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A MAGYAR MÚVELÓDÉS ÉS A KERESZTÉNYSÉG +  

ETO: 894.511-4(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

FiJST MILÁN BIBLIKUS-KERESZTÉNY VERSÉLMÉNYE 

BÁNYAI JÁNOS 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Fiist Milán költészetének élményforrásai között szinte minden róla szó- 
ló bírálat kitnntetett helyen tartja számon a bibliai motívumokat, történe- 
teket és mítoszokat, akár a versek nyelvi felépítését, akár a képvilág utalás- 
rendszerét közelíti meg. Fúst Milán Berzsenyiról szóló tanulmányában l  azt 
állítja, hogy választott elödjére, aki — szerinte —„szeretett volna modern 
ember lenni", miként maga Fnst Milán is, „a biblia nagyon hatott". Berzse- 
nyi egyik versének hasonlatára mondja, hogy az „a próféták könyvéból való 
közkincs". Az ó képvilágának talán a legfontosabb rétege is innen származ- 
tatható. Rába György arra hívja fel a figyelmet, hogy Fnst Milán verseire 
„ósköltészeti színeket" a„bibliai (ószövetségi) és görögösnek látszó" alak- 
zatok vetnek, bár — szerinte —„inkább az Ezeregyéjszaka áthasonított motí- 
vumkincse"Z. A bibliai jelek, föként a próféták könyvének jelei, ha nem is 
mindig oly közvetleniil, mint a két Zsoltárban („Zenét és nyugalmat", „Ó 
Uram, engem bántanak"), vagy a Mózes számadásában, Fnst Milán költé- 
szetében jól felismerhetók, és nyomaik követése e líra kivételesen gazdag 
hatásbefogadására is megvilágító fényt vethet. A bibliai (ószövetségi) ha- 
tásnak van azonban itt a motívumok vándorlásánál és gazdagságánál mé- 
lyebb rétege, ahol a vers sznletését a bibliai teremtésmítoszra, saját költói 
életrajzát pedig a kiúzetés és a feltámadás mítoszaira utalva írja le, miköz- 
ben a létezés bizonyosságára az Urat hívja tanúnak: 

Hisz úgyis téli álom már nekem e földi lét, 
Amelyból felriadok olykor s mint a fák, 
Az ég felé jajongok s messzi fény, feléd, 
S az Urat hívom tanuságomúl, hogy itt vagyok... 

(Messzi fény) 

+ 1996. szeptember 9-14-e között Rómában és Nápolyban tartott IV. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszuson elhangzott vajdasági szerz8k dolgozatai. 
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A lét tanúsítása, a„messzi fény" a próféta-szerep alakváltozatait világít- 
ja meg: az Úrral való azonosulás reménye az Úr szavait közvetítð beszéd- 
helyzetnek megértésére épnl: 

Horgaselméjíí s szikár 
Aggastyán akarok én is lenni, olyan, mint maga 

az Úr... 
(Önarckép) 

Mindez arra mutat rá, hogy a bibliai tradíció egészében átszövi Fiist Mi- 
lán költészetét. Költói önismeretének, lírai életrajzának, ihletének és kép- 
alkotó gyakorlatának, versszemléletének és esztétikájának egyformán szer- 
ves része, bár ebböl aligha kell arra következtetni, hogy „lelke mélyén ra-
gaszkodik vallásához", ahogyan Berzsenyirðl mondja, inkább arra kell 
gondolni, hogy a vershez Fúst Milán a biblikus mítosz, az ószövetségi be-
szédmód és a szertartás pátoszával közeledik, a költészetet pedig a„messzi 
fény" felé forduló próféták kiáltásával közölt rejtélyes csodának veszi. Ez 
utóbbinak rendszeres kifejtése a Látomás és indulat a míívészetben címú 
nagyszabású esztétikai elóadásai. 

Fnst Milán költészetének és a versrðl való gondolkodásának eme szö- 
včídményei köznl csak a lírai (ön)életrajznak a teremtés, illetve a kiúzetés 
és a feltámadás mítoszával való semmiképpen sem közvetlen összefiiggésé- 
röl szólok. 

1921-benAz elmúlás kórusa3  címen adta ki Fnst Milán „több mint tíz év 
elótt", tehát a század elsó évtizedében írt verseit. Akkor jelenik meg ez a 
válogatott verseket tartalmazó kötet, amikor — a kötethez írt Elöszó szava- 
ival —„azt az egoizmust, mely a lírát, mint lávafolyamoY' kidobta belóle 
már nem találja magában, bármint próbálná is életre hívni. „Ma már nem 
tudok verset írni" — áll az 1921-ben megjelent kötet elðszavában. 

Fnst Milán költészetének ismeröi tudják, hogy újabb tíz évnek kell eltel- 
nie, hogy a líra túzhányója ismét múködni kezdjen: ekkor sznletnek a ké- 
sóbbi válogatott, majd összes versek („versei") kiadásaiban az Újak ciklus- 
cím alá a Régiek elé sorolt költemények. Majd két évtizedig csöndben volt 
tehát Fnst Milán múzsája. Erról az elhalásról, az elhallgatásról majd az új- 
bóli megszólalásról, a közismert világirodalmi párhuzamokat is számon 
tartva, sokat elmélkedett kritika és irodalomtörténet egyaránt. Az elhallga- 
tásnak és az újbóli megszólalásnak lélektani és líratörténeti vonatkozásai 
mellett van azonban egy másik jelentésrétege is, melynek elsósorban lírael- 
méleti relevanciáját az 1921-ben kiadott kötet már idézett elöszavának 
egyik, semmiképpen sem szónoki kérdése határozza meg: „Hogyan volt va- 
jon lehetséges ezeket írnom, mikor fogalmam sem volt még róla, mi a mon- 
dat?" 

Az 1927-bðl való Emlékezés egy ifjú költöre, aki voltam 4  címíí „önarcké- 
pében" újra leírja a hat éwel korábbi gondolatokat: „A láva már nem dö- 
römböl bennem, s talán azért sem, mert már nem érzem magam e világ 
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központjának." Ez bövebb kifejtése az Elöszó „egoizmus" szavának. Majd 
a következö mondatban felsejlik a közkinccsé vált bibliai motívum a szó és 
a test meg a vér azonosításában: „S talán azért nem futja már az indulatból 
annyi, hogy egész szervezetem megrendnlésével oly szavakat tudnék ki- 
mondani, amelyekre boldogan mutathatok rá: íme ez testem, a vérem." 
Még egy,utalás a„messzi fényben" meszólaló prófétára, a teremtó költö-
nek az rral való hasonlóságára, az Ur által tanúsított létbizonyosságra. 
Leírja az Emlékezésben az ifjú költöt, aki volt, és leírja azt is, hogy milyen 
verset tud elfogadni. Ám az Elöszó mondatra utaló nyomatékos záradéka 
nem fordul elö újra. Holott amikor búcsút int a lirikusnak, mert ,,nem va- 
gyok már a régi" és megpróbál valami mást, ez a más pedig az „Iróvá let- 
tem", akkor kimondatlanul is erröl beszél, hogy megtanulta mi a mondat. 
Amikor író lett, akkor tudta meg, mi a mondat. Egy másik emlékezésben, 
az 1955-ben írt Onvallomás a pálya végén5  címúben, ahol újra megrajzolja 
az „ifjú költó" portréját, ismét szól a mondatról, hasonló kontextusban, de 
másképpen: „az elsö szótagra esö szóhangsúlyról mégiscsak át kellene már 
térni a mondathangsúlyos, vagyis ritmikusabb hangsúlyra, egyelöre lega- 
lább az irodalomban." S még hozzáteszi, hogy elbeszéló munkáiban éppen 
erre törekedett, arra, hogy „mondathangsúlyosan, vagyis ritmikusan" fejez-
ze ki magát. A mondat megismerésekor sznletik meg benne az író. 

Amit tehát szinte minden emlékezó írásában oly sokszor felemleget, 
hogy huszonötéves kora táján „megdermedt" benne a líra „vulkáni hullá- 
ma" és hogy „majdnem húsz éven át" nem ír verset, egészen „a második 
vulkáni hullámig" nem értelmezhetó hiánytalanul sem a lélektan, sem a lí- 
ratörténeti párhuzamok irányából, viszont meggyözöen interpretálható a 
mondat, vagy a mondathangsúly aspektusából. A mondat a világ, amint lé- 
tezik. Szabályai vannak, törvényei, megkiilönböztetá jegyei; szabadsága és . 

kötöttsége van. Határai vannak, rendje és jelentése. A mondat mindig meg- 
formált és végteleniil változatos. A mondat elött a homály, a rejtély, a káosz 
„lakozik". És.az indulat, aminek nincs neve. Ebböl formál a költö mondatot 
anélkiil, hogy bármit is tudna a mondatról. Ezt a mondatot vessznk világ- 
nak és ennek megértésére, befogadására vagyunk. 

A mondatnak ebben a kontextusban való megnevezésével utalt Fúst Mi- 
lán a bibliai teremtésmítoszra. És innen figyelhetð meg lírájának többszö- 
rös hivatkozása az Úrra, a töle várt létbizonyosság és a vele való remélt ha-
sonlatosság értelmében. 

A mondat megelözöttségében rejló költói létbizonyosság megnevezésé- 
vel irányítja Fnst Milán figyelmnnket a megértés folyamataira és állítja a 
befogadást kitnntetett pozícióba. Mert éppen az így értelmezett mondat 
(és vele a mondathangsúly) határozza meg a megértés és befogadás (her-
meneutikai) folyamataiban a mondás, a beszéd, a próféta szavának, mely 
test és vér, irodalmivá minósnlése, lírává válása kontextusát. Az a mondat, 
ami után az 1921-es Elöszó kiált, knlönös jelensége Fnst Milán költészeté- 
nek, mert — Gadamer szavaival 6  —„saját jelene" van, amely „megelólegezi 
a jövót", „ami ránk vár, és amelyre mi várunk", meg egyúttal „egy múltbeli 
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horizontot is játékba hoz". A mondat Fnst Milán verseiben mindenkor „je- 
len idejú tapasztalatkénY' sejlik fel, mint az Egy magános lovas társtalan tíí- 
nádése, „Hogy réges-rég, az évezredek mélyén volt-e gyermeked?" A Fúst 
Milán-i mondat „saját jelenében" a létnek az Ur által bizonyított érzése ra-
gyog fel, mint a„messzi fény", s vele mindig. az a kérdés, hogy „Lám, én 
most itt vagyok. S az évezredek mélyén még sose voltam itt?", ahogyan a 
Gondolatok vázlata a kiilsd és belsö szemléletrdl 7  címú nevezetes és többször 
újraírt tanulmányában fogalmaz. Kitðl lehetne mástól mint az Úrral való 
hasonlításban reménykedó költátöl bizonyosságot szerezni az „id8tlen je- 
lenlevóségröP'? 

A kérdésre újabb kérdéssel lehet csak válaszolni: a Fnst Milán-i mondat 
„saját jelenére" való rákérdezéssel. Mibðl épúl fel e versmondat, ki az ala- 
nya és mi az állítmánya? Ki szólal meg Fnst Milán lovasai, kalmárai, ková- 
csai, az aggok, a szólömíívesek, a szobrászok, a kórusvezetö elóénekesek 
„szerepében", s mit tesznek a megszólalásban, az indulatok és szenvedé- 
lyek kitörésében, a képvilág alakításában? Az Emlékezés egy ifjú költöre, aki 
voltam elsð mondatai arról szólnak, hogy az indulatok lezajlásának „min- 
den emberi lélekben" —„úgy látszik" —„praeformált menete él". Az „indu- 
latok dalát" énekló költö „a tempót" érzi, „a hangját, dalát, tónusát annak, 
amit írni" fog. Semmit sem tud még a mondatról. Az indulatnak a monda- 
tot megelðzð praeformált tere „kinyilatkoztatásként" hangzik: a próféta 
beszéde ez, mondattá még nem artikulált közlés, „a hit elsó és utolsó kér- 
dése' 8. A Lét érzése és a Hit kérdése „lakozik" Fiist Milán versmondatá- 
nak „saját jelenében". A„kettós beszéd" jelei is felismerhetök ebben: a ki- 
nyilatkoztatást a szerepet öltött próféta közvetíti, szavai által szólal meg a 
„lét érzése", és ez nem lehetséges a hit bizonyossága nélknl. 

Nem véletleniil áll tehát az 1921-es Elöszóban, közvetlennl a mondatot 
hangšúlyozó kérdés után, hogy „Mintha Isten diktálta volna..." az elsð lírai 
korszak verseit. A másik nevében szóló próféta praeformált diszkurzus te- 
hát az Objektív kórus versei, az Álmatlanok kara, a Zsoltárok, az Öszi sötét-
ség ciklus hat verse. Am mégsem tekinthetö a prófétáé állandósult beszéd- 
helyzetnek. Versbéli megszólalása csupán utalás a bibliai tradíció prófétai 
kinyilatkoztatásaira. A próféta itt sorozatos alakváltozások nyomán szólal 
meg: egyszerre és egy idöben sznletik a mondatot megelózð praeformált in- 
dulat és a beszédszerep. A tempó, a hang, a dal, a tónus nem változik, annál 
gyakrabban a beszélð és vele egyntt a beszéd is, ami még semmit sem tud a 
mondatról, a befogadás mégis mondatként érzékeli, ám olyan mondatként, 
amely hosszan kígyózva, képtðl képig haladva mindig kinyilatkoztatás és 
nem leírás. „Hogy Perzsiába megyek, avagy másnvé, messzi vidékre" áll az 
Öszi sötétség ciklus elsó versében, majd Armánia képzelt tájai és képei sej- 
lenek fel a másodikban, aztán A részeg kalmár ködben rej1S démonai, majd 
egy bánatos kísértet panasza, a szobrász álma, és végnl a hatodik versben 
Egy beteg lélek búcsúját halljuk, amint a ködös éjszaka „a végtelenbe vir- 
rad". Nyoma sincs ezekben a monumentális képekben a leírásnak, minden 
egyszerre tárul fel, és sehol másutt — se Perzsiában, se Örményországban, 
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se a„sötét hegyek alján" — fel nem ismerhetó, mert a befogadás érzékelte 
mondat praeformált saját jelenében létezik csupán: az örökösen alakot vál- 
toztató próféta beszédében. 

A befogadás ezen útjain Fiist Milán versei — az Újak és a Régiek egyfor- 
mán — liturgikus drámai monológok. A prófétai látomások beszédmódja rí- 
tust teremt: a költöi (prófétai) megszólalás ritualizálódik, anélknl, hogy 
bármilyen ismert (szokássá vált) szertartási formát közvetlennl felelevení- 
tene. A ritualizálás Fnst Milán verseiben utalás a rítusra, ahogyan a próféta 
szava is utalás az ószövetségi szövegekre. Az indulat dalainak praeformált 
(mondat) alakzatai, ahogyan megteremtik a megszólalás mindig megkú- 
lönböztethetð helyzeteit és alakjait, ugyanúgy megteremtik a liturgikus 
dráma míífajaihoz, a liturgikus drámai monológhoz tartozó rítusjeleket. 
Knlönösképpen a kórusversekben. Az Objektív kórus verseiben az ima (a 
könyörgés) rítusára (és helyszínére) utaló Gyász-karon át, a siratóének régi 
míífajában felhangzó Naenia egy hös halálára címú versen át, a nð, a szúre- 
telök, a kívánság versei után az epilógusként a hatalmasokhoz szóló kérdé- 
sig, minden egyes vers kúlön szertartást teremt a rituális míífajokra, a szer- 
tartásos diszkurzusra és helyszíneire, az archaikus (ösköltészeti vagy kö- 
zépkori) szóalakok és mondatszerkezetek rítust örzö retorikájára utalva. 
Az ilyen — alkalmi? — ritualizáció a praeformált versmondat káoszához és 
rejtélyéhez kötödik, olyan, a versen (a versmondaton és versritmuson, 
mondatritmuson) kíviil, nem azonosítható szertartáskontextust teremtve, 
amely ismét a befogadás és megértés történeteiben meg folyamataiban mu-
tatkozik meg és jut félreérthetetlen funkcióhoz. A kórus beszédhelyzete is 
egészében annak a specifikus ritualizációs menetnek a nyomán szakad el a 
hagyományos egyntténeklés szokásától és teremt meg réginek hihetó, mert 
szándékosan archaizált szövegekben látható szertartásformákat. Mintha 
éppen az „elképzelY' rítus teremtene kontextust a magános lovas kérdésé-
nek megértéséhez, vagyis az évezredek mélyén rejló létérzékelés saját jele- 
nében való magunkraismeréshez. A liturgia — a liturgikus drámai monológ 
— történetileg is összefngg a kórus hagyományaival, így nem lehet véletlen, 
hogy Fnst Milán éppen a bibliai hagyományra, a bibliai kultúrára és a hozzá 
tartozó rituális formákra, retorikai alakzatokra utalva emelte ki a lét prae- 
formált érzésének káoszából a mondatot, a lírai indulat mondatát, amely 
spontán kinyilatkoztatás és nem kimúvelt beszédalakzat, amilyen az íróvá 
vált elbeszélö mondata és mondatritmusa. 

Fiist Milán az 1921-es Elöszóban, majd késóbb az ifiú költöre való em- 
lékezésében és minden (ön)életrajzi írásában, jegyzetében felpanaszolja a 
líra megszíínését az ifjúság elmúltával, és mindig hangsúlyozza, hogy majd 
húsz évet várt a líra újabb lávaömlésére. Ez a többször elíSadott történet 
azonban másként is olvasható. A líra megszúnése majd jóval késöbbi 
visszatérése a kiúzetés illetve a feltámadás bibliai tradíciójára utal abban a 
kontextusban, amit a lírai mondat (és mondathangsúly) elrendezettségé- 
ben fedezhettnnk fel. Mert sem a líra megszúnése, sem a líra visszatérése 
nem köthetö az életrajz folyamataihoz. Nem az ifjúság életszakasza elmú- 
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lásának tudható be a líra elcsendesnlése, hanem a liturgikus drámai mono- 
lóg ritualizációja eltúnésének, a létérzés praeformált állapotától való elsza- 
kadásnak, a versértés kontextusa elhomályosodásának. A ritualizációval ki- 
alakított (vagy vállalt) szerepek szavai, a mondatot megel(ízG praeformált 
indulat túnik el és ennek következtében szakad meg a líra. A kiúzetés érzé-
se miatt panaszolja ezt oly gyakran Fnst Milán. A majd húsz évvel késðbb 
írt Újak sorozat darabjaiban újra létrejönnek a ritualizálás feltételei, és — 
ahogyan Fnst Milán mondotta — újra feltörhetett az elcsendesnit vulkán lá- 
vája. Az 1934-ben megjelent Yálogatott versekröl szólva Halász Gábor 9  
pontosan jegyzi meg, hogy az Újak — a második lírai korszak versei — az el- 
sónek palinódiája, az élet visszafelé pergetése. A visszaéneklés itt nem az 
elsó lírai korszak versvilágának visszavonása, hanem a ritualizáció koráb- 
ban elveszített feltételeinek visszaszerzése. A korábbitól alig kiilönbözö 
szereprepertoár jelenik meg újra, ismét az idók mélyére való rákérdezés, 
leírás helyett mondatalakzatokban létezð képek, mégpedig a groteszk felé 
erösítve. A visszaéneklés egyik változata Fiist Milán költészetében a Régiek 
újraírása, amit ó javításnak nevez. A palinódia azonban sohasem javítás, 
mégha visszavonást is jelent, hanem új mú. Egy másik beszéd. A változtat- 
nod nem lehet rendszeresen ismétlðdö lírai motívuma. 

Az Újak a líra újbóli feltámadása Fiist Milán életmúvében, de egyúttal a 
bibliai tradícióban való kötödés jele is, amit mi sem bizonyíthat meggyó- 
zöbben, mint éppen az, hogy a Válogatott versei 1934-es kiadásától kezdö-
döen a könyvekben mindig az újabb versek állnak az élen és utánuk követ- 
keznek a régiek, azt is jelezve ezáltal, hogy a lét érzése a költészetben nem 
kontinuitás. Sem az életrajz, sem az életmú folytonossága nem magyarázat 
a lírából való kiúzetésre, sem a líra feltámadására. 
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BIBLICAL MOTIFS AND CODES IN THE POETRY OF 
MILÁN FIIST 

János Bányai 

Milán Fnst is the most eminent representative of modernism in Hunga- 
rian poetry at the beginning of the twentieth century. In his poems he 
worked out the discourse of „objective lyricism" completely in accordance 
with T. S. Eliot's „objective correlative". This subjective lyrical discourse is 
based, among other things, on Biblical motifs and codes. Traditional reli- 
gious contents have been suppressed, and prescriptive and hymnic forms of 
poetic speech, founded in European and Christian heritage, have been de- 
veloped. At the same time this also defines the genre of Milán Fnst's 
poetry: the prophetic and hymnic intonation of poetic images in Fnst's 
poetry expand the boundaries of genres of lyrical poetry. 
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ETO: 894.511(497.1):241(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

„ATYÁMFIA, ANYAG!" 
AVAGY EGY ELLEN-GUBBIÓI KRISZTIÁNUS ESZTÉTIKA 

ÉS KORTÖRTÉNETI HÁTTERE 

BOSNYÁK ISTVÁN 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Tisztelt Szekció, kedves Kolléganök és Kollégák, 
kongresszusunk központi tárgykörének célszerú tagolása, több mint fél 

tucatnyi nagyobb témakörre bontása s ekkénti, sok szempontú körnljárása 
minden bizonnyal azt fogja eredményezni, hogy a magyar középkorral, re- 
formációval, ellenreformációval és barokkal, de ugyanígy a romantikával s 
a XX. század míívelódés-, múvészet- és irodalomtörténeti áramlatainak 
számos, az egyházi szellemiséghez szervesen kötödö típusával kapcsolatban 
is hatalmas bizonyítóanyag kerúl a terítéknnkre. Olyan egzakt bizonyító- 
anyag, amely a keresztény szellemiség természetszerú diadaláról fog tanús- 
kodni az 1100 éves magyar eszmetörténet ilyen szempontból adekvát, ti. a 
kereszténység irányában nyitott idöszakaiban. 

Számomra azonban nem kevésbé látszik érdekesnek és fontosnak e ter- 
mészetszerú diadal szemszögéböl nézve inkább inadekvátnak mondható, ti. 
közönyös vallásosságot vagy vallásossággal szembeni szkepszist szorgalma- 
zó korszakok és szellemi áramlatok — például a humanizmus, a felvilágoso- 
dás, a rokokó, vagy netán a XX. század eleji magyar szocializmus eszmekö- 
rének — vizsgálata. 

Beszámolómban épp egy ilyen jelenséggel: a kereszténység és a szocia- 
lizmus összefiiggésével szeretnék foglalkozni irodalmunk e századi törté- 
netének elsö harmadában. 

I. 
Az újabb magyar historiográfiában csak a közelmúlti rendszerváltásig 

jelenthetett afféle „eretnek", „elhajló", „apokrif' tételt, miszerint száza- 
dunk elsó két évtizedének, kiilönösen pedig az 1905 és 1919 közötti idösza-
kának magyar munkásmozgalmát is eröteljesen áthatotta az a jórészt (de 
közel sem teljes mértékben) deteologizált messianisztikus remény, amely 
már a századvég és századforduló magyar mozgalmaiban is jelen volt, ám 
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akkor még csupán ideologikusan, a valóra válás legkisebb történelmi el- 
ófeltétele nélknl, s amely azt a klasszikus történetfilozófiai optimizmust 
testesítette meg a mozgalom köznapi gyakorlatában is, hogy a modern 
munkásság osztályharca, úgymond, sznkségképpen az egész emberiség fel- 
szabadításához vezet. Miként e mozgalom egyik tevékeny résztvevöje és hi- 
teles író-tanúja, Veres Péter állapította meg annak idején, a szóban forgó 
idöszak magyar munkásmozgalmának egész valóságához, tehát „nemcsak 
az agrárszocialista, de a korai (ipari-)szocialista mozgalmak természetraj- 
zához" is szervesen hozzánótt a forradalmi messianizmus. Az a megváltást 
szomjazó életérzés, amely számára az „Éljen a világot megváltó szociálde- 
mokrácia!" jelszava nem holmi nres szólamot, hanem a személyes cselekvó 
hit megnyilvánulását jelentette. l  

A korszak magyar irodalmában ez a messianizmus elsöként és legeró- 
teljesebben Ady Endre lírájában és közírásában tör fel, közel sem véletle- 
nnl: már 1905 elóestéjén. Pontosabban: 1903-ban, a Vízió a lápon világmé- 
retú változásokat anticipáló s az egyetemes megemberiesnlésért/megtisztu- 
lásért iszonyatos áldozatok személyes vállalását is szorgalmazó 
soraiban/sorközeiben. Innentól kezdve az 1918-as közismert vallomásig, az 
Elégedetlen ifjú panaszáig olyan idóálló etikai variációk egész sora viszi to- 
vább és teljesíti ki e búnvállaló messianisztikus erkölcsiséget, mint például 
AzAnti-Krisztus útja és a Fájdalmas, bús kitéró 1909-ból, vagy a Gyíílölet és 
harc 1913-ból. 

