorenog u pi ja- 
ra, u Parizu, zaista voli. (C 340) 

Az olyan általános tevékenységet jelentö igékröl, mint a`készít', `ren- 
dez', `szervez', `alkot', `teremt' (szerbiil ` činiti', `stvarati', `uspostaviti', 
`prirediti', `organizovati') el kell mondani, hogy minél általánosabb cselek- 
vést jelölnek, az eredménytárgy funkcióját annál elvontabb jelentésú fönév 
tölti be. Az ilyen igék tárgyaként gyakran cselekvést jelentö fönevek szere- 
pelnek: 

készítsen részletes elemzést a löszerraktárról. (C 762) 
da napiše analizu depoa municije. (C 356) 
fejedelmi tízóraizást rendeztiink a nagybátyám jóvoltából. 

(OG 40) 
pa smo voljom moga ujaka priredili carsku užinu... (OG 46) 

ugyanakkor, ezt a szerepet betölthetik valamilyen rendezvényt jelölö 
szavak is: 
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Önként adódott ezek után, hogy színielóadást rendezziink... (OG 50) 
Iz ovog je prirodno proizišlo da ćemo prirediti pozorišnu pred- 
stavu... (OG 57) 

eddig szerdánként állatversenyt tartottak. (A 67) 
na kom se dosada sredom držao sto čni pazar. (A 63) 

lehetnek azonban konkrét dolgokat jelentö fönevek is: 
míg a múlábat el nem készítették számára. (C 701) 
dok mu nisu napravili protezu. (C 295) 

A tárgy olykor valamilyen elvont cselekvés kiváltójának, okozójának 
az eredménye, az accusativusban levö fönév is elvont jelentésn: 

nagy riadalmat keltett. (A 24) 
Sve je to izazvalo strah i zabunu. (A 25) 
... nem hívták ki a nép irigységét és bírálatát. (A 212) 

nisu izazivali zavist ni stvarne kritike... (A 194) 
Elvont jelentésií fönévi eredménytárggyal van dolgunk az olyan elvont 

cselekvést jelentö igék vonzatának helyén, mint a cselekedik, csinál igék 
esetében, ahol a tárgy is leggyakrabban cselekvést jelentö fönév (csinál va- 
lamilyen munkát, cselekvést), de elöfordul, hogy a tárgy nem magát a cse- 
lekvést nevezi meg, hanem ugyanakkor kommentálja, értékeli azt: 

Ćorkan belehabarodott egy kötéltáncosnöbe s olyan butaságokat 
és kilengéseket cselekedett miatta... (A 232) 
Ćorkan se zagledao u devojku koja je igrala na žici i zbog nje 
počinio toliko gluposti i ispada... (A 212) 

Az eredménytárgy régenseként olykor elöfordulnak olyan igék is, 
amelyek nem tipikusan készítést, alkotást fejeznek ki, mi viszont épp ilyen 
értelemben használjuk öket. Figyeljiik meg a következö példákat! 

a diófák súrú lombjai alatt sátrakat iitöttek... (A 351) 
pod gustim orasima, podignute su šatre... (A 317) 

Csupán azok a gránátok, amélyek a híd kocsiútját érték, ntöttek 
sekély lyukakat és szaggatták fel a lehengere.lt kavicsot... 
(A 366) 
Jedino su granate koje su poga đale sam kolovoz na mostu 
ostavljale u nabijenom šljunku plitke rupe i razrivena mesta... 
(A 329) 

Ugyanaz az ige fordul elö két jelentésben, a végeredmény azonban 
ugyanaz — eredménytárgy. Mindkét mondatban azonban jelen van egy álla- 
potváltoztató jelentésámyalat is. A sátor ugyan megvolt a cselekvés meg- 
kezdése elött is, de nem volt használható állapotban, nem volt fölállítva. A 
második mondatban más a helyzet: a lyuk az ntés eredménye, de ugyanak-
kor ezzel megváltozik a híd állapota, lyukassá válik. 
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Valamely alkotó munka befejezö szakaszának kiemelése és megneve- 
zése magába foglalja a cselekvés elözö szakaszait (ti. nem lehet valamit be-
fejezni anélkiil, hogy egyáltalán belekezdtnnk volna, tehát a befejezés egy 
elözö cselekvési folyamatot feltételez), ezért a befejezés is eredményt nyújt. 
Az elözetes cselekvés és a befejezés eredményeként létrejön a tárgy, legyen 
az konkrét vagy pedig valamilyen tevékenységet jelölö fönév (az utóbbi 
esetben a cselekvés megszúntetéséröl van szó). 

A középsö pillért fejezték be... (A 69) 
Dovršavao se srednji stub... (A 64) 
Befejeztem az olvasást. (Kny) 
Završila sam čitanje. 

Az `abbahagy', `félbehagy' igen (szerbúl `prekinuti nešto', `prestati sa 
neč im') esetében is tevékenységet jelölö fönév van accusativusban. Elöfor- 
dul azonban, hogy ezt a cselekvést jelentö elemet egyszeröen kihagyjuk, 
mert odaértjiik, ilyenkor az experiens veszi fel a tárgyragot: 

még a regényemet is félbehagytam egy idöre. (DT 97) 
čak sam i roman prekinuo za izvesno vreme. (DT 112) 

Niki, hagyja abba az ostoba tréfáit. (C 69) 
Niki, prestanite sa glupim šalama. (C 49) 

Az író tudniillik nem a regényt hagyta félbe, hanem a regény írását, az 
utóbbi példában pedig nem a tréfát kell abbahagyni, hanem a tréfálkozást. 

Az eredménytárgyra látjuk, az jellemzö, hogy a cselekvés által jön lét- 
re, de ugyanakkor két típusát kiilönböztetjúk meg: az egyik megmarad, a 
másik viszont a cselekvés besziintetésével maga is megszúnik létezni. Né-
ha pl. az írás által létrejött eredmény nem marad meg, megszúnik a cselek- 
vés megszúnésével egyiitt. Itt azonban, tegyúk hozzá, nem a szó szoros ér- 
telemben vett írásról van szó, hanem mozgásról, a mozgás eredménye- 
képpen létrejött alakról, ezért lehetséges az, hogy amint a mozgás befejezö- 
dik az általa létrehozott eredmény is eltíínik: 

szabályos kört írt le, és közben úgy állt, illetve siklott a jégen, 
mintha láthatatlan fonál kötné a középponthoz. (C 640) 

prešla je i u krug, u kom je stajala, tj. klizala na ledu. (C 233) 
Amint látjuk, a szerb mondatban nem az `ír' ige megfelelöje fordul 

elö, bár a fent említett megjegyzések vonatkozhatnak a szerb nyelvre is. A 
mondat tehát így is hangozhat: „Klizaju ći se, ispisivala je krugove po ledu". 
Jellemzöje ez a valamilyen mozgást, vagy hangadást kifejezö igék vonzata- 
inak: 

A letaposott tisztáson már délelött óta kólót jártak. (A 351) 
Na utabanoj č istini igra kolo još od pre podne. (A 317) 

valóságos himnuszt zengett a lengyelek és oroszok dicsöségé- 
re... (C 70) 
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otpevala joj je čitavu poljsku i rusku himnu... (C 50) 
Amennyiben az igéhez megszokott, tipikus tárgy, a cselekvésre jellem- 

zö tárgyfajta járul, ezt a jelenséget Kiefer Ferenc (a Strukturális magyar 
nyelvtan — Mondattan kötetben megjelent tanulmányában) prototipikus 
tárgynak nevezi. Az ilyen tárgy szorosabb egységet alkot az igével, mint az 
atipikus, egyéb tárgyak. Gyakran összetett fónevet is alkot fönevesiilt ré- 
gensével (ez azonban a szerb nyelvre nem érvényes). Kiefer ezt a tárgyfaj- 
tát is az eredménytárgyak közé sorolja, mert szerinte új állapotot váltanak 
ki, s így jellemzi a prototipikus tárgyat tartalmazó szerkezetet: a névelötlen 
hangsúlyos tárgy megelözi a hangsúlytalan igekötö nélknli igét, azzal, hogy 
az alapszórend megváltozhat, s ilyenkor az ige hangsúlyos, a tárgy pedig le-
het hangsúlyos is, és hangsúlytalan is. Ha az utóbbi eset áll fenn, egziszten- 
ciális olvasatot kapunk. A szerbben az ige újra megelözi a tárgyat: 

tiizet gyújtottunk (tíízgyújtás) 
palili/upalili smo vatru 
Ahogy hazaértiink kezet mostunk. (kézmosás) 
Čim smo stigli oprali smo ruke. 

Kiefer azonban megjegyzi, hogy a prototipikus és a nem prototipikus 
tárgy között nem lehet éles határt húzni, mert az elöbbi a kontextus fiiggvé- 
nye. Bizonyos igék esetében ez a prototipikus tárgy annyira nyilvánvaló és 
odaértendö, hogy egyszerúen el is lehet hagyni, s ez mindkét nyelvre egy- 
aránt jellemzö. A`mos' ige (szerbnl `prati') bármilyen tárgyat vonzhat, a 
tárgy nélknli viszont csak.ruhamosásra vonatkoztatható: 

Anna mos. (ruhát) 	de 	 Anna hajat mos. 
Ana pere. (rublje) 	 Ana pere kosu. 

Nézziink még néhány ilyen igét! 
Anya föz. (ebédet) 	 Anya teát föz. 
Mama kuva. (ručak) 	 Mama kuva čaj. 

Továbbá, ha a`mos' és `töröl' igéinket gyakorító igeképzövel látjuk el, 
amennyiben el is hagyjuk a tárgyat, mi tudjuk, hogy a cselekvés az edény-
re vonatkozik. Ezúttal azonban ez a szerb nyelvre nem alkalmazható. 

Éva mosogat. 	 Éva edényt mos. 
Eva pere suđe. 

Éva törölget. 	 Éva edényt törölget. 
Eva briše suđe. 

Kiefer Ferenc a járdát söpör' és ajárdasöprés' példáját említi. De itt 
van még a`söpröget' iteratív igénk is, amikor a tárgy kitétele egyszerúen 
fólöslegessé válik. Nyelvészeink ezt a jelenséget „detranzitivizáció"-nak 
nevezik. 

A`varr' igénk bekebelezett prototipikus tárgyú mondatban csak a ru- 
ha, öltözék varrására vonatkozik, holott mást is lehet varrni, ilyenkor azon- 
ban kötelezöen ki kell tenni a nem tipikus tárgyat. 
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A varrónö (ruhát) varr. 	de 	A sebész sebet varr. 
Krojačica šije (haljinu). 	 Hirurg šije ranu. 

Amennyiben ugyanis a második oszlopban levö mondatokban is el- 
hagynánk a tárgyat, egész más jelentést kapnánk, tudniillik azt, hogy a se-
bész szabad idejében valamilyen ruhát varr (esetleg azt is föltételezhetjúk, 
hogy nösebészröl van szó). 

IRÁNYTÁRGY 

Iránytárgyról beszéliink ha a tárgyban megnevezett dolog már a cse- 
lekvés kezdete elött is megvolt és a cselekvéstöl fi.iggetlenúl létezik, csupán 
ráirányul valamely töle fiiggetlen dologra. A ráirányuló cselekvés követ- 
keztében a dolog megváltozik (mennyiség vagy minöség tekintetében). EI- 
sðsorban azoknak az igéknek a vonzatát soroljuk ide, amelyek jelentésében 
világosan megnyilvánul a változás, változtatás mozzanata: 

habár életét és hitét, nevét és hazáját is megváltoztatta. (A 22) 
iako je on promenio život i veru, ime i zavi čaj... (A 22) 

A szóban forgó változás mennyiségben, mértékben, fokban, intenzi- 
tásban is megnyilvánulhat: 

ez természetesen nem csökkenti a félnapi bérét. (C 708) 
to neće ni malo smanjiti, ono, što, za pola dana, prima. (C 302) 

Nagya kissé féltékeny hangú levelei azonban csak fokozták 
Rjepnjin zavarát. (C 682) 
Ta pisma Nađina, pomalo ljubomonia, doprinela su toj zbunje- 
nosti Rjepnjina, koja je rasla. (C 275) 

Az iránytárgyak legtipikusabb példáját a konkrét tárgyak képezik. Az 
alany az állítmány által leggyakrabban ezekre irányul változásokat idézve 
elö rajtuk: 

A Múzeununal átellenben kinyitottak egy ablakot... (OG 107) 
Preko puta Muzeja otvorio se prozor... (OG 124) 
Utána zárja be jól a kasszát... (C 277) 
Neka dobro zatvori kasu... (C 255) • 

Konkrét, szándékos, fizikai cselekvésröl van tehát szó a felsorolt pél- 
dákban, amely a dolog egészét felöleli. Nem okvetleniil sziikséges azonban, 
hogy a dolog egészére ráirányuljon a cselekvés ahhoz, hogy hatása az egész 
tárgyon érezhetö legyen, a szerb példából ez világosan kitúnik: 

... és krisztustövissel díszítették fel a sisakjukat. (C 727) 
zakitiše svoje šlernove, prkosno suncokretima i dra čem. (C 321) 

A`zakititi' és az `okititi' igék szembeállításából tudjuk, hogy az elözö 
nem a tárgy egészének a feldíszítésére vonatkozik, esetleg csak egy ág fel- 
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tíízéséröl van szó, azonban ez a változás kihat az egész tárgyra, ezzel már 
az egész sisak díszessé válik. 

Ugyanez talán jobban érzékelhetö a„+ élö" jeggyel rendelkezö irány- 
tárgy, a kontraágens esetében. Az élölény szellemi és fizikai ráhatásoknak 
lehet kitéve, ezért változása is ilyen jellegú lehet. Szellemi állapotváltozást 
tapasztalunk az alábbi példákban: 

zavarba hozta a bennsziilötteket. (A 70) 
i raskoši koja ih je zbunjivala. (A 66) 

Megzavarja az öregember éjszakai nyugalmát. (DT 184) 
Uznemiravate jednom starcu njegov no ćni mir. (DT 188) 

fizikai változásról van szó a következö mondatokban: 
felöltözött és szolgáját is felköltötte... (A 44) 
obukao se i probudio momka. (A 41) 

Barlov elöbb megölte afeleségét, aztán önmagát. (C 65) 
Barlov je ubio ženu, a zatim i sebe. (C 45) 

a nyári höségben a tea hííti az embert. (C 735) 
leti, u vrućini, čaj hladi (čoveka). (C 329) 

Az alany egyes szekezetekben mintegy megvonja a tárgyat valamilyen 
tulajdonságától, képességétöl: 

egy-egy öreges dnhrohamában a legszívesebben megvakította 
volna ellenfelét. (DT 52) 

čak ni pri pojedinim staračkim napadima besa, kad bi pro- 
tivnika najradije oslepio. (DT 73) 

Az említett példákban az accusativusban álló szereplö egészében meg- 
változik. Igen gyakori azonban az az eset, amikor az említett személy ma-
ga az alany, aki a cselekvést végzi, a tevékenység pedig csak az alany egy 
testrészére irányul: 

Kezet mosott... (C 751) 
Oprao je ruke... (C 345) 
Ritka szálú, ösznlö haját diákosan fényesre kefélte. (OG 94) 
Retku, tanku, prosedu kosu četkanjem je doveo do visokog sjaja. 
(OG 94) 

Az ilyen iránytárgyakat néha igen nehéz elkúlöníteni az eredmény- 
tárgytól, talán nem is sznkséges, mert lehet ez is az is. 

Nem növesztett szakállt Svájcban, haját kurtára vágta. (DT 112) 
U Švajcarskoj nije pustio bradu, nosio je kratku kosu. (DT 125) 

Az iránytárgy alanya azonban nem mindig esik egybe a tárgyban fel- 
tiintetett testrész tulajdonosával: 

Elmetszik egy-egy kislány torkát. (C 68) 
Zakolju po neku devoj čicu. (C 68) 
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Megveregette a lány arcát, aztán dolgára knldte. (OG 11) 
Potapšala je devojče po licu, pa je otpremila na posao. (OG 12) 

Érdekes megjegyezni, hogy az utóbbi példánál a szerb mondatban az 
experiens accusativusban áll, míg az objectum lokális esetben fordul elö. 
Megtörténik az is, hogy az alany nem személy, lehet instrumentális is: 

valami kiálló szög felsértette a kezét. (C 53) 
rasekla ruku, na jednom ekseru. (C 33) 

Itt ugyanis az ágens hiányzik a mondatból és az alany szerepét az inst- 
rumentális tölti be, s ez világosan látható a szerb mondatból, ahol a mély- 
szerkezeti bövítmény szintén nem a megszokott felszíni esetben fordul elö, 
hanem lokális alakot ölt. Az alany szerepét a természeti erö is betöltheti: 

meredt lábát locsolgatják a hullámok. (C 63) 
A samo noge, ukrućene, još prelivaju talasi. (C 43) 
A gyertyaláng 1-2 pillanatra megvilágította az asszony arcát. 
(C 45) 
Za trenut dva, plamen sve će, osvetlio je bio lice te žene... (C 25) 

Sokszor ugyanazon ige iránytárgyát betöltheti konkrét személy, vagy 
egy egész nép, néha egy testrésszel azonosítható az egész személy (és épp 
ilyen átvitt értelemben, ezzel az azonosítási szándékkal használjuk), de le- 
het elvont jelentésíí fönév is: 

Aztán, hogy megmentsék a cárt és a cári birodabnat. (C 667) 
Da sačuvaju cara i rusko carstvo. (C 260) 

hogyan mentsék meg ezeket az embereket... (C 666) 
Kako spasavati, utešiti sav taj svet... (C 259) 
... és a bórét mentette. (C 757) 

pa je spasao glavu. (C 351) 
Csak hogy az életét mentse. (C 781) 
Samo da bi spasao život. (C 375) 

Az utóbbi két példa állandósult szókapcsolatként tárgyalható! Felhív- 
juk a figyelmet, hogy az utolsóelötti szerb mondatban a magyar `bör' 
(`koža') megfelelöje helyett a`fej' (`glava') testrész áll, mert ilyen alakban 
állandósult frazeológiai egységként. 

Az iránytárgyat megkövetelö igék egy része szokásos, megszokott, bi-
zonyos idöközökben ismétlödö tevékenységet fejeznek ki: 

A lámpagyújtó esténként meggyújtott az utcai Iámpákat. (C 36) 
Palilampa je palio uveče lampe po ulicama. (C 17) 
Barszutov tábornoknéval már jó ideje koptatják az ottani orosz 
nagykövetség kiiszöbét. (C 722) 
Ona i generalica Barsutov, obijali su pragove u Parizu u ruskoj 
ambasadi. (C 316) 

68 



A cselekvés nem mindig pozitív, így az iránytárgyon beállt változások 
lehetnek negatívak is, söt, az eredménytárgy ellenkezö pólusának is tekint- 
hetjiik, és „— alkotás" jeggyel láthatjuk el. Az intenzitás a negatív cselekvé- 
sek skáláján kiilönbözö lehet: 

Jones azt állítja, hogy tönkretette azt a fiatál ír kancát. (C 721) 
Ðons kaže, da je upropastio onu mladu irsku kobilu. (C 315) 
Tudják, hogy az építkezést megzavarta a vízi tiindér. (A 9) 
Znali su da je gradnju ometala vila brodarica. (A 10) 

A negatív cselekvés, nominalizációja esetén egy általános cselekvésú 
ige mellett, betöltheti az iránytárgy szerepét is: 

A rombolást megint elkövették... (A 39) 
Šteta je bila opet učinjena... (A 37) 

Egy igét azonban sokszor nem lehet egyértelmúen pozitív vagy nega- 
tív jelentésíínek tekinteni, mert az a szövegkömyezettöl fiiggöen ugyanak-
kor lehet pozitív vagy negatív. Gondoljunk csak a lámpa gyújtására és a ház 
gyújtására. A változást, amely a tárgyon végbemegy sokszor semlegesnek 
tekinthetjiik. 