Az Ady-életmúben legelemibben hangot kapó messianizmus azonban 
közel sem maradt elszigetelt jelenség: átterjedt a korabeli magyar irodalom 
valamennyi jelentósebb „iskolájára", irányzatára és csoportosulására, s kul- 
minációs pontját természetszerííleg 1917 és 1919 között érte el. 

Így például a Nyugat folyóirat alkotóköreiben az egyetemes-emberi nd- 
vöznlés és világmegváltás korra jellemzö nosztalgiája Ady Endrén kíviil el- 
ragadtatott hangot kap ekkortájt egy Tóth Árpád, Juhász Gyula, Móricz 
Zsigmond, Krúdy Gyula és Szabó Dezsð írásaiban is; az ún. Népszava-iro- 
dalomban ugyanezt a nosztalgiát variálja Várnai Zseni s megannyi más, ná- 
lánál is jelentéktelenebb szerzó;A Tett és Ma körében és személyesen a ma-
gyar irodalmi és képztímúvészeti avantgárd legelsá apostolának korabeli 
írásaiban ugyancsak elevennl él az ateizált és deteologizált messianizmus; a 
Kassák-körból kivált s az Internationale címíí pesti folyóiratot elindító írók 
— Komját Aladár, György Mátyás, Révai József, Lengyel József és Sinkó 
Ervin — a kassáki aktivista mozgaloménál is kifejezettebb politikai tarta- 
lommal telítik s immár közvetlennl is a knszöbön állónak tetsz čí világforra- 
dalomhoz kötik messianisztikus reményeiket... 

Nem alaptalan tehát Komlós Aladár egykori általánosítása, miszerint 
1917-19 között a szocializmus eszméje a magyar irodalomban „egy érdekes 
félreértett alakban hódított íróink közt, valósággal az evangéliumi keresz-
ténység új változataként", amennyiben is irodalmárainkat „a kommuniz-
musnak a benne vélt keresztény eszme nyerte meg". Z  
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Ha most mindehhez hozzáadjuk még emlékeztetönl, hogy ezt az általá- 
nosnak tekinthetö irodalmi — tehát jobbára érzelmi/életérzésbeli — magyar 
messianizmust 1917 és 1919 között a Vasárnapi Kör még fiatal szellemi ve- 
zérének fogalmilag is meghatározott, hegeli—marxi történetfilozófiára ala- 
puló, maximálisan deteologizált bölcseleti messianizmusa egészíti ki, ár- 
nyalja és gazdagítja — hisz gondoljunk csak a fiatal Lukács György olyan an- 
tologikus szövegeire, mint A kommunizmus erkölcsi alapja, A bolsevizmus  

mint erkölcsi probléma, Párt és osztály, A történelmi materializmus funkció-  

váltása, Taktika és etika, A szellemi vezetés kérdése és a „szellemi munkások",  

vagy aJogrend és eröszak címííre3  —, akkor nyilván joggal vonhatjuk le a vég- 
következtetést: a magyar eszmetörténet szóban forgó, e századi elsó két év- 
tizedében a kereszténység etikai tartalmai akár közvetlennl, akár közvetve, 
akár „félreértve", akár nagyon is jól értve, akár „fejtetðre", akár „talpra" 
állítva, de mindenképpen igen eröteljesen hatottak abban az eszmekörben 
— a szocializmuséban — is, amely e hatásforrás szempontjából sokkal inkább 
nevezhetö inadekvátnak, semmint megfelelónek. 

II. 
Kereszténység és szocializmus paradox kapcsolata századunk harmadik 

évtizedében, a húszas években egy új, az elöbbivel ellentétes töltetú formát 
öltött a magyar irodalomban is, fóként pedig forradalmi emigrációnk iro- 
dalmában. 

Esetiinkben is a nevezetes dialektika érvényesnit ugyanis, miszerint „A 
tétel, hogy »a szocializmus vallás«, egyeseknél a vallásról a szocializmusra 
másoknál meg a szocializmusról a vallásra való áttérésnek a formája." ~  
Azonban ez utóbbi lehetöség, a szocialista eszmerendszer átváltása — vagy 
ha úgy akarjuk: visszaváltása — vallásira a nagy európai forradalmi hullám 
megtörése után nemzetközi méreteket is öltött: 1918 és a húszas évek vége 
között a kereszténység Európa-szerte nemcsak úgy hódított, mint visszaha- 
tás a szocialista eszmerendszerre, hanem úgy is — Komlós Aladár találó szó- 
használatával élve — ,„mint a kommunizmus vélt testvére vagy épp altere- 
gója", miközben föként a fiatalabb nemzedékek tagjait ekkortájt épp az 
alapjaiban megrendiilt szocializmus hódította meg a kereszténységnek. 5  

Miként a Lukács György krisztianizálódott tanítványait bíráló korabeli 
kritika pontosan konstatálta, valójában egy olyan politikaellenes szellemi 
újkereszténység bontakozott ki ekkor, amely közvetlen és ösztönös reakci-
ót képviselt „a csávába keriilt és könnyúnek találtatott politikai és gazdasá- 
gi forradalom után", s miközben egy bölcseletileg antimaterialista, vallásos 
köntösú közösség-hittel cserélte föl a szocializmus szociológiai kollektívu- 
mát és visszatért az ösközösséghez, ti. az egyén és közösség szervezet né1- 
knli, abszolút egységéhez, az unio mysticához, ez a szellemi újkereszténység 
jórészt szemet hunyt a rossznak talált és megtagadott bárminemíí társadal- 
mi szervezet szociológiai közösségei fölött. 6  
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Lukács György egyik ilyen tanítványának, az Adytól induló, majd a Kas- 
sák-körbe, onnan viszont a pesti Intemationale szerkesztöségébe, végnl pe-
dig a Vasárnapi Társaságba jutó ifjú Sinkó Ervinnek az átváltása — vagy ha 
úgy akarjuk: visszaváltása — a szocializmusról a vallásra voltaképpen már a 
Magyar Tanácsköztársaság összeomlásának elöestéjén megkezdödött, s 
ennek az átváltásnak/visszaváltásnak az a történettudományilag is evidens 
tény lett a gyakorlati-politikai következménye, hogy Kecskemét város ifjú 
parancsnok-poétája személyesen akadályozta meg a város környéki töme- 
ges parasztzendiilés bebörtönözötteinek fizikai likvidálását, a budapesti 
VI. keriileti és egyúttal az országos munkás- és katonatanács tagjaként pe-
dig a nevezetes ludovikás lázadás ifjú résztvevöinek a likvidálását is. 7  

Egyik korabeli eszmetörténeti esszéjének 8  szép allegóriájával élve, a 
krisztiánus ifjú Sinkó egész szellemi valóságát is okkal hasonlíthatjuk a ke- 
resztesháborúk azon individuumáéhoz, aki a Szentföld meghódítására a 
kollektív szellemmel teljes azonosságban, vele teljes egységben indul el, de 
megcsalt reménnyel és új, más remény sznkségletével tér vissza, immár 
„egyháztalanná szubjektivizálódva", a saját kúlön egyéni vox deiére figyelö, 
didergöen magányos emberként. 

Ennek az egzisztenciális elmagányosodásnak az ð esetében is — mint 
egyébként irodalmi és mozgalmi nemzedéke más tagjainál, például a sok- 
kal rövidebb idöre és csupán átmenetileg, de szintén krisztianizálódott Len- 
gyel Józsefnél, Komját Aladárnál, söt a fiatal Révai Józsefnél is — az elözö-
leg messianisztikusan felfogott és eksztatikusan szorgalmazott Világforra- 
dalom káprázattá foszlása volt a legföbb elöidézöje. 9  Hogy pedig közel sem 
csak egyéni, s nem is csak egyetlen magyar írói és mozgalmári nemzedékre 
korlátozódó szellemi átváltásról volt szó, arról az a kortörténeti tény tanús- 
kodik leginkább, hogy a húszas évek Bécse — az ifjú Sinkó krisztiánus szépi- 
rodalmának és krisztiánus esztétikai gondolkodásának múhelye — csak úgy 
hemzsegett a legknlönfélébb nyelveket beszélö, ám egyaránt krisztianizáló- 
dott forradalmár-emigránsoktól. lo  

Ennek az igen gazdag és sokrétú, de gyújteményes Sinkó-kötetben 
mindmáig ki nem adott krisztiánus esztétikai irodalomnak ezúttal — kong- 
resszusunk központi témájához igazodva — csupán azon alapvonását szeret- 
ném kiemelni, amely a kereszténység eszmekörének termékenyítð hatásle- 
hetöségét példázza még olyan inadekvát esetben is, mint amilyen a tegnapi 
avantgárd aktivista író és élvonalbeli ifjú forradalmár életérzésbeli és esz-
tétikai krédójának gyökeres átváltozása is. 

Szerzönk számára ugyanis a magyar „ászirózsás forradalom" elöestéjé-
töl kezdve eksztatikusan sóvárgott s teljes egzisztenciával élt és siirgetett 
Világforradalom kudarcának az lett a közvetlen életérzésbeli, világszemlé- 
leti és alkotói következménye, hogy a krisztianizmust mint egyetlen, még 
lehetséges szellemi Ethoszt vállalta föl s affirmálta költészetben, széppró- 
zában és esztétikai írásokban egyaránt, csaknem egy egész évtizeden át, 
egészen a húszas évek végéig. Mindenekelött az 1919-töl 1924-ig, a saját ki- 
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adású és szerkesztésú, Testvér címet viselö bécsi folyóiratának elindításáig 
írt vaskos kötetnyi verseivel, részben még ma is közöletlen, részben pedigA 
fájdalmas Isten címíí , 1923-ban Bécsben kiadott könyvében publikált lírájá- 
val szerzönk gyakorlatilag is megalapozott egy krisztiánus esztétizmust, egy 
spekulatív és spirituális - mint maga írta —„az ég felé való teljes fordulásY', 
a„szellemként átélt szellemet", az „ezoterikus vallásosságot" képviselö 1í- 
rát, s ennek az alkotói gyakorlatnak a programatikus affirmálása céljából 
indította el aztán a Testvért, a Vasárnapi Kör — Balázs Béla, Lesznai Anna 
és Lukács György — , s mindenekelött a késði, A halottak élén-beli Ady által 
képviselt szellemiséget téve meg folyóirata legmagasabb eszményének. 

A fiatal Lukács György nevezetes fnzetéböl, a még 1913-ban megjelent 
Esztétikai kultúrából vett idézettel induló Testvér-programcikk 11  1924 kará- 
csonyán az „életmúvészetnek" mint „lelki zúllöttségnek" az elvetésén túl 
egy „építö, a szellemi káoszban rendet teremtö, nevelö, pozitív" funkciót 
szán e folyóiratnak, programatikusan meghirdetve az opponálást mind a 
„szándéktalanság anarchiájába" veszö, az ifjú szerkesztö szerint végsö so-
ron szintén az „életmúvészet" hedonizmusába torkolló korabeli avantgárd- 
dal, mind pedig a puszta politikai agitációt szorgalmazó, úgyszintén kora- 
beli proletkult-irodalommal szemben. A szerkesztö e sajátosan „harmadik 
utas" irányvétele mellett a késöbbi esztétikai cikkeiben s a Kassák Lajossal, 
majd Déry Tiborral folytatott nevezetes polémiáiban 12  is kitart, miközben 
kiteljesít egy koherensnek mondható, sajátságos krisztiánus magánesztéti- 
kát. 

Ennek az összefiiggó esztétikai nézetrendszernek a filozófiai alapjait 
egyrészt a Kassák Lajos által is harsányan hirdetett tudományos-technikai 
optimizmus elvetése és a metafizikailag, úgymond, teljesen problémátlan 
emberi lét vulgármarxista dogmájának a tagadása képezte, másrészt pedig 
az anyag és szellem, a világ és az individualitás, a valóság és kreáció követ- 
kezetesen dialektikus szemlélete. A merev antinómiák ellenében ugyanis 
krisztiánus esztétánk akkurátusan az egységet hirdeti minden vonatkozás- 
ban, s ennek alkotói realizálhatóságát egyféle Szent Ferenc-i teremtöelv-
ben határozza meg: 

„A társadalmi élet tökéletessége — Kassák ebben feltétleniil egyetért ve- 
lem — attól fúgg, hogy az emberek között az eröszak mint társadalomalakí- 
tó erö, megszúnjön" — hirdeti a tegnapi avantgárd mesterével vitába szálló 
ifjú krisztiánusunk a magyarpolitikai tolsztojanizmusa vezérszólamát, hogy 
aztán erre alapozza az esztétikai tolsztojanizmus avagy az „ellen-gubbiói" 
esztétika idötlen, minden idökre alkalmazhatónak vélt esztétikai program- 
ját is: 

,,... ahol valami eröszakból történik, ott az egység hiányzik: az egység tö- 
kéletes természeti képe a mágnes, mely a vasat a vassal egyetértésben vonz- 
za. De mi lesz az anyaggal, ha én (mint Kassák szorgalmazza) »beleerösza-
kolom« tulajdon életemet? Semmiesetre sem lesz egység köztem és az 
anyag között. Szent Ferenc és a gubbiói farkas históriája a példa rá. A világ 
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emberei gubbióiak: furkósbottal, kaszákkal mennek neki a rettenetes fene- 
vadnak és nem segítenek ezzel se maguknak, se a fenevadnak. De a múvész 
az többet tud a farkasról. És azt mondja az anyagnak: atyámfia anyag... És 
nem birokra mennek, hanem egyetértésben felelnek egymásnak, találkoz- 
nak egy közös, egy harmadik princípiumban mindkettöjiik ösében: Szent 
Ferencnél a szelíd Istenben, a míívésznél: a lélek és az anyag találkozási 
pontjában, a szépségben. Ez volt mindig a nagy választó a világ és a formát- 
adó múvész között: az egyik csak anyagról tudott, ahol a míívész az egészet, 
a lelkes egészet tudja." 

Tisztelt hallgatóság, nem terhelném szíves figyelmnket e krisztiánus ma- 
gánesztétika olyan részleteinek a taglalásával, mint amilyen a klasszikus 
múforma, illetve újklasszicizmus ifjú sinkói szorgalmazása; az újromantiká- 
nak minðsített, húszas évekbeli avantgárd irodalom beható bírálata; az 
„osztályharcról és a Kommunista Kiáltványról, csak errðP' szajkózó prolet- 
kult szarkasztikus elutasítása; az emberiség egyetemes, az antikvitással 
megalapozott múvészeti hagyományának szenvedélyes affirmálása, vagy 
például a magyar irodalomnak a Nyugat folyóirattal kialakított tradíciójá- 
hoz való kritikai viszonyulás volt. Ezeknek az önmagukban ugyan nem ér- 
dektelen, ám mégiscsak pusztán szakmai részkérdéseknek a taglalása he- 
lyett befejezésnl beszámolóm kiinduló intenciójára utalnék vissza. Az el- 
mondottakkal ugyanis csupán azt szerettem volna példázni, miként tudta a 
keresztény szellemiség a mi századunk elsð harmadában is érvényesíteni 
termékenyító hatását még egy olyan, programatikusan nem keresztény esz- 
mei áramlat esetében is, mint amilyen a szocializmus volt. A magyar iroda- 
lom e századi története elsó harmadában ennek a közvetett és közvetlen 
hatásnak két, knlönösen is szembeötló következménye lett: az irodalmi és 
bölcseleti messianizmus 1919 elött, s a krisztianizmus szépirodalmi és esz-
tétikai irányzata a húszas években. S a mondottak alapján talán az sem ma-
radt kétséges számunkra, hogy e hatás mindkét formája extenzív és inten- 
zív, átfogó és elementáris volt. Okunk van rá tehát, hogy mindenképpen 
számon tartsuk a magyar eszmetörténet XX. századi egyetemes történeté- 
ben is. 
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„ATYÁMFIA, ANYAG! "— THE NEO-CHRISTIAN. 
AESTHETIC AND ITS HISTORICAL BACKGROUND 

István Bosnyák 

This paper deals with an atypical pair of phenomena in the relation bet- 
ween Christian spirituality and Hungarian history of thought: literary and 
philosophical Messianism and aesthetic neo-Christianism, with particular 
attention to these phenomena in the literary output of Ervin Sinko and his 
contemporaries. The final conclusion of the analysis is that Christian spiri- 
tuality was able to exert its productive influence in the first three decades 
of the twentieth century even in a programmatically non-Christian ideolo- 
gical trend such as was Socialism. In Hungarian literature and aesthetics 
the consequences of this were twofold: literary and philosophical Messia- 
nism between 1905-1919 and neo-Christian literature and aesthetics in the 
1920s. They were so extensive and intensive, and so elementary at the same 
time that, in the author's opinion, there is a good reason to consider them 
as an integral part of the universal history of Hungarian thought in the 
twentieth century. 
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ÁHITAT VAGY DIVAT? 
MAGYAR NYELVÚ EGYHÁZI KIADVÁNYOK 

VAJDASÁGBAN 1945-1995 

CSÁKY S. PIROSKA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Dolgozatunk múvelódéstörténeti adalék, mozaikkocka az egyetemes 
magyar múvelödéstörténet összegezéséhez. S már a témaválasztáskor fel- 
meriilt bennúnk a kérdés: érdekes-e, értékes-e mások számára vidéknnk 
kulturális élete — vagy inkább: mennyire érdekelheti a nagyközönséget a 
határon túli magyarok kultúrtörténetének egy töredéke, amely még ezideig 
hazánkban sem volt egészében feltárva. Mégis, kételyeinket eloszlatva, ez- 
zel a mozaikkockával szeretnénk hozzájárulni az egyetemes magyar múve- 
lódéstörténet színpompás összképének árnyaltabbá, színesebbé tételéhez. 

Mit is szeretnénk felvázolni e pillanatban? 
Egy korszakot, amelyról a rendszerváltás óta másként is lehet (szabad) 

beszélni, mint 4-5 évvel ezelött. Egy régió könyvkiadásának egyetlen elfe- 
lejtett fejezetéról szólnék, amelyról évekkel ezelött nem illett, nem volt ta- 
nácsos szót ejteni. 

A második világháború utáni korszakra kell gondolni (1945-töl 1989- 
ig), amikor Magyarországon is és a szomszédos államok majdnem mind-
egyikében egyaránt, állami szintre emelték az ateizmust. Kifejezett egyház- 
ellenesség uralkodott, amely nem értékelte a kereszténységet, a vallási kö- 
zösségeket, intézményeiket és általában az egyház szerepét. Az aktuális 
politikai, eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a 
bibliográfia készítésre is. Allításunk igazolására a Jugoszláviában, a Vajda- 
ságban éló magyarok könyvkiadásának egy fejezetét vessziik alapul. Az 
egyházi, pontosabban vallásos kiadványok jellegzetességeit szeretnénk rö- 
viden összefoglalni. Ezek a kiadványok bekeriiltek ugyan nagyrészt az 
egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába, de a többi bibliográfiai adat- 
tárból hiányoznak. Dolgozatunk adósságtörlesztés az utókor számára. Ki- 
indulópontunk a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészíté- 
se volt. 

Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? 
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Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent 
kiadványait (római katolikus, református, adventista, baptista, stb.), nem- 
csak a vallási életet közvetlennl szolgáló alkotásokat, hanem a vallásos ih- 
letésú szépirodalmi mííveket (versesköteteket, novellákat, dramatizált j ele- 
neteket), történeti összegezéseket. Elsósorban a monografikus kiadványok 
adatait gyííjtöttnk (könyvek, brosúrák), másodsorban (a köriilményektól 
fnggðen) kitértnnk az idószaki kiadványokra és aprónyomtatványokra is, 
sót a kottákra, hangzós anyagra is. 

Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a JUGOSZLÁ- 
VIAI MAGYAR KONYV 1945-1970. c. bibliográfia (Újvidék, Forum, 
1973) anyagát. 

A kutatás módszere: az említett kiadványok egységes bibliográfiai leírá- 
sa idórendben és betúrendben (nem felekezetek, sem míífajok szerint), s 
annak elemzése. A bibliográfiai adattár közel 500 tételt tartalmaz mintegy 
80 oldal terjedelemben. (A tételszám még változhat, mivel a kutatás nincs 
lezárva). 

A kutatás eredménye tiikrözi a kiadványok számbeli növekedését és 
múfaji változatosságát. Kifejezésre jut ezen keresztiil a vallásos jellegú 
könyvkiadás fejlödése, fellendnlése az indulástól egészen napjainkig. 

Néhány szó a nehézségekröl, amelyekkel szemben találtuk magunkat a 
munka folyamán. Tekintve, hogy nem állami kiadványokról van szó, hanem 
felekezetiekröl, olykor magánkiadványokról, nehezen hozzáférhetóek a 
dokumentumok (a leírást viszont „de visd', láttomozás alapján óhajtottuk 
elvégezni). Nincsenek pontos kimutatások, nyilvántartások a kiadványok- 
ról, sem megfelelð állománnyal rendelkezð dokumentációs intézményeink, 
ahol az adatok teljességét ellenórizhettnk volna. Mégis reméljiik, hogy ezi- 
deig a legteljesebb ilyen jellegíí adattárat sikeriilt egybegyújteni az egyhá- 
zak és a felekezetek segítségével. Munkatársam az adatgyííjtésben és a szá- 
mítógépes feldolgozásban Csapó Julianna volt. 

Mit szeretnénk a begyújtött anyagból bemutatni? 
Az általános jellegzetességeket idörendben, a múfaji változatosságot, a 

témaköröket. 

Bevezetönkben utaltunk a történeti elözményekre, a vallás és a politika 
viszonyára 1945-1989 között. A marxista világnézet, az ateista gondolko- 
dás kiszorította a tervszerú könyvkiadásból az egyházi kiadványokat. Vallá- 
sos jellegú múvekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó 
erejéig). A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén keriilt sor, ami egyféle 
nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között, s ez az egyházi 
kiadványok számbeli és minöségbeli fellendúlését eredményezte, olyannyi- 
ra, hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghalad- 
ta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a Vajdaság- 
ban. Áhitat vagy divat — vetödik fel önkénteleniil a kérdés? A választ a ki- 
adványok tartalmi vizsgálata, föképpen pedig az olvasók, befogadók 
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hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. Nem állt mó- 
dunkban olvasásszociológiai felmérést végezni, elsó lépésként csupán az 
adatok egybegyújtésére és elemzésére vállalkoztunk. 

A kiadványok jellemzése 
Egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel, de ez is valószínúleg 

elöbb készúlhetett, csak a jelzett évben hagyta el a sajtót. A kis formátumú 
64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy, a két világháború kö- 
zött mííködö, ekkor még nem államosított nyomdában késznit. (Schmidt 
Antal: Egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. — Sztári- 
becsej; Szubakov I. Könyvnyomdája, 1945. — 64 p.; 14 cm.) 

A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhetö volt 
az egyházi, vallásos jellegú kiadványok megjelentetésében. Szinte alig talá- 
lunk ilyen jellegú múveket. Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbál- 
kozást arra, hogy a hívð emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. 
Nem hivatalos, állami könyvkiadók — jóllehet Jugoszláviában a könyvki- 
adást állami feliigyelet alá helyezték — , hanem egyházak, egyének jóvoltá- 
ból. A knlönbözó fejezetek köziil , a szabadegyházak köziil a keresztény ad- 
ventista egyház törte meg a jeget. Talán ez az egyház volt a legbátrabb, leg- 
fiiggetlenebb, a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? Vagy a 
leggazdagabb? (Esetleg kiilföldról kapott anyagi segélyt?) Kiadványaink a 
vallás megismerését és gyakorlását szolgálták. [Bibliai tanulmányok (1952); 
Bibliai leckék (1953), Adventi énekek (1953, 1956) stb.]. Az adventista egy- 
ház azóta is évról évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt, olykor többet 
is. 

„A református keresztények számára" 1953-ban jelent meg az elsö 
templomi kis énekeskönyv, ezt „az úri szent Vacsorával élni kívánók részé- 
re" kiadott elökészítð könyvecske követte. 

Állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos múvet adott ki ebben az 
idöszakban. 1954-ben az újvidéki Testvériség-Egység Könyvkiadó Vállalat 
megjelentette Veljko Ribar: A KERESZI'ÉNYSEG TORTÉNELMI 
SZEREPE A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ALAKULATOK VÁL- 
TOZÁSÁBAN címú könyvét, mintegy magyarázatot keresve arra, hogy az 
új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet, 
habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallás- 
gyakorlás, mégis csak magánszorgalomból, szinte titokban ápolták a csalá- 
dok öseik vallását, identitásuk egyik alkotóelemét. 