Ne feledkezziink meg az oly gyakori, fogyasztást jelentö igékröl sem, 
azok is megváltoztatják a tárgyat, olyannyira, hogy annak mennyisége 
csökken, vagy teljesen megszíínik létezni: 

Tamásnak a villásreggelijéhez odakészített sonkás zsemlét is 
megette... (DT 35) 

pojeo je i kajzericu sa šunkom koja je bila pripremljena 
Tamašu za doručak. (DT 59) 
... és a koma jókora kulacsából fölhajtottak egy-egy korty erös 
pálinkát. (A 376) 

i iz velike kumove ploske natezali ljutu rakiju. (A 338) 
Miután Mary elment, csak joghurtot fogyasztott. (C 769) 

hranio bi se, kad ode Meri, jogurtom... (C 363) . 
de: 

túl sokat evett a forró halvából. (A 73) 
jer se prejeo vruće halve. (A 68) 

A legutóbbi példa kapcsán és a szerb mondatok miatt szólnunk kell itt 
pár mondat erejéig a tárgy partitív jegyéröl. Dezsö László említi (Tipológi- 
ai vizsgálatok. Szerbhorvát magyar kontrasztív nyelvtan I. Novi Sad, 
1971), hogy a mélyszerkezetben a partitív tárgy egy részt és egy egészet je- 
lölö elemböl áll. A rész csak akkor realizálódik a felszínen, ha azt kell kife- 
jezni, hogy az egész mekkora részére irányul a cselekvés. A magyarban 
nincs partitív eset. A partitivitást névelö nélkiili fönéwel fejezziik ki, a ha- 
tározott jegy hiányával. A partitív tárgy másodlagosan lehet határozott is, s 
ilyenkor határozott névelö elözi meg, maga a tárgy pedig a lokális esetre jel- 
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lemzö elativusi viszonyraggal van ellátva. A szerbben amint a példákból is 
kitíínt a határozott/határozatlan jegyet a genitivus és az accusativus szem- 
beállítása érzékelteti. Míg a genitivus határozatlan jegyet viselö partitív tár-
gyat jelöl, addig az accusativus a határozott és totális jegyíí tárgy esete. 

Amint már említettiik, és az eddigiekböl is kideriilt, az ige az iránytár- 
gyat valamiképpen megváltoztatja. A változás a„+ élö" jeggyel rendelkezö 
tárgy esetében annak szellemi-, illetve lelkiállapotában is megnyilvánulhat. 
Gyakran épp ilyen elvont, lelkiállapotot jelentö fönevet találunk a tárgy sze- 
repében: 

Az orvos a kimeriilt és megöregedett asszonynál teljes idegösz- 
szeomlást állapított meg... (A 381) 
Lekar je konstatovao kod premorene i ostarele žene potpun 
živčani slom... (A 342) 

könnyen tiirelmiiket veszítik... (A 68) 
lako gube strp jenje... (A 63) 

Pszichikai változásokat néha átvitt értelemben elvont fogalmaknak tu- 
lajdonítunk: 

A híd melletti város élete... addig ismeretlen kiegyensúlyozottsá- 
got ért el. (A 210) 
Život u kasabi pored mosta... hvatao ravnomeran korak i dotle 
nepoznatu ravnotežu. (A 193) 

Egyfajta minöségbeli változáson megy keresztúl a tárgy az olyan szin- 
tagmákban, amelyekben a cselekvés által megtöltödik, illetve kiiiriil. Itt 
azonban éppúgy beszélhetiink tárgyraggal ellátott lokálisról is: 

s a kisváros szerelmetes férfiainak zsebét nríti ki. (A 219) 
i prazni džepove kasabalijskim sevdalijama. (A 200) 

Iránytárgyról van szó a következö példában is, bár a teriileti , helyi je- 
lentésámyalat is kicseng már belöle: 

nemcsak a szarajevói országút két végét, de a kaszabát is ösz- 
szeköti elövárosával. (A 6) 

sastavljajući dva kraja sarajevskog druma, veže kasabu sa 
njenim predgrađem. (A 8) 

MOZGATOTT TÁRGY 

A mozgatott tárgyat tartalmazó mondatokban az alany olyan cselek- 
vést fejt ki, amellyel mozgásba hozza a tárgyat, megváltoztatva annak hely- 
zetét vagy helyét. Megtörténik, hogy ez a mozgatás magának az alanynak a 
mozgásával jár egytitt: 

Két deszkát is vittek magukkal... (A 62) 
Dve daske, koje su takođe nosili sa sobom. (A 58) 
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Elhozhatom az újságokat, amelyek írtak a peréröl. (C 668) 
Mogu vam doneti novine sa suđenja tom čoveku. (C 260) 
Köszönés és mosoly nélkiil fuvarozta át az árut... (A 18) 
Bez pozdrava i bez osmejka, on je prevozio robu... (A 19) 
Az erötleneket, csonkákat, bénákat hordágyon hozták... (A 74) 
Nemo ćni, hromi i uzeti donešeni su na nosolima... (A 68) 

Amint a példákból is kideriilt, leginkább konkrét, „— éló" jeggyel ellá- 
tott tárgy szerepel az ilyen szerkezetekben. Az utolsó mondat kivétel. Az 
élö személyeket jelölö fönevek itt egyben tulajdonságaikra, állapotukra is 
utalnak. 

Máskor azonban az alany maga mozdulatlan, és csak egyik testrésze 
hozza mozgásba a tárgyat: 

Felnyúlt a könyvespolcra és kihúzta a kör nyolcast. (OG 24) 
Pružio ju je uvis ka policama s knjigama i izvukao herc osmicu. 
(OG 25) 
Valaki a fényképész kedvéért magot szórt a galamboknak... 
(C 693) 
Neko je, za fotografa prosuo hranu za golubove... (C 286) 

vagy helyesebben, hogy minden útjába keriilö rögöt felrugjon. 
(DT 110) 

ili tačnije, da nogom šutne svaki grumen koji se nađe na putu. 
(DT 123) 

Azt tapasztalhatjuk, hogy a testrész, amellyel az alany mozgásba hoz-
za a tárgyat leginkább a kéz, de lehet a láb is. A testrész neve nem sznksé- 
ges, hogy megjelenjen a mondatban, a cselekvés jelentése már magába fog- 
lalja, hogy melyik testrésszel végezznk azt. 

Az alany lehet teljesen mozdulatlan is, miközben mozdulatlanságában 
olyan cselekvést fejt ki, amellyel a tárgyat felé, vagy töle irányítja: 

amikor Albertet kihívta a ruhatáros a telefonhoz. (OG 91) 
kada je garderober pozvao Alberta na telefon. (OG 105) 

Antonije mester Dalmáciából kiilönleges kötélverö mestereket 
hozatott. (A 68) 
Majstor Antonije je doveo iz Dalmacije naro čite veštake užare... 
(A 63) 

Az utóbbi példánk arra emlékeztet bennnnket, hogy a múveltetö igék 
segítségével az alany mással is elvégeztetheti a mozgatást. Ezúttal nem kí- 
vánok knlön kitérni a mííveltetö igékre, de van olyan sajátos jelentésú igénk 
is, amelyet nem sziikséges továbbképezni ahhoz, hogy ilyen jellegú cselek- 
vést fejtsen ki. A`knld' ige (szerb megfelelöje a`poslati') ugyanis, intézke-
dést jelent, valaki vagy valami útján, valamilyen tárgynak valahova való el- 
juttatását. Az alany tehát nem személyesen mozgatja a tárgyat, hanem 
mással végezteti el: 
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Elkiildték neki az egész fizetését... (C 709) 
Njemu je poslata cela plata..: (C 303) 

iskolába vagy iparra kiildte a gyerekeket... (A 220) 
upućivala (je) decu na škole i zanate... (A 201) 
szombaton kora reggel elkiildte apoggyászát Londonba... (C 707) 

U subotu... rano ujutru, Rjepnin je poslao svoj prtljag u Lon- 
don... (C 301) 

Az elsö mondatban nem azok hozták el a fizetést, akik knldték. A má- 
sodik mondatban viszont az alany olyan intézkedését fejt ki, hogy a gyere- 
kek iskolába menjenek, tehát szintén egyfajta mozgatásról beszélhetiink. A 
poggyászt viszont a szállítási vállalatok „mozgatják", az alany csak feladja, 
útjára bocsájtja azt. 

Van egy igénk, amelynek többek között olyan sajátos jelentése is van, 
hogy az alany mozgását, távozását jelzi, ugyanakkor ugyanez az ágens a 
tárgyat (elözö feltételezett mozgatásával véget vetve) egy pontban, mozdu- 
latlan állapotban hagyja, nem viszi magával. Ez a`hagy' igénk (szerbúl 
`ostaviti'), amelynek ott — és ei — igekötökkel való ellátása ezt a jelentésár- 
nyalatot még fokozzák. 

a kiiszöbön hagyja a tejet. (C 38) 
ostavlja, na pragu, mleko. (C 18) 

A bóröndöt pedig otthagyta a csomagtartó hálójában... (C 784) 
A kofer je ostavio, gore, u mreži... (C 378) 

régen elhagyták édesanyjukat, a sziilöi házat... (a 75) 
da su davno napustili majku, i rodnu kuću... (A 69) 

A mozgatott tárgy egyik jelentös osztályát képezik a testrészeket jelö- 
lö, accusativusban álló fönevek. Olyan szituációról van ugyanis szó, amikor 
az alany mint egész mozgatja saját részét, illetve testrészét: 

láttam, hogy a fekete fiú egy pillanatra elfordította afejét... 
(OG 16) 

video sam kako crni mladić  za trenutak obrće od nje glavu... 
(OG 19) 
Hátracsavarta a nyakát és felnézett Aliszra. (OG 105) 
Iskrenuo je vrat i pogledao prema gore u Alisu. (OG 122) 
— Nem, nem — rázogattam a fejem. (OG 7) 
— Ne, ne — tresao sam glavonz. (OG 8) 
Péter kaiját rángatta. (OG 27) 
Trzala je Petra za ruku. (OG 31) 
Afejét csóválta. (DT 97) 
Odmahuje glavom. (DT 112) 

A szerb mondatokból rkitúnik, hogy néhány mozgatott tárgyat tartal- 
mazó szintagma esetében, amelyek a tárgyak egy helyben való mozgását, 
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helyzetváltoztatását fejezik ki accusativus helyett instrumentális fordul elö. 
Testrészek mozgatásáról van szó, illetve az egyes testrészekkel való mozga- 
tást, hely-, illetve helyzetváltoztatást jelentö igéket soroljuk ide, mint pl. a 
`ráz', `csóvál' (`vrteti', `odmahivati'). Korlátozott mozgásról, illetve egy 
helyen belnli helyzetváltoztatásról, esetleg a mozgás módosításáról beszél- 
hetiink az ilyen szintagmák kapcsán. S hogy a kérdés még izgalmasabb le-
gyen, a magyarban is ismeriink olyan igéket, amelyek accusativus helyett 
eszközhatározói viszonyragot követelnek meg, holott korántsem lehet be- 
szélni arról, hogy pl. a szemiink segítségével kacsintunk. Tehát, `kacsint a 
szemével', nem pedig `kacsintja a szemét', `int a kezével', mert a`kezét in- 
ti' már más jelentésárnyalatot tulajdonítana a szintagmának. De itt van még 
a`bólogat a fejével' szerkezet is! Mi tehát az accusativusszal és az instru- 
mentálisszal kifejezett tárgy közötti kúlönbség? Az accusativust tartalmazó 
szintagmákban a cselekvés a tárgyra irányul, azzal a céllal végezziik, hogy 
módosítsuk, a tárgy helyzetét mozgásba hozzuk, tehát a tárgyon van a hang- 
súly. Célunk tehát megmozdítani, mozgatni a tárgyat. Ezzel szemben az 
instrumentálist tartalmazó szintagmákban maga a cselekvés keriil elötérbe, 
a mód ahogy a cselekvés végbemegy. Itt a célunk tehát az instrumentális- 
szal megnevezétt fogalommal véghezvinni a cselekvést. 

Olykor a rész helyzetváltoztatása magával vonja az egésznek a moz- 
gatását. Ha valaki valakinek hátat fordít, ezt csak úgy teheti ha megfordul 
(ebböl alakult ki a szintagma átvitt értelemben, frazeológiai egységként va- 
ló alkalmazása is): 

Pulykavörösen a fiile tövéig vörösen fordított neki hátat. (C 669) 
Bila mu je okrenula leđa sva crvena u licu. (C 262) 

Szokásszerú, állandó, vagy rendszeres, folyamatos, vagy ismétlödö 
cselekvést jelentö igék vonzataként is elöfordul a mozgatott tárgy: 

Rjepnjin önkéntelentil is arra gondolt, hogy milyen öltönyt vi- 
selt... (C 686) 

i on se sećao, kakvo je nosio (odelo) pre više od trideset godi-
na... (C 279) 

mindenki szemiiveget hord... (C 42) 
svi nose naočare... (C 22) 

Lám, mások is hordják a vizet, még többet is... (C 61) 
I drugi, kao što vidite, idu po vodu, pa nose, i više, od mene... 
(C41) 
Ez az ember egész idö alatt valami kimondhatatlan szomorúsá- 
got és reménységet hurcolt az arcán. (C 57) 
Taj čovek je imao, tih dana, na licu, izraz tuge i beznadežnosti. 
(C 37) 
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A tárgy szerepében ilyenkor leginkább valamilyen ruhadarabot, öltö- 
zéket, divatcikket, esetleg frizurát (férfiaknál az arcukon növö szörzetet), 
vagy pedig átvitt értelemben, valamilyen huzamosabb ideig tartó lelkiálla- 
potot jelölö fönevet találunk. 

A mozgatott tárgyat tartalmazó szintagmák igéje igen gyakran igekö- 
tövel van ellátva, vagy pedig helyhatározóragos fönév áll mellette, hogy a 
mozgatás irányát érzékeltesse. Az ilyen igék többnyire háromvonzatosak 
(háromváltozós predikátumfiiggvények). Az ágens, az alany a mondatból 
gyakran hiányzik, a tárgy mellett pedig vagy helyhatározó, vagy részesha- 
tározó van jelen: 

Átnyúlt az asztalon, s kiemelt Lili táskájából egy cigarettát. 
(OG 29) 
Pružio je ruku preko stola i iz Liline torbe izvukao cigaretu. 
(OG 33) 
A portás egy papírlapot tett elé... (C 644) 
Vratar mu je bio doneo, i ostavio papir. (C 237) 

akik látták, amint magasra emeli a gyertyát az ajtóban... 
(C 59) 

koji su je videli u vratima kada bi visoko dizalá sveću... 
(C 39) 

A helyhatározó el is maradhat amikor fölösleges a jelenléte, vagy azért 
mert magától értetödik hogy hova irányul a mozgatott tárgy, vagy mert egy- 
szerííen nem fontos a cselekvésre nézve. Az igekötö jelenléte ilyenkor azon- 
ban szinte kötelezö: 

A bábuska azonban egyszerííen letette a kagylót. (C 645) 
Međutim babuška je bila, prosto, ve ć  prekinula vezu. (C 238) 
Aztán felkapott valami újságot, papírost, könyvet... (C 673) 
Uzeo bi neke novine, papire ili knjigu... (C 266) 

Részeshatározói vonzat (expiriens) is elöfordulhat harmadikként a 
mondatban. Sokszor azonban ennek a jelenléte is fakultatív, elmaradhat, 
amikor a kontextusból odaértödik: 

Csak a gyerekeket adja neki. (C 638) 
Samo da mu ostavi decu. (C 231) 

át kellett volna adnia Jonesnak a bábuska iizenetét. : (C 670) 
da je trebalo da javi odmah Ðonsu, da babuška želi da ga 

vidi... (C 264) 
Visszaadták az útlevelét. (C 762) 
Vratili su mu pasoš. (C 756) 

megparancsolta, hogy az egész ellopott összeget adja vissza... 
(A 66) 

naredio je nevaljalom povereniku da vrati celu sumu... (A 61) 
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A mozgatott tárgy szerepét a konkrét, élö vagy élettelen fönév helyett 
betöltheti elvont jelentésú fogalom is. Ezeket még „kvázi mozgatott tár- 
gyak"-nak is nevezik; hisz nem konkrét mozgatásról van szó: 

adja vissza maguk és otthonuk hajdani nyugalmát... (a 29) 
i da njima i njihovim ku ćama vrati nekadašnji mir... (A 29) 
borzalmas híreket vittek szét a városban... (A 56) 
razneli su strašne glasove po varoši... (A 53) 

Gyermekeik új neveket és kifejezéseket hoztak a kaszaba gyer- 
mekei közé. (A 212) 
Njihova deca su donosila me đu varošku decu izraze i tuđa 
imena. (A 294) 

Ezzel még természetesen nem merítettiik ki az accusativusi tárgyas 
szerkezetek szemantikai elemzését, hátra maradt az olyan jelentös tárgyfaj- 
tákat tartalmazó szintagmák tárgyalása, mint amilyen a viszonymódosító, a 
knlsö, a belsö, valamint a közvetett tárgy. 

A források rövidítése 

A = Ivo Andrić : Na Drini ćuprija. Zagreb, Mladost, 1962; Híd a 
Drinán. Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1966 

C = Miloš Crnjanski: Roman o Londonu. Beograd, Nolit, 1974; Lon- 
don regénye. Bp., Magvetö Kiadó, 1966 

OG = Ottlik Géza: Hajnali háztetök. Bp., Magvetö Kiadó, 1969; 
Krovovi u svitanju. Novi Sad, Matica Srpska, 1990 

DT = Déry Tibor: Kedves Bópeer...! Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1973; 
Duga topla jesen. Beograd, Nolit, 1989 

OBJECT VARIANTS IN ACCUSATIVE CONSTRUCTIONS 
IN HUNGARIAN AND SERBIAN 

The paper endeavours to give a semantic analysis of accusative con-
structions in Hungarian and Serbian. In spite of the fact that the direct object 
is in the accusative in both languages, the realization of the primary object 
in the surface structure can show certain differences. It is these differences 
that the author discusses in the case of the three most typical kinds of 
objects. 
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ETO: 809.451.1+808.6:801.52:638.1 	 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 

KÉTNYELVÚ MÉHÉSZETI SZÓJEGYZÉK BECSÉRÓL 

CSEH MÁRTA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

A gyújtés köriilményei 

Az elsödleges gyííjtés 1975-ben történt. A szótári anyag legnagyobb 
része Szabó Jánostól szánnazik, aki a gyííjtés idején 64 éves volt. Töle hal- 
lottam a szójegyzék után található szövegeket is. 1981-ben és 1994-ben új-
ra elövettem az anyagot, több helyen módosítottam rajta (föleg a meghatá- 
rozásokat pontosítottain), és a magyar kifejezéseket kiegészítettem szerb 
megfelelöikkel. Felhasználtam továbbá mindazt az új anyagot, amelyhez 
újabb adatközlöim és segítöim révén jutottam. A kiegészítö és ellenörzö 
munkálatok során a következö becsei méhészek voltak segítségemre: 
Richter József (1904), Lazar Baki ć  (1914) és Farkas Béla (1950). Segítsé- 
giiket ezúton is köszönöm. 

A szójegyzék 

ablak (prozor) `a nejzerek [Neiser-kaptárak] iivegezett nyílászáró fedele' 
ágác(a)méz (bagremov med) `akácvirágról gyííjtött méz' 
akác (bagrem, bagrenzova paša*) `akácos, akácerdö, mint mézgyííjtö terii- 

let, legelö': Én az idén nem mé .ntern akácra. 
akácméz/ákácméz -> ágác(a)méz 
álca —› fijas 1. 
álomány* ((pčelinji) fond*) az egy méhész tulajdonában lévö méhcsalád- 

ok összessége' 
amörikai (gyászos) költésrotthadás* -> gyászos költésrotthadás 

*-gal az általában ritkán használt, az adatközlök (valamelyike) által 
választékos(abb)nak, szakszeríí(bb)nek, pontosabbnak vagy helyesebbnek 
minösített szavakat, kifejezéseket jelöltem. 