Az elsö római katolikus kiadvány ebból a korszakból 1958-ban jelent 
meg. Egy hittankönyv volt, kiskatekizmus a Biblia elemeivel, egyben ima- 
és énekeskönyv. Vegyes tartalma is bizonyítja mennyire hiányoztak az ilyen 
típusú kiadványok akkoriban. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez sznkséges 
múvek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv gazdagította 1960-ban, 
amely több kiadást is megért. 1961-ben újra nyomták változatlanul, 1971- 
ben pedig átdolgozott, b6vített kiadására keriilt sor — igazolva hiánypótló 
mivoltát, majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg. 
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Az egyházak státusa némileg rendezödött a hatvanas években. Errðl ta- 
núskodik az a tény, hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkiilözhetetlen tan- 
könyvek. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja, hogy rövid idö 
leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. Meglétnk lehetövé tette a 
rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyere- 
kek számára egészen a felsötagozatos diákok korosztályáig. Mindenkép-
pen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez, mivel biztosította a folyama- 
tos hitoktatást. Valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. Átdolgozá- 
sukra 1978-ban keriilt sor, amikor címet változtatva, bövített tartalommal 
jelentek meg. 

A katolikus egyházi szertartások megreformálása, változása 1963-ban 
következett be. A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát 
az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából. Ez tette 
sznkségessé új misekönyvek, a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok, a 
szertartások ismertetésének leírását tartalmazó múvek közzétételét. (Né- 
hány példa: 1965-ben misekönyv, szertartáskönyv, 1969-ben: A mise rendje 
és más múvek jelentek meg.) Ebben az idöben adtak ki egy új 128 oldalas 
ima- és énekeskönyvet HISZEK címen, amelyet késöbb ugyancsak megta- 
lálhatunk több kiadásban is (1968, 1973, 1983). 

A hetvenes évek egyik kiemelkedö kiadványaként a 704 oldalas RE- 
FORMÁTUS ÉNEKESKÖNYVET említenénk meg, amelynek elsd ki- 
adása jóval kisebb terjedelmú volt és az ötvenes évek elején jelent meg. Ezt 
egy református valláskönyv is követte 1972-ben. 

A másik kiadvány, amelyröl mindenképpen szólnunk kell, ebböl az idö- 
szakból az 520 oldalas KÉPES BIBLIA, amely az amerikai kiadás alapján 
jelent meg színes illusztrációkkal, jó minöségú papíron, múbðr kötésben. 
Könyvészetileg nézve egészen eliitött a jobbára szerény knlsejú elözö kiad- 
ványoktól. A KEPES BIBLIA nagyon népszerú volt, ezt bizonyítja, hogy az 
1972-es kiadást több évben is újra nyomtatták (1974, 1975, 1982, 1986, 
1991). Ugyancsak népszerúségét és hiánypótló szerepét jelzi, hogy Magyar- 
országról is gyakran kérték a Vajdaságban nyomdafestéket látott reprezen- 
tatív kivitelezésíí bibliát. (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai 
elemzésére nem térnénk ki, csupán tényként közöltúk az elmondottakat). 

Hogy mennyire fontos a könyvek könyve, azaz a Biblia megismertetése 
a hívðkkel és a potenciális hívökkel, kidernl abból is, hogy más egyházi fe- 
lekezetek szintén elsödlegesnek tartották a Biblia megismertetését, kúlön- 
bözð formában való megjelentetését. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni 
az adventista egyház a BIBLIAI LEVELEZÖ ISKOLA fnzeteit. Egy-egy 
„lecke" —„bevezetés a Bibliába" általában egy ív terjedelemben készúlt. A 
tematikus fiizeteket kérésre rendszeresen kiildték az érdeklödóknek, bér- 
mentve. Kiadását 1973-ban kezdték meg és mintegy 30 fnzet látott napvilá- 
got napjainkig. 

Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívókkel a vallás történe- 
tét, az apostolok életét, az evangéliumokat és egyes szentek életét. Kis for- 
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mátumú (9,5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között, mint pl. János, 
Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. Az 
egyes szentek életét bemutató könyvek közni kiemelhetjúk az Assisi Szent 
Ferenc, Kapisztrán Szent János, Padovai Szent Antal, Szent Rita, Szent 
Vince, Szent Klára, Szent Ágnes, Árpádházi Szent Margit, Árpádházi 
Szent Imre, Árpádházi Szent Erzsébet, Boldog Gizella és más szentek éle- 
tét bemutató kiadványokat. Ezek elsösorban a fiatalok számára késznlnek. 
Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek, regényes életrajz formájában 
pedig az idösebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével, me- 
ríthetnek eröt és hitet azok példájából. 

A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a 
képregény-forma az egyházi kiadványok között is. Korszerúsödés ez, vagy 
az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanul- 
mányozó kutatók megállapították, hogy a századvégre jellemzö az ilyen tí- 
pusú míívek olvasása. A lerövidített szöveg, a vizuális ábrázolás elósegíti a 
múvek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felnletes) megismerését. 
1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az ANTAL TEST- 
VÉR c. képregény, A BIBLIA KÉPREGÉNYBEN (1987-ig 29 fiizete je- 
lent meg), stb. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszúntették. Helyet- 
te, vagy mellette bibliai kifestök, leporellók jelentek meg a legkisebbek szá- 
mára. Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk, a BIBLIAI 
KIFESTOK viszont 1994-ben jelentek meg. 

Szépirodalmi próbálkozásokkal, vallásos ihletésú szövegekkel találko- 
zunk már korábban is, de a nyolcvanas évek elejétöl mind több ilyen jellegíí 
míí kernl az olvasó közönség elé, föleg verses kötetek, amelyek köznl né- 
melyik több kiadásban is megjelent (Lukáts Márta: Imák a bárkából, Szent 
Gály Kata és mások versei, majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemu-
tatkozott költöként.) A szépirodalmi múvek között dilettáns kísérletezések 
és filozófikus jellegú komoly alkotások egyaránt találhatók. 

Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszeríí volt. 
Nem tervezett, meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg. Pél- 
daként említjnk meg, hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiad- 
ványait a plébániák, egyházközségek jelentették meg leginkább, s a Forum 
Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást, vagy csak 
sokszorosítva, belsð használatra késziiltek. A hetvenes évek végén megala- 
kult az Agapé Könyvkiadó, s ettöl kezdve a katolikus egyházi kiadványok 
sokkal tervszerúbben, színvonalasabban jelenhettek meg. A könyvkiadó 
megalapítása lehetövé tette, hogy sorozatokat készítsenek, mint pl.: Példa- 
képed, Védöszented; Hitvédelmi Fnzetek, Világnézeti Sorozat (a Vatikáni 
Rádióban elhangzott adások alapján), Teológiai Zsebkönyvek, Az Élet- 
szentség Nagymesterei, stb. 

Az utóbbi években, föleg a nyolcvanas évek végétöl, azt tapasztaljuk, 
hogy az egyházi jellegú kiadványok nem zárt körben jelennek meg. A világ 
felé való nyitásnak tekinthetjnk a közös kiadások megjelenését. A világi 
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múveket megjelentetö kiadók és az egyház mellett múködö nyomdák, ki-
adók egynttmúködése teljesebb, sokoldalúbb. Így az Agapé Kiadó nyomdai 
szolgáltatásokat végez a Forum Könyvkiadónak, a Cnesának, stb. Vagy a 
tóthfalusi plébánia mellett mííköd8 Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar 
Múvellídési Társaságnak, a Forumnak stb., söt közös kiadásaik is késziiltek 
az elmúlt esztendökben. 

Vázlatos ismertetönkben csak megemlítjnk az APRÓNYOMTATVÁ- 
NYOKAT, amelyeket múfajilag nehéz meghatározni. Vannak közöttnk 
idézetgyújtemények (JÓ KÍVÁNSÁG), aforizmák, könyvjelzök, szentké-
pek és hasonlók. Megjelenésnk a nyolcvanas évek végére jellemzö. 

Jelentós szerepnk van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az 
idöszaki kiadványoknak. A periodikumok teljes feltárása még folyamatban 
van, mégis megállapíthatjuk, hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legje- 
lent6sebb a katolikus HITELET (1963-tól jelenik meg) és a REFORMA- 
TUS ÉLET (1956-ban indult), ADVENTI HÍRNÖK (1955). Ugyancsak 
népszerííek az évkönyvek illetve kalendáriumok (KATOLIKUS KINCSES 
KALENDÁRIUM, REFORMÁTUS ÉVKONYV, illetve REFORMÁ- 
TUS KÉPES NAPTÁR). Belsö használatra adják ki a TEMERINI HA- 
RANGSZÓT (1989-ben indult), de más közösségekben is találunk belsö 
használatra kiadott idöszaki kiadványt (VASÁRNAPI ÚZENET; az oromi 
és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója, 1995-ben indult, stb.) Újabban 
gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívók szá- 
mára (1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994). 

A hangzós anyag hangszalagokból áll, alkalmi nnnepekre adták ki öket, 
föleg karácsonyi, húsvéti vallásos énekek gyújteménye. 

Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk, hogy legnagyobb 
a vallás megismerését szolgáló múvek száma, a teológiai múveké. ezek kö- 
zött is a történeti jellegíí, majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai ki- 
adványok. Jelen vannak a szertartásirodalomból a liturgikus imák, liturgi- 
kus énekek, vallástörténetek, életrajzok (szentek, pápák) és az egyéni val- 
lásos élményeket tnkrözö múvek. 

Múfajilag vizsgálva: imakönyvek, imák — folklorizált elemekkel (Silling 
István könyvei), vallásos énekek, próza (regényes életrajzok, elbeszélések; 
történeti értekezések), színjátékok (betlehemesek, didaktikus színtjátékok, 
húsvéti játékok, passió). A szertartássorozatok kanonizált változatai ismer- 
tek a gyakorlatban, de ritkán jelentek meg önálló kiadványban. Ugyanez 
vonatkozik a népi alakoskodásra, a szokásdrámákra. 

A könyvek kiilalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. Jól tipog- 
rafáltak, legtöbbször jó minðségú papírra vannak nyomtatva, találunk kö- 
zöttnk fúzött és kötött példányokat, aranyozott, vagy csak mélynyomással 
készített fedölapokat, bórkötésúeket és múbðr kötésúeket egyaránt. 

A kiadványok gyakran illusztráltak. Eleinte csak fekete—fehér vonalas, 
vázlatos illusztrációkkal, grafikailag egyszerú megoldással, késöbb fény- 
képillusztrációkkal, majd a nyolcvanas évek óta igényes, színes illusztráci- 
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ókkal is. A számítógépes nyomdai megformálás, a sikeres színbontás olykor 
nagyon szép kiadványokat eredményez. Ha ehhez még jó miníSségú papírt 
is sikerúl beszerezni, a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek eszté- 
tikailag (példa erre a már említett KÉPES BIBLIA mellett az 1989-ben ké- 
sznit BIBLIA KÉZIKÖNYVE). Természetesen aránylag kevés mú látott 
napvilágot ilyen igényes knlsóben az elóállítási anyag beszerzésének nehéz- 
sége miatt és ebból következóen a magas eladási ár miatt, hiszen a hívók 
bármennyire is hitbuzgók, nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket 
elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt... 

Amennyiben elfogadjuk a megállapítást, hogy a kultúra fokméröi a 
könyvek — s ebból az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát, 
múfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében, elmond- 
hatjuk, hogy azok a hit jelenlétét, meglétét vagy nemlétezését tiikrözik. A 
megállapítás azonban csak féligazság. Hiszen a történelem folyamán szám- 
talan esetben az uralkodó politika, a társadalmi berendezés nem tette lehe- 
tóvé knlönbözó okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. Azt je- 
lenti-e hát ez a jelenség, hogy abban az idlíintervallumban, amelyben a val- 
lásos kiadványok száma elenyészö volt, egy meghatározott ternleti 
egységen nem voltak hívð emberek? Vagy a másik jelenség, az 1990 utáni 
korszak, amikor rohamosan megn8 a kiadványok száma, azt bizonyítja-e, 
hogy egyszerre minden elözmény nélkni kevés kivétellel mindenki vallásos 
lett? Inkább azt állítanánk, hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem 
titokban történik, mint az elóztí években, s ez hatott serkentöleg vallási fe- 
lekezeteink kiadói tevékenységére. Gazdasági javulásról nem beszélhe- 
tnnk, a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja, hogy ezekben az ínséges 
idðkben — ha knlföldi támogatással is olykor — a könyvprodukció látványo- 
san megnött. Ez volt az indíték, hogy elgondolkodjunk a jelenségen. Sze-
retnénk hinni, hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez, hanem valós 
igényrSl és valóban hiánypótló míívekról van szó, amelyek gazdagítják míí- 
velódéstörténeti, helytörténeti, irodalmi, vallástörténeti ismereteinket és 
egyben vallási életiink pótolhatatlan segédletei. Szólni kellett róluk, hiszen 
fontos kiadványok mind tartalmi, mind formai szempontból és hozzátar- 
toznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez, tehát kultúránk 
szerves részét képezik. 
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PIETY OR FASHION? 
Hungarian religious publications in Voivodina 

Piroska S. Csáky 

The retrospective bibliography of Hungarian publications in Yugoslavia 
(Hungarian Books in Yugoslavia 1945-1970) does not include religious 
works. This gap has been bridged by compiling data on them and their bib- 
liographical processing, which shows not only their number but also the va- 
riety of the topics published. In the years 1945-1989 the publications were 
few in number and then, beginning with 1990, their number suddenly in-
creased. This has evoked the question of whether it is a case of piety or fa-
shion. 
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ETO: 894.511-14:24(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETE ÉS A KERESZTÉNY 
HITVILÁG (tanulmányvázlat) 

DANYI MAGDOLNA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

0.1. Pilinszky János költészete és a keresztény hitvilág összefiiggéseinek 
vizsgálatakor fontosnak látok megkiilönböztetni két megközelítési lehetö-
séget. Az egyik, általam szúkségesnek tartott megközelítés Pilinszky János 
költészetére koncentrálna, s nem szembesítené azt Pilinszky meditatív pró- 
zai írásaival, pontosabban, amennyire ez lehetséges, elkernlné, hogy költé- 
szetét e meditatív prózai írásokban esetenként tételesen, s gyakran önértel-
mezö szándékkal megfogalmazott gondolatokkal, meghatározásokkal ér- 
telmezze. Kivételt képez ebböl a szempontból a Nagyvárosi ikonok 
verskötetben közölt két ars poetica értékíí esszé. A„teremtó képzelet" sorsa 
korunkban és az Ars poetica helyett, melyeket semmiképpen sem kernlhe- 
tnnk meg. 

Ez az elválasztás nem jelenti azt, hogy nem tartom rendkívnl fontosnak 
annak vizsgálatát, hogyan értelmezi Pilinszky meditatív prózai írásaiban a 
költészetet s a maga költöi magatartását, s nem utolsósorban a keresztény 
(katolikus) hittan igazságait. Ugy gondolom azonban, hogy költészetét, 
amennyire ez lehetséges, tudnunk kell önmagában, meditatív prózájától 
fúggetlenítve értelmeznnnk, s kiilönösen sznkségesnek tartom ezt ak kor, 
amikor költészete és a keresztény hitvilág összefiiggéseit vizsgáljuk, mint- 
hogy nem egészen ugyanaz a magatartás érvényesnl verseiben s meditatív 
prózai írásaiban. 

0.2. Elöadásomban Pilinszky költészete keresztény szellemiségének a 
legáltalánosabb koordinátáit kívánom s tudom itt vázolni — a magam olva- 
sói tapasztalatára s ugyanakkor a Pilinszky-szakirodalomra is hagyatkozva. 
Ez azt is jelenti, hogy Pilinszky költészetének, költöi világának sok fontos 
mozzanatát figyelmen kívúl hagyom, miáltal költészetének és a keresztény 
hitvilágnak az összefnggéseit is csak általánosságban tudhatom jellemezni. 

E költöi szemlélet, szellemiség vázlatos jellemzése mellett jelzem azt a 
kérdéskört, melyet vizsgálva Pilinszky János költöi nyelvében, árnyaltab- 
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ban tudhatnánk jellemezni ez összefnggéseket, s ez az intertextualitás kér- 
désköre. 

1.1. Pilinszky János költészetének és a keresztény hitvilágnak az össze- 
fiiggéseit vizsgálva én több legitim értelmezést lehetségesnek tartok. 

1.2. Pilinszky költészetét én a keresztény egzisztencializmus kimagasló 
költói megvalósulásának tartom, amely több versében a misztikus költészet 
modern lehetóségének 1  a megvalósulása is. Hangsúlyoznám e jellemzésben 
a modem lehetöség meghatározást, jelezve ezzel, hogy korunkban nem lá- 
tok teret a misztikus vagy/és teológiai eszmerendszer s a költészet, a költói 
gondolkodás problémátlan egybehangzására, s ezzel jeleztem azt is, hogy 
az unyo mistica, az egyesiilés az Isteniben, a transzcendentálisban korunk 
hívð költöje számára elérhetetlen marad. Megmarad vágyakozásnak, olyan 
reménynek, amely majd csak a halálon túli létben, az „újjásznletésben" va- 
lósulhat meg, amikor „Mindenbðl csend lesz és közelség.", ahogyan a Vég-
kifejlet c. kötet Nyitás versében olvassuk. Amit a 20. század második felében 
alkotó hívó költó érzékelhet, megtapasztalhat s kifejezhet, az a kegyelem pil- 
lanatainak a megfogalmazása. 

A magányt, az egyediillétet, az önmagába zártságot, az Istentðl való el- 
hagyatottságot s az „egymás ellen fuldokolva kell élnnnk-halnunk" létta- 
pasztalatát egyetemes léttapasztalatként, léthelyzetként megélt hívð költöt 
hite, a keresztény hitvilág igazságaihoz, a jézusi törvényekhez való ragasz- 
kodása legtávlatosabb evidenciaként már csak annak megfogalmazására ké- 
pesítheti, alázata magasán, amit Pilinszky a köteteibe fel nem vett Zsoltár 
versében olvasunk: „S aki egy vánkosra borulva / nem érzi magát egyedúl: / 
valóban nincsen egyediil." 

Isten közelségének létének érzékelése, magunkra hagyatottságunk, elha- 
gyatottságunk feloldódása ez érzékelésben, az a kegyelmi állapot, ami min- 
den valóban hívó ember tapasztalata lehet, s ha ezt a tapasztalatot misztikus 
tapasztalatnak lehet és kell neveznnnk, úgy Pilinszkyt valóban a modern 
misztikus líra képviselójének mondhatjuk. 

13 Amikor Pilinszky János költészete és a keresztény hitvilág összefng- 
géseiról kísérlek meg néhány gondolatot megfogalmazni, én mégis abból az 
önmeghatározásból indulok ki, miszerint, idézem tft: „katolikusnak vallom 
magamat és költónek"z. S ezzel párosítanám ey másik mondatát: „nem va- 
gyok keresztény költó, de szeretnék az lenni" . 

Úgy gondolom, nem tudhatjuk költói világképét szellemi mélységeiben 
s fontos részleteiben megérteni, ha nem hangsúlyozzuk a disztinkciót, amit 
Pilinszky idézett mondatai tartalmaznak. 

1.4. Kabdebó Lóránt Pilinszky-tanulmányának A harmadik napon átélt 
Passió címet adta4, s tanulmányában meggyózóen fejti ki, miért látja Pi- 
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linszky költészetét a harmadik, e legnehezebb „napon", Krisztus halála és 
feltámadása ellftti napon írott költészetnek, tehát azon a„napon" íródott- 
nak, amikor a legnehezebb hinni, amikor ténnyé vált Krisztus megölettetése, 
Isten fiának, Jézus Királynak (ahogyan Celan nevezte ót) a halála, s akik — 
ahogyan ezt a Szentírásból tudjuk — nem tudták öt igazán érteni, köztižk Jé-
zus legközelebbi tanítványai, s akik nem tudtak igazán hinni Jézus Istensé- 
gében, azoknak a kétségek iszonyatát vagy épp hitnk elvesztését, a teljes re- 
ménytelenséget kellett megélniök. 

Ahhoz, hogy Kabdebó Lóránt metaforikus meghatározását értsúk s elfo- 
gadjuk, történelmi és irodalomtörténeti összefiiggéseiben kell vizsgálnunk 
Pilinszky költészetét. 

1.5. Az irodalomtörténeti összefiiggésekre csak utalok itt. Mindannyi-
unk elött ismert a 20. század elsó felében alkotó legjelentösebb költðink- 
nek ambivalens Isten-felfogása, a már a századfordulón kialakult filozofi- 
kus horderejíí felismerés, mely a mindenható Isten képét a„tragikus Isten", 
a„tehetetlen Isten", a„közönyös Isten" képével váltotta fel. Isten — kisar- 
kítva — az emberi világ fölötti etikai elvvé lett, eszmévé. Nem mondanak en-
nek ellent az istenkeresó, Istenhez forduló költói magatartások, költésze- 
tiink ún. „istenes versei", melyek természetesen nem tagadják Isten létét, 
ám amelyek sokkal inkább a hinni akarás s maga a hit lehetöségeit s minó- 
ségét fogalmazzák meg, mintsem Isten jelenvalóságát az emberi világban. 

Ady „hiszek hitetleniil Istenben" szemléleti magatartása és Babits kései 
költészetének katolikus hitvallása között igen nagy a knlönbség, ám ha idð- 
rendi sorrendben végigolvassuk Babits Mihálynak a keresztény hitvilág 
igazságait érintíí, s magára az Istenre hivatkozó, öt evokáló verseit, azt fi- 
gyelhetjnk meg, hogyan jutott el a költó a hitetlenségtðl, a teljes demisztifi- 
kációtól (pl. „Nincs jobb világ a másvilágnál, / a másvilágon nincs világ..." — 
Sírvers) a hinni tudásig, a hit knlönbözó fokozatait mutatva fel: hogyan ala- 
kul át a„snket Isten" ellen való számon kéró lázongása a szenvedéseknek, 
az elsö világháború iszonyatainak kiszolgáltatva kényszerú hitté (pl. „tébo- 
lyunk céllá igazul: / mert így akarta azt az Ur, / hogy ne legyúnk többé hitet- 
len!" — Bénára mint a megfagyott tag), mely azonban nem semlegesíti az 
alapvetð emberi — költói problémát, Isten jelenvalóságának a hiányát. 
„Mért van, ha nincs? Mért nincs, ha van? / Tagadjuk ót, talán fölébred!" 
(Fortissimo) Babits több versében tételes katolikus hitvallását is megfogal- 
mazza, ám könyörgése („Uram, aki vagy, adj jelet magadról!" — Vers, apos- 
tolokról) meghallgatottságának, Isten jelenléte megtapasztalásának alig ta- 
láljuk nyomát költészetében. A Dániel éneke lehetne ez a vers, amelyben 
azonban az egyes szám elsð személyú közlésmód („Mégis megemlékeztél 
rólam, Isten...", „én meg alszom / ringatva, mint az Isten csecsemóje") nem 
azonosítható a költííi én-nel, csupán minðsítheti ót a versben kifejezett — 
vágyott? megtapasztalt? — lét- és lélekállapot. A költði szubjektum és Isten 
kapcsolatát, s Babits katolikus költái magatartását sokkal inkább jellemez- 
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hetik az utolsó versek köznl való Az elbocsátott vad verssorai: „mert nem 
annak kell az imádság, / ki Istent megtalálta már." 

Tudatosítanunk kell azonban azt is, hogy Isten hiányának ez az érzéke- 
lése mást jelent már, mint ahogy a Fortissimo versben értelmezhettiik. „Is- 
tent megtalálni" a szubjektum, a költói én legszemélyesebb problémája s 
célja lett: megtalálni a lelki békét az Isten-hitben, önmagára vonatkoztat- 
hatóvá tenni a Dániel éneké-ben megfogalmazottakat, megélni a kegyelem 
állapotát. 

Igy értelmezve, Babits istenkeresó versei valóban elözményei Pilinszky 
keresztény egzisztencialista s részben misztikus költészetének 5, ahogyan 
erösíthették öt hitvalló költöi magatartásában Rilke költészetének Isten- 
szemlélete s„a hit sznkségességének és a kegyelem erejének megérzéséig 
vezetö utat" megfogalmazó kései Eliot-versek is. 6  (Az utalások a Rilke és 
Eliot verseiben elöforduló, teológiai értelemben is jelentéshez jutó kifeje-
zésekre, vagy szó szerinti átvételnk pontosan kimutathatóak; ezzel azonban 
az intertextualitás kérdéskörében foglalkozom.) 7  

Tény, hogy a hit és hitetlenség szellemi és lelki (érzelmi) problémája 
századunk költészetében elválaszthatatlan lett egymástól; nem tudni erröl 
— lehetetlenné vált. Konkrét verselemzésekkel igazolhatnánk, hogy Pi- 
linszky költészete is bizonyíték erre; utalok itt p1. a Kihíílt világ versére. 