76 



(amérikai) rakodó (američki nastavljač, američka nastav jača) `kaptárfajta' 
anya (matica) `méhanya' 
anyabölcsö (matičnjak, kolevka) `kerek, doboz alakú eszköz, amelyben a 

méhész mesterséges köriihnények között neveli, tartja az anyát' 
anyaház (matičnjak) `az a sejt a lépen — valamivel nagyobb a közönséges 

sejtnél —, amelyben az anya neveledik': Pčele vuku mati čnjake = `A 
méhek anyaházat építenek, azaz rajzani késznlnek.' 
Megjegyzés: Vannak méhészek, akik az anyabölcsó és az anyaház 
szavakat — szerbnl mindkettö matičnjak — szinonimákként, azaz azo- 
nos jelentésben használják. Egyikiik ehhez a következö megjegyzést 
fiízte: „Ez utóbbi népies változat. Egyik sem, másik sem kötödik kí- 
zárólag a mesterséges neveléshez." 

anyakalicka --> kalicka 
anyanevelés* (odáh)ranjžvanje (matice)) `az a folyamat, amellyel a csalá- 

dok anyával való ellátásáról gondoskodik a méhcsalád, ill. a méhész' 
(Ez utóbbi esetben van szó mesterséges anyanevelésröl.) 

anyapempö (matična mleč) `a dolgozóméhek mirigyeinek tejszerú váladé- 
ka, amely a jövendö anya táplálására szolgál': Pempövé táplálják a 
többi fijast is, de ez sokká jobb minóségú, és nagyobb mennyiségbe is 
adják, csak úgy fiirdžk benne az anya álcája, amitól sokkal nagyobb 
léssz, mžnd [= mint] a közönségés méhék. 

anyarács ((matična) rešetka) `a Neiser-kaptárakban használatos választófal 
a kaptár belsejében, amely az anya mozgásterét korlátozza' 

anyásít (datž društvu maticu) `(a méhész) anyát ad a családnak' 
anyátlanít (obezmatž čiti) `az anyásítással ellentétes folyamat: a méhész a 

családtól — valamilyen okból — elveszi az anyát' 
apadás (opadanje) `a méhcsalád súlyának csökkenése' 
árul(ja a mézet) (prodavatž med) `méz árusításával foglalkozik': Mink 

háztú árulunk (v. árújjuk a mézet), nem pijacozunk vele. 
átad(ja a mézet) (predati med) `a méz értékesítésének egyik módja, az, 

amikor a nagyobb mennyiségú méz vásárlója nem magánszemély, 
hanem felvásárló vállalat, szövetkezet stb.' 

átnézi a méhéket (pregledatž pčele) `a méhész megvizsgálja az állomány 
vagy a család állapotát; „kezeli a méhéket"' 

bánáti (fajta) méhe (banatska pčela) `méhfajta; vidékiinkön jobban el van 
terjedve, mint az ún. olasz fajta. Jellegzetessége a csíkos potroh és bi-
zonyos viselkedésbeli sajátságok. (Pl. kevésbé rajzik.) A krajnai méh 
egyik alföldi típusa' 

bi;ad (élelmet, anyát) (dodati društvu (hranu, maticu)) `anyát, élelmet, ke-
retet stb. tesz a méhész a kaptárba a családnak' 

bédrótoz bi;hálóz 
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bédrótozás (ožičavanje) -> bi;hálóz 
béhálóz* (keretet) (užičiti (ramove); uvlačiti žicu (u ramove)) `a méhész az 

új kereteket vékony drótszállal látja el'. (Erre azért van szúkség, hogy 
a míílépet , amit ezután helyez a keretbe, legyen, ami tartsa.) 

béikrásodik (ušećeriti se) `a méz, ha arra cukorösszetétele miatt már hajla- 
mos, ha nincs kellö mértékben kiérlelve, és ha a mézes cella fedetlen 
marad, a cellákban megkristályosodik, megikrásodik, azaz be-, ill. 
beleikrásodik a sejtekbe' 

belsö munkások* (unutrašnje radilice*) `azok a — föleg fiatal — dolgozó- 
méhek, amelyek a kaptárban teljesítenek szolgálatot, „mer még nem 
elég erössek, hogy kirepííjjönek"' 

bépárzás (sparivanje/parenje (matice)) `az anya nemi tevékenysége, meg- 
termékenyiilése' 

bépárzik (spariti se) `megtermékenynl': [Afijatal anya kirepiil.] a heretár- 
saság iildözöbe vészi, és a leggyorsabbá, legkitartóbbá levegóbe bé-
párzik. 

bépetél (polagati jaja) `az anya lerakja a sejtekbe a petéit' 
bészentöl (poprskati (saće vodona)) `a kipörgetett keretet befröcsköli vízzel, 

hogy a méheknek könnyebb legyen a pörgetéskor megsértett sejtek 
kijavítása' 

bi'telétet (uzimiti (p čele)) `a méhész felkészíti a méhcsaládokat a télre' 
Boconádi(-kaptár) (Boconadijeva košnica) `vidékiinkön gyakorinak 

mondható kaptárfajta volt, ma ritkább. Megszerkesztöje, Boczonádi 
Szabó Imre nevét viseli' 

célla* (ćelija) `sejt' 
család (društvo) `méhcsalád, méhek összetartozó, dolgozókból és herékböl 

álló, egy anya köré csoportosuló zárt közössége' 
csillagos méhe (lisa(s)ta pčela): Ha ja méhe, mondjuk, a tisztösfúröl gyújt, 

akkor a homlokára, ojan csillag alakba, odaragad a virágpor a bibé- 
röl, azér csillagos. 
Megjegyzés: A méhészek ezekkel a szavakkal nyugtázzák a tisztesfií 
mézelésének kezdetét: „No, csillagos már a homlokuk! " Használatos 
még a„ liszák a méhek" kifejezés is. 

csimbék (uš, vaš) `méhek potrohán élösködö rovar' 
csíp (ubosti) `méhszúrás' vö. szúr („Mer a méhe az nem csíp, hanem szúr. ') 
csípás, csípés (žauk) -> szúrás 
dajka(méh) ((h)ranilica) `néhány napos fiatal dolgozó, amelynek az a fel- 

adata, hogy táplálékkal lássa el a fiasítást' 
dékni (poklopac (košnice), dekna) `a kaptár méretének megfelelö, négyzet 

alakú falemez, amellyel a kaptárnak azt a részét, ahol a család van, 
elválasztják a kaptár oldalától' 
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déli röpiilés (u podne izlet, podnevni izlet) `a nap legmelegebb idöszaká- 
ban, általában a déli órákban tapasztalható, hogy a szokásosnál na- 
gyobb a nyiizsgés a kaptár kömyékén: a fiatal, egyelöre még „belsö" 
dolgozók szoktatják magukat a röpiiléshez' 

dolgozó (radžlžca) `virágport és nektárt gyújtö, viaszt készítö, a fiasításról 
gondoskodó — azaz a közmunkákat végzö — meddö nöstény méh; dol- 
gozóméh' 

drozsdina sonkoly 
drozsdinás embér (osoba koja skup ja/kupuje droždžnu) `sonkolyt gyííjtö 

személy, rendszerint házaló' 
éggyesít (spojiti/spajati/sjediniti *(društva)) `a méhész két — esetleg több — 

családot sziikség szerint összevon többnyire összel vagy szállítás 
elött' 

éggyesítés (spajanje/sjedinjenjex (društava)) családok összevonása' 
éhézik (gladovati) `éhezhet a család kivételesen szök esztendöben, vagy ha 

a nem kellöen gondos méhész pörgetéskor az összes mézet kiveszi, s 
így a méheknek semmi táplálékuk nem marad' 

épít (gradžti) `a méhek viaszt termelve növesztik, vastagítják a lépet' 
építmény (saće, izgradnja) `a méhek által viaszból készített, sejtekböl álló 

képzödmény; lép' 
épusztul (méh, méhcsalád) (uginuti): A méhe épusztul, ha mégszúr valakit, 

mer kiszakad a fullánkja. Öt családom épusztút éhén a tél čn. Društvo 
je uginulo. 

erdö (šuma, paša) `mézelö fákból álló — pl. akác-, hárs-, stb. — erdö' 
éri;tt méz (zreo med) `pörgetésre alkalmas, megfelelö súrúségú méz' 
erösödik (a család) (ojačavatž se) `a gyönge, méztelen, szegény család erö- 

re kap' 
érzéki;ny (valaki a szúrásra) (oset jiv je (neko na ubod)) ` olyan emberre — 

esetleg állatra — mondják, akinek a méhszúrás helye megdagad, meg- 
pirosodik, esetleg a szúrás lázat, rosszullétet okoz' 

étet ((h)raniti pčele) `a méhész mesterséges táplálékkal segíti a gyönge — 
vagy legyöngített — családot': A gyönge családot étetni köll. X. Y. 
[méhész] mégint étet. 

i'urópai költésrotthadás* (evropska trulež) `méhbetegség: költésvész' 
fedðablak* --> ablak 
fedörács* —> rács 
fekvö (pološka, ležeća [košnicaJ*) `kaptárfajta' 
fertözö költésrotthadás —> gyászos költésrotthadás 
fijas 1. [fönév] (jaje, leglo) `méhálca' 2. [melléknév] `amelyben méhálca 

van': fijas keret 
fijasít (zaleći) `petézik': Az anya jól fijasít. 
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fijasítás (leglo) `a lép álcanevelésre szolgáló része, sejtcsoportja; fias': Az 
anyának tömör a fijasítása. A méhész m čghagyja a fijasítást. 

fijatal anya (mlada matica) `így nevezik az anyát a kikelésétöl a bepárzá- 
sáigterjedöidöszakban' 

fijatal fijas --> tejesfijas 
folyós méz (žitak med) `folyékony, még meg nem ikrásodott méz' 

Megjegyzés: A szakma szempontjából a folyós méz a híg, éretlen 
méz. Az érett, még nem ikrás méz csurgós vagy folyékony. Becsén 
ezt a kúlönbséget a méhészek között sem érzékeli mindenki. 

födött fijas (zatvoreno leglo) `vékony viaszréteggel bevont sejtcsoport, 
ahol a méhálca fejlödik' 

födött méz —> li;födött méz 
föhordás (najveći (dnevni) unos (u toku jedne paše)) `a hordásnak az az — 

egy vagy néhány napig tartó — idöszaka, amikor a méhek a legtöbb 
mézet gyújtik' 

földerítti (izviđačica) `a gyí.íjtök közúl az a méh, amely új legelö hírével tér 
vissza a kaptárba' 

fölerösödik (a esalád) (ojačavati se) `jó hordás, gazdag esztendö vagy ete- 
tés után a gyönge család eröre kap, van elég élelme, és elég népes is' 

fölerösít (ojačavati) ` a méhésznek arra irányuló tevékenysége, hogy a méh- 
család megerösödjön, fólfejlödjön' 

fölnyit/fönyit 1. (kaptárt) (otvoriti (košnicu)) `a méhész kezelés végett le-
veszi a kaptár tetejét vagy egyik oldalát (attól fiiggöen, hogy milyen 
a kaptárfajta, amelyben a méhek vannak); így hozzáférhetökké vál- 
nak a keretek, látható, befolyásolható lesz a család élete, állapota' 2. 
(lépet) (otklapati (saće)) `a méhész pörgetés elött lenyesi a befedett 
mézes cellák tetejét, hogy a pörgetöben, forgatás közben kicsapód- 
hasson belöliik a méz' 

fölmégy/fömégy (seliti se) `a méhész (Becséröl általában Palicsra, azaz 
„akácra") költözteti az állományt' 

fullánk (žaoka, žalac, žauk) `a méh szúrószerve' 
ftirt (brada) `szorosan összekapaszkodó méhek csoportja, amelynek alakja 

p1. a szölöfiirthöz vagy hosszú szakállhoz hasonlít': Améhék fiirtök- 
be lógnak, mikor csinájják a vijaszkot. P čele prave bradu; hvataju se 
u bradu. 

fiistölö (dimilica) `a méhek elriasztására szolgáló kéziszerszám' 
gömb (klupče, klube) `méhekböl álló gömb alakú kupac': A méhék télén 

gömbbe vannak, hogy melegítsék égymást. 
göz (vijasz)olvasztó (parni topionik) `vízgözzel múködö viaszolvasztó 

szerkezet' 
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gyászos költésrotthadás* (američka trulez", pčelinja kuga) `a beteg család  
megsemmisítését maga után vonó, fertözö méhbetegség': Mčgbe-  
tegszik a zálca, nem kel ki a méhe a b čfödés után. A célla födelin luk  

keletkčzik, nagyon erös búz gyi,in ki, a zálca m čg mčgbarnul, nyúlós-  
sá válik.  

gyújt, gyút (skup jati) `a méhek észlelhetöen, intenzíven hordják a nektárt,  
virágport': Gyútenek a méhék.  

habzik (a méz) (peniti se*/vriti (o rnedu)) `a kipörgetett, de még le nem  
tisztult méz tetején habszeríí rétegben összegyölik a pörgetéskor be-  

Iekertilt viasztörmelék, virágpor stb.'  
halálfejú széndör*/lepke (mrtvačka glava) `lepkefajta, méztolvaj, halálfe-  

jes lepke'  
hálóz --~ béhálóz  
hálózás (ožičavanje) az a múvelet, amikor a méhész az nres keretek szem-  

közti oldalai között három, vagy négy vékony drótszálat feszít ki,  

hogy a múlépet majd legyen, ami tartja'  

hárs (lipa) `hárslegelö'  
hársméz (lipov med) `hársfáról, a hárs virágáról gyújtött méz'  
hátulgombolós (npr. nejzerka) `a hátulkezelös kaptárak — pl. a Neiser —  

megnevezése a közvetlen, familiáris beszédben'  
here (trut) `a méhcsalád nem dolgozó hím tagja'  

herefijas (trutovsko leglo) `olyan fias, amelyböl here fog kikelni; magasab- 
ban álló, kidudorodó fedele kúlönbözteti meg a„közönséges" fiastól'  

híg méz (rđav/redak* med) `nagyon ritka, éretlen, pörgetésre még nem al-  
kalmas, illetve túl korán, idö elött kipörgetett méz'  

hordás (donos, unos, prinos) `mézgyújtés' Az émútt hét čn jó hordás vót.  
hulla (mrtva pčela) `méhtetem'  
ikrás méz (ušećereni med, ošećerisan med) `olyan méz, amelyben kikristá-  

lyosodott a mézcukor': A zemb črčk, akik nem értenek hozzá, nem sze-  

retik a zikrás rnézet, mer asziszik [azt hiszik], hogy cukros.  
imádkozó sáska (bogomoljka) `mézrabló rovar'  
itató (pojilica) `nagy feliiletíí edénybe készített víz a kaptárak közelében,  

ahova a méhek inni járnak; fadarabkákat, nádat stb. tesznek a vízre,  

hogy a méhek le tudjanak rá állni'  
izzad (znojiti se) `(a méh) viaszt készít'  
jóindulatú költésrotthadás* (evropska trulež) `méhbetegség': Akkó jelent-  

kčzik, ha éh čzik a család, ha nincs mivé tápláni a fijasítást. Akkó az  
álca bčszárad a cčllába.  

kalieka (kavez) dróthálóból készített kis eszköz. Az új anyának, amelyet  

nem a család nevelt ki, az ideiglenes elhelyezésére szolgál, azért,  
hogy a méhek ne pusztítsák el idegen szaga miatt'  
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kaptár (košnica) `a méhcsalád számára rendszerint fenyöfából készített lá- 
da' 

kaptártetíí (uš, vaš) `kaptárban élö élösködö' 
kas (pletara) `föleg gyékényböl, szalmából font, kúp alakú eszköz, amely 

régen méhek tartására szolgált. Újabban a kaptár teljesen kiszorította 
eredeti szerepköréböl, de pl. a rajfogásnak ma is fontos segédeszkö- 
ze' 

kefe (četka) `hosszú nyelú kéziszerszám, amellyel a méhész a pörgetésre ki- 
választott keretekröl lesöpri a méheket' 

keretbak (nogari) `faállvány, amelyre a méhész kezelés közben félrerakja 
a kereteket' 

kezel (pregledati (pčele)) `a méhész megvizsgálja, ellenörzi, gondozza a 
családokat' 

kihizlal (lélpet) (izgojiti (saće)) `a méhek megvastagítják a (mú)lépet' 
kipörget (izvrcati, iscediti) `kiveszi a méhektöl az összegyííjtött mézet' 
kipucol ((o)čistiti) `a méhész a kaptárból eltávolítja az alján és az oldalain 

összegyíílt szemetet, hulladékot' 
kirepiil 1. (izletati (o pčelama)) `a méh ideiglenesen elhagyja a kaptárat' 

2. ((iz)rojiti se) `a raj elhagyja addigi otthonát, és új lakhely után néz' 
kiszakad (otkinuti se) `kivételesen gazdag gyííjtés után megesik, hogy a lép 

nem bírja el a méz súlyát, és kiesik, kitörik a helyéböl; ugyanez meg- 
történhet pörgetéskor is, ha a kereteket szakszerútleniil, túl gyorsan 
forgatj ák' 

kitörik (izlomiti se, prokinuti se) —> kiszakad 
kivágódik (cediti se (o medu)) `a pörgetöbe tett keretböl a centrifugális erö 

hatására forgatáskor kicsapódik a méz' 
kivész 1. (családtól pl. anyát, keretet) (izvaditi) `elvesz' 2. (iscediti, izvr- 

cati, izvaditi) `kipörget(i a mézet)' 
kivonul* (izrojiti se) `a raj elhagyja a családot, kirepiil, kirajzik' 
költözik (seliti se) `az állománnyal a méhész legelöre megy' 
költötér/kötötér (gnezdo, gnjizdo, plodište) `a Neiser-kaptár fölsö része, 

ahol a fiasítás van' 
közönségés méhe —> dolgozó 
krajnai (fajta) méhe (krajinska/kranjska pčela) --> bánáti (fajta) méhe 
Krajtmár-kaptár (Krajtmarka, Krajtmareva košnica) `a Tamaskó-kaptár 

becsei változata; Krajtmár Ferenc szerkesztette meg' 
kukac —> herefijas 
kutat (tražiti) `legelöt, élelmet keres (a méh)': Kutatnak a méhék. (= Pčele 

traže) Ha fogytán az élelmišk, a szokásosnál is harciasabban kutat- 
nak. 

kutató (méhe) (izvidnica, izvi đačica) `az a méh, amely kutat; földerítö' 
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kiilsö munkás* (radnica, radilica) `a kaptáron kíviil dolgozó — kutató, 
gyújtö stb. méh' 

kvákog (drečiti) `a kelö anya, mielött kibújna az anyabölcsöböl, erös han- 
gokat ad, ezzel jelzi szándékát, hogy át akarja venni a kaptárban a ha- 
talmat; figyelmeztetés ez az öreg anya részére, hogy a pártján lévö — 
többnyire idösebb — méhekkel (a jövendö rajjal) hagyja el a kaptárat' 
(Vö.: tiitiil, tiitiilés.) 

léfujt (ugušiti) 	lékénéz 
(1é)födött méz (zapečaćen med) `viaszréteggel bevont cellákban elraktáro- 

zott méz' 
legelö (paša) `mézgyújtésre alkalmas növényekkel benött, rendszerint na-

gyobb teriilet' 
lékénéz (családot) (sumporisati (društvo)) `kénnel lefojtja, megsemmisíti a 

méhész a beteg, menthetetlen családot' 
lényakaz (herefiast) (seći (trutove)) `a nyesökéssel a méhész levágja, lenye- 

si a herefiasok tetejét, ezzel megsemmisíti a benniik lévö álcát' 
lényes (lepecsételt mézeslépet) (otklapati (saće)) `levágja a mézeslép tete- 

jét' 
lép (saće) `sejtekböl álló viaszépítmény' 
lépécsétöl (zapečatiti) a méh vékony viaszréteggel befedi a mézes sejtek 

vagy a fiasítás tetejét' 
lépi;esétölt (zapečatljen) keret `olyan keret, amelyen lepecsételt sejtek 

vannak' méz `megérlelt, pörgetésre alkalmas, lefedett sejtekben lé- 
vö méz' sejt `olyan sejt, amelynek tetejét a méhek vékony viaszré- 
teggel betakarták' 

lepény (pogača) cukorszirupból, tömörítö anyagokból (esetleg gyógysze- 
rek hozzáadásával) készített méheleség' 

lépesméz (med u saću) ` a pörgetés mellékterméke; a vadépítményekben lé- 
vö mézet a sejtekben hagyják, úgy szopogatják ki belöliik a mézet' 

léputca (ulica) `a kaptárban a keretek között hagyott, a méhek közlekedé- 
sét szolgáló néhány centiméter széles szabad tér' 

lérakodik (a raj) (ulzvate se pčele) `a raj letelepszik, leáll (pl. egy fára, bo- 
korra a kaptár közelében)' 

létisztul (provriti, prečistiti se) `a habtól, viasztörmeléktöl megtisztul, fo- 
gyasztásra alkalmassá válik a méz' 

létisztult méz (prečišćen med) `a pörgetéskor kapott, a szennyezödéstöl — 
viasztól, fiashulladéktól stb. — megtisztult méz' 

mégdagad (oteći) `a szúrás helyén jellegzetes elváltozások keletkeznek a 
börön' 

mégérik (méz, fias) (sazreti (med, leglo)) `pörgetésre, illetve kelésre alkal- 
massá válik' 
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mégftistöl (dimiti) `a méhész fiisttel elriasztja a méheket a kaptárnak vagy 
a keretnek arról a részéröl, ahol akadályozzák a munkájában' 

mégikrásodik (ušećeriti se) `a méz a megkristályosodott mézcukortól meg- 
keményedik, kásásan szemcsés állagúvá válik' 

méglep 1. (méhek legelöt) `hordani kezd a legelöröl': „Krenula je paša. " 
2. —> mi'gtámad 

mi;gszúr (ujesti, ubosti) `a méh fullánkja szúrásával megsebez (embert, ál- 
latot)' 

mi'gtámad (napasti) `méh(ek) embert, állatot fenyegetöen meglep(nek), 
megszúr(nak) (ill. összeszurkálnak)' 

mégy, mén (ići, seliti se) `a méhész a méhcsaládokat távolabb lévö, gazdag- 
nak ígérkezö legelöre viszi, költözteti': Hársra kevesen mčnnek 
Becsériil. 

méhe [többes számban: méhék] 1. (pčela) `mézet gyújtö, tenyészthetö ro- 
var (Apis mellifica)' 2. ((pčela) radilica) `e rovarfajta dolgozója; dol- 
gozóméh' 

méhanya* —> anya 
méhcsimbék —> csimbék 
méhész ((p)čelar) `méhészettel foglalkozó, méhállománnyal rendelkezö 

személy' 
méhészéggyesiilet (udruženje p)čelara)) `a méhészek egyesiilete' 
méhészet 1. ((p)čelarstvo) `méhek tenyésztése mézszerzés végett' 2. 