Századunk egyik legnagyobb (magyar) költöjének, József Attilának a 
költészetében a hit és a hitetlenség problémája feloldhatatlanná lesz. Jó-
zsef Attila költészete köztudottan hatással volt a fiatal Pilinszky költészeté- 
re, ha nem is a maga Isten-szemlélete kialakításában, hanem az emberi lét 
természetéröl való gondolkodásában. Pilinszky egzisztencializmusa táplál- 
kozhatott József Attila „a semmi ágán iil szívem" tragikus szemléletéböl is, 
mely szemlélet semmiképpen nem vonatkoztatható el az Isten hiányától 
szenvedö ember léttudatának minðsítésétól, miként táplálkozhatott fiatal- 
sága kortapasztalataiból is. 

1.6. Áttérve a történelmi összefúggésekre, nemcsak a„beteljesnit bot- 
rány", a KZ-lágerek valósága, hanem már fiatalkora fasizálódó Magyaror- 
szágának a realitásai is alakíthatták egzisztencialista létszemléletét, ám az 
egzisztencializmus helyett ö már fiatalkori verseiben a keresztény egzisz- 
tencialista szemléletet képviselte, ha még nem is egészen úgy, ahogyan az 
Ars poetica helyett c. esszében fejtegeti a költészet lehetöségeit, s megteszi a 
Camus és Dosztojevszkij közötti értékbeli kiilönbséget, miszerint Doszto- 
jevszkij nem egyszerúen felismerte és kifejezte az emberi lét abszurd jelle- 
gét, de alázattal vállalta a világ képtelenségeinek a súlyát. Alázattal vállalni 
a világ, létiink abszurditását s közben hinni Isten jelenvalóságában, Pi- 
linszky költészetében nem ellentmondás, ám nem is vigasz, és semmikép-
pen sem problémátlan. Ha komolyan átértjiik, hogy az emberi lét, világ — 
Pilinszky költészetében drámai minöségeiben kifejezetten — abszurd, más- 
részt, hogy „Isten az Isten.", ahogyan a KQlteményben írja, ez ellentmondás 
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tragikus történelmi — emberi konstellációját a költöi szemléletben az em- 
ber passió-sorsának a vállalása oldhatja csak fel, a remény az isteni kegye-
lemben való részesiilésben s a majdani ndvözúlésben. 

Pilinszky prózai írásaiban közvetleniil megfogalmazza a maga tapaszta- 
lati élményét a 2. világháború végén lebombázott Németországban, hogy Is- 
ten elhagyta a világot. A hívö költ6 számára ez olyan gondolati — érzéki meg- 
tapasztalás, mely egész valójában rendíti meg, s költészetét, és kiilön a Har-
madnapon kötet nagy antifasiszta verseit ez a megrendiiltség formálja. 
Pilinszky költészetében a búnössé vált létben már nem a jó és a gonosz kiiz- 
delméról van szó, hanem arról, hogy a gonosz, a búnösségre való hajlam ki- 
iktathatatlan lett minden egyes ember létébál, emberi létiink teljes egészé- 
ben determinálódott a bún által. S ha fiatalkori versében még lázongva kér-
dezhette: „ha öröklétre sznletiink, / mért halunk meg hiába?" (In 
Memóriam N. N.), s a személyiség jelentdségét Istennel szembeállítva, tehát 
léthelyzete negatívumaiban is jellemezni tudta: „Tovább nem ámítom ma- 
gam, / nincsen ki megsegítsen, / nem vált meg semmi szenvedés, / nem véd 
meg semmi isten." (Téli ég alatt), úgy átgondolva, megszenvedve és magára 
véve az emberi természetet s az emberi lét abszurditását a búnössé vált lét- 
ben, s az embernek és az emberi világnak Istentól való etikailag jogszeríí el- 
hagyatottságát, a hívó költó kérdésfeltevése is természetszerííen megválto- 
zott, s én ezt a változást, igen csak leegyszeríísítve, a keresztény egziszten- 
cialista gondolkodás próbatételeként úgy nevezném, mint állandó drámai 
eröfeszítést arra, hogy az ember újra megteremthesse a kapcsolatot, a„pár- 
beszédet" Istennel, mégha léte á. passió történetévé is lett, s ha a remény 
„felköltözött is a halálos magasba", ahogyan a Németh Lászlónak ajánlott 
négysorosában írja. 

Radnóti Sándor jogosan állíthatta a Szenvedö misztikus címú könyvé- 
ben8, hogy Pilinszky az emberi történelmet hanyatlástörténetként fogta fel, 
ez a szemlélet azonban csak növelhette a fontosságát az önmagába aláme- 
rnlö szellem drámai knzdelmének, amely Isten megszólíthatóságára, az is-
teni kegyelem újbóli kieszközlésére irányult. 

1.7. Amikor Pilinszky költészete és a keresztény hitvilág összefúggései- 
rðl gondolkodunk, mindenképpen kúlön kell foglalkoznunk azzal, amit Jé-
zus magatartása és szelleme jelentett — költészete tanúságaként — a számá- 
ra. S ha elfogadjuk a metaforikus jellemzést, miszerint Pilinszky költészete 
ama bizonyos „harmadik napon" íródott, úgy hangsúlyoznunk kell azt is, 
hogy a költészetében kifejezhetövé lett hitvallás középpontjában nem egy- 
szerúen Jézus szenvedéstörténete, hanem Jézus feltámadásának az eviden- 
ciája áll. Bizonyíték erre, több más verse mellett, a Harmadnapon vers ma- 
gasrendú költészete. 

2.1. Pilinszky költészete és akeresztény hitvilág összefnggéseit vizsgálva 
elemezniink kellene, hogy ez az „apokrif ' keresztény szemlélet hogyan, mi- 
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lyen nyelvi-gondolati / retorikai alakzatokban valósul meg. Jellemeznnnk 
kellene az intertextualitás minden formaalakzatát Pilinszky verseiben. Én itt 
csak felsorolom a legfontosabbnak látott alakzatokat. 

2.2. A szó szerinti idézet Pilinszky verseiben igen ritkán fordul eló, sze- 
mantikailag azonban mindig nagy horderejú; lásd pl. a Harmadnapon vers 
utolsó sorának latin nyelvú idézetét. 

2.3. A parafrázis, illetve a nem szó szerinti idézet; pl. „És mégis itt állt." 
a Mégis versben (Mária Magdolna Jézus feltárnadását bizonygató mondatá- 
nak a parafrazálása), vagy a„Mert elhagyatnak akkor mindenek." verskez- 
dó mondat az Apokrif-ben, mely egyben 

2.4. stiláris parafrázisa is a Biblia nyelvének. 

2.5. Az apokrif fohász, zsoltár formaproblémái szembeállítva az egyházi 
imával; pl. a Zsoltár vers nem zsoltár annak kanonizált jellemzóit tekintve. 

2.6. Az ikon költói-nyelvi jellemzði az ð értelmezésében s az egyes ver- 
sekben kiilön vizsgálva. 

2.7. Az analógiásgondolkodás igen sok versében szervezð elvvé lesz, pl. 
híres Négysóros-ában a jézusi mártírhalálra való utalások. Kiilön említeném 
a Parafrázis verset, melyben az analógiás gondolkodás épp azt mutatja meg, 
hogyan változik meg a krisztusi önfeláldozás ténye s értéke az emberek kö- 
zötti létben. 

2.8. Az epifánia alakzata9  az analógiás gondolkodással egyetemben, s 
részben belöle kifejlödve Pilinszky igen sok versében szervezó elvvé lesz, s 
költói világképe alakulásában az analógiás gondolkodással egyiitt rendkí- 
viil fontos szerepet tölt be; ahogyan az evangéliumi tanítás lényeges törté- 
netei, pl. a jobb lator alakja s údvöznlése, vagy a tékozló fiú megtérése a bú- 
nössé vált létet éló ember számára jelképes értékíívé, illetðleg általános ér- 
vényíívé lesznek. 

2.9. Az evangéliumi tanítás fogalmainak, pl. „Isten báránya" vagy egy- 
szerúen a„bárány" emblematikus használata több versében. 

2.10. A keresztény hitvilág fogalmainak, pl. „mennyország", „pokol" 
vagy „gyermek", „csecsemð", vagy pl. a„templom" toposzként való alkal- 
mazása. 

2.11. Az egyházi liturgiák fogalmainak metaforikus használata, pl. „Mise 
ez. Utolsó áldozás." a Január versben. 
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2.12. Ahogyan a textextern elemek (más szövegek kifejezéseire rájátszó 
vagy azokat átvevó szó- illetve nyelvhasználat) szemantikailag hangsúlyos 
textintern elemekké, motívumokká l°  lesznek; p1. „senkiföldjén", „bíín", 
„búnhódés" stb. kifejezések. 

2.13. Az intertextualitás voltaképpen azt jelenti, hogy egy (költói) szö- 
veg valamilyen módon visszautal egy másik szövegre, dialógust teremt vele. 
Az intertextualitás formaalakzatai tárgyalhatók az allúzió alakzataiként is, 
az allúziót vagy rájátszást én mégis knlön alakzatként értelmezem, mint az 
intertextualitás egy kötetlenebb nyelvi lehetóségét; ,pl. a megnevezetlen 
utalások Dosztojevszkij regényeinek egy-egy hittani vonatkozásban is je- 
lentéshez jutó szituációjára, mint amilyen a kivégzés elötti pillanat többszö- 
ri felidézése; vagy Jézusnak a halála elótti kiáltását egy ellentétezó állítással 
emlékezetbe idézó mondat a Ravensbn,icki passió versben: „A többi már, / 
a többi annyi volt csak, / elfelejtett kiáltani / mielött földre roskadt." 

2.14. Elemzésre vár, hogy a Jézus alakjára és magatartására vonatkozó 
legkiilönbözóbb utalások eredményeként kialakul-e Pilinszky költészeté- 
ben egy univerzális analógia, melynek középpontját Jézus s a rávonatkozó 
jelentéselemek képezik. Jézust Jung a kereszténység kollektív archetípusá- 
nak tartja. At kellene gondolnunk, hogy tekinthetjiik-e Jézust Pilinszky köl- 
tészete, költói világa központi toposzának, megközelítóleg hasonló értelem- 
ben, ahogyan ót a keresztény dogmatika a világmindenség alapvetíS jelké- 
peit szintetizáló fogalommá tette. 

2.15. A szimbolikus gondolkodás és az analógiás gondolkodás összefo- 
nódása Pilinszky több versében kimutatható; pl. azAgonia Christiana vers- 
ben vagy a Sztavrogin-versekben. 

2.16. Isten létének s az Istennel való párbeszéd lehetségessé válásának 
definitorikus költói kijelentései, a kegyelem állapotának érzéki megtapaszta- 
lásáról tett költói kijelentések — knlönösen költészete utolsó korszakában. 

3.0. Végiil, knlön kellene foglalkoznunk az7a1 a rendkívnl fontos, költé- 
szetfilozófiai horderejíí kérdéssel, hogyan alakították Pilinszky keresztény 
egzisztencializmusa s misztikus hitvallásai poétikája egészét, melyet ð 
„evangéliumi esztétikának" nevezett, miközben — idörendi sorrendben ele- 
mezve verseit — e költói szemlélet alakulását, a bekövetkez6 változásokat is 
jellemezni tudnánk. 
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THE POETRY OF JÁNOS PILINSZKY AND CHRISTIAN 
SPIRITUALITY 

Magdolna Danyi 

I consider the poetry of János Pilinszky as exceptionally important in 
the field of Christian existentialism. Some of his poems reach the limits of 
modern mystic lyrics. In my opinion mystic lyricism, meaning unyo mistica, 
is not possible in our century. The thing that the poet-believer can express 
— as the most perspective evidence of the man who lives to see the absurdity 
of his existence and asks for the renewal of the alliance, of dialogue with 
God — is the feeling of God's existence and nearness as mercy for man. In 
my paper I emphasize the need to study the role of Jesus Christ who repre- 
sents the synthesis of the concepts rudimentary for Christian theology and 
for the believer also, and I specially emphasize the importance of studying 
the forms and figures of intertextuality in Pilinszky's poetry in order to re- 
veal his poetic views and Christian spirituality. In my work I also list those 
figures of intertextuality which I consider to be dominant in Pilinsky's 
poetry. 
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BIBLIKUS-KERESZTÉNY JELENTÉSELEMEK PROFÁN 
ÉLETTÉRBEN 

FARAGÓ KORNÉLIA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

A bibliai elbeszélésre utaló szöveg-helyek, szereplðk, nevek, Kraszna-
horkai László Sátántangó címú regényében elszórtan megjelenð rövid, tö- 
mör formájú, mégis súlyos jelzések. Egy alluzív módon múködð poétika 
eszközei, az emlékezeti sík, a múlt, amelyet a regény szinte kiszorít a hár- 
mas idðkonstrukcióból általuk kap szerepet. E jelzésszerúen viszonyító 
mozzanatok jelentésként messzire ható elemek, bár olykor szinte kontex- 
tus nélkiil álló jelentéseknek tíínnek. Diszparát, kúlönnemú motívumok- 
ként egyszerre idegenként és ismertként úgy teremtik meg egymás érvé- 
nyességét, hogy a regény legalapvetöbb szöveg-helyeiként is olvashatók. A 
kapcsolat a biblikummal az exodus-szituációban megfogalmazott helyzeta- 
nalógia révén érinti a mú tematikus lényegét és így teremti meg gondolati- 
asszociatív alapját is. Az örök és efemer jelentések bonyolult egyvelegéböl, 
az emblematikus és a textuális közötti szemantikai mozgás nyomán, a pon- 
tos knlsö jelentésvonatkozás és a konkrét szövegjelentés olyan ötvözetébðl, 
amely a sacrum — profanum dichotómiát teszi meghatározóvá, jött létre a 
Sátántangó. A regény konstrukciós elképzelésében a„míívészetek nagy 
kódja" olyan kód, amelynek elemei egymástól távoli, elszórt, szinte csak 
felsejlð jelentésekként is képesek kitágítani az értelmezés körét az emble- 
matikus gondolkodás irányában. 

Ez a regényformáció azt az idðszemléletet idézi fel, amelyben a jelen 
egy megsemmisnlésböl és egy újrakezdésból áll. A jelen, amelyben a törté- 
nések zajlanak általában megóriz valamit a múltból és felmutatja a jövöt. 
Tágasságának jellegbeli minöségeit a két idödimenzió részaránya határoz- 
za meg. Befoghat a jelen több múltat, mint jövöt, de dominánssá avathatja 
az anticipációs elemet is, és nem puszta elbeszéléstechnikai tényezóként, 
hanem a múlt és a jövó bizonyos kiterjedését magába foglaló szintetikus je- 
len részeként, összetevójeként. A narráció rendszerint a„már megvalósult 
cselekvést írja újjá", poszt-szituációból nð ki és bizonyos nézðpontokbólle- 
hetövé válik az elörevetítés. A Sátántangóban nem a múlt halmozódik fel, 
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hanem a lehetséges viszonylatok halmaza („úgy érezte most aztán minden 
megtörténhet", Bp., 1985, 11. old.) szervezi a szöveget jellegzetesen múlt= 
nélkúli konstrukcióvá, amelyben az emlékezés helyett a nyers vágyakból 
szött kvázi-terv („nagy körvonalazatlan tervek fogantak meg benne", 122. 
old.) mint tipikus jövóprojekció kap centrális szerepet. Az egyidejúségi szö- 
vegszerkezeti megoldás az, hogy Krasznahorkai az azonos idöintervallu-
mok vonatkozásában knlönbözö rálátási verziókkal él, azt eredményezi, 
hogy a jövö dimenziója — mivel mindegyik néz6pont kiemeli — megsokszo-
rozódik, megsokszorozódva hangsúlyozódik. A jövö jelenvalósága vágy, vá- 
rakozás, és remény formájában tapasztalható meg. A regény mostja a jövð 
jelenlétére alapozó egypólusú jelen. A létértelem a jövöben jelenik meg, az 
idö középpontja nem a„most" mint ahogy a téré sem az „itt". A létezés 
módja az elvágyódás, így legfeljebb az elvágyódás tereként és idejeként van 
jelentóségiik [„Végtére is dönteni kéne már. Nem maradhatok itt" (11); 
„Legkésöbb holnap indulok" (12); „Én se akarok itt élve megdögleni" (17); 
„Északra akarok menni..." Délre fogok menni. (19); ,,... lemondott minden 
reményröl, dédelgetett terveiröl, s már beérte volna holmi nyomorúságos — 
és esztelen — szökéssel is, csak innen meneknlhessen eP' (122)], illetve a 
szabadítóra való pattanásig fesznit várakozás helyeként: „Irimiás és Petrina 
közeledik a kövesúton. Ide a telepre. (26) Itt vannak!" (29) Hasonló idöta- 
pasztalatról szólnak a következö sorok: „A jöv6 formálja jelenemet, mert 
az, ami ebböl eszméletemben megjelenik az, amit anticipálásnak, elörejel- 
zésnek, jövöbelátásnak, sejtésnek vagy akár világos jövendölésnek érzek, 
az, amit konjunkturálásnak vagy futurable-nek mondanak, nem jelenségi- 
leg, hanem léttanilag tartalmazza a jövöt. Nem konkrét formája van itt, ha-
nem az „ereje" a lendúlete, a sodra, ami olykor a„jövendölésben" jelenség- 
gé is színesedik, de ez a„fenomén" a maga érthetetlenségében sem volna 
lehetséges ha ez a jövö már nem volna bele lényegesítve a jelenbe..." (Die- 
nes Valéria: Miénk az idó. Bp., 1983). 

A Sátántangóban az fogalmazódik meg, hogy mit jelent létszerúen itt 
érezni a jövöt — hogyan válhat ez az idödimenzió valós lét-elemmé. A ma-
gyar regény túlnyomórészt retrospektív szemléletú alakjaiban a múlt válik 
fenoménné és emlékeznek, a Sátántangó figuráiban a jövó, és a várakozó 
készenlét állapotában vágyakoznak, reménykednek. Ez a várakozás egy 
biblikus inspirációjú világérzékelésben a messiási •várakozásra, a messiási 
reménységre emlékeztet, annak jelentéskörében határozza meg magát. 

Az iidvösség egyféle közelinek a várása. Ez azt jelenti, hogy a remélt úd- 
vöziilést az életidöben, az evilági idöben, a nem túl távoli jövöben eljöven-
dönek és természets emberi eseményként megélhetönek gondolják el. Ez a 
közösség nem az evangéliumi értékek alapján szervezödik (elfordult Isten- 
töl), az idön túli, az idön kíviili létfordulat ezért sem kaphat teret gondol- 
kodásában. Esetnkben az iidvöznlésnek ahhoz a jelentéséhez kell kötnnnk 
az értelmezést, amely szerint „nem csupán vallási értelemben veendö, ha-
nem minden olyan emberi vágyra és annak céljára értendó, amely az empi- 
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rikus, konkrét, idóbeli lét nyúgeitól való abszolút szabadulásra vonatko- 
zik." A megváltás sziikséglete ott a legerösebb, ahol a fizikai-tárgyi miliö és 
társadalmi környezet hatásaiból fakadóan a szó szoros értelmében vett fizi- 
kai fennmaradás is lehetetlen, és az egyén létlehetöségként tekint rá. Ha az 
ember a puszta élet szférájában rekedt, az egyetlen amit tehet, hogy az éle- 
tet a maga lassú ritmusában minden magasabb cél nélknl fenntartsa („és 
nem csinálni semmit csak nézni, hogy telik a kurva élet"). Animálisra redu- 
kált létforma ez, amely kizárja a cselekvés bármilyen lehetöségét, ponto-
sabban, lehetetlenné teszi az önváltoztatás formáit. A fennálló transzfor- 
mációjának forrása mindig „kíviiP' található, az endogén világváltoztatás 
esélye meg sem jelenik a színterén. Az animálitásra szúkiilt egzisztencia 
kvázi-alanya a cselekvés szabadságát ezért, kétségbeesésében, a kívúlról ér- 
kezó szabadítóba projektálja. A megváltás, a szabadulás a reménytelen lét- 
helyzetból, morális szennyból és sivárságból kivonulás, kilépés formáját ölt- 
heti. ,,... a Biblia középponti mítosza akárhonnan nézznk is, a szabadulás- 
mítosz" (N. Frye). A regényszerkezet középpontjában is a szabadulás 
problémája áll, a személyes lét nyomorúságából — amelyben az anyag és 
szellem összhangja egyednl a romlásban valósulhat meg —való szabadulásé. 
A kilátástalanság, kifosztottság, tehetetlenség, kiszolgáltatottság, kiútta- 
lanság, megszomorítottság, illúziótlanság fogalomköreivel lehetne leírni a 
léthelyzetet, amelyben minden jövóképzet vagy perspektíva képtelenség. A 
kivonulás éppen hiányhelyzetben, pusztulásra szántak körében kínálhatja 
magát érvényes lehetóségként. Reményteli perspektívája az idöbeliség és 
térbeliség problémáját egyszerre felvet8 szerkezet; els6sorban tértávlatot 
jelent bár a várakozásban megfogalmazza az idöperspektívát is. (A Megvál- 
tó Eljövó illetve Eljövendö formájú nevébe foglalt idö/tér, távolság/közel- 
ség legyen jelen gondolatainkban). A tér, amely a remény által körvonala- 
zódik, az elgondolás tere, jelezvén, hogy szellemi léttartománnyá lett az ir- 
raćionális. A lehetöségnek, a várakozásnak, a reménynek a léttermésze- 
tében van a téridös igéretélet. Az exodusi léthelyzet az anticipáció hori- 
zontjával rendelkezó létezés. 

A távolság megsznntetésével, lekiizdésével többszörösen is a jelenlét 
megteremtésére való törekvés kernl szerkezetileg meghatározó helyre. 
Térképzetek és — összefnggések tágasságában az eltíínés, a felbukkanás, az 
indulás, a közeledés, a megérkezés több reláción és több irányban is leját- 
szódó történéssor, mindig újabb távozásokkal és visszatérésekkel: Irimiás 
közeledése, megérkezése mint csúcspontélmény, a telepiek útrakelése, lát- 
szólagos megérkezése, újbóli felkerekedése, Irimiás újbóli eljövetele stb. 
Többrelációs újraszituálás ez, mindig a fokozatos közelítés, az iteráció 
módszerével, azaz, ugyanolyan eljárások egyre pontosabb értéket adó meg- 
ismétlésével. Koncepcionális szempontból lényeges, hogy a fokozatos kö- 
zelítés a várakozással („mindig csak várni és várni", 172) egységben alkot 
világot. Ha teriink volna rá azt kellene leírnunk, hogy Krasznahorkai kon- 
cepciójába milyen módon épnl be a remény-várakozás fogalompáros, és 
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azt, hogyan helyezi el a megállapodottság összefiiggésrendjében. Így nyo- 
mon követhetnénk, hogyan fosztja meg a regény a reménységet szakrális 
jelentésétól, amely szerint a„reménység a Szent Szellemnek egyik ajándé- 
ka, nem puszta vágyakozás és várakozás, hanem teljes bizalom és bizonyos- 
ság Jézus Krisztus feltámadásában." (Bibliai nevek és fogalmak, Bp., 1988) 
Amikor a regény újraalkotva benniink a kivonulás élményét, megvilágítja a 
várakozás és a remény szerkezetét a hitszerííen mííködð, de nem hittartal- 
makból következð, profán reménységet mutatja föl. 

Ebben a várakozásban a prófétát megtestesító személy égetó szúksége 
az integrális eró és az evilági kollektív orientáció jellemzi a közösséget. A 
feszúlt várakozás kimozdít az apátiából és az új kollektív identitás motivál. 
,,... A hirtelen hamvadó egyre zavarosabb tervek, az állandóan sorvadó re-
mény nem jelentenek igazi veszélyt; söt sokkal inkább éppen ezek tartják 
még össze ðket" (158). A halottnak hitt Irimiás fogadtatásának módját az 
is értelmezheti, amit J. Talmon (Kultúra,1984/65-66-67. sz.) ír a millenáris 
mozgalmak kapcsán: a titokzatos távollét, a szabadságvesztés, vagy az eset- 
leges elhalálozás növelik a távollévó autoritását és éppen távollevóként lesz 
erös prófétai személyiség. 

A regény az értelemvárás egy olyan gyakorlatát kívánja meg, amely bi-
zonyos jelentéseket a biblikus kulturális dimenzió felöl vél felismerhetö- 
nek, de azt is érzékelteti, hogy a helyzetek és az alakok emblematikus érin-
tettsége nem emblematikus azonosságú megformáltság. A szituációk, ame- 
lyek alkalmat adnak arra, hogy biblikus vonatkozású jelentést lássunk 
bennúk, a biblikus asszociatív ritmus, az analógikus érzetek, az analógikus 
felépítés helyett a megfelelés hiányának formái, a knlönbözést, a kontrasz- 
tosságot domborítják ki. A szakrális mozzanatok fel- illetve eltíínésének út- 
ja a szövegben egy intertextuális provokáció narratív kivitelezését szolgálja. 
Athágás, vagyis Foucault . szavaival, „szentségtörés egy olyan világban, 
amely már nem tulajdonít pozitív tartalmat a szakrális dolgoknak... Az át- 
hágás abban a térben, amelyet kultúránk jelöl ki mozdulatainknak és nyel- 
vnnknek, nem annak az egyetlen lehetséges módja, hogy a szakrálist meg- 
találjuk közvetlen tartalmában, hanem, hogy a szakrálist nres formájában, 
saját égetó hiányának helyén újraalkossuk" (Pompeji 1996/2. 8. old.). 

A szövegjelentés tehát az exodus képzetkörének, az exodus toposzainak 
jegyében teljesedik ki. A Bibliában vannak utópikus mozzanatok, az exo- 
dus metaforológiája is egy ilyen környezetben bontakozik ki. A vallás köz- 
ponti utópikus mozzanata a kivonulás gondolata, az eltávolodásé. A regény 
elvében kibontakozó blochi gondolatmenet értelmében a messianizmus 
olyan utópikus mag a vallás világmagyarázatában, amely lehetövé teszi, 
hogy a vallásos tartalom ama megkiilönböztetó mássága megmutatkozzon. 
Bloch szerint az exodus istene Mózes személyéhez kötödik, nélknle feltár- 
hatatlan. Mózes óta, ugyanis, a vallási fenomenológia csak az exodus arche-
típusa révén érthetó meg. A messianizmus döntó vonatkozásai: Mózes nél- 
knl a próféták kiildetésszerú fellépésnkben támaszték nélknl maradnának. 
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Az exodus istenének szelleme ezért mindig felszínre tör a prótéták morál- 
jában. Az igért cél motívuma központi jelentðségú, hiszen szervezö eröt 
testesít meg. A próféta messiási aurában jelenik meg, de minden ilyen fel- 
lépés horizontjában ott van igéretként az „új ég és új föld" képzete. Min- 
den messiási momentumnak, minden „jó hírnek" a velejárója egy Kánaán- 
kísérlet „[Azt igérte, hogy fölépíti itt neknnk kánaánt! Tessék! Nézzék 
meg! Ez a mi kánaánunk!" (280)] Ennek alapján válnak érthetövé a kivo- 
nulás és a krisztusi mú összefúggései vagyis az, hogy Irimiás ironikusan for- 
mált messianisztikus karakterú figurája (a Mester megszólítással nyomaté- 
kosítva) miért épnl egyben a Mózes-hagyomány reminiszcenciáiból is. A 
történetet „úgy fogjuk fel, mint a világ krisztusi megváltásának típusát. 
Krisztus ugyanis kivezette az emberiséget a szolgaságból, ahogyan Mózes is 
kivezette Izraelt Egyiptomból." (N. Frye) Bloch kiemeli, hogy az egyiptomi 
tér nélknl exodus sem lehetne. A hír azt közvetíti számunkra, hogy olyan 
narratívával szembesnlúnk, amely kétpólusú, a pozitív mellett negatív pólu- 
sa is van. Az exodus konnotációja teszi, hogy a Sátántangó, nem közvetle- 
nnl, de implicite folyamatosan a Biblia felé mutat. A regény exodus-képze-
tének jelentéskörében mernl fel az utópia mint aminek a„lényege a más- 
holból a sehol felé tett ugrás". A semmibe való vonulás kapcsán Ricoeur 
megfogalmazásában: „központi gondolatunk nem lehet más, mint az utó- 
pia eredeti jelentése a Morus Tamás leírásában is szereplö sehol, a térbeli- 
ség e knlönös , teriileten kívúli változatából — szó szerinti értelemben: nem 
helyrðl kiindulva — vethetiink ugyanis megújult pillantást világunkra, 
amelyben immár semmit sem tekinthetnnk végérvényesnek. A lehetséges 
tartománya ekkor a valódin túl tárul fel... A jelenvalót legerösebben a se- 
holból kiindulva vonhatjuk kérdóre" (Múhely 1996/3.). 

Irimiás személye kapcsán egyszerre manifesztálódik az idð- és térutó- 
pia, a jézusi és a mózesi világmagyarázat központi elemei: eljövetel és kive- 
zetés. Az utópikus intenció, amely biblikus képzetkörbðl fakad, de profán 
dimenzióban teljesedik ki funkciója szerint, paradoxnak túnó módon egy 
disztópikus orientáció létrehívója (ezt a jelenséget érzékeli a kritika a meg- 
váltásmítosz parodizálásaként). Az utópiában rejló ambivalencia megérté- 
sébðl az következik, hogy a regény jelentésrétegeit a disztópia jegyében is 
megvizsgáljuk, illetve utópikus—disztópikus mozgásként értelmezziik. Az 
utópikus mozgást a szakrális jelentésszféra, a disztópikust a kontrasztosan 
múködö vaskos profanitás táplálja. A disztópia értékesíti a tagadás erejét, 
a kételkedés, a kritikai reflexió elött nyit utat, azt teszi nyilvánvalóvá, hogy 
a szakralitás élményköre nem nyílhat meg a létezés számára. (A körkörös- 
ség alapélménye és a kilépés lehetetlensége között egyébként is nyilvánvaló 
az összefnggés, és a döbbenetes között—állapot is emlékezetes: „mögötte 
lassan homályba vész a telep, elötte bizonytalanul elmosódik a látóhatár", 
294.). Az utópikusra (a szakrális megigazulás u-toposzára) való nyitottság 
egyúttal a megvalósíthatatlanra való nyitottság. A disztópikus helyek döb- 
bentenek rá arra, hogy az utópia motiváló erö, olyan imagináció, amiért él- 
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ni érdemes, de soha el nem érhetöként kell tekinteni rá, nem szabad a meg- 
valósítására törni. A disztópiában is ott rejtözik, ha nehezen láthatóan is az 
utópikus vágy, de veresége is érzékelhetó. A Sátántangó koncepciójának ki- 
bontakozása az utópikus/disztópikus effektusok váltakozási nteméhez kö- 
tött, létezése e kettösség fesznitségterében, a kinzó egymásravonatkozódás 
formáiban nyilvánítja meg önmagát. E kétpólusú, nyugvópontot soha nem 
teremtó világ a messianizmus folytonos igenlésének és lehetöségei de- 
konstrukciój ának világa. 

Jegyzetek 

Krasznahorkai László: Sátántangó. Megvetó Könyvkiadó, Budapest, 1985 

BIBLICAL-CHRISTIAN ELEMENTS OF MEANING IN THE 
PROFANE CONTEXT OF EXPERIENCE 

Kornélia Faragó 

In the context of the thematic novel (Satantango — the work of a con-
temporary Hungarian writer, László Krasznahorkay) the motifs of Chris- 
tian mythology are not the subject of articulation but an instrument for 
creating a prosaicworld. The mythological structures, religious images, ele- 
ments of the notionaloregister of absolution are in contrast with traditional 
conceptions. In the analyzed novel the Biblical Christian elements do not 
have sacral experience but are powerful instruments of the profanity of hu-
man existence. Complex levels of sacred and profane speech have been 
analyzed, as well as the intertwining of utopian and distopian discourse. 
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TÓTH FERENC: JÓB 

GEROLD LÁSZLÓ 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Jób, kinek történetével a Bibliában negyvenkét „fejezetböl" álló könyv 
foglalkozik, a köztudatban az ártatlanul szenvedð ember prototípusa. Sor-
sa — az Istenhez való hííség próbatétele az Úr jóváhagyásával végbemenð 
sátáni kísértés által — éppen úgy magatartásmodellként él, mint a törvény- 
szegð Káiné vagy a törvényalkotó Mózesé, akikhez hasonlóan Jób is gyak- 
ran válik irodalmi múvek, mindenekelótt talán a teljes kiszolgáltatottságról 
szóló drámák fószereplöjévé. 

A vajdasági magyar irodalomban a lírikusként jegyzett Tóth Ferenc 
(1940-1980) fedezi fel magának Jóbot. Felismerhetöen annak lehetöségét 
látja a témában, hogy a méltatlanul szenvedó ember történetének drámává 
formálása olyan örök és örökké idðszerú létkérdésre nyújt válaszadási al- 
kalmat, mint a mivégre sziiletik az ember? 

Sajátos, ám semmiképpen sem véletlen, nem fnggetleníthetö a politikai 
körnlményektól, hogy a vajdasági magyar irodalomban a hatvanas évek vé- 
gén, a hetvenes évek elején jelentkezik, mégpedig az addig szinte nem léte- 
zó vagy zömmel teljesen jelentéktelen drámairodalomban, a létezés értel- 
mével szorosan összefngg(í magatartásformák vizsgálata. A Forum Könyv- 
kiadó 1970. évi drámapályázatának éppen legjobb, díjazott, majd knlön 
kötetben megjelentetett (Színmiívek, 1972) múvei, melyek rövidesen szín- 
padot is kapnak, köztúk Tóth Ferenc verses színmúve, vetik fel a knlönféle 
szituációkban megmutatkozó emberi viselkedésmódok helyességének, il- 
letve helytelenségének a kérdését, új ternletet hódítva meg ilymódon a böl- 
cseleti témákban nem éppen bóvelkedð irodalom számára. S ezt — a politi- 
kai körnlményekt6l ugyancsak nem fiiggetleníthetöen — vagy történelmi, 
vagy bibliai példázat formájában teszik. Tóth Ferenc Jóbjához hasonlóan 
Varga Zoltánnak Dávid királyról és Nátán prófétáról szóló mííve, A tanít- 
vány is bibliai vonatkozású, ami — ha tudjuk, hogy a vallás- és egyházellenes 
állami szemlélet s elvárások következtében 1945 után csak elvétve túnik fel 
irodalmi míí, amely valamiképpen kapcsolatban áll, hozható a Bibliával — 
ugyancsak figyelmet érdemlð mozzanat. Egy-egy vers, mint Gál Lászlótól A 
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teremtés vagy a Góliát, novella, mint A tanítvány alapjául szolgáló Nátán 
Varga Zoltántól, illetve dráma, mint Kvazimodo Braun István kettös er- 
kölcsról szóló lelkiismeretet vizsgáztató színpadi múve, a Lukács evangéliu- 
ma vagy Deák Ferenc inkább a szereplðk jegyzékét és bizonyos motívumo- 
kat (megváltás, árulás) tekintve biblikus vonatkozásokat mutató múve, az 
Áfonyák hozható kapcsolatba a Biblia világával a Jóbot megelázó évek vaj- 
dasági irodalmából. (Zárójelben említendð: noha ilyen jellegú felmérés 
mindezideig nem késznit, úgy tetszik, a vajdasági magyar irodalom bibliai 
kötödései késóbb is, a mai napig igencsak ritkák.) 

Mind erkölcsi, mind pedig bölcseleti jellege szerint Tóth Ferenc mííve 
egy irodalmi váltásfolyamat terméke, amely mintegy tíz-tizenöt évnyi ala- 
kulása során (ebbe a kiindulópontul tekinthetlí 1950 áprilisi Híd, majd a 
Majtényi Mihály, Herceg János, illetve a Major Nándor, Pap József és Acs 
Károly szerkesztette Híd, valamint a hatvanas évektðl a Symposion, majd 
az Új Symposion éppen úgy beletartozik, mint több próza-, tanulmány- és 
verseskönyv) a hatvanas évek második s következó évtized elsó felében szo- 
rította háttérbe a burjánzó irodalmi provincializmust, s hozott létre tartal- 
mi és formai tekintetben egyaránt sokrétíí, igényes és színvonalas irodal- 
mat. Nem fnggetlenúl a jugoszláv szellemi életben lejátszódó hasonló fo- 
lyamattól. 

Az irodalmi profilváltáson beliil megy végbe a drámairodalom korsze- 
rúsödése, felzárkózása a líra és a próza modern törekvései mellé, amit az is 
bizonyít(hat), hogy rövid idön belnl három új vajdasági magyar dráma elö- 
adása kap helyet az országos színházi fesztivál músorában, Deák Ferenc 
két mííve (Áfonyák, Légszomj) mellett éppen Tóth FerencJóbja az egyik. 

Knlönös talán modernséget említeni egy XIX. századi múfajváltozat- 
ban, verses drámaként írt mú kapcsán. A szerzó formaválasztását azonban 
igazolja saját írói múltja, hogy egy drámakísérletét (Áramkorlátozás) leszá- 
mítva kizárólag verseket publikál. De hasonlóképpen igazolja a verses for-
ma választását a forrás, a Biblia Jób könyve, melytól — mint Nortrop Frye ír- 
ja — az Ótestamentum már „költészettel, próféciával és bölcsességgel" fog- 
lalkozik, továbbá a szenvedés kivételes hófoka s a tragédia magasságába 
emelkedó emberi sors ábrázolásának szándéka. 

Amellett, hogy az ártatlanul szenvedð ember öspéldánya, ahogy a köz- 
tudat tudja, akit a hatalom (a Bibliában az Ur, azóta a mindenkori hata- 
lom) ítélt „morális terhelópróbára" (C. G. Jung), Jób — ahogy az idöben 
napjaink felé haladva egyre nyilvánvalóbb — összetettebb egyéniség is, aki 
önálló egyéniségjegyekkel rendelkezik. Viselkedése példa lehet a legna- 
gyobb fokú túrésre, ami már-már a gyávasággal azonosítható, a hatalom- 
mal szembeni tiltakozásra, de a kompromisszumkötésre vagy az elvtelen 
behódolásra is. Attól fnggóen, ki hogyan értelmezi, hogyan olvassa az Ótes- 
tamentum egyik legtalányosabb, olykor egyenesen botrányosnak nevezett 
történetét. Melyik egyéniségjegy erösödik fel az író által, vagy az olvasó ér- 
telmezésében, illetve a Jóbról szóló míívet — ha a bibliai alapanyag feldol- 
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gozása drámában történik — színpadra állító rendezói koncepció szerint. A 
történet onnan kezdve kínál sajátos értelrnezési pontokat, hogy az Ur a ke- 
retjátékban fogadást köt a Sátánnal, és Jóbot „gátlástalanul és részvéttele- 
niil hagyja a testi és erkölcsi kínok szakadékmélyébe zuhanni" (C. G. Jung), 
ami nem csak leghúségesebb szolgája iránti mérhetetlen bizalmát jelezheti, 
de az Ur hatalma fitogtatásaként is értelmezhetö, olyan tettként, amit ð úri 
kedvére megtehet, mivel a jog fölött áll, rá semmiféle jog nem vonatkozik. 
Kinagyítható a történetböl, még ha terjedelme szerint valóban semmi-kis 
epizód, Jób és feleségének — aki arra biztatja birkatiirelmú urát, ki a rá zú- 
duló csapások dacára erösen álla az ö feddhetetlenségében, hogy átkozza 
meg az Istent és haljon meg — konfliktusa, ami kiindulópontul szolgálhat 
Jób teljes magára maradásához éppen úgy, mint lázadássá fokozódó tilta- 
kozásához, melynek lehetöségét maga aJób könyve is kínálja például a har- 
madik részben, ahol Jób „átkozza sznletésének napját", vagy a tizedik rész- 
ben, ahol „panaszkodik nyomorúságáról". De hangsúlyozható Jób és bará- 
tainak több menetben zajló vitája, aminek sajátos zamatot ad Elifáz, Bildád 
s Cófár érdektöl csöpögö demagógiája, képmutató szócsavarása. Ugyan- 
csak hangsúlyossá tehetö a fiatal barát, Elihu, Isten hatalmát, bölcsességét, 
irgalmasságát, mindenhatóságát pátoszba csomagolt érvelése és Jób erre 
történö reagálása. Kiemelt olvasatiponttá tehetö Jób és az Úr viszonya, kn- 
lönös tekintettel a szenvedö ember igényére, hogy makacs kérdéseire ma- 
gától a Teremtötöl kapjon választ, amit ugyan megkap, de nincs benne kö- 
szönet, mivel az Úr a forgószélböl megszólalva nem Jób kérdéseire felel, 
hanem saját fölényét, mindenhatóságát hangsúlyozza. Ami Jóbot egyrészt 
saját teljes kiszolgáltatottságára ébreszti rá, másrészt viszont ennek alapján 
felismerteti vele, hogy „itt mindenröl szó van, csak az ö jogáról — igazságá- 
ról nincsen" (C. G. Jung). Illetve — az utóbbi mozzanattal összefúggésben — 
sajátos nyomatékot kaphat a történet befejezése, Jób búnösségének beis- 
merése, ami lehet gyáva kompromisszum is, de iigyes alku is annak érdeké- 
ben, hogy véget vessen szenvedéseinek, megmenekiiljön a megsemmisnlés- 
tól, amely nem fenyegeti ugyan, de ö ezt nem tud(hat)ja. 

Jób tehát lehet hös, mint a romantikusok vélték, Victor Hugo az emberi 
óriások között, a zsenik dinasztiájában említi, s lehet a gyávaság szobra. E1- 
képzelhetð Istenek elleni lázadónak és Istenek elötti hódolónak, tiltakoz- 
hat a tnrelmesség, a túrés ellen, de vállalhatja is ezt, esete lehet a hatalom 
elötti tehetetlenség beismerése, de példázhatja a hatalom ellentmondásos- 
ságának felismerését is. Jób lehet lázadó és alkalmazkodó, lehet szinte min- 
denféle, ahogy az ember, bármelyik ember is lehet. Bibliai hös, akire talán 
legkevésbé illik a hös jelzö, aki a leginkább emberarcú abban a szereplöga- 
lériában, amit a Biblia hagyományozott ránk. 

Az értelmezésektöl fnggðen változik, változhat a Jób történetét feldol- 
gozó irodalmi szöveg múfaja. Miközben a történet drámaiságát senki sem 
vonja kétségbe, a múfaji besorolást illetöen már kevésbé egységes a véle- 
mény. Jellemzönek tekinthetjúk Northrop Frye megnevezéseinek változa- 
tosságát. KitúníS könyvében, a Kettös tiikörben, hol „képzeletdús drámá- 

45 



nak", hol az Oszövetség „hatalmasra bövített tanmeséjének", hol költe- 
ménynek nevezi. Olykor az ellen tiltakozik, hogy „tragédiaként tartják szá- 
mon", ami azért is lehetetlen, mert a Biblia „nemigen kedveli a tragikus té- 
mákat" — eltekintve a passiótörténettól — holott aJób könyve „valójában ko-
média, boldog végkifejlete folytán". 

Leghelyesebb talán a knlönféle feldolgozásokat egyszerííen példázat- 
nak tekinteni, ez áll legközelebb a bibliai alapanyag jellegéhez, s ezen beliil 
bármiféle hangvétel elképzelhetö, megengedhetö. 

Tóth Ferenc Jób-drámája is, bár ö színmíínek nevezi, lényegében para- 
bola, amint erre a pályázati jeligének választott kérd6mondatból— Mi lesz 
Jób gyermekeivel? — következtethetnnk. A jelige utal rá, a szerzöt nem 
annyira Jób története érdekli, mint inkább az, vajon hányadiziglen s med- 
dig ismétlódhet meg a kegyetlen próbatétel. Ez a„felháborító" eset, ahogy 
Frye írja, mindenekelött azért vonzó az irodalom számára, mert — ha nem 
lehet másképpen — legalább közvetett formában, mint a mítoszok s legen- 
dák, alkalmat ad a sérelmek felpanaszolására, az igazságtalanságok „kibe- 
szélésére". Ahogy az alapszöveg kitaláláskor is történhetett. Mert bár a tu- 
domány mind a mai napig nem tudott elfogadható feleletet adni arra, hogy 
a Bibliába utólag besorolt negyvenkét fejezetnyi drámai történetnek ki a 
szerzöje, az nem vitás, hogy írója „kétségektðl gyötört férfiú volt". Érthetð 
tehát, hogy késóbbi korok kétségektól gyötört írói felhasználták, köriilmé- 
nyeikre, önmagukra vonatkoztatva dolgozták fel az ártatlanul szenvedð 
hithíí férfi drámáját, amely telített annyi belsó drámaisággal, hogy mindig 
figyelmet tud ébreszteni, illetve — amint a fent említett olvasati változatok 
mutatják — kínál annyiféle értelmezési lehetöséget, hogy hangsúlykiemelés- 
sel bárki magára vonatkoztathatja. Mert: létezik-e olyan ember, aki élete 
során ne kerúlt volna már jóbi helyzetbe, nem kényszernit szembehelyez- 
kedni hitével, a sérthetetlennek hitt, de oktalanul és megmagyarázhatatla- 
nul igazságtalan hatalommal? Nem. Ezért közeli mindannyiunk számára 
Jób története. 

Tóth Ferenc is nyilván saját megélt életszituációjára ismert a bibliai 
„mesében", s bár az életrajzi vonatkozások, adatok nem meghatározóak az 
irodalmi múvek értékét illetöen, alkotáslélektani szerepnk olykor megke- 
riilhetetlen, kétségtelen, hogy Jóbját a szerzó élete egy nehéz, válságos pil- 
lanatának irodalmi termékeként szakította ki magából. 

A mú keletkezésének idejét tekintve nem lehetetlen, hogy a Jób-drámát 
kiváltó ok az volt, amikor a párttag kezdð magyartanárt igazságtalanul na- 
cionalizmussal vádolták és meghurcolták. A személyes indítékok azonban 
nem fedezhetók fel a múben. Tóth Ferenc jól tudta, hogy bár saját keservét 
írja meg, mííve akkor számíthat érdekl6désre, ha kellóen általános is ma-
rad, s így olvasói, nézííi nem egy ember, a Jóbbal azonosuló író sorsát látják 
majd, hanem a maguk jóbi helyzetére ismernek, gondolnak. 

Hogy az író mellózi a felismerhetö személyességet, tartózkodik az erö-
szakolt aktualizálástól, azzal azt éri el, hogy bárki számára személyessé és 
aktuálissá válik a jóbi sors. 
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Mivel Tóth Ferenc lényegében magatartásdrámát ír, más teldolgozox- 
kal ellentétben, igyekszik hú maradni az alapszöveghez, melynek az esemé- 
nyek alakulása, a szereplök magatartása tekintetében lényeges mondatai 
gyakran szó szerint is fellelhetök a drámában. Két esetben viszont eltér az 
alapszövegtöl. Indokoltan, mert így kívánja az elbeszélésböl drámát formá- 
ló múfajváltás. Mindkétszer az idöbontás technikáját alkalmazza: elöbb je- 
leníti meg azt, ami idörend szerint késöbb következne, elöbb látjuk a követ- 
kezményt s utána ismerjúk meg a hozzá vezetö utat. Fontos, a dráma mú- 
faji jellegének tiszteletére mutat, hogy kiváló dramaturgiai érzékkel 
valóban a leghangsúlyosabb pontokon él idöbontással a szerzö, a dráma le-
gelején és közvetlennl a megoldás elött. 

A bibliai szöveggel ellentétben a drámában elöször a már szenvedö Jób- 
bal találkozunk, aki „akadozva az erótlenségtðP' intézi anyjához panaszko-
dó szavait („Alattarn a kifordult, önmagát tépö föld, / köriilöttem a korcs, 
koronafosztott fák, / mögöttem a hullafoltos ég"), melyek ttikörként verik 
vissza Jób siralmas állapotát. Hasonlóan jó elképzelésre vall, hogy Jób ép-
pen anyjához fordul panaszával. Nemcsak azért, mert a Jób könyvében is, 
miután „testében fekélyekkel ostoroztatik", elsöre sznletésének napj át kár- 
hoztatja, hanem mert ezáltal inkább emberközelbe kerúl a föszereplö is, a 
története is, mintha az Úrhoz fordulna, s knlönben is a Teremtö és a szú1ó- 
anya azonosítása logikus, nem szólva arról, hogy a magával viaskodó ember 
gyakran éppen anyjához fordul, vele folytat képzeletbeli párbeszédet. Ily 
módon a szerzö mintegy leföldeli, a jelenhez közelíti a•bibliai mesét, amit 
Jób asszonyának megszólalása is segít. Józan, földi hang a nöé, aki elöbb 
Jób jámborságát említve próbálja férjét öntudatra rázni, figyelmezteti a 
próba kegyetlenségére, hiszen az Úr nem éli át azt, „mit mással viselni 
kényszeríY'. Megjegyzése valóban indokolt, hiszen utal arra, hogy az Úr 
számára eleve ismeretlen a szenvedés. Majd a jelenet zárópoénjaként a 
szerzð olyan megoldást sugall, amely talán a legfájdalmasabb, de a legtelje- 
sebb mértékú tiltakozás is az Úr önkénye ellen: „Átkozd meg Istent és halj 
meg!" 