((pčelinji) fond) `állomány, egy méhész tulajdonában lévö családok 
összessége' 

méhészkt;dik (baviti se (p)čelarstvom) `méhészettel foglalkozik' 
méhészsapka* —> sapka 
méhfarkas* (zoja, pčelinji vuk) `mézrabló darázsfajta' 
méhkirálynö* anya 
méhszurok* —> propolisz 
méhtánc* —> tánc 
méhtetíí —> tetíí 
méz (med) a méhek által gyújtött sííríí , édes anyag' 
mézcukor* (šećer) `a mézben lévö cukor(fajták)' 
mézel (mediti) `mézet ad': Az émút évben jó mézét az akác. 
mézes (medeni) `mézet tartalmazó' —kalács (medeni kola či) `mézzel 

készített kalács' —keret (ram sa medom) `olyan keret, amelyben mé- 
zet tartalmazó sejtek vannak' 

mézeskanna (kanta za med) `méz tárolására szolgáló (általában 50 literes) 
kanna' 

mézszíírö* —a szíírö 
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méztér (medište) `a Neiser-kaptárnak az a része, ahol többségében mézes 
keretek vannak' 

moly (mo jac) `a viaszt (is) megrágó, kártékony lepkefajta' 
munkás* --> dolgozó 
múlép (veštačko saće) `kiolvasztott viaszból préselt vékony lap, amelyet a 

méhész a keretekbe illeszt, s amelyet a méhek megvastagítanak, „ki- 
hizlalnak", hogy sejtjeiben elférjen a méz, a fiasítás stb.' 

nagyobbított néjzi;r v. Szabó-féle néjzér keret) (Sabovljeva nejzerka) ` sa- 
játos becsei keretfajta, Szabó Köteles János nyomán' 

napolvasztó (sunčani topionik) `a nap melegét hasznosító viaszolvasztó 
szerkezet' 

napraforgó (suncokret) `papraforgónövény, napraforgólegelö' 
napraforgóméz (suncokretov med) `a virágzó napraforgóról gyííjtött méz' 
ni'jzi'r (nejzerka) `Neiser-féle kaptár; kaptárfajta' 
néktár (nektar) `virágnedv, amelyböl a méz késznl' 
nozéma (nozema) `fertözð méhbetegség, gyomorvész' 
níiniike (kokica) `a méhállományt károsító rovarfajta' 
nyesedék (odrezanica, voštani poklopci) a lepecsételt sejtek megnyitása- 

kor, a sejteket fedö viaszréteg levágásakor kapott mézes viasztörme- 
lék; fölhasználása hasonló, mint a lépesmézé' 

nyesés (odrezivanje, otklapanje) `a sejtfödél éles késsel való óvatos eltávo- 
lítása a pörgetésre szánt kereteken' 

nyesökés (nož za otklapanje/otvaranje) `kétélíí , széles pengéjíí éles kés, 
amellyel a nyesést végzik' 

nyitott fijas —> tejesfijas 
olasz (fajta) méhe (talijanke) `sárgapotrohú méhfajta' 
olvasztó (topionik) `viasz olvasztására szolgáló szerkezet' 
ör (čuvar) `a kaptár bejáratát (rendszerint többedmagával) örzö méh, amely 

a család háborítatlan nyugalmára iigyel' 
pempö (mleč, (h)rana za leglo) `a méhek által készített tápanyag mézböl és 

virágporból a fiasítás részére' 
petézik (az anya) (zaleći; „matica zaleže') lerakja a sejtekbe a petéket' 
pörget (vrcati, tresti *) `a méhész elveszi a méhektöl az összegyújtött mézet' 
pörgetés ((iz)vrcanje, cecŽenje *) `az a múvelet, amellyel a méhész pörgetö 

ségítségével elveszi a méhektöl az összegyújtött mézet' 
pörgetö (vrcaljka) `a centrifugális erö hatásán alapuló méhészeszköz, 

amelynek a segítségével a keretekböl eltávolítható, és kannákba 
gyújthetö a méz' 

propolisz (propolis) `méhragasztó, mézszurok' 
rablás (grabež) egyik családnak a másik ellen való támadása, amellyel 

szorultságában élelemhez próbál jutni' 
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rács (rešetka) `a nejzerek rácsszerú nyílászáró fedele' 
raj (roj) `rajzáskor kirepnlö és családot alapító méhek közössége' 
rajfogás (hvatanje roja) `az a mnvelet, amellyel a méhész a kirepúlt rajt 

megfogni törekedik, mielött az — elsö pihenöhelyéröl — továbbrepnl- 
ne' 

rajfogó (kas) (pletara (za hvatanje roja)) `a raj befogására használatos kas' 
rajzás (rojenje) `a méhcsalád meghatározott részének — a méhrajnak — új 

család alapítását szolgáló kivonulása a kaptárból' 
rajzik (rojiti se) `a méhraj (új család alapítása végett) elhagyja a kaptárat' 
rakodó (nastav jača) `kaptárfajta' 
rekesz (leto, lajana) `a röpnyílást szökség esetén elzáró toló- vagy csapóaj- 

tócska; szulánk' 
repce (repica) `repcelegelö' 
repceméz (med od iepice) `repcéröl gyííjtött méz' 
röpdészka (stajalica, poletaljka) `a kaptár bejáratánál Iévö deszkatámasz- 

ték' 
röpluk (otvor/ulaz (u košnicu)) kijárónyílás, a kaptár bejárata; szabályozha- 

tó és teljesen le is zárható nyílás, amelyen keresztúl a méhek ki-be 
járnak a kaptárba' 

röpnyílás* —> röpluk 
salak sonkoly 
sapka (kapa, šešir) `a sportvívók sisakjához hasonló dróthálós, vászonnal 

letakart fejrevaló, amellyel a méhész az arcát, fejét védi a méhszúrá- 
soktól' 

sejt (ćelija) `a méhek építette lép hatszögletú kamrácskája' 
sonkoly/sonkol (droždina) `a viasz kiolvasztása után visszamaradó salak; 

drozsdina' 
sonkolyszf dö/sonkolszédö (embér) `sonkolyt gyújtö személy, rendszerint 

házaló' 
söprökefe —> kefe 
szálítás (selidba) `a méhállomány ideiglenés áttelepítése az állandó lakhe- 

lyéröl másik — rendszerint távolabbi — legelöre; költözés' 
szaporít 1. --> fijasít 2. (povećavati fond) `a méhész növeli a családok szá- 

mát' 
szípóka (jezik, silica) `a méh szívószerve' 
szirup (sirup) `méz- vagy cukoroldat — sziikség szerint knlönbözö kiegészí- 

tö adalékokkal — a gyönge családok mesterséges táplálására' 
szívóka —> szípóka 
szúr (ubadati, ujedati) `a méh fullánkjával fölsérti a bört, és aláfecskende- 

zi méregzacskójából a mérget' 
szúrás (ubod) `méh okozta sériilés, illetve annak helye a börön' 
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szúró (sito (za proceđivanje meda)) `a friss méz elsödleges tisztítására, 
megszúrésére szolgáló eszköz' 

Tamaskó-kaptár (Tamaškova košnica) `Tamaskó József gombosi méhész 
által szerkesztett kaptárfajta' 

tánc (igra, ples) `a méhek egymás közti kommunikációjának talán legjel- 
legzetesebb, legérdekesebb formája, amellyel a kaptárba visszatérö 
földerítök jellegzetes mozgással közlik a többiekkel az újonnan föl- 
fedezett legelö helyét' 

táncol (igrati) `a földerítö tánccal közli társaival az új legelö fekvését' 
táp* 1. 	pempö 2. `etetésre használt méheleség' 
tavaszi átnézés (polećni pregled) `a legfontosabb koratavaszi munka a mé-

hészetben; legfontosabb mozzanatai: a télen keletkezett károk kijaví- 
tása, helyrehozása, kaptártisztítás, az anya állapotának ellenörzése 
stb.' 

tejesfijas (u mleku leglo, mlado leglo) `olyan fejlödési szakaszban lévö fi- 
atal . méhálca, amikor teste még egészen puha, és tejszerií pépben 
úszik; folyósfiasítás' 

teleltetés (zazimljavanje) `a méhcsaládok felkészítése a telelésre' 
tepsi (tepsija) `pörgetéskor a hátsó kaptárnyílás alá helyezendö, egyik olda- 

la mentén perem nélknli, lapátszeríí eszköz, amelybe a méhész a ke- 
retröl a méheket belerázza' 

tetíí (uš, vaš) `a méhek potrohán élösködö tetíí; csimbék' 
tiszti's(fíí) (bosiljak) `tisztesfúlegelö' 
tisztésméz (med od bosiljka) `tisztesfúröl gyííjtött méz' 
tiitiil (drečiti) `az anya hangjeleket ad' (Hangutánzó szó. Vö. tiitiilés, 

kvákog.) 
tiitiilés (glasovi „ ti-ti ") `az öreg anya riasztó-mozgósító jeladása, mielött a 

rajjal kirepiilne, és átadná a helyét a kaptárban a kelö fiatal anyának' 
(Méhészek között is megoszlik a vélemény, hogy melyik anya — a fi-
atal-e vagy az öreg — adja a tiitúl és a kvákog szócikkekbén leírt 
hangjeleket.) 

vadépítmény (divlja gradnja) `a kereteken kívnlre épített lép' 
vadrepce —> repce 
vegyes méz (cvetni med) `vegyes legelöröl gyújtött méz; virágméz' 
vérhas (proliv) `méhbetegség' 
vijasz(k) (vosak) `méhek által termelt szerves anyag': A vijaszkot, azt úgy 

csinálja a méhe, hgoy teleszíjja magát mézzé, aztán izzanni (izzadni) 
kezd, és a vijaszk verejtékcsöppek formájában gyišn ki rajta. 

vij asz(k)olvasztó --> olvasztó 
vijasz(k)moly —> moly 
virágméz —> vegyes méz 
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virágpor (polen, prašak) a virágok porióiról gyújtött élénk színú, tápláló 
és gyógyhatású anyag': Améhe ja virágpof•t úgy gyújti, hogy a hátsó 
lábajit békeni mézzé, aztán a virágba addig forgolódik, mníg a lábá- 
ra, mind [mint] égy bunkó, rá nem tapad a sok virágpor. 

Szövegek 

Rajzás. „A június, július a rajzási hónapok. Mikó má annyira föl- 
erösödött a család, hogy szúk lész néki a kaptár, akkó mögindul a rajzás. A 
családok anyabölcsöket építenek, amiket az anya bépetél, a méhék még 
anyapempöt készítenek az álca részire. Pempövé táplálják a többi fijast is, 
de ez sokká jobb minöségíí, és nagyobb mennyiségbe is adják, úgyhogy 
szinte fiirdik benne az álca. Amitú sokká nagyobb és fejlöttebb lész, mind a 
közönségös méhék. Mikó mégért a löfödött anyaházba, akkó kvákogni 
kezd, ami fölhívja a család figyelmit a rajzási késziilödésre. A zöreg anya 
még ugyanakkó tiitúl, verbuválja a tábort, akikké majd ki fog repííni. Ezök 
égy szép napon, úgy tíz-tizénkét óra között aztán éhagyják a kaptárt, kiraj- 
zik a zanya. Mikó a raj kirepút, fölpattan az anyabölcsö födele, amit má elö- 
zöleg körúrágott, és kibújik beliile ja fijatal anya. Ha ja zöreg anya nem akar 
kimönni, akkó harcra keriil sor, és a gyöztes léöli a gyöngébbet. Akkó nincs 
rajzás. Rajozhat ögy család többszö is, de csak ha elég erös, mer a kirajzó 
méhék mindig teleszíjják magukat mézzé, a tartalékbol. Mikó kirepútek, 
akkor a raj a közelbe lérakodik égy faágra, és addig ott marannak, míg rá- 
juk nem stit a nap. A méhész akkó köll, hogy mégfogja, kúlönben autóvá sé 
ér a nyomukba. 

A rajfogás az úgy történik, hogy a fiistölövé égy kicsit rájuk fúj, a fiirt- 
re, és öggy erélyés'rántássá belerázza ja rajfogóba. Nagyon fontos, hogy az 
anya bönt lögyön, mer akkó a többi méhék is mind béhúzónnak utánna. A 
fa alatt löborítva otthagyjuk a rajfogót, kis hézagot hagyunk az alján, hogy 
a méhék az anyáhó bömöhessének. A rajfogó kas gyékényböl vagy 
szalmábol van, nagy szakajtó alakja van, csak anná sokk mélyebb. Az így 
mögfogott rajt tiszta, iires kaptárba téssziik, amibe má é van készítve a szá- 
mukra néhány keret. 

A régi családba a fijatal anya átvötte a hatalmat, a mögmaradt többi 
anyabölcsöket epusztítsa, kirágja, hogy a többi anya, ha kikel, né légyön a 
vetélytársa. Aztán kirepiil bépárzás végett, szintén a legmelegebb idöben, 
úgy dél köriil, mind a raj. A herék az anya után repúnek, a heretársaság úl- 
dözöbe vészi, és a leggyorsabbá, legkitartóbbá a levegöbe böpárzik. Azután - 
visszatér a kaptárba, és rövid idön belnl mégindul a peterakás." 

Pörgetés. „Május végin van a pörgetés akácrol. Mindön mézes 
keretét kivésziink, ahun nincsen fijas, sö nyitott, sö födött. A lépécsétöt 
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keretöket vössziik é, mer azokba van az érétt méz. A keretéket kiszödjiik a 
kaptárbol, zárt helyön, hogy a méhék né kutathassonak, a födött lépeket föl- 
nyissuk — ez a nyesés. Ére égy hosszú kést használunk, amit néha langyos 
vízbe mártogatunk, hogy jobban fogjon. A nyesés nagyon szép síma köll 
hogy légyön, hogy a cöllák né húzódjonak össze. Amit lévágnak, az a nye- 
sedék. Ez a cölláknak a födele, amivé a mézet lötakarták a méhék. Utánna 
bétössznk a pörgetöbe, és lassú forgássá kipörgessiik. Mégfordíccsuk a 
keretét, ezt a második ódalát teljesen kipörgessiik, utánna mög mögint a zel- 
söt, most má ezt is teljessen. Ezt így köll csináni, mer másknlönben kitör-
hetnek a keretböl a lépek. Ezután a keretöket mégpucójjuk a vadépítménytöl 
még a propolisztol. Ezéket összegyújtsnk knlön-knlön. A kipörgetött 
keretöket mégszentöjjnk, és visszarakjuk a kaptárba, mindéggyiket a maga 
esaládjáhó, mer a méhék nagyon érzékönyek a szagokra. A méz a pörgetö 
ódalárol lécsurog a fenékre, ahol ögy lukon kifolyik a mézeskannába. Ezt a 
kannát kizárólag csak méznek léhet hasznáni, mer a méz nagyon kényes, 
mindén idegön szagot fölvösz, tisztán köll tartani. De elözöleg a mézet mög 
is köll szíírni, mer még sok benne a vijasztörmelék még a virágpor, amitú 
még köll elöbb tisztítani. A kannákba ál [áll] égyhuszonnégy órájig, akkó a 
tetejit; amin olyan hab képzödött, löszédjúk, oszt visszaadjuk a családok- 
nak. Mikó a méz idövé a legapróbb vijasztörmeléktöl és habtol is mögtisz- 
tul, akkó alkalmas a fogyasztásra." 

BEE-KEEPING — A BILINGUAL GLOSSARY FROM BECSE 

Bee-keeping has a long tradition as a supplementary activity among 
both working class people and intellectuals. Taking care of the colonies of 
bees is mostly the domain of men while in the spinning and selling honey 
women also have their share. Children often grow up helping their parents 
with the bees and later take over from them. Nevertheless, it is very rare to 
find anyone whose main occupation is bee-keeping unless we take into 
account the pensioners. 

With time this activity has also developed its own terminology with 
which this paper is concerned. In the first part the author gives a short sur- 
vey of the compilation work, in the second part the lexicological material in 
alphabetical order, and in the third part a description of the swarming and 
the spinning and of the specific features of the local usage of language and 
terminology connected to these two important events in bee-keeping. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

ETO: 894.511:398.2 

A PÓR ÉS A Fi1LEMÚLE 

(Heltai, Mikszáth és a 96. fabula) 

CSORBA BÉLA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Scheiber Sándor Mikszáth tárgytörténeti kapcsolataihoz c. tanul- 
mányának XIX. fejezetében ( Saggitarius et philomela)' az író egyik or- 
szággyúlési karcolatának 2  „eredete" után nyomozva két latin nyelvú forrást 
nevez meg és idéz, mint amelyekkel a magyar változat (ti. Mikszáth példá- 
zata), összefiiggésbe, párhuzamba állítható. A három — Mikszáthnál csupán 
két — jótanácsról szóló tanulságos, vidám történetek Európa-szerte, söt Eu- 
rópán kívúl is széles körben elterjedtek. E mesetípus Berze Nagy János ma-
gyar népmesekatalógusában a 910 B, az Aarne-Thompsonban a 150. sor- 
számot viseli. A magyar változatok azonban valójában csak igen távoli 
rokonságban állnak Mikszáth példázatával, amely a hiszékeny e»zber és a 
fiilemile párbeszédére és ez utóbbi jótanácsaira („Ne higgy a lehetetlen- 
ben!" és „Amí egyszer elveszett, azt ne kutasd!") épnl. A népmesékben va- 
lójában csak a három tanácsnak mint olyannak a mozzanatával találkozunk, 
minden a Mikszáthéval összefiiggö tartalmi hasonlóságot vagy párhuzamot 
nélkiilözve. Az egyik magyar változatban Mátyás király pl. három dologtól 
óv: a kétszer fött levestöl, a megbékiilt baráttól és a gonosz (vagy szakállas) 
asszonytól. Egy keleti mesében Naszreddin pedig ezt mondja: „Ne hidd el, 
ha valaki az éhséget többre becsiilí a jóllakottságnál! Ne hidd el, ha valaki 
azt mondja, hogy jobb gyalog, mint lóháton! Ne hidd el, ha valaki a sze- 
génységet többre tartja a gazdagságnál!" 4  Scheiber tehát teljes joggal veti el 
a Mikszáth-szöveg közvetlen folklór-származtatását, s úgy véli, hogy „Mik- 
száth változata (...) nem a magyar mesékkel tart rokonságot, hanem Petrus 
Alphonsi, vagy Jacobus de Vitry relációival." 5  Majd hozzáteszi: mivel a két 
latin textust az író eredetiben nem olvashatta, a közvetlen forrást nehéz 
meghatározni. E megállapítás igazságtartalmát nem vitatva az alábbiakban 
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mégis kísérletet tesznnk arra, hogy további észrevételeket téve e nem lé- 
nyegtelen tárgytörténeti kérdésben, közelebb jussunk a„közvetlen forrás"- 
hoz is. 