Ezt követöen kezdödhet a történet úgy, ahogy az alapszövegböl ismer- 
jnk. Azzal a knlönbséggel, hogy az Úr és a Sátán fogadását a szerzö nem je- 
leníti meg, csak a Sátán tervéröl értesnliink, amit a borzalmakról hírt hozó 
szolgák jelenetei, majd pedig — egy felvonáson át — a„barátok" színrelépése 
követ. Mind a szolgák, mind a„barátok" szerepeltetése a bevezetöképhez 
vezetö út analitikus ábrázolását szolgálja, azokkal az elözményekkel ismer- 
kednnk meg, amelyek a mú kezdetén tapasztalt magas höfokú drámaiság- 
hoz vezettek. 

A cselekmény idörendjének másodszori megbontására közvetleniil a 
befejezés elött kernl sor. Miután a harmadik felvonás kezdetén távoli kó-
rushang elénekeli ugyanazt, a virradást köszöntö, népköltészeti jegyeket 
mutató szép dalt (knlönben a szerzó Naphívogató címú verse!), új szereplök 
lépnek színre, új szolgák, kik immár nem „kores, koronafosztott", hanem 
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„fejlett koronájú” fák alatt nló, nem megtépett ruházatú, hanem „új, tiszta 
köntösben", nem fekélyektöl gennyedzö, hanem tartásával „egészséget, 
életeröY' sugárzó Jóbot, urukat szemlélik, s azon töprengenek, „hogy most, 
/ a fölmentés után boldog-e?" A fölmentésröl hallunk tehát, mielött ez be- 
következett volna. Erre a drámában is sor kernl. Elöbb azonban a múlt kí- 
sértéseként értelemtelen szófoszlányokat hallunk a három „baráY' már is-
mert hamis érveléséböl, majd — talán éppen a visszhang hatására — Jóbban 
megfogalmazódik az az eretnek gondolat, hogy Isten mérlege, melyre az ó 
sorsa vettetett — hamis. Az jut eszébe, hogy a csalhatatlan Úr tévedett. Most 
már mintegy ellenválaszul Jób furcsa gondolatára következhet a negyedik 
„barát", a legfiatalabb, Elihu, kegyetlen dorgáló színrelépése. A Jób-iroda- 
lom egyre gyakrabban hangoztatja Elihu knlönös szerepét. Elsösorban re- 
torikájának iires pátoszára hívják fel a figyelmet, úgy látva, hogy fellengzös 
szavai szándékolt iróniát takarnak (Eörsi István). Míg Tóth múvében az E- 
lihu-jelenetnek kettös szerepe van. Jób elöbb elutasítja fiatal „barátja" sza- 
vait, nem hallja, amit mond. Miközben Elihu érvel („az embert Isten fölé / 
nem emelhetni"), Jób önmagában Istenhez szól („Minek tartod te az em- 
bert?"), de mindig úgy, hogy valójában Elihunak válaszol. Ezért történhet 
meg, hogy Elihu egyik megjegyzésére válaszolva („Mit nyeriink hát, / ha 
meghajlunk elötte, / s könyörgnnk neki búnbocsánatért."), Jóbban megvilá- 
gosodik az értelem, rájön, alkalmazkodnia kell. Ha elöbb azáltal lett drá- 
mai hös, hogy szerepkörcserére kényszeriilt, most azáltal marad meg drá- 
mai hösnek, hogy választ, a választás mindig drámai mozzanat, saját fizikai 
és erkölcsi megsemmisnlése között. Miután felismeri a hatalom, „Isten bel-
sö antinómiáját" (C. G. Jung), hogy az ó lényeges kérdéseire az Úr nem vá- 
laszol, Jób felismeri, legokosabb, ha búnbocsánatot tart, porban, hamuban, 
ha ez kell az Úrnak. Saját megmaradása érdekében köt kompromisszumot, 
s ettöl a Sátán gúnyolódása sem térítheti el. Hogy azonban lelke mélyén 
mind a rá mért erkölcsi próbatételt, mind a jobb híján választott megalku- 
vást helyteleníti, arra a dráma befejezése utal. A gondolkodó ember lealja- 
sulását emlegetö Sátán jegyzi meg „kajánuP': „Tíz, húsz vagy ezredévek 
múlva / vajon mi vár rád, földi halandó? / A próbák, a mérések eszközei / 
addigra finomodnak-e?" A konklúzióként tekinthetö zárókérdést az elöa- 
dásban nem a Sátán, hanem Jób teszi fel. S bár mindkét megoldás elfogad- 
ható, az elöadásbeli változat túnik hitelesebbnek. Mert nem a Sátán úz 
gúnyt az emberrel, hanem az ember kételkedik, töpreng el saját sorsán, ki- 
szolgáltatottságán, s ezzel a magatartásdráma olyan ironikus felhangot 
kap, amely a„megbékélt ember tragédiájának" (Bori Imre) nagyon is mo-
dern jellegére mutat. Az önkritikából és szorongásból formált irónia kísér- 
tetiesen emlékeztet arra, ami Márai Sándor Naplójának egy, 1943-as meg-
jegyzéséböl sugárzik: „Ha vége lesz (mármint a háborúnak), olyan okosak 
lesziink, mint Jób, a szemétdombon, cserépdarabbal kezében". 

Csakhogy akkor már — minek?! 
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FERENC TÓTH, JÓB 

László Gerold 

Jób in the Bible is the prototype of the innocent sufferer exposed to the 
mercy of those in power, who has often been chosen as the protagonist of 
literary works, above all in plays. Ferenc Tóth, driven by his own bitter ex-
perience at the end of the sixties, also chose the form of poetic drama to 
express himself. In his work we find several structural changes when com- 
pared to the original story, which are there to emphasize the dramatic char- 
acter of the Jobian exposure and helplessness. The drama emphasizes the 
realization, both old and new-fashioned, of the fact that it is wiser to make 
a compromise with the authorities than to confront them whatever the cost. 
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BIBLIAI PÉLDÁZAT ÉS REGÉNY 
(MÉSZÖLY MIKLÓS: SAULUS) 
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Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

1. Példázat, allúzió, idézés 

Mészöly Miklós regénye, a Saulus (1968) annak a parabolikus ívnek a 
folytatása, amelyet az életmíí korai szakaszában a Magasiskola (1956) indít 
be, majd az 1966-ban magyar nyelven is megjelent regény, Az atléta halála 
görget tovább — ide számítva azokat a korai kisprózai alkotásokat is, ame- 
lyekben az ábrázolt folyamatok, történések, szerepl(ík felett a parabola au- 
rája teljesedik ki (1. p1. a Jelentés ötegérról c. elbeszélést 1958-ból). Thomka 
Beáta Mészölyrðl írott monográfiájában a Magasiskoláról, Az atléta halálá- 
ról és a Saulusról mint ;,a parabolával kapcsolatot létesítd míívek"-röl be-
szél. 1  E prózaszövegek formálásmódjában megmutatkozó analógia arra 
utal, hogy „Mészöly múvészetében a parabolaforma a jelzett idöszak jel- 
lemzð múfaji és jelentéstani szerkezete." 2  

A Saulus regénykoncepciója a megidézett bibliai példázaton nyugszik. 
„Preformája"3  az Ujszövetség egyik szövegegyiittese, az Apostolok Csele- 
kedetei, Saulus itt megfogalmazott története, amelyet Mészöly erös reduk- 
cióval idéz meg, hiszen regénye azon a ponton rekesztðdik be, amikor Sau- 
lus utolsó, Damaszkuszba vezetö útján a földre zuhan és megvakul. 

Az újszövetségi példázat megidézése egyben irodalmi hagyományra 4, 
közös kulturális élményre épiilö allúzió. A (zsidó) Saulus nevet is viselð 
Pál apostol, akinek életrajza az Apostolok Cselekedeteib(íl és a páli leve- 
lekból rekonstruálható, egyszerre valós személy és kulturális allúzió, akár 
Istefanos/István, a hét diakónus egyike. A regényben a helynevek is (Egyip-
tom, Cilicia, Júdea, Tarzusz, Jerikó, Betlehem, Hebrón, a Taurusz, a Nébó, 
a Holt-tenger stb.) — köztúk Jerusalaim/Jeruzsálem városának helyszínei 
(Siloám tava, az Antónia-eród tornya, az Alsóváros, a Bethezda-mocsár, a 
Bárányok Kapuja/Juh kapu, a várost határoló Golgota-domb, a Kedron-
/Kidrón-völgy, az Olajfák hegye, a Getshemane-kert stb.) — hasonló módon 
töltenek be referenciális (a cselekvések, történések pontos betájolása) 
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és/vagy alluzív funkciót — mint ahogyan a pászkabárány, Nisán/Nizán hó-
napja, a kovásztalan kenyér iinnepe stb. is a zsidó-keresztény hagyomány 
allúzióját rejti. Mészöly, ha elnagyoltan is, de hitelesen, történelmi-földraj- 
zi hitelességgel követi nyomon a Biblia, a keresztény hagyomány megidé- 
zett szereplöit, tereit, részleteit, szertartásait. 

A Saulus példázatjellege abból a vállalt alkotói eljárásból ered, hogy a 
múpéldázatot, a saulusipéldát idézi meg. Aregény tehát egyszerre példázat 
és idézés — azaz a bibliai példázat megidézése. Ennek következtében az ol- 
vasói recepciót a regény és a preforma (forrásszöveg, összöveg, protoszö-
veg6) közötti viszony, a két textus közötti vibrálás irányítja. Más szóval: a 
Saulus intertextualitásának meghatározója, hogy számára a bibliai példázat 
olyan „idegen szöveg" 7, amely a regény primáris valóságává vált. Vagyis, 
mint Sklovszkij mondaná: az „idegen mú" a saját (mészölyi) míívészi eljá- 
rás tárgyává, „anyagává" x  lesz, minek következtében a regény szövegének 
megértését, helyes recepcióját az „idegen szöveg" ismerete is befolyásolja. 

A Mészöly-regény az ily módon létrejött dialogikus viszony sajátos for- 
máját képviseli: a Saulus részleges implicit irodalmi idézés. Irodalmi, mert az 
ðsszöveg is irodalmi míí (a Biblia egy meghatározott, már említett szövege- 
gyúttese), amelyet Mészöly implicit, rejtett módon idéz meg (nem szó sze- 
rinti idézés formájában, az idézés látható jelei, pl. idézðjelek, a forrásszö- 
veg megjelölése vagy akár említése nélkúl). 

A regény az intertextualitás, az idézés azon formáját jeleníti meg, ami- 
kor az „idegen szöveg" és a saját szöveg (a regényé) metszik egymást. Ilyen 
értelemben a preforma és a Saulus között részleges implicit intertextuális 
kapcsolat áll fenn. 

Az átvétel, a megidézés módja egyfelöl a kimetszés, a redukció és a be-
rekesztés, másfelól a bfívítés, a kiterjesztés, a fikció vonalán ragadható 
meg. 

2. Kimetszés, redukció, berekesztés 

A preforma kisebb-nagyobb mértékben kapcsolódik be a regényszöveg- 
be. Mészöly az Apostolok Cselekedeteiböl, s ezen belnl is a saulusi törté- 
netböl csak egyes cselekvéselemeket és motívumokat idéz meg. A két mú, 
a forrásszöveg és a regény metszetében, a két „szöveghalmaz" közös része- 
ként a következö cselekvéselemeket találjuk: Istefanos/István nldözését és 
elfogatását (ApCsel 6., 9-15.), megkövezését és halálát (uo., 7.58-7.60.), 
Saulus jelenlétét István megkövezésénél (uo., 7.58.), pusztításait (uo., 8.3.), 
damaszkuszi útját (uo., 9.1-8.), valamint a közös, érintkezö motívumokat 
(nyomozás, kihallgatás, vakság, stb.). Az átvétel, a kimetszés töredékes, re- 
dukált, kihagyásos. A regényböl ehnarad p1. a felidézett szöveg egy lénye- 
ges közbeesö epizódja, a szózat, az Úr (Jézus) hangja a damaszkuszi úton, 
amit Saulus és társai hallanak (1. ApCsel 9.4-7.). 

51 



A regény befejezése: berekesztés. A saulusi történet berekesztése, ab-
ban a drámai pillanatban, amikor a föhósben már összeomlott régi hite, s 
megszúletöben van az új. „Saulus már nem hisz és még nem hisz, mindkét 
világlátás-rendszer (törvénymagyarázat) töredékeiben, Saulus kételyein át- 
szíírve van jelen a regényben." Mészöly eröteljes gesztussal rekeszti be re-
gényének történetét, még mielótt az átalakulás pillanata, a Paulusszá válás 
bekövetkezhetne. A mú végpontja, a damaszkuszi út a megtorpanás, a meg 
nem érkezés útja — a„soha-meg-nem érkezés célként való kitúzése". 10  

3. Bóvítés, kiterjesztés, fikció 

A két szöveg egymást metszð halmazának képzeletbeli ábráján ugyan- 
akkor ott a preszöveggel nem érintkezö rész: mindaz, amivel az író kiter-
jesztette, „bðvítette" regényét. A regény többlete e bðvítés, kiterjesztés, a 
fikció vonalán rakódik le. 

Mészölyt az újszövetségi példázat megidézésekor a Saulus lelkiállapotá- 
ban zajló folyamatok érdekelték. A regény apparátusának egésze, Saulus 
tájból, környezetéból, emlékeiböl merített észleletei, reflexiói, mozdulatai- 
nak megjelenítése, a regény furcsa-homályos, ködösítö, többértelmú dialó- 
gusai stb. sorra ennek a célnak rendelödnek alá. A cselekvés terének ele- 
mei, részletei — a város, az utcák, a házak, a falak, a döngölt föld, a sátor, a 
sikátor, a puszta, a homok, a höség, a fény-árnyék — egyszerre a tér- és tény- 
szeríí ábrázolás eszközei, valamint a föhös közérzetének érzékelhetð le-
nyomatai. A Saulus szövegformálására is fokozottan érvényes, amit Thom-
ka Beáta a Magasiskola utalásos narrációja kapcsán hangsúlyoz: „A kisre- 
gény éber szenzualitású tárgyai, látványai, empirikus rétege úgy 
mozgósíthatja a szimbolikus értelmet, hogy közben fokozottan tárgyszeríí 
marad."11  A tér, a térszerííség, a tárgyak, az évszakok és napszakok megje- 
lenítése során Mészöly Saulus környezetének knlsð tájait, de egyben belsó 
világának, közérzetének tájait is bejárja. A regény a hös sznnteleniil feltöró 
kételyeinek sora, amelyek kikezdik a Törvénybe vetett hitének szilárdsá- 
gát, mígnem elbizonytalanodik. Ennek következtében a damaszkuszi út Sa- 
ulusnak nemcsak cselekvéssel megtett, hanem — a regényszöveg jelképes lé- 
lektanisága révén — egyben belsó útja is. 

A damaszkuszi út Saulus belsð átváltozásának útja, helyszíne, végállo- 
mása. Mint említettem, a regény preszöveghez viszonyított redukált zárla- 
tában elmard az Úr (Jézus) hangja, s a szöveg berekeszt8dik anélkiil, hogy 
a föhös visszanyerné látását. E redukció ellenében azonban ott a bðvítés 
írói gesztusa, a metaforikus, utalásos jelhasználat, amelynek eredménye-
ként a regény kúlönbözó helyein jelentések szikráznak fel. E szöveghelyek 
szétszórtan helyezkednek el a regényben, s jelentésessé a mú végén válnak 
igazán, ahol a jelentések besúrúsödnek, s visszautalnak a szöveg más szeg- 
mentumaira — visszavetett fénycsóvaként világítják be a regényt. 
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Két példával szeretném érzékeltetni a szövegszervezödés e jelenségét: 
Saulus Mészöly regényében nem nyeri vissza látását. A mú zárlatában 

szerepló Vicus Rectus, valamint a„napsiitött puszta, az éggel, ahová az ut-
ca vezet" 12  horizontális (hosszú, egyenes utca; puszta) és vertikális tágassá- 
gával (ég), nyitott kapuival és fényével nem más, mint egy nagy fényesség 
irányába való megnyílás — Saulus „belsó"látásának, tudata megvilágosodá- 
sának metaforikus jelzése. Ez a fenti meghatározásokat tartalmazó egyet- 
len mondat ugyanakkor mindazoknak a motívumoknak a gyújtöhelye, fó-
kusza, amelyek a mú elóbbi szöveghelyein — akár az analógia, akár az ellen- 
tét révén — már felmernitek (1. a Vicus Rectus végtelen hossza és a 
zsákutca, a tágas tengert befogó szúk nyiladék, a végtelen tágasságú puszta 
és a zárt terek, mint a szurdik, a kútakna, az éles határt vonó bástyafal stb., 
valamint a sávot hasító fény és árnyék egymásnak felelö motívumait). 
Mindezek a motívumok erösítik a regényzárlat idézett részletének metafo-
rikus jelentését: az anatómiai vakság ellenében felfénylð belsð megvilágo- 
sodást, a lélek tágasságát. 

A preszöveg redukált átvétele folytán Mészöly Saulusa nem hallja az 
Úr (Jézus) szavát, ám az író a bðvítés vonalán haladva föhösével látomást 
láttat: Saulus látomásában megjelenik az anyajuh. A vakság és anyajuh mo-
tívumkettöse a szöveg elején megjelenített vak koldus motívumára utal 
vissza, s arra a történetre, amelyet Saulus mesél Istefanosnak a juhát ker- 
getó koldus megvakulásáról. 'Hiszen akkor nagyon szerethetted' — mondja 
Saulus a vak koldusnak. 

A szeretet elvének hirdetöje pedig Jézus, akit a kereszténység a bá- 
ránnyal, a jelképes áldozati állattal szimbolizál, hiszen Jézus „maga is véré- 
vel váltotta meg a bíínös embereket". 13  János evangéliumában azt olvas- 
hatjuk, hogy „Másnap látá János Jézust, ó hozzá menni, és monda: Ímé az 
Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ búneit!" 14  

A Saulus látomásában megjelenð anyajuh sokféle jelentés gyújtðmotí- 
vuma. Kétségtelen ugyanis az anyajuh és a bárány motivikus-szimbolikus 
közelsége: az elsöhöz a regény szövege szerint a szeretet fogalma tapad, a 
szeretet keresztény fogalmához pedig Jézus, aki a szeretet hirdetöje, s akit 
a kereszténység báránnyal szimbolizál. A preszöveg redukált átvétele kö- 
vetkeztében tehát Mészöly regényéböl explicite kimarad Jézus hangja, ám 
a szöveg metaforikus-szimbolikus jelentése áttételesen (s nem hangként, 
hanem látomásként) magában foglalja. 

A szeretet ilyen áttételes, utalásos módon egész útja során végigkíséri a 
föhöst. Mészöly regénye szeretet—ártatlanság—gyengédség egész motívum- 
sorát vonultatja fel. Ezek a szöveghelyek Saulus „elgyöngiiléseire" utalnak 
az iildözési hajsza, a bún „sznneteiben". „A kiilönös fénnyel felragyogó tár- 
gyak, állatok, emberek részben az ártatlanság és gyengeség arcát mutatják. 
A föhös félszegnek, elhagyottnak, segítséget várónak érzi a szurdok vörös 
fúvét, de beteg, kiszolgáltatott unokaöccsét is. Vonzza ðt a római százados 
nyílt kék tekintete, megrendnl egy aknaszeríí sikátorba vonuló zarándok- 
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csoport láttán, álmukból felriasztott, megrettent emberi tekintetek elött 
állva. Az úldözött pusztai róka, a holdvilágos udvaron átfutó meneknlö 
egér is ennek a gyenge, sebezhetó létezésnek a jelévé válik. A pusztai vihar- 
ban oduba, embertestmeleghez bújó nyúl s a kézfejen elmorzsolt hangya: 
mind-mind a lefegyverzö esendöség képei. Szorosan kapcsolódnak ehhez a 
gyermeki létet, az áttetszö tisztaságot idéz6, hívó motívumok: a hajnali vá- 
rosban pénzt gurigázó fiúk, a beteg Benaja gyermekteste; gyermekkorából, 
elveszett ifjúsága édenéböl felrajzó képek: a kitépett fecskeszárny, amelyet 
növére órzött; menyasszonyának, halott fiának, a tarzuszi sznlöföld hegye- 
inek, tengerének kísértó emléke. A válság végsö stádiumában, a fiatal tör- 
vénymagyarázó halála után ezért késznlödik haza, a gyermekkor tájaira." 15  

A regény szereplöinek egy csoportja is a szeretet—ártatlanság fogalmá- 
val szembesíti Saulust: Támár odaadó ragaszkodásával, Abela, aki elmond- 
ja neki, hogy Benája nagyon szereti Saulust, s szemrehányón kérdezi töle, 
gondol-e néha halott fiára; a százados, nagyon kék szemével, gyermekes vi- 
selkedésével és öszinteségével, s végúl Istefanos, akinek furcsa szava („le- 
bucskázott") Saulust gyermekkorára emlékezteti, s kettejnk beszélgetése is 
„tiszta maradt" benne. 

Mindebból rnegállapítható, hogy a preszöveg és a regény metszetében 
megjelenó szeretetfogalom Mészöly múvének legrejtettebb, ám a regény 
folyamán mindvégig folyamatosan reflektált motívuma. Míg a Biblia szó 
szerint megnevezi, Mészöly utalásos módon, metaforikus-szimbolikus eljá- 
rással építi regényébe. 

A Saulus olyan értelemben jelent továbblépést Mészöly parabolaregé- 
nyeinek sorában, hogy míg az író a Magasiskolában ésAz atléta halálában a 
„tényvilágban rejlð parabolisztikus fikció" 16 1ehetóségeit aknázta ki, e re-
gényében az Apostolok Cselekedeteibðl kiemelt történet redukciójával és 
kiterjesztésével a parabolában rejl6 lélektani és bölcseleti lehetöségeket 
hozta felszínre — ily módon jelenítette meg Saulus összetett, ambivalenciák- 
kal teli alakját. 