Elöljáróban azonnal egy kritikai észrevételt kell tenniink. A példázat 
korai magyar irodalmi változatáról, mely Heltai Gáspár „aesopusi" mese- 
gyí.íjteményében, a-Száz fabulában a 96. sorszámot viseli és Egy pórról és 
szép madárkáról címmel jelent meg, sem Scheiber Sándor, sem az általa is 
gyakran idézett másik kitúnö filológus, György Lajos, nem tesz említést, 
noha az összefiiggések több mint feltíínöek! 6  

Heltai tanmeséjében „egy pór" kertjében megfog egy „igen gyönyörú- 
séges szóval" éneklö madarat. Kiszabadulásáért cserébe a madárka három 
olyan jótanácsot ígér „mellyel többet használsz, hogynem mint három kevér 
borjút adnék ajándékba tenéked." A madárka tanácsai a következök: „ne 
higyj mindent, amit hallasz", „amivel bírsz, azt megtarsad", „amit 
elvesztöttél (...) az után ne bánkódjáP'. A pórnak tetszenek a jótanácsok, 
ezért elengedi a madarat, ám az nyomban megleckézteti, mondván, az ö 
(mármint a madárka) gyomrában „egy egész latot nyomó" rubint van. Miu- 
tán diihében a pór jajveszékelni kezd, a madár emlékezteti a három jótanács- 
ra, amely — mivel nem fogadta meg — visszájára fordulva a hoppon maradt 
„madarászon" teljesedett be. 

Hogy végiilis Scheiber miért nem lapozta át Heltait, arra lehetetlen vá- 
laszolni, hacsak nem feltételezzdik, hogy azért, mert hitelt adott ama iroda- 
lomtörténeti közfelfogásnak, amely szerint a Száz fabula nem latin forrá- 
sok, hanem XV. és XVI. századi német változatok (Heinrich Stainhövel, 
Sebastian Brant) alapján késziilt.' Az akadémiai irodalomtörténet Heltai 
múfordítói, alkotói módszeréröl szólva megállapítja: ,,... számára az idegen- 
böl vett fabula csak nyersanyag, amelyet önállóan formál meg, forrásától 
szinte teljesen fiiggetlen, szabad fogalmazásban." S Késöbb pedig: „Heltai 
mint író messze német mintái fölé emelkedik. Ezeknél a mese csak szí.íksza- 
vú példázat..."' 

Hogy Heltaihoz német közvetítéssel keriilt-e a történet, vagy valami- 
lyen latin változatot forgatott-e, azt egyelöre nem tudjuk eldönteni. A me- 
setípus európai elterjedéséröl György Lajos a következöket mondja: „A 
Saggitarius et philomela-változat összes nyugati megjelenéseit a Barlám és 
Jozafát történetének példájára (Joh. Damasceni Opera, 1572, 831) szokás 
visszavezetni, de terjesztésében nagy része volt a szintén keleti forrásból 
merítö Petrus Alphonsusnak is, Disc. Cl. Ex. XXII: De rusti ćo et aviculo. A 
késöbbi elöfordulások a két forrás valamelyikével fiiggenek össze." 10  Mint 
fentebb láttuk, Alphonsus mellett Scheiber Sándor még Jacobus de Vitryt 
említi. (Jaques de Vitry 1180 és 1240 között élt, neki köszönhetjnk az eisö, 
hatásában is jelentös középkori anekdotagyújteményt.) 
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Scheiber Mikszáth tárcája kapcsán terjedelmesen idézi mind de Vitry, 
mind Alphonsus szövegét. Ha a 96. fabulát összevetjiik a két latin textussal, 
akkor mind a tartalmi elemek, mind pedig a nyelvi megformálás alapján 
megállapíthatjuk, hogy Heltai szövege alapvetöen Petrus Alphonsus (Pedro 
Alfonso) történetére vezethetö vissza. " A nyelvi mikrorésžletek, egy-egy 
szófordulat, kép és motívum is perdöntö bizonyítékul szolgálnak ehhez. 
Aligha lehet véletlen, hogy Heltai ugyanazt a képzetet — „háronz kevér bor- 
jút" — használja hasonlatként a jótanács értékének meghatározásakor, mint 
a latinul író auktor: „trium vitulorum carnes". Figyelmet érdemel az is, 
hogy a lenyelt drágakö súlya Heltainál egy lat, Alphonsusnál a „iacinctus" 
egy uncia, vagyis mind a mértékegység, mind a nagyságrend azonos! Ezzel 
szemben Jacobus de Vitry kevésbé egzaktan fogalmaz, amikor a madár 
gyomrában rejlö drágaságot strucctojáshoz hasonlítja („ que ovi struction- 
is "). Arról nem is szólva, hogy Alphonsus (akárcsak Heltai!) következete- 
sen madárról („ avis ") beszél, míg de Vitrynél fiilemiile („philomena ") 
okítja a hiszékeny embert. 

Milyen következtetések vonhatók le mindebböl? 
Elöször is az, hogy a Saggitarius et philomela mesetípusnak van vi- 

szonylag korai magyar irodahni változata, mégpedig Heltai 96. fabulája. 
Másodszor, hogy Heltai forrása nem Jacobus de Vitry szövege, sem a VII. 
századi népszerú görög regény, a Barlám és Jozafát 1572. évi latin kiadása" 
— a Száz fabula ugyanis korábban, 1566-ban jelent meg —, hanem Petrus 
Alphonsus példázata, amelyet vagy közvetlennl, vagy német közvetítéssel 
használt fel és dolgozott át a magyar szerzö. 

De vajon megtaláltuk-e ezzel a Mikszáth-tárca közvetlen forrását? Er-
re mindenképpen azt kell válaszolnunk, hogy nem. Nem Heltai a közvetlen 
forrás, s Petrus Alphonsus sem lehet a közvetett, az „eredeti". Jóval na-
gyobb a valószíníísége Scheiber azon másik feltételezésének, hogy Jacobus 
de Vitry a „tettes". Erre utaló „nyom", hogy Mikszáthnál sem akármilyen 
madárka, hanem fiilemiile szerepel, mégpedig akkora gyémánttal a gyom- 
rában „ mint egy lúdtojás". (Ami Vitrynél, mint láttuk, még strucctojás 
volt!) 

Találtunk tehát egy magyar változatót, amelyröl Scheiber (és György 
Lajos) nem tudott, erröl azonban bebizonyosodott, hogy mégsem lehet Mik- 
száth történetének közvetlen forrása. Ugyanakkor közvetett úton azt is va- 
lószínúsítettiik, hogy nem Alphonsus, hanem de Vitry szövegváltozatának 
valamely — föltehetöen magyar — fordítása vagy annak esetleges szóbeli va- 
riánsa adhatta az ötletet a csípös parlamenti karcolatok írójának." 
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FiJGGELÉK 

Petrus Alphonsus 
Quam ut vidit et eius cantum audivit, deceptam laqueo sumpsit. Ad 

quem avis: Cur tantum laborasti me capere, vel quod proficuum in mei cap- 
tione sperasti habere? Ad haec homo: Solos cantus tuos audire cupio. Cui 
avis: Pro nihilo, quia retenta nec prece nec pretio cantabo. At ille: Nisi can- 
taveris, te comedam. Et avis: Quomodo comedes? Si comederis coctam 
aqua, quid valebit avis tam parva? Et etiam caro erit hispida. Et si assata 
fuero, multo minor ero. Sed si me abire dimiseris, magnam utilitatem ex me 
consequeris. At ille contra: Quale proficuum? Avis: Ostendam tibi tre sapi- 
entiae manerias quas maioris facies quam trium vitulorum carnes. At ille 
securus promissi avem abire pennisit. Cui avis ait: Est unum de promissis: 
ne credas omnibus dictis! Secundum: quod tuum est, semper habebis! Ter- 
tium: ne doleas de amissis! 

Heltai Gáspár 
Hallván azt (ti. a madár énekét — Cs. B.) a pór, igen gyönyörkedék ab-

ban és nagy sok helyen kezde hurkokat és lépet vetni, méglen megfogta a 
madárkát. És midön immár megfogta volna és kezében hordoznája, 
megszólítá a madárka a pórt, mondván: Miért szörzettél ennyi munkát ma- 
gadnak én éröttem, hogy megfognál engemet? Látod-e, mely igen apró ma- 
dárka vagyok? Felele a pór: Azért fogtalak meg, hogy énekelj énnékem. 
Monda a madár: Bizony én soha nem éneklek tenéked. Felele a pór: Tehát 
megeszlek. Monda a madárka: Hogy ennél engemet, nem látod-e mely igen 
kicsin vagyok, mind tollastól egyszersmind benyelhetnél engemet. De mit 
használnál vele? De ha elbocsátasz, így nagy hasznamat veszed, mert sza- 
badulásomat hálaadással megfiizetem és háromféle jeles tanóságot jelentek 
tenéked, mellyel többet használsz, hogynem mint három kevér borjút adnék 
ajándokba tenéked. Hallván a pór ezt az ígéretet, elbocsátá a madárkát. A 
madárka elmenvén egy fára tile és onnég kezde alászólni, mondván: Hallod- 
e poremus: megmondom a tanóságokat. Elsö: Ne higyj mindent, amit hal- 
lasz, kiváltképpen, ha eszedbe veheted, hogy az igazsággal ellenközik. Ami 
nálad vagyon, és amivel bírsz, azt megtartsad és el ne bocsássad. Harmadik: 
amit elvesztöttél és vissza nem hozhatsz, az után ne bánkódjál, hanem elfe- 
lejtsed. 

Jegyzetek 

' In: Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. Teljes kiadás. Bp., Makkabi, 1996, 717-722. 
old., Saggitarius et philomela = A nyilas és a fiilemnle 
Mikszáth Kálmán Összes Mtivei. LXIV., 204-205. óld. 
Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok. II., Pécs, 1957, 407-409. old. A három 
jótanács. 
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' György Lajos: A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai. Bp., 1934. A 204. 
típusszám alatt: Saggitarius et philomela (Jó tanácsok). 
Scheiber, i. m., 722. old. 
Heltai Gáspár és Bornemisza Péter mtivei. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. Száz fa- 
bula (Kolozsvárott, 1566), 77-240. old. 
Klaniczay Tibor szerk.: A magyar irodalom története 1600-ig. Bp., Akadémiai Kiadó, 
1964, 366. old. 

g Uo. 
Uo. 

10  György Lajos i. m. 
" A latin szövegeket idézi Scheiber Sándor, i. m., 719-721. old. 
'Z A Barlám-legendát ferences szerzetesek a XVI. század elsö felében magyarra fordították, 

a Kazinczy-kódexben maradt fenn. 
"Nem valószínú, hogy Mikszáth ismerte a Kazinczy-kódexben föllelhetö de Vitry-féle vál- 

tozat magyar fordítását, s a megfogalmazott jótanácsok között is mutatkozik eltérés. Ka- 
zinczy-kódex: ,,... soha oly állatot, ki meg nem foghatik, ne igyeközzél megfognod. Az 
második: az megtalálhatatlan jószágról soha ne bánkódjál. Harmadik: hihetetlen beszédöt 
soha ne higgy." A karcolatban elhangzó tanácsokat föntebb idéztiik. Az viszont már a szö- 
vegek feliiletes összehasonlítása alapján is egyértelmðen kimondható, hogy Heltai nem a 
Barlám-legenda magyar fordításának ismeretében fogalmazta meg a 96. fabulát. Ennek 
igazolására itt elég egyetlen példa a Kazinczy-kódexböl: „Mert vagyon az én gyomrom-
ba egy drágalátos margaréta gyöngyszöm, ki az ð nagyságával az usturuc madárnak 
tojását tóltilmúlatta. Mint Iáttuk, Heltai egzaktabb mértékegységet használt, ebben is 
Alphonsushoz igazodva, a Barlám... ismeretlen fordítója viszont még a „margarétá"-hoz is 
ragaszkodott de Vitry szövegéböl. (Ott: ,,... habeo in visceribus meis margaritam que 
ovi structionis excedit magnitudinem".) Vö.: Scheiber i. m., valamint Ismeretlen fordí- 
tó: Úrnak nevében kezdetik az Szent Barlámnak élete; In: A magyar középkor irodalma. 
Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984, 1021-1041. old. 
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ETO: 809.451.1:398 

A BESZÉDHELYZET MINT A SZÖVEGSZERKEZET 
ALKOTÓELEME MONDÓKÁINKBAN 

BAGI FERENC 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

A dolgozat címének, és magának a dolgozat tárgyának pontosítása ér-
dekében jegyzem meg, hogy a magyar népi mondókakincsböl elemzésem 
anyagát csak Matijevics Lajos Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar né- 
pi mondókák' címmel megjelent gyújteményének darabjai képezték, s azt 
is, hogy a szöveg terminust Deme László defmíciójának értelmében hasz- 
nálom, beleértve a szerzö azon szövegfelosztását is, amely szerint négy szö- 
vegszint kiilönböztethetö meg: szöveg, szövegmú, irodalmi szövegmú és 
költói szövegmú. 2  

Deme László e szövegfelosztásának értelmében szóban forgó mondó- 
káink zömmel az elsö, a legegyszerúbb csoportba tartoznak. E besorolás 
nyomán a mondókák szerkezetiiket tekintve, de néhány más sajátosságuk 
alapján is, az írott formájú szövegek köznl a szakirodalomban bekezdésnyi 
hír mííszóval jelölt szövegekkel rokoníthatók. A szövegek e fajtáját Béké-
si Imre a következöképpen írja le: „A bekezdésnyi hír lezárt szöveg (nincs 
beépítve magasabb szövegegységekbe), szerkezetét így kizárólag kompo-
nenseinek beépnlési rendje határozza meg. Olyan tehát, mint a szöveg- 
múértékn mondat, amelynek formája szintén csak a felépítö elemek fajtájá- 
tól és sorrendjétöl fiigg: Tilos az átjárás! (Á — A), Az átjárás tilos! (A — Á)"' 

A hasonlat, amellyel Békési Imre definíciójának magyarázása, világo- 
sabbá tétele céljából él, egyrészt arra utal, hogy a legegyszerííbb szöveg- 
szinten belnl is rétegezödéssel, belsö tagozódással kell számolni — éspedig 
mind minöségi (közlésminöségi), mind szerkezeti (szerkesztési) szempont- 
ból nézve — , másrészt viszont arra, hogy olýan tényezökkel is számot kell 
vetni, mint amilyenek a közlésköriilmény, az elözetes ismeretek, a pillanat- 
nyi beszédhelyzet stb. 
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A mondókák sajátosságainak tanulmányozásával foglalkozva, fökép- 
pen válfajaik meghatározása közben, Matijevics Lajos ráérzett e népi alko- 
tások szerkezetében megmutatkozó knlönbségekre, legalább is erre a követ- 
keztetésre juthatunk azokból a soraiból, amelyekben, a mondókák 
funkciójuk alapján történö válfajokba való sorolását követöen, válfajon be- 
lnli elrendezésúkröl szól. „A kötetet — írja — a legegyszerúbb, a legköny- 
nyebb mondókákkal kezdjiik, és így haladunk a nehezebb, az összetettebb 
szövegek felé. A csoportokon belnl szintén ezt az elvet alkalmazzuk, tehát 
a rövidebb, a fonetikailag könnyebb, a tartalmilag egyszerúbb szövegek- 
kel kezdjúk, és fokról fokra haladva közöljiik a bonyolultabbakat." (I. m., 
222. old., kiemelés B. F.) Sorai tanúsága alapján szövegtani és egyéb szem- 
pontok szerint is kiilönbségek léteznek a mondókaválfajok, és az egyes vál- 
fajokba tartozó darabok között, az ezeket az általa észrevett kiilönbségeket 
meghatározó jelzök (könnyebb, egyszei•úbb, bonyolultabb) jelölö fogalmi 
értékének ernyöje alól viszont nem vonható ki a szöveg szerkezetére való 
utalás sem, noha ennek kérdésével a szerzö kötete Utószavában tételesen 
ilyen értelemben nem foglalkozott. Mind ezek a mozzanatok amellett szól- 
nak, hogy Békési Imre idézett definíciójában észlelt legegyszerúbb szöve- 
gen beliili tagozódás a csakúgy legegyszerúbb szövegszintbe tartozó mon- 
dókák esetében is kirajzolódik. Ezt az elválasztó vonalat maga Matijevics 
Lajos a mondókák válfajokon belnli két csoportjának rendeltetéséröl írva 
tette kitapinthatóbbá: ,,... az ilyen szerkezeti felépítés folytán — szól a válfa- 
jokon belnli szóban forgó elrendezés indoklása — az egyivású, de kiilönbö- 
zö fogékonyságú és felfogású gyennekek egyaránt megtalálják a nekik 
megfelelö mondókákat" (222. old.). A mondókák e két csoportja közötti kti- 
lönbséget domborítja ki a Matijevics Lajostól átvett idézetekböl levonható 
következtetés, amelynek értelmében a könnyebb és egysžerííbb jelzökkel 
kategorizált csoport darabjai (mint erre már fentebb utaltam is) mindenkép- 
pen szerkezetúket tekintve is egyszerúbbek kell hogy legyenek, mint a má- 
sik, a bonyolultabbnak minösített csoportba kerúlt szövegek. E knlönbségek 
méginkább nyilvánvalóakká válnak, ha Békési Imre egy másik dolgozatá- 
ban leírt bekezdésnyi hír kategóriába tartozó szövegszerkezeti elemzései- 
nek összegezését is tekintetbe vessziik, amelyben a következöket állítja: 
böségesen tapasztalta(m), hogy már a három-, de méginkább a négy- és öt- 
mondatos hírekben közvetlennl nem mondatrészekre, hanem elöbb mondat 
fölötti szövegszerkezeti egységekre — Deme László kategóriáit használva — 
tömbökre—tagotódikabeszédmú,..." 4  

Ha most túltessziik magunkat azokon a zavaró akadályokon, amelye- 
ket a szakkifejezések használata ezúttal jelent, és a Békési Imrétöl átvett 
idézetek összetett szavaiból (szövegmíí és beszédmú) kihagyjuk a mú alko- 
tóelemet, akkor e terminusok eredeti jelentésúkben kiegyenlítödnek a Deme 
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László szövegszint-kategorizációjában használt kifejezések jelentésértékei- 
vel, ugyanis mindkét szerzö a legegyszerúbb szövegekröl szól az idézett 
munkákban, így ez a beavatkozás csak pontosítást eredményez a tartalmi 
megmásítás gyanúja nélkiil. De az azonos dolgok azonos névvel való jelö- 
lése nyomán a legegyszerúbb szövegszinten beliili tagolódás egyértelmúen 
rajzolódik ki, mert ahogyan nem lehet egyenértékú a Békési Imre emleget- 
te bekezdésnyž hír szövege a szövegértékú mondattal, ugyanúgy tény, hogy 
ktilönbséget kell tenni Matijevics Lajos mondóka-válfajain beliil az egysze- 
rúbb és bonyolultabb mondókák között. 

A bekezdésnyž hír fogalomkörébe tartozó szövegekre, mint Békési Im- 
re második idézetéböl kitíínik , a néhány mondatból való összeállás ellenére 
a szerkezeti egységekre, tömbökre (bevezetés, tárgyalás és befejezés, illet- 
ve ezek benyomását keltö részekre) való tagolódás a jellemzö, míg a szö- 
vegértékú mondatokra, valamint az egyszerúbb mondókákra vonatkozóan 
ennek a tagolódásnak a hiánya mutatkozik legföbb szerkezeti sajátosság- 
nak. Hogy ennek ellenére ezek a szövegek is betöltik, éspedig teljes egészé- 
ben betöltik közlésfunkciójukat, az kétségkíviil magával a közlés köriilmé- 
nyežvel, azaz, a beszédhelyzettel magyarázható. Nem igényel ugyanis 
kiilönösebb megokoló fejtegetést az a tény, hogy Békési Imre szövegértékú 
példamondata attól fiiggöen válik aktuálissá, hogy éppenséggel értelmetlen- 
né, esetleg (alkalomadtán) szerzöi leleményként komikus hatásúvá, hogy 
hol, milyen körúlmények között fígyeliink fel rá, illetve, hol és miért hang- 
zik el, vagy hol olvassuk el. Ilymódon a közlésköriilmény, azaz, élönyelvi 
kommunikáció esetén, a beszédhelyzet az a tényezö, amely az ilyen szöve- 
gekben a bevezetés, tárgyalás és befejezés tömbjei köziil leginkább az elöz- 
ményt, vagy a lezárást jelentö részeket helyettesíti. 

A mondókákkal azonban az iménti példánál valamivel összetettebb a 
helyzet, éspedig azért, mert az egyszerííbbeknek tartottak is nemcsak a 
gyengébb felfogású gyerekekhez szólnak, ahogyan azt Matijevics Lajos fej- 
tegetésében olvashatjuk, hanem azért is, mert ezek a szövegek inkább fiata-
labb korú, beszélni még alig tudó, beszélni még csak tanuló gyermekeknek 
valók, akik a látott—hallott—érzékelt valóságot tanulják szóban kifejezni, il- 
letve a szavakkal kifejezettet, a szavakba rejtett valóságot tanulják megér- 
teni, mint az az alább következö két példánkból, Az állatok beszéde és a 
Találós versikék mondókaválfajokból kiválasztott két kis darabból is ki- 
tíínhet: 
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A SÁRGARIGÓ BESZÉDE 	ELÖL MEGYEN FÉNYESKE 

Miénk a dió, 	 Elöl megyen fényeske, (tú) 
Miénk a dió, 	 Utána megy fehérke, (cérna) 
Jaj, de jó! 	 Fel van a farka kötve. (csomó). 

Az elsö példából, szövegszerkezeti szempontból nézve, a bevezetést 
alkotó rész/tömb hiányzik. Ezt a részt a valószínúleg hallott rigóhang he- 
lyettesíti, esetleg a kérdés Mit mond a rigó? A közlést, tárgyalást a kétszer 
ismétlödö Miénk a dió mondat/tömb, a befejezést pedig az ujjongó felkiál- 
tás képezi: Jaj, de jó! Ezzel szemben a találósnak egyszerúen felsorolásból 
álló tömbje csak a tárgyalás szövegrész-egységet testesíti meg, s a közlés- 
köriilmény/beszédhelyzet (a kézzel való varrás gyermek általi látásának va- 
lósága, vagy a feladvány megfejtésének más, verbális elökésznletei) azok a 
mozzanatok, amelyek a bevezetö részt helyettesítik, a megfejtés közlése pe- 
dig maga a befejezés. A míífaji, és ezen belnl a válfaji sajátosságokat a szer- 
kezeti jellemzök mellett javarészt az azokon kíviil esö jellegzetességek tes- 
tesítik meg így a példákban: a madárhang emberi hangokkal való 
helyettesítése, vagy a problémamegoldás, illetve a ritmus, a rím, a gyermek 
képességeihez idomuló közléstartalom stb. 

A Matijevics Lajos felosztása szerint bonyolultabb szövegek közé tar- 
tozó mondókákra szerkezeti szempontból a,,... a közvetleniíl nem mondat- 
részekre, hanem elöbb mondat fölötti szövegszerkezeti egységekre...", töm- 
bökre való tagolódás éppúgy jellemzö, mint a bekezdésnyi hír 
szövegcsoportba tartozó szövegekre. Ezekben a mondókákban jól kivehetö- 
ek a bevezetést, tárgyalást és befejezést alkotó egységek/tömbök. A legter- 
jedelmesebb mondókák, mint a Matijevics Lajos által Állatok beszéde vál- 
fajba sorolt A békák beszéde (27. old.), vagy a Tréfás mondókák, 
mondókamesék között fellelhetö Egyszer volt egy koldus címúek szerke- 
zeti egészén beliil is a rövidebbekhez hasonló egységek knlön-kiilön szöve- 
gek módjára tagolódnak rész-egészekbe, majd ezeken belúl tömbökbe, s 
csak a tartalom, a mondanivaló (eseménysor) fúzi egybe e részeket, rész- 
egészeket. Nem véletlentil, hiszen a gyermek emlékezetében így (rész-egé-
szek fúzéreként) könnyebben maradhatnak meg. 

Ezekben az eddig bonyolultabbaknak mondott szövegekben a beszéd- 
helyzet, vagy közlésköriilmény tehát korántsem bír olyan fontossággal, 
mint az egyszerúbb mondókákban, mert a szöveg szerkezete tartalmazza 
(azaz: megköveteli) azokat az elemeket, amelyekkel a beszélö elképzelteti, 
vagy leírással érzékelteti a beszédhelyzet, közléshelyzet tartalmait. Az idö- 
sebb, vagy a fejlettebb szellemiségú gyermekek az ilyen szövegek befoga- 
dására vagy létrehozására már beértek, számukra már a beszédhelyzet, a 
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közlésköriilmény a szövegszerkesztésnek és szövegértésnek/szövegfelfo- 
gásnak nem elkeriilhetetlennl fontos elöfeltétele. Ök már az értelmi fejlödés 
magasabb lépcsöfokán állnak, a beszédhelyzetben, közlésköriilményben ér- 
zékelhetö valóságtól fiiggetlenebb, tehát elvonatkoztatottabb információk 
befogadására képesek, a bonyolultabb szerkezetíí, avagy pontosabban fo- 
galmazva: a szabályosabb szerkezetri mondókák az ö korosztályuk és szel- 
lemi szintjnk népi alkotásai. 

Jegyzetek 

' Matijevics Lajos: Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar népi mondókák. Újvidék, Fo- 
rum, 1976 
Deme László: A szöveg alaptermészetéröl. In: Szövegtan a kutatásban és az oktatásban. 
Szerk.: Szathmári István, Várkonyi Imre. Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1979 
Békési Imre: A gondolkodás grammatikája (A szövegfelépítés tartalmi-grammatikai sza- 
bályrendszere). Bp., Tankönyvkiadó, 1986, 95. old. 
Békési Imre: A bekezdésnyi szövegmíí tömbösödésének kísérleti vizsgálata. In: Tanul- 
mányok a mai magyar nyelv szövegtana köréböl. Szerk.: Rácz Endre és Szathmári Ist- 
ván. Bp., Tankönyvkiadó, 1983, 25. old. 
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SZEMLE 

LINDA HUTCHEON: POETIKA POSTMODERNIZMA 

Újvidék, Svetovi, 1996 

A posztmodern poétikája (A Poetics of Postmodernism. History, 
Theory, Fiction) c. könyvének elsö mondataival: „Megtanultuk már, hogy 
nincsen textus intertextus nélknl. Ez a szöveg sem kivétel." — Linda 
Hutcheon szövegek párbeszédének színterévé nyilvánította monográfiáját. 
Azaz, a posztrnodern gondolkodás eljárását nemcsak könyvének tárgyává 
tette, hanem míívének módszerévé is avatta. E gesztus által implicite ki- 
bomlik az a gondolat is, hogy a posztmodern, minthogy megváltoztatja az 
interpretatív fellépés, az értelmezés szabályait, aligha minösúlhet „tárgy- 
nak" a szó klasszikus értelmében. Ennélfogva egy a„posztmodern" jelen- 
tésköreit tematizáló monográfia sem maradhat érintetleniil magától a 
„tárgytóP', illetve a„tárgy" mintegy végtelenbe mutató mozgásától. Egy 
monográfia jelenkori formájában knlönben sem lehet más, mint kritikai né-
zetek dialógusa, kiilönösen nem ebben a témakörben, amelyröl már a könyv 
megírásának idejére, kellö távlat híján is, annyian és annyit írtak, hogy meg- 
keriilhetetlen volt a korábbi munkákkal való szembenézés. Ha mást nem is 
bizonyít a posztmodern állapotról, jelenségröl, gondolkodásmódról vagy 
korszakról és korszaktudatról ill. periodizációs fogalomról szúletett hatal- 
mas inennyiségú tanulmány, bírálat és vitaanyag, azt mindenképpen, írja 
Linda Hutcheon, hogy a posztmodern problematizáló eröként múködik kul- 
túránkban: föként kérdéseket fogalmaz meg, és ha válaszokat ad is, azok 
csupán átmenetiek, kontextuálisan meghatározottak, és ideiglenesen beha- 
tároltak. A posLhuodern értelmezés ugyanis gyanúval tekint minden olyan 
kísérletre, mely választott témája lezárására, vagy, hogy Derrida szavaival 
éljiánk, zárványok, megalkotására törekszik. Olyan értelmezési mintákat 
azonosít a hagyományos módszertanok észjárásában, melyek a szöveg 
mozgását, kívánják megszelídíteni egyfajta eröszak árán, illetve, amelyek a 
textualitás megállíthatatlan disszeminációját óhajtják megfegyelmezni. A 
posztmodern beállítottság csak úgy tehet eleget önnön igényeinek, ha tár- 
gyát, s nem utolsósorban önmagát, olyan jelentésegységként érvényesíti, 
melynek azonossága folytonosan újraíródik, újrahatározódik. Processzuális 
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magatartásának megfelelöen objektumait nem akkor kísérli meg szemngy- 
re venni, amikor mintegy beteljesnitek a belekódolt jelentések, hanem a 
meg-nem valósultság, az állandó reinterpretáció állapota a figyelmének tár- 
gya. Linda Hutcheon felismerte a posztmodern említett jellegzetességeit, 
pontosabban azokat a nehézségeket, melyek a választott tárgyból fakadnak. 
Ezért könyve egy olyan kísérletnek is tekinthetö, amely a posctmodernröl 
való szisztematikus megszólalás, a„poszlmodem reflexivitás avagy önref- 
lexió" lehetöségeivel foglalkozik. 

Linda Hutcheon könyveit: A narcisztikus narráció (Narcissistic Nar- 
rative — 1980); A paródia elmélete (A Theory of Parody — 1985); a pszi- 
choanalitikus kritika történetével és elméleti hátterével foglalkozó A for- 
malizmus és a freudiánus esztétika címút (Formalism and the Freudian 
Aesthetic — 1984); és A posztmodernizmus politikáját (The Politics of 
Postmodernism — 1989) nem olvashatjuk sem magyar, sem pedig szerb for-
dításban, nem is beszélve koloniális/pósztkoloniális vonatkozású és szub- 
jektumelméleti témájú újabb írásairól. (Magyarul: A hatásról és a szöveg- 
köziségröl. Helikon, 1983/1). 

A posztmodern poétikája c. könyv is olyan késéssel jelent meg for-
dításban, hogy mára az a Larry McCaffery, akinek a Metafikcionális mú- 
zsa c. könyvéböl származó zárómegjegyzések Hutcheon gondolkodásának 
alapját képezik meghirdetve a poszhnodern irányulás kimeriilését, új irodal- 
mi áramlatról, az avantgárd popról tudósít. Az új áramlatot a tömegkultúra 
és az avantgárd eleddig elképzelhetetlen összefonódásaként, alkotóit kivé- 
tel nélkiil a multimediális esztétika szószólóiként jellemzi (Vladislava 
Gordić : Virtualni palimpsesti: angloameri čka književna scena. Polja, 
1997/403-404.). 

A posztmodern poétikája összegzö jellegú könyv, szövegek párbe- 
széde a szövegek párbeszédéröl — fogalmazhatnánk kissé talán sarkítva. 
Hutcheon sorra veszi a szakirodalom közhelyeit is, de közben lényeges el- 
méleti alapvetésekböl — nem csak irodalmiakból — építkezik. Transz-
gresszív, határsértö alkotásmódként elemzi a posztmodemt, az irodalom és 
a vizuális múvészetek határainak eltörlödése, az új mtivészetek összefonó- 
dottsága tényekként irányítják gondolkodását. Az építömúvészet, a film, a 
fotómúvészet, a festészet köréböl veszi példáit, úgy véli, hogy az építésze-
ti megnyilvánulások segítségével lehet legérzékletesebben szemléltetni a 
poszlmodern diskurzust. Az irodalmi posztmodern teriiletéröl a regényt 
tartja tipikus múfajnak. 

Koncepciójának lényegét legáltalánosabban összefoglalva írja, hogy 
kulturális folyamatként, illetve aktivitásként tekint a poszliuodernre (ellent- 
mondások diszkussziójának mindig folytatódó folyamatáról beszél), mind- 
végig ngyelve arra, hogy bele ne essen valamilýen transzcendentális identi- 
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tás vagy posztmodern lényegiség csapdájába. Igyekszik nem egy univerzá- 
lis meghatározáshoz rendelni mondandóját, hiszen ez alapjaiban kérdöje- 
lezné meg tárgyának értelmét. Ehelyett egy nyílt, nyitottságban létezö poé- 
tikáról, egy állandó változó/önváltoztató teoretikus szerkezetröl beszél, 
amely segítségével mégis rendszerezhetnénk kulturális tudásunkat és kriti- 
kai gesztusainkat. 

A monográfus abból indul ki, hogy a posztmodern olyan ellentmondá- 
sos fenomén, amely használja és kihasználja, építi és rombadönti az általa 
kiváltott jelenségeket. Arra törekszik, hogy a posztmodernséghez fúzödö 
határozatlanságképzeteket eloszlassa, de szeretné elkeriilni az olyan radiká- 
lis egyszernsítéseket, amelyek a rendkíviil gazdag posztmodern kulturális 
gyakorlat félreértését eredményeznék. 

Nem kényszeríti a deEníciószerííség kalodájába azt, amit posztmo- 
dernnek nevez, de jellemzöit — alapjaiban ellentmondásos, határozottan tör- 
téneti, és óhatatlanul politikai — megkísérli leírni. A vaskos könyv horizont- 
jában sehol a definíció ígérete, több, mások által adott meghatározás- 
lehetöséget viszont az intertextus részévé avat, számtalan utat, sokféle nyel- 
vet villantva fel, értelmezési stratégiákra hívja fel a figyelmet, az amerikai 
iskola gondolkodásmódján kíviili közelítésmódokra is. 

A könyv a történelmi és az irodalmi diskurzus viszonyát állítja elötér- 
be, teoretikus középpontjában a historiografikus metafikció terminusértékíí 
kifejezésével — amely azóta már beépúlt az irodalomelméleti közgondolko- 
dásba. Elveti, hogy a posztmodern naiv és nosztalgikus módon kezelné a 
történelmet — ellentmondva azon szerzöknek, akik a neokonzervativizmus 
vádjával illették a posztmodernnek a múltra, a történelemre irányuló érzé- 
kenységét. A történetiség kapcsán beszél arról, hogy a múlt jelenlétének 
posztmodern koncepciója nem nosztalgikus jelenlét, hanem kritikai felnl- 
vizsgálat, irónikus dialógus a míívészettel és a társadaloirunal. Linda 
Hutcheon elgondolásában a posztmodernizmus terminusa arra szolgál, 
hogy leírja azokat a paradox és történetileg bonyolult formákat, amelyek a 
historiografikus metafikcióval jelölhetök meg. A bölcselethistóriai elözmé- 
nyeken, az irodalom- és múvészetelméleti gondolkodáson kíviil a történet- 
írás elméleti jellegú posztmodern munkáira is figyel, köztiik elsösorban 
Hayden White teoretikus alapmúvére (Metatörténelem: A XIX. századi 
Európa történelmi képzelete). Ha tudunk az analitikus történetírásnak a 
narráció felé való fordulásáról, arról, hogy a posztmodern gondolatkörben 
fogant „fictional history" hogyan kérdöjelezi meg a történetírás, a történeti 
interpretáció hagyományos elveit, világosabban látjuk a történelem és iro- 
dalom kapcsolatát. „A posztmodern felfogásban szétfoszlik a történelem, 
megkérdöjelezödik magának a múltnak a fogalma, a történetírás beolvad az 
irodalomba, hiszen a posztmodern elmélet szétzilálja a nyelven kívnl esö vi- 
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lág realitásának fogalmát." (G. Spiegel). A történelmi narrativitás Hayden 
White által felvetett kérdéseit (lásd: A történelem terhe. Bp., 1997) vessnk 
egybe a historiografikus metafikcióval, amelyröl Hutcheon azon regények 
alapján beszél, amelyek „mélyen önreflexívek, de emellett paradox módon 
jogot formálnak a történelmi eseményekre és személyiségekre", illetve öt- 
vözik a poétikai (metafikció) és historiográfiai (történelem) argumentumot. 

Distancia nélkiil nem fogadható be a múlt, és a distanciát a paródia 
szignalizálja — írja Linda Hutcheon. A paródia jellegzetesen posztmodern 
alakzat, mert paradox módon egyszerre zárja magába és hívja ki maga ellen 
amit parodizál. A posztmodern paródia-fogalma: egyszerre változás és el- 
lentmondásos módon kulturális kontinuitás, dialógikus viszonyt létesít az 
identifikáció és a distancia között. A paródia a legnépszerúbb stratégia a 
színes börú, a nemzetiségi, a homoszexuális, a feminista és más kisebbségi' 
alkotók körében, akik kritikai és kreatív válaszformát keresnek a többségi 
beszédre. 

Linda Hutcheon szerint a témakörben késziilt munkák köznl sok oppo- 
zíciós táblázatot állít fel, inelyben általában a modern és posztmodern kú- 
lönbségeit kívánja megjelölni (emlékezziink Ihab Hassan nevezetes 33 pon- 
tos táblázatára). Ezt a struktúrát A posztmodern poétikája c. munkájában 
mint olyant veti el, amely „implicit módon tagadja a posztmodern iniciatí- 
va vegyes, plurális és ellentmondásos természetét." A modem és posztmo- 
dern periódikus elhatárolása sok vita alapjául szolgált és szolgál még ma is, 
Hutcheon nem törekszik elhatárolásukra, az ellentétek és paradoxonok kö- 
ziil igyekszik megragadni néhányat, de nem kíván a bináris oppozíciók 
módszerével élni. Szemben azokkal, akik a posztmodern oppozíciós irá- 
nyultságát hangsúlyozzák, úgy véli, hogy ez a gondolkodásmód nem a 
vagy/vagy hanem következetesen az és/és logikáját követi. 

FARAGÓ Kornélia 

HEDVIG BELITSKA-SCHOLTZ—OLGA SOMORJAI: 
DEUTSCHE THEATER IN PEST UND OFEN 1770-1850, I—II. 

Budapest, Argumentum Kiadó, 1995 

A budapesti Argumentum Kiadó rendkíviil értékes, rangos kiadványt 
jelentetett meg, melyben a szerzök két kötetben mutatják be nyolcvan év, az 
1770 és 1850 közötti, német színjátszását Pesten és Budán. 