Jegyzetek 
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4 1. Zsilka Tibor: Az allúzió funkciója a szépirodalmi szövegben. Híd 1981. 5., 632-644. 

old. 
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BIBLICAL PARABLE AND NOVEL 
(MIKLÓS MÉSZÖLY: SAULUS) 

Éva Harkai Vass 

During the nineteen-fifties and sixties Miklós Mészöly wrote several no- 
vels which were in certain ways based on parables. The novel Saulus (1968) 
belongs to this trend in so much that it cites a biblical parable: a fragment 
from the story of St. Paul Apostle in the New Testament. The novel is at the 
same time a parable and a citation: Mészöly cites a parable, the Saulic 
example. As a consequence, the parable from the Bible functioning as the 
preform, the prototext, the „foreign texY', becomes the primary reality, and 
the effects of the work come from the complexity of the modes of citing. 
The borrowing, the mode of citing is in some way cutting, reduction, termi-
nation of the story, in another way it is expansion, development of the story, 
fiction. 
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AZ ÁLDOZAT ELEME PILINSZKY JÁNOS 
KÖLTÉSZETÉBEN 

JUHÁSZ ERZSÉBET 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Amikor az áldozat elemének vizsgálatát választottam dolgozatom tár- 
gyául, a keresztény szimbolikában szereplö bárányra gondoltam, mely 
többször ismétlödik szó szerint és áttételesen is Pilinszky költészetében. És 
eleve abból indultam ki, hogy e toposznak a bibliai jelentéssel, jelentések- 
kel való összefnggése csak úgy releváns, ha a Pilinszky-líra „szigorú határa- 
in belnli autonóm múvészi teremtés eredményeképpen való újjásziiletés- 
ként" vizsgálom. Kétségtelen, hogy Radnóti Sándort idézve „Pilinszky iste-
ne (...) orientációs értékfogalom képe, »nem több«, mint annak a tartásnak 
a »hívása«, az a rendezö elv, amely az élet föltételeinek tudatosításában, 
kendðzetlen elszenvedésében, a szerencsétlenségben, ebben a minimum-
ban drámai módon összpontosítva értéket lát, autonóm választást, életet, 
szabadságot. " 1  

Az áldozat elemének, illetöleg a bibliai bárány-motívum Pilinszky költé- 
szetében való újjásziiletésének e költészet harmadik korszakában van meg- 
határozó jelentösége. Ugyancsak Radnóti Sándor értelmezéséböl indulok 
ki, amely szerint e költészet egységes volta a hangsúlyos, a katolikus/bibliai 
szimbolikához való viszony szerint azonban megknlönböztethetð három 
korszak. Az elsö a Trapéz és korlát, valamint a Harmadnapon korai versei, a 
második a talán 1963-ig tartó korszak, s végnl a harmadik, azaz az új (ille-
töleg utolsó) elöbb a teljes elhallgatással fenyegetö, utóbb felettébb termé- 
keny periódus, amelyet a Nagyvárosi ikonok hasoncímú ciklusa, a Szálkák 
és a Végkifejlet versei képviselnek.2  A fentiekböl az is következik, hogy nem 
tudom elfogadni, hogy Pilinszky utolsó (egyesek szerint második) korsza- 
kának versei gyengébbek volnának, mint a Harmadnaponnal záruló versei, 
ahogyan ezt többen megítélik. 3  

Az elsð korszakban — Radnóti Sándor szerint — e költészetben megmu-
tatkozó viszonylagos szubjektivitás már egy misztikus összefiiggésben me- 
rnl föl, hiszen a cél ezekben a korai versekben nem a személyiség kidolgo- 
zása, hanem csak elhelyezése. A második korszak meghatározó jellegzetes- 
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sége az apokalipszis. A harmadik korszak — szerinte — az eszmei szerkeze-
ten belnl a békéhez közelít. Megbékéléshez és nem kibéknléshez. Pilinszky 
versei egyre egyszerííbbekké és egyre általánosabbakká válnak — állapítja 
meg. E korszakban válik természetes nyelvvé, magától értetödöen egysze- 
rúvé, hogy közös szenvedésekról van szó. Az elsö és a második korszak 
szenvedö alaphangulatát itt a megszenvedettség, a fájdalom váltja föl. A 
magával ragadó szabatos látomás helyett itt a pontos leírásból visszafogot- 
tabb vízió kerekedik ki. Míg az elsöben isten neve s párnája a pusztulásnak, 
a másodikban alanya és tárgya, a harmadikban á pusztulás és sznletés föl- 
oldhatatlan párbeszédének részvevöje, a megoldhatatlan és nem is megold- 
ható talány eleme. 4  

Noha e korszakolást magam is hasonlóképpen vélem meghatározható- 
nak, úgy gondolom, a harmadik korszakot illetöen a megbékélés fogalma 
nem egészen helytálló az utolsó vagy kései Pilinszky-líra legmélyebb jelleg- 
zetességeinek összefoglalására. Közelebb keriilnnk hozzá, ha az eszkatoló- 
gikus szemlélet eluralkodását és az apokaliptikusság visszavonulását emel- 
jiik ki vele kapcsolatban. Schein Gábort idézve: A Nagyvárosi ikonoktól 
kezdve e költészet szemléletét inkább a kereszt téríti magához, amit azon- 
ban éppen az idö és a halál krisztusi legyózésének hite tesz lehetövé. Az 
apokaliptikusság ennek következtében visszaszorul a szövegekben, de 
azért mindvégig jelen lesz a'70-es évek lírájában is. A kereszt eszkatológi- 
ája ruházza fel a dolgokat a jelenlét olyannyira áhított bizonyosságával, ami 
egyben azt is jelenti, hogy maga a vers sem kerni kívnl az idön, inkább ke- 
resztiilhatol rajta, és megörzi az emlékezetnek mindazt, amit az idö jelent. 
Ez a folyamat a 70-es évek költészetében, a Szálkákban, a Végkifejletben és 
a Kráterben fejlik ki, mind poétikailag, mind szemléletileg. A kötet- és cik- 
luscímek is jelzik a passió jelen idejébe való belépés egzisztenciális igényét, 
ami kiállást jelent a világból és bebocsáttatást a vesztöhelyek világába — 
„Neknnk magunknak kell végnl is / a présbe kényszernlnnnk. Befejeznnnk 
/ a mondatot."5  

A bárány-motívum vagy általánosabban: az áldozat eleme szoros össze- 
fnggésben van a Pilinszky-lírában mindjobban eluralkodó eszkatologikus 
szemlélettel. És semmiképp sem fnggetleníthetö a Simone Weil-i gondolat- 
tól: „Látni a szerencsétlenséget, és nem megfutamodni elöle, nézni a szép- 
séget, és .nem közelíteni hozzá; ez a szép." Az alaphangot lentð vers ebból 
a szempontból az Introitusz (mely, mint tudjuk, a mise elsö, változó részét, 
rendszerint zsoltárrészletet jelent, a zenében viszont a zenés misék beveze-
tö részét). Az elsö, ami szembeötlik, a vers direktsége, keménysége: „Ki 
nyitja meg a betett könyvet? / Ki szegi meg a töretlen idöt? / Lapozza fel 
hajnaltól hajnalig / emelve és ledöntve lapjait?" Ezt a látszólagos direktsé-
get, a fogalomnak abban az értelmében értem, hogy itt mintha nem érvé- 
nyesnlne, hogy a Pilinszky-költészet „a teológiai beszédmódot elkernlve és 
múvészi szöveget alkotva, épp rejtettként maradhat fenn. Vagyis éppen a 
kinyilatkoztatottat transzformálja kinyilatkoztathatatlanná, mely így nem a 
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mt nizonyságának és tudásának, hanem a költöi diszkurzusnak örökké lezá- 
ratlan témája lehet "6  Ennek ellentmond, e látszólagos direktséget semmi- 
síti egyfelöl, hogy a vers az utolsó versszakot kivéve csupa kérdómondatok- 
ból áll. Másfelðl viszont a benne érvényesnlð sajátos kettðsségbðl eredöen, 
tudniillik hogy egyidejúleg érzékíti meg a jelenidóbe való belépést és a ki- 
állást is a világból. E direktség az eszkatológikus szemlélet és világlátás ér- 
telmezési horizontján fejthetð fel. „Mert az eszkatológia nem elölegezett 
beszámoló az idók végén bekövetkezett eseményekrðl, hanem az ember e1- 
óretekintése a megváltás eszménye által meghatározott ndvtörténeti szitu- 
ációból az immár eszkatológikus módon meghatározott léthelyzet betelje- 
siilésére" .7  E hatást fokozza az utolsó versszakban megadott válasz: „A bá- 
rány az, ki nem fél köznlnnk, egyednl ö, a bárány, kit megöltek. / 
Végigkocog az nvegtengeren / és trónra száll. És megnyitja a könyvet." 

A bárány gazdag jelentésmezeje az, ami végiil, az utolsó versszakban 
feltöri a vers látszólagos direktségét. Mindenekelött biblikus vonatkozása- 
inak többértelmúsége révén. Hiszen, tudjuk jól, a bárány egyfelöl áldozati 
bárányt jelent az Ujszövetségben, másfelöl mint Isten báránya, magát 
Krisztust. A vers egésze pontosan rímel a Jelenések egyes részleteivel: A 
bárány elveszi a hétpecsétes könyvet cím alatt olvashatjuk: „És eljöve és el- 
vevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy vén leborula a bárány 
elótt. És énekelének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a köny- 
vet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél és megváltottál minket 
Istennek a te véred által (János jelenésekról 5). A bárány tehát az Isten bá- 
ránya bibliai szimbólumát asszociálja a vers végén: másnap látá János Jé-
zust öhozzá menni, és monda: Imé az Istennek ama báránya aki elveszi a vi- 
lág búneit." (János írása szerint való szent evangélium, 29.) A bárány, mint 
az áldozat elemének szimbóluma azonban ennél sokkal bonyolultabb 
asszociációkat hív elð az idézett versben. S itt fontos magának a költönek a 
bárány-értelmezését is idézni: „A húsvéti bárány elfogyasztásakor — írja Pi- 
linszky — lehetetlen nem fölidézniink Simone Weil gyönyörú gondolatát Jé-
zus kettðs szimbólumáról. Apásztor•és a bárány szimbólumára gondolok. A 
pásztor: órizðje, gondozója, húséges és szeretö gazdája övéinek. A bárány: 
a testet öltött szelídség és engedelmesség, a szeplötelen és ártatlan áldozat 
örök jelképe. A kettó közt azonban élt egy végsó és föloldhatatlan ellent- 
mondás: az, hogy a pásztor végnl is leöli a bárányt, mit fölnevelt. Jézus egy- 
szerre vállalva a két szimbólumot, áldozatos hálával örökre feloldja a két is-
teni jelképben rejlö ellentmondást. »Ki nagyobb: aki asztalnál úl , vagy aki 
fölszolgál? Ugye az asztalnál iilö? Én mégis úgy vagyok köztetek, mint a 
Szolga.« Mint elsö és mint az utolsó. Mint Pásztor és mint a bárány. (...) Az 
utolsó vacsora az isteni »súrítés« csodája. »Ez az én testem, melyet értetek 
adok.« Az isteni szeretet s ugyanakkor az ember »testi történetének« kiele- 
mezhetetlen mélységú és gazdagságú szavai ezek. Bennnk egyszerre szólal 
meg, aki éhes, és aki enni ad. Aki búcsúzik, és aki örökre velnnk marad 
ezentúl. Az, aki meghalt, és az, aki legyözte a halált." 8  Ezt a kettós értelme- 
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zést támasztja alá a három részböl álló Van Gogh címú vers is, ahol a bá- 
rány áldozat, de egyúttal mesebeli farkas is, a kert alatt kullog és elragadja 
a bárányokat. (Elemzésére azonban itt nem áll módomban kitérni. 9) 

Mindezek fényében hogyan írható köriil Pilinszky költészetének zárt 
szimbólumrendszerén, pontosabban e költészet utolsó korszakának módo- 
sult szimbólumrendszerén belnl a bárány ambivalens jelentése? Talán ak-
kor jutunk valamelyest közelebb egy lehetséges értelmezéshez, ha a befeje-
zettség, elvégeztetettség, az eszkaton életérzésére és tudására összponto- 
sítjuk figyelmúnket. Mert kétségtelennl a végkifejlet, a végsó stáció 
„tudásának" jegyében fogantak ennek az utolsó korszaknak a versei. Ab-
ban az értelemben van itt szó tudásról, ahogy Bányai János írja a Végkifejlet 
címú kötetröl szólva: A Tapasztalat címú verset idézi: „A valódi tudás / ta- 
pasztalatlan, mit sem tud, / nem ismer, nem ismerhet semmit." Majd így 
folytatja: „A megnevezés és a tapasztalatlan valódi tudás mint két egymást 
kizáró, ellentétes pólus kiegészíti egymást, megnyitja a semmi burkát, a kö- 
zött-lét világát, a mozdulatlan jelenlétet (...). A két ellentétes pólus megra- 
gadásával a költö a megnevezés, a »valódi tudás« birtokába jutott. Kemény 
munka elözte meg a tapasztalatok elutasítását, és sokszor évekig tartó hall- 
gatás. De most, befúródva a nincsbe, beszorulva a semmi és az utánzat kö- 
zé, megnyíltak a megnevezés kapui..." 10  Pilinszky pontosan azzal a kegyet- 
len következetességgel vállalja e tudást és életérzést, ahogy az a Kis éjizene 
címú vers egyik részletéböl olvasható ki: 

Párbeszéd 
Eresszetek be, itt vagyok, 
Nyissatok ajtót, megérkeztem. 

Nincs ajtó, mit megnyithatunk. 
Nincs retesz, mi kirekesszen. 

A tudatosság, illetöleg tisztánlátás kíméletlen következetességét pedig a 
Pupilla címú versben megfogalmazott meghatározás érzékelteti mindennél 
árnyaltabban: ,,... embernek lenni annyi, mint poklokra csavart pupillával 
nézni." 

Egyetlen súrített pontba összevontan zajlik itt minden. A tér és idö ke-
resztjére való kifeszíttetés, ráveretés végérvényes. A jelen idö vitrinében 
égés az, ami tart, végeérhetetleniil. Az áldozat eleme legmesszebbre utaló- 
an talán épp ennek tudomásulvétele és elviselése. S benne a tényleges rész- 
vétel nélkiili teljes önátadás a„porladásnak" éppúgy, mint a „szárnyalás-  
nak". Egyszóval az újra meg újra fölsebzö szálkák konok és fegyelmezett el- 
viselése, s e fölsebzettségben a boldogságtól ödémás élményszilánkok 
iránti nyitottság következetes megörzése. Abban az értelemben, ahogy a 
Szög és olaj „égi publicisztikájában" olvashatunk erröl: „Hogy visszautasít- 
hassuk a kétségbeesést, elöbb meg kell tapasztalnunk, át kell szenvedniink 
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(ilyen értelemben tehát lényeges érték, gondoljunk csak Jézus szavára: 
Uram, uram, miért hagytál el engem?) — de ugyanakkor az is kell, hogy a 
kétségbeesést túlszárnyaljuk. Vak és föltétel nélkiili szeretettel (s ilyen ér- 
telemben véve: a kétségbeesés nem a legföbb érték: Jézus is így fejezte be 
életét: kezedbe ajánlom lelkemet.)" 11  

A végsö fölsebzettségben a mindenre való nyitottság megörzése, mint az 
áldozat eleme, mint a„porladás" és „szárnyalás" törékeny és tökéletes 
egyensúlya teremtödik meg. „Itt mindenböl vers lesz. A költöi alkotásnak 
az az idöszaka ez, amikor már szinte mindegy, hogy rniröl beszél, amikor 
már bármerre fordul is, bármit vesz is kézbe — abból vers lesz (...) Csak a 
zöldposztós asztalt, a fnvet, a szölölugast, túkröt, kemencét, meszelt padot 
kell megneveznie — bármit tehát, tárgyakat vagy viszonylatokat — s ebböl 
vers lesz..." 12  A legtelítettebb vers a fentiek szempontjából minden bi- 
zonnyal A mélypont iinnepélye. A bárány kettös szimbólumának jegyében 
fogant ez a vers is, noha egyetlen kimondott szó sem utal rá, csak persze 
egészének a hangvétele. A középsö strófát idézem: „Ki mer / csukott szem- 
mel megállni / ama mélyponton / ott, ahol mindig akad egy utolsó legyintés, 
/ háztetö, / gyönyörú arc, vagy akár / egyetlen kéz, fejbólintás, kézmozdu- 
lat?" Az áldozat elemének, Pásztor és bárány kettös jelképének megfejthe-
tö jelentésszintje addig terjed, hogy kétségbeesni könnyebb, mint azt túl- 
szárnyalni. Mint ahogy csak Pásztornak vagy csak Báránynak lenni is sok- 
kalta könnyebb. Nem véletlen, hogy csupa kérdés a vers minden egyes 
mondata. Ezen a (mély)ponton már a végsö nyitottságból és törékenység-
böl következöen nem fogalmazható meg egyetlen tétova állítás sem. 

Hogy a Jézus alakjához fíízðdð kettös jelkép: a Pásztor és a Bárány 
mennyire meghatározó Pilinszky költészetének utolsó szakaszában, arra a 
múlhatatlan jelenidö, a jelenidö vitrinében égés összefoglaló érvényíí utol- 
só verse szolgálhat még adalékul. A Végkifejlet ćímú: 

Magam talán középre állok. 
Talán este van. Talán alkonyat. 
Egy bizonyos. Késöre jár. 

Itt Jézus, avagy Isten báránya nyelvi-poétikai síkon is mint a„jelentés 
vákuuma túnik elð". „A befogadó tehát a kommunikáció lehetetlenségét 
tapasztalja e ponton — írja Eisemann György — a szöveg olyan csöndjeként 
(ez esetben csak) magát a metaforát mintegy »kiveti« a nyelvböl, kiveti a 
»megértésböl«, hogy a transzcendenssel, mint jelölhetetlennel, »nem-me- 
tafizikus« módon kapcsolatba hozhassa. A golgotai triptichonba való fölál- 
lás nyelvi-poétikai »evidenciája« tehát a költöileg kimondhatatlanba való 
hitnek a negatív »jele«, a kimondhatatlannak hiátusként való elótúnése 
nyomán."13  
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THE ELEMENT OF SACRIFICE IN 
JÁNOS PILINSZKY'S POETRY 

Erzsébet Juhász 

An individualistic interpretation of the lamb in Christian symbolism de-
notes the element of sacrifice in the poetry of János Pilinszky. The impor- 
tance of the twofold denotation of the lamb (both the shepherd and the 
lamb stand for Christ) gained significance in his last creative period. It be-
came the indicator of the final, utmost openness of the poet. 
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ETO: 21(051):801.52 	 CONFERENCE PAPER 

INTERFERENCIA-JELENSÉGEK VIZSGÁLATA A HITÉLET 
CÍMÚ VAJDASÁGI MAGYAR KATOLIKUS FOLYÓIRATBAN 

KATONA EDIT 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

„Minden nyelv változatok sokaságában létezik, és bizonyos értelemben 
e változatok összege" (R. Wardhaugh, 1995). A változat az emberi beszéd- 
sémák sajátos halmazaként határozható meg, amelyet össze tudunk kap- 
csolni néhány knlsó tényezövel, p1. egy társadalmi csoporttal. Az egyházi 
nyelv besorolásával a szakirodalom ezidáig nemigen foglalkozott, de mivel 
a fenti definíció kritériumainak megfelel, társadalmi nyelvváltozatnak te- 
kinthetö. Csoportnyelv, amely bizonyos értelemben „szabványosítotY'volta 
révén a szaknyelvek tudományos változatához áll közel. Ezt a vonását erö-
síti, hógy föként írásbeli változatában él. Ahogy Hajdú Mihály megállapít- 
ja: ,,... a knlönbözó csoportok nyelvi anyagának összegezödéséböl alakul ki 
valamelyik osztálynak, rétegnek, foglalkozási ágnak... és még ezeken kíviil 
több más nagyobb egységnek a nyelve." Vagyis ahogy tudjuk, a változatok 
is változatokban élnek. Amikor a Hitélet címú vajdasági magyar vallási fo- 
lyóiratot vessztik szemiigyre, megállapíthatjuk, hogy az a rétegezettség, 
amely egy nyelvváltozat írásos változatán belnl megmutatkozik, a Hitélet- 
ben is feltérképezhetó. A téma feldolgozásának a módja befolyásolja a 
mondanivaló megfogalmazásának a módját és a terminológiát. Knlönbsé- 
gek vannak a szövegek egyházi terminológiához, kifejezés- és frazeológia 
rendszeréhez való kötödése terén. Ez teljesen természetes, hisz az elmélke-
dö, Szentíráshoz kötödö rovatoktól kezdve, a világegyház hírein és a helyi 
híreken keresztiil a családi és ifjúsági rovatig, az olvasók leveleikig igen kii- 
lönbözö stílusrétegú írások vannak benne. Így a teljesen kanonizált nyelvtöl 
kezdve egészen a laikus vallásosság, az egyszerú hívek körében használt 
nyelvig a legknlönbözóbb változatokat igyekszik egyesíteni magában az 
Agapé folyóirattal 1990-ben egyesnit vajdasági magyar katolikus sajtóter- 
mékiink. 

A Hitélet nyelvezete az egyházi nyelvböl táplálkozik, amely szaknyelv bi-
zonyos értelemben, mivel ismerete és használata elsösorban egy szakmá- 
hoz, illetve hivatáshoz kötödik, de szélesebb csoportnyelvi értelmezése is 
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van, hisz a vallási közösség tagjai is ismerik és használják bizonyos szinten 
e nyelv elemeit. Az egyházi nyelv használóinak csoportnyelvi paramétereit 
igen nehéz lenne meghatározni. Tudjuk ugyanis, hogy más-más társadalmi 
osztályhoz tartozó, más-más mííveltségú és más-más korosztályhoz tartozó 
egyének élnek vele. 

Mindezt azért tartottam sznkségesnek elörebocsátani, hogy az egyházi 
nyelv besorolási kísérlete révén képet kapjunk azokról a nehézségekröl, 
amelyek egy vallási jellegú lap nyelvezetének kialakításakor felmeriilhet- 
nek. Egyházi szövegeket kell közel hozni az emberekhez, és a mindenna-
pok gondjait kell a példabeszédek méltóságából merítve közérthetó módon 
papírra vetni. Ha nem tartanám kissé tiszteletlennek, talán a népszerú tu- 
dományos ismeretterjesztó sajtóhoz hasonlítanám. 

Éppen a Hitélet fenn vázolt sajátos jellege késztetett arra, hogy megvizs- 
gáljam a lapot az interferencia-jelenségek szernpontjából.'AHitélet nyelve- 
zetére befolyással bír a Szentírás folyamatosan változó, de mégiscsak rögzí- 
tett, fordításokon alapuló nyelvi anyagától kezdve, az egyház római székhe- 
lyéból kifolyólag az olasz nyelvig és persze más indoeurópai nyelvekig, 
számos tényezð, több nyelvváltozat, a magyarországi vallási és köznyelv, a 
vajdasági magyar regionális nyelv, és kisebbségi helyzetnnknél fogva a 
szerb, illetve a horvát nyelv, amelyeknek hatása természetesen sokszor re- 
gionális köznyelviinkön átszííródve jut be a Hitéletbe. 

Dolgozatomban a sokféle nyelvi hatás köznl a szerb, illetve horvát nyelv 
befolyásának a kimutatását tííztem ki célul. Persze általános jellegú indo-
európai hatásoktól sem zárkózom el, fóként ha bizonyíthatóan fordításszö- 
vegrðl van szó. Sok esetben azonban nincs módom arra, hogy a szöveg szer- 
zójét, mintáját felderítsem, mert sok írás szerzójének a neve nincs föltiin- 
tetve, de a hatás sokszor ilyenkor is nyilvánvaló. 

Az interferenciát a Juhász János-i értelemben használom, tehát a szó- 
kölcsönzést is ide értem. Az interferenciának két alapvetó megjelenési for- 
máját fedezhetjnk fel a kisebbségi sajtóban: az egyik a fordítás alapján ke- 
letkezó tnkrözés, a másik a közismert tnkörszó, -szerkezet, -jelentés alkal- 
mazása önálló írásmúvek megalkotásakor. Sajtótermékeink bóvelkednek 
az interferencia mindkét megjelenési formájában. Sok a fordítási interfe- 
rencia, mert ez információk jelentós része szerbhorvát nyelven fut be a 
szerkesztðségekbe, másrészt sok szerzó fogalmazáskor gondolatban is for- 
dít, vagy már ismert tnkrözéseket alkalmaz. A Hitélet vizsgálata azért lehet 
érdekes, mert mások a forrásai, a formanyelve, mint a többi sajtótermék-
nek. Egy zártabb közösséghez tartozó, az átlagtól eltérð iskolázottságú, 
nagymúveltségú emberek írják, azonban e szerzöket is érik természetesen 
a kúlsó világ hatásai, a nyelvi közösség befolyásától ök sem szabadulhatnak 
teljesen. A legizgalmasabb kérdés az lehet, hogy a tiikrözések mely típusai 
a legjellemzöbbek, hol a legsebezhetöbb a nyelvnnk. S a kapott eredmé- 
nyek milyen mértékben egyeznek meg a más felmérésekböl nyert adatok- 
kal. Mindezzel azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy nem az egyházi ter- 
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minológiát kívánom górcsö alá venni, nincs is ehhez illetékességem, hanem 
egyértelmííen kisebbségi sajtónyelvi kritériumokat próbálok érvényesíteni. 

Tiikrözéstípusok: 
Alaki tiikrözés. Az alaki túkrözés két formája ismeretes: a közvetett és 

a közvetlen. A szerb, illetve a horvát nyelvböl való közvetlen átvétellel csak 
címekben, utcanevek szerbes alakjának átvételekor találkozhatunk a Hité- 
letben. Pl.: Pazinska, Cara Dušana stb. 

Közvetett alaki tiikrözésrðl akkor beszélnnk, ha a kiinduló nyelvböl 
olyan szót vesziink át, amely már az illetö nyelvben is idegen. Az ún. nem- 
zetközi szavak egy része szerb közvetítéssel kernl bele nyelviinkbe, vagy a 
számunkra ismert szót is a szerb nyelvben szokásos alakjában használjuk: 
az ismert keresztény pszichijáter (helyesírási jellegíí tnkrözés) XXVI-
11:7/8:9, szakpedagógus (logopéd) a logopédus helyett. Egy-egy a magyar 
és a vajdasági magyar köznyelvben is ismert tnkrözés (médiák a médiumok 
helyett) is belopja magát az újságba, pl. olvasói levél révén. Az olvasói le-
vélböl azután bekeriil a válaszba, a címbe. Példa: A közvéleményt éppen 
ezek a hazug médiák alakítják (a levél); amikor pedig a médiák és a közvé- 
lemény alakításának a kérdéséröl van szó, ... mi magunk is a médiák irányí- 
tóivá válunk XXX:7/8: (válasz). Az interferencia sajátos (ártatlan, mégis 
érdekes) megnyilvánulásával találkozunk a gyermekrovatban. Ha a Timi 
levelei címú, egyébként színvonalasan fordított folytatásos írást olvassuk, 
meglepödve tapasztaljuk, hogy Timi várakozásainkkal ellentétben fiú. Itt 
egyértelmúen a szláv eredeti (Zivko Kosti ć: Tomica i njegova pisma) hatá- 
sáról lehet szó. Észtország pedig Esztóniaként szerepel az újságban. Példa: 
Esztónia metropolitája; ... az új pátriárka esztóniai orosz származású 
(XXVIII:7/8:24). Csakhogy ez alkalommal a forrás fölkutatása nem egy- 
szerú, az interferencia forrása nem egyértelmú. 