A címkatalógus és a dokumentáció anyagának aprólékos, kimerítö 
munkát igénylö összegyújtése, rendszerezése és feldolgozása Belitska- 
Scholtz Hedvignek és Somorjai Olgának, az Országos Széchényi Könyvtár 
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színháztörténeti osztálya két kiváló szakemberének évtizedes tevékenysé- 
gét dicséri, melyben az ugyancsak jeles színháztörténeti kutató, Berczeli Er-
zsébet, valamint Pavercsik Ilona segédkezett. A Pest—Buda-i német színját-
szás történetét 1812-ig Pukánszkyné Kádár Jolán, a témakör kiemelkedö 
magyarországi kutatója körvonalazta bevezetö tanulmányában. 

A német nyelvíí, mintegy 1300 oldalt kitevö, két kötetre bontott kiad- 
vány egyediilálló vállalkozást dicsér, amelyben nyolcvan év német nyelvíí 
színházi produkcióinak és az elöadások szövegeinek számbavételére szánta 
el magát a nevezett kutatócsoport. 

A Katalógus 7200 tételt tartalmaz, melynek anyagát az 1770 és 1850 
közötti évadok músorrendjei szolgáltatták. A darabcímek ábécérendben kö- 
vetik egymást. Egy-egy tétel a címközlésen kíviil egyéb releváns informá- 
ciókat is feltiintet: a múvek címvariánsai mellett az elöadások helye és ide- 
je, az esetleges fordító, átdolgozó neve, zeneszerzök nevei stb. egészítik ki 
az adatokat. A Katalógusra épiilnek a 2. kötet ún. kiegészítö listái (névmu- 
tató, címmutató, színjáték-típusok mutatója, idörendi táblázat, fi.iggelék), 
amelyek a tájékozódást, valamint a feldolgozott hatalmas mennyiségú 
anyag sokrétíí használhatóságát segítik elö, lett légyen az a visszakeresés le- 
hetösége, vagy éppenséggel a színpadi múvek tipológiai besorolására vo- 
natkozó tudnivaló. 

A közremúködökre vonatkozó Névmutató valamint a Szólisták (Solis- 
ten) vagy a Hangszerek (Musikinstrumente) megnevezésú pótlások, a többi 
között, Beethoven, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc Pest—Buda-i koncertjeiröl is 
tájékoztatót adnak. 

Az adatokat a feldolgozók elsödleges forrásokból merítették. Kiilön 
fejezet tárgyalja e források számbavételét, s közöttiik almanachok, músor- 
cetlik (Theaterzettel), nyomtatott és kézzel írott társulati listák, játéktervek 
(Spielplan), szövegkönyvek, könyvjegyzékek szerepelnek. 

A hangversenyek szólistáinak fellépését megörökítö adatok mellett 
kiilönbözö zenés és táncos produkciók, a mutatványosok látványosságainak 
feldolgozása zárja ezt a kivételes teljesítménynek számító színház-filológi-
ai múvet. 

E német nyelvú magyar színház-filológiai munkának számunkra, ta- 
lán, mégis az a legjelentösebb eredménye, hogy ezentúl egyetlenegy 18. és 
19. századot tárgyaló színháztörténeti munka sem késziilhet el nélkiile, lett 
légyen az magyar, horvát vagy szerb vonatkozású. Feltehetöen ilyen szem- 
pontból képez maradandó értéket ez a könyv az egykori osztrák birodalom- 
hoz tartozó összes nemzeti színháztörténetek összefi.iggésében is, azaz a 
Deutsche Theater in Pest und Ofen, 1770-1850 alapmú a kelet—közép- 
európai színháztörténet szempontjából, hiszen a benne összegyújtött, német 
nyelven bemutatott színpadi szövegek és produkciók a birodalomban élt 
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összes nemzetek/nemzetiségek színházi kultúrájának kialakulásában példa- 
mutató és cselekvésre késztetö szerepet játszottak. Ilyen összefiiggésben a 
térség népeinek míívelödéstörténetében a 19. század eleji nemzeti öntudat- 
ra való ébredés folyamatainak nyomonkövetéséhez nyújt segítséget a két 
kötet, ugyanis a szerb színjátszás atyjának nevezett Joakim Vuji ć  áldásos te- 
vékenysége pl. épp úgy kötödik a német nyelvú színjátszásnak ehhez a té- 
telszerúen elkészített adattárához, mint ahogyan az egyetemes magyar, s 
azon belnl vidékiink színjátszásának alakulástörténete is szoros összefiig- 
gésben van a Pest Buda-i német színházakban lejátszott músorrendekkel a 
18. és 19. század fordulóján. 

A színháztörténettel foglalkozók számára tehát mind közép—kelet- 
európai, mind pedig nyugat-európai viszonylatban, nélkiilözhetetlen és fel- 
becsnlhetetlen értékíí könyvet alkottak meg a szerzök. A mú a Kulturális és 
Történelmi Emlékeink Feltárása, Nyilvántartása és Kiadása Kutatási Prog- 
ram támogatásával jelent meg. 

KÁICH Katalin 

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 

Szerkesztette Sebestyén Árpád, a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve 

XXXIII. Debrecen, 1996 

1. A tudományos kutatásnak elengedhetetlen feltétele és elörelendítö- 
je a publicitás, a megjelentetés lehetösége — hangsúlyozta Bárczi Géza pro- 
fesszor, amikor a CSÍJRY BÁLINTtóI megindított (akkor még Magyar 
Népnyelv elnevezésú) debreceni évkönyv újraindításáért minden követ 
megmozgatott. 

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudomá- 
nyi Intézetének évkönyve neki köszönhetöen indult újra 1951-ben, immár 
Magyar Nyelvjárások néven. 

A magyar nyelvjáráskutatásban a„debreceni iskolá"-nak és megte- 
remtöjének: CSiJRY BÁLINTnak megknlönböztetett szerepe volt és van 
ma is. A nyelvjárási jelenségtanulmányoknak a CSiJRY-féle (hat kötetet 
megért) Magyar Népnyelv (1936-1949) volt a legföbb publikálója; a felsza- 
badulás után újat jelentett ezen a tudományteriileten a névtani és 
nyelvjárástörténeti dolgozatok megjelentetése, de amiben igazi hagyományt 
teremtett ez a kiadvány: a nyelvjárási szövegek gyííjtése, publikálása — fö- 
ként az akkor még ritkaságszámba menö és újításként ható spontán szöveg- 
gyííjtés és -közlés volt. 
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Ezt a hagyományt ápolja, örzi az 1951 óta folyamatosan megjelenö ki- 
advány, és mindmáig a legfontosabb fóruma a nyelvjárási közlésnek. 

2.1. Az 1996-os évkönyv anyagán nem érezhetö a millecentenáriumi 
' év rendhagyó témaválasztása, többé-kevésbé sznkségszerú iinnepélyessége. 

A könyv felépítése, tematikája szervesen illeszkedik az elözö évfo- 
lyamokban állandósult szerkesztési elvekhez, megoldásokhoz: az elsö, ter- 
jedelmesebb részt tanulmányok, cikkek képezik, ezután következnek az is- 
mertetések, bírálatok, majd a kiadványra olyannyira jellemzö és fontos rész, 
a nyelvjárási adatok, szövegmutatványok közlése van soron, amit végezetnl 
megemlékezések, pályázati felhívások, s általában a Nyelvtudományi Tan- 
szék munkáját érintö közlendök követnek. 

2.2. A Tanulmányok, cikkek címet viselö fejezet anyaga több köz- 
ponti téma köré csoportosítható, de akár a vizsgált korszakok szempontjá- 
ból is találunk összeiartozó, összefiiggó írásokat. 

Az ómagyar kor a magyar nyelvtörténet, s ennélfogva a magyar nyelv- 
járástörténet szempontjából is kulcsfontosságú korszak: ezzel magyarázha- 
tó, hogy a nyelvészeti jellegíí kiadványokban a nyelv(járás)történeti típusú 
írások zöme e korszak nyelvállapotával foglalkozik. Ebben az évkönyvben 
is e korszakból való a legtöbb tanulmány tárgya. 

JAKAB LÁSZLÓ a Guary-kódex ö-zö igetöveit vizsgálja példás mód- 
szerességgel, mindvégíg bemutatva az ö-zö példákkal szembenálló ellen- 
példákat is. 

MEZÖ ANDRÁS az Árpád-kori ún. patrociniumi helységnevek egy 
csoportjával foglalkozik a lehetséges teljesség igényével: mégpedig az alán 
eredetú asszony szavunkat tartalmazó terjedelmes szerkezetek típusával, 
miközben több érdekes kérdést vet fel: pl. számolhatunk-e bennnk még a 
szó `királyné, úrnö' jelentésével — ilyenek a Szentannaasszony, Szentmária- 
asszonytelke típusú helységnevek, amelyekben az asszony szó hátra vetett 
méltóságjelölönek számít; vagy pedig a szó jelentése megindult a társadal- 
mi lefokozódás útján. A felsorolt adatok tömege alátámasztja a,kérdésfelte- 
vés indokoltságát. 

HOFFMANN ISTVÁN Ómagyar kori helynévfeldolgozások címú 
tanulmányában az újabb forrásfeldolgozások kiadását szorgalmazza, me- 
lyek révén kikiiszöbölhetövé válnak a régóta öröklödö, hibás adatok. A ma-
gyar nyelvtörténeti kutatások nagy hiányát érzik a nyelvi szempontok sze- 
rint feldolgozott helynévtörténeti adattáraknak, és HOFFMANN egyúttal 
egy nagylélegzetú projektumról, a késznlö helynévtörténeti komputeres 
adatbázisról ad hírt, és mutatványt is közöl az adatbázis filológiai részlete- 
iröl, felépítéséröl, kritériumairól. 

TÓTH VALÉRIA írása az ómagyar kori mikrotoponimákról szorosan 
kapcsolódik a központi jellegú HOFFMANN-íráshoz. A korai ómagyar kor 
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tipikus, birtokos jelzös szerkezeteiröl (pl. Hattyas pataka, Besenyð kuta) 
megállapítja, hogy az alaki jelöltség ellenére szemantikailag nincs benniik 
valóságos birtoklásviszony. Ezek igen ösi névtípust képviselnek, s a bennnk 
levö birtokos személyjel (a szerzönél következetesen birtokos személyrag!) 
eredeti helyjelölö (pl. Ág tava) és részmeghatározó (pl. Mogyoró vége) 
funkcióira mutatnak rá. 

Az évkönyv tanulmányainak második nagy csoportjában a mai nyelv- 
használat kérdéseit találjuk. 

Az egyik ide tartozó írás érdekes témát dolgoz fel: a névdivat nemze- 
déki változásait rögzíti, elemzi. A Szatmár vidéki (Románia) névesztétikai 
kutatások elhanyagolt voltára hívja fel a figyelmet BURA LÁSZLÓ, ez ösz- 
tönözte a nagyarányú, mintegy 23 ezer információt tartalmazó gyújtés el- 
végzésére. E munka tanulságait értékeli itt, képet adva a névadási szokások, 
a névízlés alakulásáról is. 

Fontos következtetése, hogy az idösebb generáció esetében a város és 
a környezö falvak névadása egyöntetú; míg a jelen kor névadásában figye-
lemre méltó a városokból kiinduló névdivat; így pl. jól elkúlönnlnek egy- 
mástól a frekvenciamutatókban a városban gyakori Attila, Csaba, Zoltán 
stb., valamint a falvakban közkedvelt Sándor, József, Gyula stb. férfinevek. 
Érdemes felfigyelni arra is, hogy a fiataloknak tetszö nevek között a magyar 
utónévkönyvben ismeretlen neveket is találunk: Olna, Zselyke. 

Kiilön fejezete a tanulmánynak a családnevekhez való viszonyulás 
(tetszés—nem tetszés) feltérképezése. E nevek a névanyag szilárd, alig vál- 
tozó rétegét képezik, természetszerííen keveset foglalkozunk velnk, ami 
nem zárja ki azt, hogy a családnév a viselöjében hangulati, esztétikai hatást 
ne váltson ki. 

KIS TAMÁS Személynevek a szlengben címö tanulmányában a té- 
mafeldolgozás elött néhány éles, kritikai megjegyzést tesz: hiányolja a név- 
tan kutatásában a nyelvtudomány elméleti-elvi és módszertani eredménye-
inek alkalmazását. Megítélése szerint az öncélú gyííjtésközpontúság, a 
„szakma peremén elhelyezkedö alkalmi kutatók" munkája nem viszi elöre 
a névtan alapelveinek tisztázását. A szlengnevek elméleti és rendszerbeli 
meghatározása mellett foglalkozik a névcsoport történetével is. 

A LAKATOS—KÁROLYI szerzöpáros arra a jelenségre hívja fel a fi-
gyelmet, miszerint a tájszókészlet kutatásában siirgetö feladatként jelentke- 
zik a szociolingvisztikai és szóföldrajzi szempontokat is érvényesítö válto- 
zásvizsgálat módszerének alkalmazása. Ennek a kérdéskörnek egy 
lehetséges gyakorlati bemutatását adják a szerzök egy újszeríí „tájszó-élet- 
tani" vizsgálattal. 

Knlön színfoltot képez az évkönyvben a témájában és módszerében is 
más természetú Móricz-novellaelemzés SZIKSZAINÉ NAGY IRMA tollá- 
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ból (A Hortobágy nyelvi világa Móricz novellájában). A hortobágyi — 
pontosabban hajdú-bihari — tájszólásnak a novellában manifesztálódó for- 
máit, elöfordulásait, s föleg ezeknek a nyelvieken is túlmutató funkcióját 
vizsgálja, miközben újabb adalékokkal szolgál Móricz Zsigmondnak — már 
eddig is sokak által vitatott —„következetlen" tájnyelvi hangjelöléséhez. A 
köriiltekintö nyelvi-stilisztikai vizsgálat után határozottan levonja a követ- 
keztetést: Móricz múvészetének köszönhetö, hogy nála a dialektus „tudatos 
stilisztikummá" érlelödött. 

Két további tanulmány a témát illetöen évezredeket lép a múltba: a ki- 
alakuló nyelvcsaládok idejébe. 

VÉRTES EDIT az uráli nyelvcsalád alapnyelveiröl és azok nyelvjárá- 
sairól értekezik. Lassan kibontakozó — talán sohasem egészen letisztázható 
— képiink, elképzelésiink van az uráli alapnyelv nyelvjárási kiilönbségeiröl. 
Alapelv, hogy a leteiepúlt népeknél egészen másként alakulnak ki a nyelv- 
járási változatok földrajzi határai, mint a nomád halász-vadász népeknél, 
akik lakóhelytiket, hacsak a téli és nyári szállás erejéig is, váltogatják. 

A szerzö a továbbiakban felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenkori 
uralisztikai szakirodalom az alapnyelvekkel (uráli, fmnugor, ugor) kapcso- 
latos kronológiát túlságosan tág idöpontokban határozza meg, vagy pedig 
igen hiányosan teszi ezt. Az uráli alapnyelv felbomlásának, a keletkezö le- 
ánynyelvek differenciálódásának a lehetséges köriilményeit VÉRTES EDIT 
is végigelemzi, de tanulmányából nem szíírhetö le az elödök megállapítása- 
in túlmutató elörelépés. 

RÉVAI VALÉRIA tanulmánya az ösi eredetú képzök életébe enged 
betekintést. „Vannak olyan ösi szavaink, amelyeknek tövéhez — a rokon- 
nyelvek tanúsága szcrint — már az uráli, finnugor vagy ugor korban járult 
valamilyen képzö." (129.) Ezeknek a szavaknak képzett voltát ma már fel 
sem ismerhetjiik nyelvtörténeti ismeretek nélknl (pl. ravasz `róka', könny, 
nyúl, siin stb.). Az ösi képzökröl kialakult eddigi képiinket az Uralisches 
Etimologisches Wörterbuch elkésziiltével pontosabbá, teljesebbé tudjuk 
tenni. 

A tanulmányok sorát SZABÓ JÓZSEF nyelvjáráskutató németországi 
élménybeszámolója zárja, amelyben mainzi és kaiserslautemi tanulmányút- 
jának tanulságait összegzi. SZABÓ huzamosabb ideje foglalkozik a nyelv- 
járássziget-kutatás problematikájával, s most e tanulmányút révén a nagy 
múltú német dialektológia eredményeit is hasznosítani tudja saját kutatása- 
iban. 

2.3. Az évkönyv második nagy egységét a könyvismertetök, -bírálatok 
képezik. Két-három éve napvilágot látott kiadványokról találunk itt írást, 
kevés közöttiik az egészen új, friss kötet, ami vagy az évkönyv publikációs 
lehetöségeivel magyarázható, vagy pedig (valószínííbb köriilményként) a 
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nyelvész-kollégák túlterheltségével. Az ismertetett múvek sorából csak né- 
hányat emeliink ki. 

DEME LÁSZLÓ NYIRKOS ISTVANnak Az inetimologikus ma- 
gánhangzók a magyarban címiu monográfiájáról (Debrecen, 1993) írt vé-
leményezése kiilönösen fontos egy dologban. Idézziik: „Elméleteket gyártó 
vagy épp csak adaptáló (söt nemegyszer csupán adoptáló) korunkban ör- 
vendetes telejsítmény egy-egy ilyen — nem sziporkázásra törekvó, hanem 
szolid módon végigcsinált — míí megalkotása." (161.) 

A továbbiakban DEME értékeli a monográfia típusrendszerében fel- 
halmozott példaanyag táblázatokba rendezett és százalékban kimutatott 
adatrengetegét, melyet a szerzö A magyar nyelv történeti — etimológiai 
szótárának teljes anyagára alapozott. 

SALAMON AGNES írása ZSIRAI MIKLÓS Finnugor rokonsá- 
gunk címú 1937-es könyvének újrakiadása kapcsán túlhaladja a könyvis- 
mertetés „múfajának" kereteit, kompetenciáját. Már indító mondatai is túl- 
hevítettek, ugyanis a szerinte 60 évet késett második kiadás okkal és joggal 
kell, hogy most újra könyörtelennl figyelmeztessen az „írástudók felelössé- 
gére". Napjainkban ismét fenyegetnek a délibábos nyelvrokonításokat hir- 
detö könyvek tetszetös elméletei. Egyetérthetiink SALAMON ÁGNESseI, 
amikor tragédiának tartja, hogy ZSIRAI akár ma, a XXI. század kiiszöbén 
is fogalmazhatta volna híres sorait: „Nem tagadjuk, alkalmilag szívesen hi- 
vatkozunk azért nyelviink fmnugor voltára, de mohón kapunk minden olyan 
állításon is, amely más rokoni kötelékek fölfedezésével kecsegtet benntin- 
ket. Egyidöben a héberhez, azután a perzsához, a törökhöz, a sumerhoz, 
majd az etruszkhoz, a hettitához, a göröghöz, a japánihoz kötöttiik szeke- 
riinket, újabban pedig a dravídával és India legkiilönfélébb nyelveivel pró- 
bálunk szerencsét. Maholnap alig lesz nyelv, melyre nyugtalan keresgélé- 
siink közben ideig-óráig szemet ne vethettiink volna.,, (179-180.) 

Tény, hogy Magyarországon napjainkban szinte újra el kell fogadtatni 
a finnugor rokonság gondolatát, újra megvívni valamiféle „ugor—török há- 
borúY', hiszen az úton-útfélen megvásárolható színes, vonzó kiadványok, az 
ifjúságot is megmozgató, jól megszervezett elöadássorozatok árhullámai 
immár az egyetemekre is behatolnak. 

A ZSIRAI-mú hasonmás kiadásának megjelentetése ZAICZ GABOR 
hasznos — egyetemi tankönyvnek is beillö — tanulmányával egy jelentös lé- 
pés a magyar tudományosságnak ezen a sok vitát megért teriiletén. 

2.4. A Nyelvjárási adatok címú fejezet a régi hagyományokhoz híven 
fontos egysége a mindenkori évkönyvnek. Ebben a számban mutatványt ta- 
lálunk a késziilö kora ómagyar kori helynévtörténeti adattárból, valamint 
szövegmutatványokat egy kárpátaljai magyar falu (Rát) nyelvjárásából. 

Az utóbbi közlemény témája is érdeklödésre számíthat, mert a népi 
gyógyászat hagyományait jegyzi le a gyújtö. 
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2.5. Az évkönyv befejezö része köszöntöket és megemlékezéseket tar- 
talmaz. SEBESTYÉN ÁRPÁD a nyolcvanéves KOVÁCS ISTVÁNt kö- 
szönti meleg szavakkal, s egy tudománytörténeti érdekú levelet is közöl 
KOVÁCS „ereklyéi" köziil, melyet neki írt 1939-ben CSÚRY BÁLINT; 
HOFFMANN TAMÁS pedig ROBERT AUSTERLITZtóI, a bohém 
poliglotta nyelvésztöl, a paleoszibériai nyelvek és a finnugor népek jó isme- 
röjétöl búcsúzik. 

3. A Magyar Nyelvjárások XXXIII. számának gazdag témaválasztékát 
áttekintve még egy fontos észrevételt tehetiink: az évkönyv anyagában — 
sok más magyarországi folyóirattal szemben dicséretes módon — helyet 
kaptak határon kívnli magyar nyelvészek írásai is. Átlapozva más évfolya- 
mokat is, megjegyzendö: szép hagyománya ez a debreceni évkönyvnek. 

RA.ISLI I1ona 

NYELVM[TVELÓ KÉZISZÓTÁR 

Szerkesztett: Grétsy László és Kemény Gábor. Budapest, 
Auktor Könyvkiadó, 1996 

A kéziszótár (Nymksz.) a nagy kódex, a Nyelvmtivelö kézikönyv 
(NyKk.) kisebb változata. Az a siirgetö igény hozta létre — ahogy azt a szer- 
kesztök a kötet elöszavában hangsúlyozzák —, hogy a múvelt nagyközön- 
ségnek egy olyan könnyen forgatható, tömören megfogalmazott címszavak- 
ból álló kézikönyvet adjanak a kezébe, amelyre „önmaga szó- és írásbeli 
kifejezéséhez" sziiksége lehet. A nyelvhasználatot befolyásoló értelmiségi 
réteg a magyartanárok, szerkesztök, fordítók, tolmácsok) mellett elsösorban 
az ifjúságot célozták meg ennek az értékes kiadványnak a Iétrehozói. 

A mú címében szereplö szótár megnevezés azt a törekvést jelképezi, 
hogy szerzöi föként az egyes szavakkal, kifejezésekkel kapcsolatos nyelv- 
helyességi ismereteket kívánják rögzíteni, így a knlönbözö kérdéskörökhöz 
kapcsolódó részletesebb tájékoztatásra nem vállalkoznak, és a köynv terje- 
delméböl kifolyólag nem is vállalkozhatnak. A gyakorlatias megoldásokat 
tetten érhetök nemcsak a szócikkek anyagának a tömörítésében, haném a 
rövidítések alkalmazásában, a szócsaládok bemutatásában is. A tájékozatla- 
nabb olvasó számára talán még az is vonzó lehet, hogy kevesebb benne az 
utalás, sok olyan szóból vált szócikk, amely a Nyelvmíívelö kézikönyvben 
csak egy nagyobb témakör keretében jelenik meg (pl. az igekötös ható igék- 
böl képzett folyamatos melléknévi igenevek állítmánykénti tagadásának 
szórendjére vonatkozó címszavak: a nem elfogadható—nem fogadható 
el—el nem fogadható, nem megengedhetö—nem engedhetö meg—meg 
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nem engedhettí stb.) A Nymksz. amellett, hogy súrítménye a Nyelvmúve- 
lö kézikönyvnek, feldolgozásmódjában eltér töle, anyagában pedig túlmutat 
rajta. (A tapadás címszónál p1. a szépirodalmi példákkal való kiegészítést is 
szúkségesnek tartja, és egy-két szemléletes példával közelebb hozza az ol- 
vasóhoz a jelenséget.) Helyet kapnak benne a társadalmi, gazdasági és élet- 
vitelbeli változások folytán meghonosodott idegen és az újonnan keletke- 
zett magyar szavak, új jelentések, nyelvtani jelenségek, stilisztikai 
hangsúlyeltolódások egyaránt. 

Nyomon követhetö a szerzöknek az a szándéka, hogy minden olyan ki- 
fejezés, jelentés, amelyet apróbb nyelvmíivelö írások, összefoglaló kiad- 
ványok már feldolgoztak, belekeriiljön a kötetbe. Nyilvánvaló, hogy a be- 
szélt nyelv jelenségeire fokozottan figyelnek a szerzök. Ennek 
tulajdonítható az igen nagyszámú argónyelvi, ifjúsági nyelvi vagy az argó- 
ból a bizalmas nyelvhasználatba átkeriilt szó feltétele. Például: arénázik, 
bepörög, csápol, csakliz, szipózik, topis vagy az ehhez hasonló idegen 
eredetíí szavak, mint csencsel, narkó, narkózik, úberol, kampec, a meg- 
szólítástípusoknál jelentkezö: kisanya, kisapa, mama, mamikám, nya- 
nya; a bizalmaskodó nyelvhasználat fordulatai: nekem nyolc, nem semmi, 
nyomja a sódert stb. A helytelenített vagy nem ajánlott, illetve csak bizo- 
nyos nyelvi szinteken, szövegkörnyezetben és beszédszituációkban 
elképzehetö jelenségek mellett mindig árnyalt, nagy pedagógiai érzékröl ta- 
núskodó utasítások, inkább tanácsok állnak: okvetleniil keriiljiik, keriilniink 
kell, keriilendö, lehetöleg keriiljiik, jobb keriilni, nem kívánatos, a köz- 
nyelvbe nem való, köznyelvben jobb, ezt ajánljuk, inkább magyar megfele-
löjét használjuk, terjesztendö jó magyar megfelelöje stb. Az idegen szavak 
megítélésekor elsödleges szempontnak tekintik, hogy a szó meggyökerese- 
dett-e nyelviinkben, rövidsége miatt sziikséges-e, vagy esetleg helyettesít- 
hetö magyar szinonimáival, netán remélhetö még a jövöben a szó megma- 
gyarítása. Ilyen elvek alapján tíínnek nélkiilözhetetlennek a következö 
szavak: adapter, body, bruttó, bruttósít, curry, alufólia, csip, bojler, 
diszkont és utóbb a szoftver, hardver szakkifejezések. Inkább magyar 
megfelelöikkel helyettesítendök azonban ezek: affinitás, adekvát, design 
stb. Az ombudsman magyar megfelelöje most van kialakulóban. 

Az idegen szavak helyes ejtéséröl is tájékoztat a szótár. Kiemeli, hogy 
az aperitif nem aperitív, az aerobik kiejtve sem erobik, az AIDS betííszó 
kisbetíís írásmódja egyelöre még nem szabályos, a népszerú kitalálós játék, 
a barkochba helyes kiejtése barkohba. A helyesírási kéziszótárban nem 
szereplö szavak írásmódjára is kitér (fecsej, csevej). Fontos állásfoglalása, 
hogy pl. az alternatíva esetében nem fogadja el a lehetöség jelentéssel va- 
ló kiegyenlítödést. Ismeretterjesztésre is vállalkozik, pl. egyes latin fordula- 
tok címszóba emelésével (ab ovo, ad hoc, anno dacumál). A kisszámú ide- 
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gen és hagyományos írású magyar tulajdonnév szótagolásának és toldaléko- 
lásának bemutatását sem hanyagolja el nagyon helyesen a könyv, de nem 
kellett volna annyira takarékoskodni a hellyel, nem a tildéhez, hanem a tel- 
jes szóalakhoz kellett volna kapcsolni a toldalékot. Így könnyen áttekinthe- 
tö lett volna a tanuló ifjúság számára is. Magyar és idegen eredetú divatsza- 
vakat (eszméletlen, fárasztó, csúsztat, konszenzus, fantasztikus, szuper) 
is nagyszámban szerepeltet, és udvariasan, de határozottan figyelmeztet 
semmitmondóságukra, sziirkeségnkre, ám ami a legfontosabb mindig a ro-
kon értelmú szavak sorát ajánlja helyettnk. Az újabban elteíjedt rossz hang- 
zású ellehetetleniil igénknek is átmenö osztályzatot ad, akárcsak a német 
mintára kialakult -barát utótagú szavaknak. Lényegében ez mondható el a 
fönévböl elvonással kialakult igékröl is. Fokozatok ugyan vannak: a mély- 
híít tömörsége miatt nem nélknlözhetö, a nagytakarít és a nagymos egy- 
elöre még várakozik a köznyelvbe való bebocsátásra de „idövel bekeriilhet 
a köznyelvbe", a szakdolgozik az egyetemi ifjúság körében elterjedt. Talán 
maradhatnának is ezek beszélt nyelvi elemek, és a humoros írások építökö- 
vei. De hát, ami ma szokatlan, holnap szabály lehet. A szabálytalan képzé- 
sú szóktól sem kell idegenkednnnk a szótár szerint „A képzett szavakat el- 
sösorban meghonosodottságuk és stílusértékúk alapján kell megítélni, nem 
pedig a korábbi állapotot tiikrözö nyelvhelyességi normák alapján." 

A kisebbségi beszélö persze idegenkedik, mert túlságosan sok idegen 
mintára képzett igét, jelentést, fordulatot ismer, s ezek jelentös részének 
(szerencsére) nincs esélye arra, hogy bekeriiljön a magyar köznyelvbe. Bár 
az idö kétségtelennl az idegen nyelvi hatásoknak kedvez, ezt a magunk be-
szédén is tapasztalhatjuk. A Nymksz. is követi az idök szavát akkor, amikor 
úgy nyilátkozik a jelzöi értékú hátravetett határozóról, hogy „általában nem 
helytelenítjiik, csak akkor, ha értelmi zavart okoz". Ez talán túlzottan enge- 
dékeny megfogalmazás, túl korán bocsátjuk be a köznyelvbe ezt az idegen 
mintára kialakult nyelvi jelenséget, amely talán mégsem illik bele nyelviink 
rendszerébe. Persze nem az olyan ártatlan példáktól tartok, mint rokonaink 
Cegléden (bár sokkal jobban tetszik ez: ceglédi rokonaink), hanem az en- 
nél sokkal nyakatekertebb szerkezetektöl. Az is lehetséges azonban, hogy 
egynyelvú környezetben ez nem akkora veszély, mint gondolnánk. Erröl a 
témáról szólva nem tudom megállni, hogy fel ne idézzem, milyen elszántan 
igyekezett a vajdasági nyelvmúvelök szerény kis csapata helyes magyarság- 
gal lefordítani az Igra bez granica címíí nemzetközi játékos sportvetélke- 
dö szerb címét. Miután a hátravetett jelzös játék határok nélkúl szerkezet- 
tel elégedetlenek voltak, a határok nélkiili játék viszont igencsak 
félreérthetö megfogalmazás lett volna, a játék nem ismer határokat szer- 
kezetnél állapodtak meg. Bár nem mondhatjuk, liogy utána általánosan el- 
terjedt volna a javallott elnevezés (itt ugyanis nem elég valamit egyszer le- 
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fordítani, az idegen minta folyamatosan hat) mégis elégedetten tapasztaltuk, 
hogy így jelent meg hétröl hétre a tv-míísorban, és a gomba módra szapo- 
rodó helyi vetélkedökön is sokfelé használták. Aztán újabb idökben, amikor 
Magyarország is bekapcsolódott ebbe a játéksorozatba, szinte természetes, 
hogy a hivatalos cime Játék határok nélkiil lett. (Nem törekedtek egy ta- 
láló cím kialakítására, ahogy tették ezt korábban a filmcímek esetében.) Ez- 
zel arra akartam célozni, hogy ugyan a nyelvi tudatosság nálunk idönként 
magasabb szinten is lehet, az ere đmény azonban sajátos helyzetiinknél fog- 
va nem mindig minket igazol. 

Az idegen minták befogadásának vagy elvetésének a megítélése az a 
pont, amelynél a Nymksz. olyan kérdéseket érint, amelyek a kisebbségi be- 
szélök számára mindennapos gondot jelentenek. Itt visszaköszönnek régi 
ismeröseink az átbeszél (a megtárgyal, részletesen megbeszél, megvitat 
helyett), a feketén-fehéren (a világosan, kertelés nélkiil, kereken, a nap- 
nál világosabban, kerek perc helyett). Az idegen szavak jelentéstnkrözé- 
sei köziil az adminisztráció `kormányzat' jelentésben a magyarországi 
sajtónyelvben is divatozik újabban. A kiilönbség csak az, hogy mi a szerb 
nyelvböl vagy annak a közvetítésével vessziik át ezeket az indoeurópai jel- 
legzetességeket, míg a magyarországi beszélök a németböl, angolból stb. 
Egy-egy hasonló tiikrözést tárgyaló szócikk példaanyaga a határon túli ol- 
vasónak is nagy segítséget nyújthat. Egyébként túlzás lenne azt állítani, 
hogy kiilönösebb figyelmet szentelnének a kisebbségi nyelvi gondoknak. 
Tennészetesen nem is várhattuk, hogy a kisebbségben élö magyarság tenni- 
nológiai vitáit ez a könyv juttassa nyugvópontra. Ezt csak helyi kiadvány- 
okkal lehet megoldani. (Nálunk már voltak is ilyen próbálkozások.) Sajná- 
latos azonban, hogy kiinaradtak a Nymksz.-ból olyan utalások, amelyek a 
Nyelvmúvelö kézikönyvben helyet kaptak. (Még szerencse, hogy abból már 
ki nem törölhetök.) Igazi öröm volt számunkra, amikor a NyKk.-böl végre 
hivatott helyröl kaphatott tájékoztatást az érdeklödö a Vajdaság tulajdonnév 
névelös és névelötlen használatáról. Mivel ez nálunk igen fontos téma, akár 
címszóként is kiemeltem volna. (Ehelyett a Nymksz. teljesen kihagyta.) En- 
nek a kérdésnek a tisztázása lényeges a határ mindkét oldalán élök tájékoz- 
tatása szempontjából. Az olvasó tudomást szerezhet általa arról, hogy tarto- 
mányunk nevének van névelös (a Vajdaság) használata, ha földrajzi teriilet 
neveként szerepel, és névelötlen (Vajdaság) alakja (a NyKk. megfogalma- 
zása alapján a vajdasági magyarok nyelvében), akkor ha közigazgatási egy- 
ségként tekintúnk rá. Az ilyen állásfoglalások önbecsiilésiinket erösítik. Él- 
tetó erö számunkra, ha egyes nyelvi eltéréseink lényegét megértik, számon 
tartják, elfogadják, söt a szótározással elfogadtatják. Ilyen kölönbékékre 
sziikség volna. 
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A földrajzi nevek helyviszonyragozásánál a Nymksz. is említi, hogy a 
Novi Sad helységnév kiilviszonyragos alakjai a megszokottak (Novi Sadon 
alakot emeli ki, de természetesen ilyen a Novi Sadra, Novi Sadról határo- 
zóragos alak is). Ezt a kérdéskört egy picit ki lehetett volna bövíteni azzal, 
hogy elmondjuk: nem véletlen az, hogy a kisebbségi magyarság a környe- 
zetében lévö (magyarországi szemmel nézve) idegen városneveket (nem-
csak az Újvidék szerb nevét) esetenként úgy ragozza, mint a magyarokat, 
mert nem tekinti öket idegennek. A határon túliak nyelvi gondjainak leg- 
alább érintöleges tárgyalása rendkíviil hasznos lett volna. Ezáltal kézzelfog- 
ható alakot ölthetett volna a kisebbségi helyzetben élök nyelve iránti törö- 
dés. Ez sokkal többet érne, mint a meddö viták. A nyelvi egység megtartása 
ugyanis nemcsak abból áll, hogy a knlhoniak figyelö szemnket a magyar 
köznyelvi mintára irányítják, hanem abból is, hogy a magyar nyelvésztársa- 
dalom kitekint felénk. A szétfejlödés fékezése sokkal könnyebb, ha kölcsö- 
nösen figyelnnk egymásra. 

S ha már a hiányérzetiinknél tartok, el kell mondanom, hogy reménye- 
inkkel ellentétben nem bövítették ki a határon túli magyar kétnyelvú hely- 
ségnevek listáját a NyKk.-höz viszonyítva, hanem teljesen kihagyták. Per- 
sze vannak helynévtárak, de azok kevés olvasó kezében fordulnak meg. 
Fájóan nem ismerjnk egymást. Határon túliak a határon túli helységneveket, 
magyarországiak a határon túliakat és fordítva. Itt a Nymksz.-hoz hasonló 
kiadványok tehetnének egy egészen kis, de jelentös lépést. Az említett cím-
szók bizonyára takarékossági okokból maradtak ki sok más tulajdonnévvel 
egyiitt, de be lehetett volna iktatni öket a kiveszöben lévö szavak helyett. Itt 
jegyezném meg, hogy déli tartomáriyunk nevének helyesírásában eltérés 
van a magyarországi (Koszovo) és a vajdasági (Kosovo) gyakorlat között. 
Jó volna ezt egységesíteni. Ez talán még kivitelezhetö. A megszólítás- és 
köszönésformákról már nem mondható el ugyanez, mert ebben jelentös 
lönbségek vannak a magyarországi és a vajdasági gyakorlat között. Olyan 
kiilönbségek, melyek a hagyományokban gyökereznek, és az eltérö társa- 
dalmi, nyelvi viszonyok eredményei. Mindenesetre a Nymksz: a társas 
érintkezés eme formáinak olyan gazdag tárházát mutatja be, hogy csak el- 
ismeréssel adózhatunk ennek a teljesítménynek. Reméljiik az ifjúság meg is 
szívleli a nagyon meggyözö javaslatokat, és ehhez igazodik. Legalábbis az, 
aki belenéz a könyvbe. 

Knlönbségek persze nem csak a köszönésformáknál vannak. Moso- 
lyogva olvastam pl. a joghurt szócikkben, hogy a jogurt ejtés, bár helye- 
sebb, ma finomkodóan hat. Nálunk viszont csak a legmegszállottabb nyelv- 
örök ejtik ki a szóközépi h-t. A többiek sem fmomkodásból hagyják el, 
hanem a szerb nyelv hatására. Érdeklödéssel figyelem a magyar sportnyelv- 
ben a találat `gól' értelemben való térhódítását is. Ezen a jelentésen (mely 
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a szerb pogodak hatására keletkezett a vajdasági magyar sajtónyelvben) 
Rácz Endre a 70-es években írt elemzésében öszintén csodálkozott, majd a 
magyarországi nyelvmúvelök is észlelték a jelentkezését a magyar sport- 
nyelvben. (Feltehetöen ott nem a szerb nyelvböl, hanem más indoeurópai 
nyelvekböl való tiikrözésröl van szó.) A szótár most így nyilatkozik róla: 
„még nem tekinthetö teljes értékú új jelentésnek, de ha szóismétlést kerii- 
liink el vele, nem hibáztatható". 

Összegezésként álljon itt a következö: a Nyelvmúvelö kéziszótár meg- 
álmodói, megírói nagy munkát végeztek. Szinte elképzelhetetlen, mennyi 
vitára, egyeztetésre volt sznkség addig, míg a kötet összeállt. Bizonyára so-
kat tépelödtek rajta, mi váljon címszóvá, mi keriiljön bele a szótárba. De az 
a fontos, hogy elkésziilt, hogy szerzöi tartották magukat a shakespeare-i 
bölcsességhez, miszerint: „a tett halála az okoskodás", és a NyKk. megjele- 
nése után rögtön hozzáláttak a Nymksz. megszerkesztéséhez. Most már 
csak az van hátra, hogy a könyv eljusson célpontjához, az olvasóhoz. 

KATONA Edit 

ERRATA 

Elözö, 1997/1-2. számunkban sajnálatos tévedéssel jelent meg Bányai 
János tamilmányának címe: A pontos cím: Palimpszeszt és palinódia. A saj- 
nálatos hiba, melyért a szerzö és olvasóink megértö elnézését kérjnk, a 
szerb és angol nyelvíí tartalomjegyzékben, illetve olykor a szövegben is elö- 
fordul. (GL) 