Tartalmi tižkrözés. Szííkebb értelemben vett tartalmi tiikrözéssel szá- 
mos összetett szó, jelzös szerkezet keletkezett a magyar nyelvben idegen 
szószerkezetekbðl, képzett vagy összetett szavakból. Mivel azonban a Hité- 
let és általában az egyházi nyelv újabb idökben nemigen merít a szerb, ill. a 
horvát vallási terminológiából, lexikai jellegíí tnkrözés csak elvétve akad. 
Azok sem újonnan keletkezettek, csak néhány, a regionális köznyelvben is-
mert példa átvételéröl van szó. Így a radni staž, radni vek, amely munkaé- 
vekként szerepel még nagyszótárunkban is (a szolgálati idö helyett) fellel-
hetö a Hitéletben is: Tizenhat munkaév követte itt egymást (XXV:2:6) ha- 
sonló a mozgalmi nyelvböl ismerös következö példa is: mit tekint legszebb 
munkaeredményeinek (rezultati rada). A tartalmi tnkrözés másik fajtája az 
elégtelen lexikai átváltás, ami abból ered, hogy egyes szavak jelentésmezeje 
nyelvenként igen kiilönböz čí. Egymás mellett élö nyelvek esetében ezek a 
knlönbségek elmosódhatnak. A poliszém szerbhorvát ige vagy más szófaj 
befolyásolhat bennnnket fordításkor, önálló fogalmazáskor. Pl.: ... a fiata- 
lok vendégként magukkal vezessék sznleiket (XXV:7:17). A hozzák helyett 
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áll a vezessék a fenti mondatban (voditi: vezetni). Nyilvánvaló az indoeuró-
pai hatás a következö mondatban is: Franciaország orvosai ... szakemberei 
legutolsó találkozásukon tiltakozásukat fejezték ki (XXV:5:15). Az utolsót 
és az utóbbit egyes indoeurópai nyelvekkel ellentétben kiilön szóval fejez- 
znk ki, tehát: legutóbbi tanácskozásukon. 

A nem elötagú összetett szavak szintén idegen mintára szaporodnak 
nyelviinkben, a fönevek után a jelzök körében is. A szótárainkban már sze- 
replö nemkommunista, nemkapitalista után aHitéletben megjelenik a nem- 
hívö és a nemkeresztény: ... a nemkeresztények ngyeivel foglalkozó titkár- 
ság elnöke (XXIV:7:23). Nyilván rövidsége okán keriil ez a kifejezés a más 
vallásúak helyett a titkárság elnevezésébe. 

Grammatikai tnkrözés. Mivel az alaki és tartalmi túkrözés jelentös mér- 
tékben kötödik a terminológiához, így ezek a tnkrözések csak nehezen szú- 
remkednek be a Hitéletbe. A grammatikai túkrözés kivédése már sokkal 
nehezebb, mert nem kötödik bizonyos szavakhoz, számtalanszor ismétel-
hetö. Rokonértelmú szót sokkal könnyebb találni, mint az idegen szerkeze-
tet kivédeni. Az indoeurópai nyelvekkel kapcsolatba keriilve nemigen tud- 
juk elkeriilni a birtokos szerkezet tnkrözését. Példa: Az egyházak világta- 
nácsa korábbi fötitkára. Fordítás esetén a helytelen többes szám használata 
is gyakori: ,... a város forgalmából és a nagyszámú látogatók mozgásából 
származó vibráció (XXV:8:4). Elveszettnek érzem magam a megszámlál- 
hatatlan áldozatok vérének óceánjában (XXIX:2:26). Ez már minden ezo-
terikus elveket meghalad (XXXII:12:19). A valahol helyhatározószó vala- 
mikor helyetti használata a Hitéletben is felbukkant (a szerb tamo negde — 
ott valahol hatására). Ez egyébként egész regionális köznyelvnnkben is el- 
terjedt. Példa: A fizikai öregedéssel — valahol a 45. életévtöl kezdve — a sze- 
mélynek számolnia kell az óriási biológiai és környezeti átalakulásokkal 
(XXVIII:7/8:9). 

Néhány csapda mondatszerkesztéskor is leselkedik ránk. Példa: ... át- 
építik templommá, azzal, hogy az északi tornyot ledöntötték ... 

(XXV:9:14). S tim, mondaná a szerb ajkú beszélö, mi azonban nem kelle- 
ne, hogy megelégedjnnk a lakonikus azzal. Mondhatjuk pl. a következöket: 
azzal a megjegyzéssel, azzal a megszorítással, annak hangsúlyozásával, azt 
kiemelve. De nyugodtan el is hagyhatjuk mindezt. Interferencia-jelenség 
pl. a szórend másolása is: A folyóirat megjelenik a bécsi Europáischer 
Hilfsfond támogatásával (XXXII:12: a fedölap belsó oldala). Az egyenes 
szórend helyett fordítottra lenne sziikség. Grammatikai szinten az interfe- 
renciának közvetettebb hatásai is vannak, melyek egyes nyelvi sajátossága- 
ink törlésével járnak, pl. a névelö elhagyása: Erdekesség kedvéért megje- 
gyezznk ...; az igekötö elmaradása: Ismét szokatlan dologra figyelhetnnk 
(XXV:11:10). 

Szerkezeti tnkrözés. Mivel a kötött szintagmák általában annyira témá- 
hoz kötöttek, nem várható a szerb, illetve horvát vonzatrendszer eröteljes 
hatása. Az egyházi, de az általánosabb témák megfogalmazásakor is na- 
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gyon iigyelnek a Hitéletben az állandósult szerkezetek helyes használatára. 
Sajátos jelenség az igekötök elmaradása, elsósorban fordított szórendú 
mondatokban, így grammatikai jelenségnek túnik, de mivel ilyenkor a von- 
zathasználat is szokatlan, (állandósult) szerkezeti vonatkozásai is vannak. 
A többfunkciójú át pl. ha névutóként marad el, grammatikai hiányosságnak 
tekinthetð: Becskereki plébánosként kerek 25 éven hallgatta a híveket 
(XXIV:7:17). Ha igekötö marad el, a vonzatrendszert is felborítja: ... ottho- 
nában szentmisét mutatott (XXV:7:22). Vonzathiba az elbizonytalanodott 
nyelvérzék következtében,is kialakulhat. Az ilyen hiba eredete homályo- 
sabb: Eltökélt szándéka, hogy a sérelemért visszafizessen (XXX:7/8:29) a 
megfizessen helyett. 

Dolgozatomban a Hitélet címú vajdasági magyar katolikus folyóirat 
nyelvezetét vizsgáltam . A szerb, illetve a horvát nyelv befolyásának kita- 
pintására törekedtem. Miközben egy társadalmi nyelwáltozat sajtónyelvi 
megtestesnlésének nehézségeit számbavettem, az egyházi nyelv besorolá- 
sára is kísérletet tettem. Osszegezésként megállapíthatom, hogy a Hitélet a 
nyelvi korszerííségre való törekvés éppúgy jellemzi, mint az emberi élet (ér- 
zelmi, életvitelbeli) létkérdéseinek avatott kezelése. Mivel az egyházi nyelv 
a latin nyelv emlöin nevelkedett, kiinduló nyelve ölelésébðl csak fokozato-
san tudott és tud kibontakozni, bár az egyházban a magyarosságra törekvés 
egyértelmúen megmutatkozik, pl. az imaszövegek (sokak számára feldol- 
gozhatatlan) folyamatos javításában. A Szentírás-magyarázatokban hiába 
is keresnnk kimutathatóan közvetlen szerb vagy horvát nyelvi tnkrözést, a 
horvát nyelvú papképzés hatása inkább a nehézkesebb fogalmazásban fe- 
dezhetó fel. A latin nyelv kisugárzása olyan meghatározó e magyarázatok- 
ban (sok benniik a bibliai idézet is), hogy nem ad számottevó helyet más 
nyelvek befolyásának. Az oldottabb stílusú, a világra ablakot nyitó szöve- 
gekbe bizonyos mértékben a friss áramlatokkal egyiitt bevonul a regionális 
köznyelviinkben fellelhetö interferencia-jelenségek egy része. Elsðsorban a 
grammatikai tiikrözés meggyökeresedett formáinak besznremkedésére és 
az alaki tnkrözés szórványos jelentkezésére kell utalnunk. (Ez sem gyako- 
ribb azonban, mint a ritkán elóforduló helyesírási hibák.) 

A vajdasági sajtóban burjánzó tartalmi és szerkezeti tnkrözések nemi- 
gen jutnak be az egyházi nyelvbe. Kötött frazeológia- és eltérS terminológi- 
arendszere miatt. „Szabványosított" volta (mely az egyes oldottsági szinte- 
ken kiilönbözöképpen tiikrözádik) védðpajzsot biztosít számára a jelentést 
és a tartalmat érintó tiikrözések nagyrésze ellen. A grammatikai tnkrözése- 
ket kivédeni azért nehezebb, mert az indukáló tényezök indoeurópai (s így 
esetlegesen latin) kiindultságúak. 

A fentiekbál az a következtetés vonható le, hogy a formanyelv szorítása 
nyelwédö tényezð is lehet. 

• Példaanyagom elsósorban a Hitélet 1987. és 1990. évfolyamának anyagából származik. 
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LANGUAGE INTERFERENCES IN HITÉLET, 
A HUNGARIAN CATHOLIC PERIODICAL, 

PUBLISHED IN VOIVODINA 

Edit Katona 

The author of this paper discusses the characteristics of religious 
language, which is, in fact, a specialized language. The work concentrates 
on the influence of Serbian on the language of Hitélet (lexical and semantic 
calques, grammatical and structural interferences). The author comes to 
the conclusion that language interferences in this periodical are fewer and 
less striking than they are in other Hungarian newspapers and magazines 
published in Voivodina since it is phraseology that prevails in religious 
language. 
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ETO: 809.451.1-087(497.1) 	 CONFERENCE PAPER 

IN MEMORIAM KÓRÓGY — A SZLAVÓNIAI MAGYAROK 
NYELVE 

PENAVIN OLGA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

„Mindönt le köl irnya hogy maragyon emléközet!" 
(néhai kopácsi halász) 

„Száll az ének szájrul szájra, Elpusztult már Kórógy vára." 
(ballada) 

1991. szeptember 29-én a közelmúlt hadijelentéseiben gyakran szereplö 
4 szlavóniai Arpád-kori telepítésíí község: Kórógy, Szentlászló, Haraszti, 
Rétfalu népét világnak kergették. Ezen a napon következett be kiilönösen 
Kórógy, Szentlászló népének golgotajárása, exodusa. Amíg a tatár, török- 
világ megpróbáltatásai közepette ott maradhattak telephelynkön, megvéd-
te öket a már a rómaiaktól is emlegetett Palus Hiulca mocsár ösrengeteivel, 
idegenre veszélyes búvóhelyeivel, embert, állatot mentö nádasaival, lápos, 
ingoványos ternleteivel, szigetecskéivel, óriás tölgyeivel, addig most a XIX. 
századi lecsapolás után kialakult síkság már nem bújtathatta többé. Az 
ebédtöl kelve kellett nekiindulniuk a vakvilágnak, a más országi menekiilt- 
táboroknak. A világ népeket beolvasztó nagy kohójába kerúltek, szétszó-
ródtak, hontalanná váltak. Ha nem keriilnek vissza egyhamar ösi környeze- 
tnkbe, szemnnk láttára tíínnek el a népek tengerében, vesztik el önmagu- 
kat, nyelviiket, hagyományaikat. 

Ezek az Eszék közelében, a Vuka folyó mentén megtelepedett falvak a 
XIII. században említtetnek elöször. Az idök folyamán sokat és sokszor 
voltak kénytelenek védekezni a rájuk csapó ellenségtöl, de megmaradtak. 
Sok évszázados fennmaradásukat többek között annak is köszönhették, 
hogy nem szigetelödtek el másnyelvú szomszédaiktól, baráti viszonyt alakí- 
tottak ki a környezö horvát, szerb falvak népével, söt egyes családok test- 
vérbarátságot is ápoltak velúk. (Természetesen ez a kapcsolat nyelvi síkon 
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is nyomot hagyott.) Fennmaradásukat, megmaradásukat segítette még hi- 
téletnk, vallásuk, nem utolsó sorban a patriárchális szervezetú, vagyonkö- 
zösségú, önellátó nagycsaládi életforma is a maga bajaival és ritka örömei- 
vel. 

E falvak az elsð reformált egyházhoz tartozó református, egyházas fal- 
vak voltak. 1531-1549 táján e falvak népe a Barariyából érkezö Sztárai Mi- 
hály, Szentantali Gergely „kegyes, buzgó, tudós tanítók szolgálatjok által 
reformáltattak". Az itteniek sohasem voltak vakbuzgók, de igyekeztek 
megtartani az egyházi törvényeket, szabályokat, erkölcsi követelményeket. 
Ha ez nem mindig sikernit nekik, akkor a kisebb-nagyobb vétkeket, bíínö- 
ket az egyházi jegyzökönyvek szerint kúlönféle megszégyenítéssel „igazí- 
tották". 

Ezek a 800-900 lelket számláló közösségek a XIX. század óta a tudósok 
Mekkája. Nyelviik, hagyományaik vonzzák a kutatókat. Kutatott itt többek 
között Szarvas Gábor, Balassa József, Hoblik Márton, Garay Ákos , és Kó-
rógy ihletett kutatója, D. Bartha Katalin, majd Bóna Júlia, hogy csak a 
nyelvészeket említsem. Magamról csak azt mondhatom, hogy az ö nyom-
dokaikon haladva próbáltam megmenteni e gazdag, ösi „lel6hely" anyagi 
és szellemi örökségét, közölve mindezt a számtalan tanulmányban, de föleg 
a szlavóniai magyarság néprajzi lexikonává terebélyesedett, nyelvészeti cél- 
lal késznit Szlavóniai (kórógyi) szótár három kötetében. E szótárban jelen 
van az NR. jelzés alatt szereplö néprajzi vonatkozás mellett a kódexek ko- 
rát, nyelvét idézö, felbecsnlhetetlen értékíí nyelvjárás, annak változásai a 
változott körnlmények hatására, de kiolvasható a szótárból a szókincs egy- 
fajta gazdagodása, ugyanakkor szegényedése is, a szomszédos más nyelvú 
népek hatása, alaki, hangzásbeli és felhasználási módok, szerkezetek saját- 
ságai, megvalósulási formái, s az újabban tapasztalható köznyelvi megvaló- 
sulások besznremkedése okozta változások is. 

De milyen is volt ez a nyelv a XX. század 50-60-as éveiben, a magunk 
gyííjtésének kezdetén? 

Még akkor is és késöbb is diftongáló nyelvjárásról van szó. Szarvas Gá- 
bortól kezdve minden gyújtönek sok fejtörést okozott a diftongusok pontos 
(?) lejegyzése, aránylag pontos visszaadása. Szerintem még mindig nem ta- 
láltuk meg a pontos visszaadást, a kiejtett hang írásos képét, noha több pró- 
bálkozás történt. 

A nyelvészeti szakirodalomban az a vélemény alakult ki a sok éves, évti- 
zedes kutatás, feljegyzés nyomán, hogy egy sok archaikumot megörzö, 
nyelvjárásról van szó, amely olyan, mintha használói a kódexek nyelvén 
szólalnának meg. A régebbi kutatók megemlítették, hogy az életkor szerint 
azonban knlönbség van a használatban, mert egyes jelenségek inkább az 
öregek nyelvében örzödtek meg, másokat viszont a fiatalok használnak. 
Garay Akos, a Kisfaludy Társaság kiknldött kutatója fedezte fel, az általá- 
nos nyelvészeti szempontból is fontos, még akkor 1906 táján is funkcionáló 
nöi nyelvet. 

69 



A XIX. század második felében, a XX. század elején e 4 szlavóniai köz- 
ségbe eljutott kutatók egy monolitikus, statikus nyelvjárásról számolnak 
be. Az 50-es, 60-as, 70-es évek szemléletváltozása, a regionális köznyelvú- 
séggel való foglalkozás eredményezi annak a fontos ténynek a felismerését, 
hogy a nyelvjárás nem megkövnit, egységes, mindenkitöl ugyanúgy, azonos 
módon használt jelrendszer, hanem egyéni és közösségi változatokban, 
megknlönböztethetó rétegekben élö és funkcionáló jelek rendszere. Ezt a 
dinamikusságot a történeti és a szinkron vizsgálatok is bizonyítják, hogy 
csak a diglossziát, az anyanyelvi kétnyelvúséget majd a bilingvizmust említ- 
súk (lásd: Fényes Elek rácmagyar nyelv!), vagy említsnk a nyelvi rétegezö-
dést (bázis nyelvjárás, archaizálás, neologizmusok, nyelvjárási, de nagyobb 
fokú köznyelvi kettösség normatív változásokkal, teljes köznyelvúség). Ez 
azt jelenti, hogy a nyelvjárás változása nagyobb idöközökben vizsgálva élö 
valóság. E változás mostanában részint már lezajlott, részint most zajlik 
(lásd kiilföldi , föleg magyarországi meneknittábori élet, interetnikus kap- 
csolatok itthon és idegen országokban) a menekúlt sors következtében. 

A nyelvjárás változásának iránya a köznyelv felé tendál. A hangrendszer 
minöségi változást szenvedett a közelmúltban és szenved állandóan. Szín- 
telenedik, egyszerúsödik. Az alaktanban is egyszerúsödés következett be, 
illetve egyes rendszertagok megterheltsége csökkent. A szókészletben az 
egységesnlés árán a régi, a hagyományos önellátó életre vonatkozó szavak 
kihulltak, viszont a magyarországi köznyelv szavai és az idegen nyelvi átvé- 
telek modernizálják a szókincset, hajlékonyabbá, alkalmasabbá teszik az 
idószerií témák kifejezésére. 

A változás nteme az utóbbi években igen felgyorsult. A nyelvjárás mint 
a megnyilatkozás egyednli formája elvesztette önállóságát, a régi nyelvjárás 
fonetikai jellemzöi elszegényedtek illetve passzivizálódtak, az alaktani és 
mondattani, mondatszerkesztési, szókincstani normák a köznyelvúsödés 
normáihoz közeledtek és közelednek kiilönösen az utóbbi 5-6 háborús esz-
tendöben a meneknit sorsnak köszönhetöen. Bizonyítják ezt azok a nekem 
knldött levelek, melyek még nem régen is — a háború alatt — nyelvjárásosan 
íródtak, most pedig a magyarországi köznyelvbe való bealakulást mutatják, 
a köznyelvi normákhoz igazodva íródnak a nyelvi beolvadásra törekvés 
eredményeként (ugyanazokról a személyekröl van szó!). A menekúltek 
egész napi elfoglaltsága ugyanis megköveteli a környezethez való alkalmaz- 
kodást, de az esti pihenö, ami igen „rövicke", az sem mindig nyelvjárásos 
megnyilatkozást hoz, csak az álomban megfogaluiazódott, ellenörzés, 
kontroll nélknli, ki nem mondott, csak elgondolt nyelvi megfogalmazás 
nyelvjárásias — mondják maguk a megkérdezettek. a változáshoz hozzájá- 
rult a nappalok beszéde, az új környezet csúfolása, a fura, nyelvjárásos be-
széd kinevetése, a másságtól, a nevetségestöl, a maradiság jelképévé vált 
régiességtöl való megszabadulás igyekezete, s nem utolsó sorban a honta- 
lanság, a világ népeket beolvasztó kohójába kerúlés ténye, a gyökértelen- 
ség, önmaguk elvesztése, a mássá válás, környezethez alkalmazkodás tö- 
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rekvése. Megszúnt ugyanis a hagyományozás szigorú modelljeinek, köve- 
telményeinek való engedelmesség, meggyengnit a közösség társadalmi el- 
lenörzése, s nem utolsó sórban ízlésváltozás állt be, sót már az egyén sza- 
bálylazító tevékenysége funkcionál. Nagyon szépen igazolja mindez, hogy 
az életmódváltás, a szociológiai változás nyelvi-tudatbeli változást hoz, a 
nyelvi elem társadalmi érvényében is nagyfokú módosulás következik be. 
Tudunk ugyanis már kihalt, visszaszorult, visszaszorulóban levö, eltúnésre 
ítélt majd most terjedö jelenségekröl. Természetesen a köznyelvúsödés 
most van folyamatban, még nem fejezödött be, generációkhoz kötött. 

Az ösi magyar nyelvet századokon át a szlavóniai magyarság örizte. Tu- 
dományos expedíciók késziiltek meglátogatni öket. Kodály Zoltán pl. a dal- 
lamvilágot akarta lejegyezni, hogy megóvja a pusztulástól. Szarvas Gábor, 
Balassa József is snrgetð feladatnak minösítette a hagyaték megörzését, le-
jegyezni azt a nyelvet, amelyet valószínúleg az Érdy-kódex írója, a szlavó- 
niai származású, 1527-ben a kódexet befejezö Karthausi Névtelen, irodal- 
munk elsð modern íróegyénisége, búszkén hivatkozva szúlðföldjére hasz- 
nált. Zoltai Gyula az 1519-ben elkésziilt teljes bibliafordítást tartalmazó 
Jordánszky-kódextöl írja: „Nyelvjárására nézve az Érdy-kódexszel egye- 
temben, mind nyelvsajátságait, mind tájszavait illetöleg a mai alsódrávai 
nyelvjárással mutat meglepö egyezésekeY' (Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink 
a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1894). 

B. Szabó György a Szlavóniai jegyzetekben írja 1950-ben: „Csodálatos 
nyelven beszélnek. A hangképzés eredetisége, szokatlansága az, ami leg- 
jobban meglepi a távolról jött magyart. Mintha kódexirodalmunk nyelve 
hangzana fel. A diftongusok, a kettös magánhangzók változatossága, bösé-
ge, az illabiális á ejtése, a nyelv zeneisége és a régi szavak sokasága! ... az 
Érdy-kódex írójára gondolok, a Karthausi Névtelenre, ... aki innen indult, 
szlavóniai származású volt...". 

Sajnos, hangzós anyag hiányában egész a XIX. században bekövetkezett 
nagyfokú érdeklödésig e népi megnyilvánulás iránt a híradásban nagy úr ta- 
pasztalható, mindaddig, míg Hoblik Márton, Szarvas Gábor, Balassa Jó- 
zsef, Garay Ákos tanulmányai meg nem jelentek. Addig ugyanis csak szór- 
ványos megjegyzésekról tudunk. 

1885-ben pl. egy egyházi vizitátor a következöket jegyezte fel Haraszti 
nyelvéröl: „Knlönös a beszéd, a hanghordozás. Selypítenek, nyújtják a szót, 
knlönbözö magánhangzókat ejtenek egybe... Némelykor megérteni is ba- 
jos, ... szavaik is sajátságosak vannak." 

1906-ban a 4 szlavóniai faluban kutató Garay Ákós festömúvész, a Kis- 
faludy Társaság kiknldötte , a következö igen lényeges megjegyzéseket rög- 
zíti: „Eredeti sajátságúnak találtam, hogy az asszonyok más kiejtéssel be- 
szélnek, mint a férfiak, söt ez az asszonyi beszéd is kétféle... Elöfordul, 
hogy... valamelyik férfi asszonyosan beszél, ami azonban nagy ritkaság. Ezt 
oszt úgy mondják, hogy »pejpösen« beszél. Az egyik fajta asszonyi selypítð 
beszédmódnál az, sz, c helyett zs, s, cs-ét ejtenek ki. A másiknál megfordít- 

71 



va, a zs, s, cs helyett z, sz, c-ét. Így pl. az elsönél mezð: mezsS, szár: sháor,  
táncol: tháncsol. A másodiknál viszont a rózsa: rúzsa — rózáá, a piros: phi-  
róšz, a csipke: chipkee.  

A kemény mássalhangzókat, itt-ott a lágyakat is h-val ejtik, a férfiak rit-  
kábban (kivévén a harasztiakat) az asszonyok azonban általánosan."  

Évszázadokon át a menekiilésig hagyományozódó ösi sajátságokat, me-  
lyek más nyelvjárásokból régesrégen kivesztek, itt a Palacsa mocsártól vé-  
dett terúleten, ebben a szigetszerú „rezervátumban" a távoli világtól elzár-  
va ðrizték meg, konzerválva a régi ízeket, színeket, képzésbeli sajátságokat,  
nyelvi fordulatokat, ósi szavakat, a szomszédos népektðl, horvátoktól, szer-  
bektðl átvett modernebb fogalmakat jelölö szavakat. Ennek a leg6sibben  
megörzött sajátos dallamú nyelvjárásnak a következö alapvetð tulajdonsá-  
gait vettiik számba:  

I) ejtésbeli sajátságok  

a) hosszú magánhangzók helyett kettáshangok: áo, öii ,  ~i ,  ou: háoz,  lou, 
kiép, disznöu; 
v  b) megmaradt az illabiális á: kháláp, thánáorné;  

zártabb hangot ejtenek: o> u: rúzsa, turkos; ö> ii: lnvök, a> o: ho-  
vas, morha; é> i: nyíz, ídes;  

megvan a középzárt é;  
feltúnö az özés: embör, gyerökcse;  
ii ,  íí helyett i ,  í: nyist, fist, szírö;  
i> é: pedég, rév = sír, segét;  
a rövid magánhangzót megnyújtják bizonyos helyzetekben: thúdom,  

tíktöket, cúkor, pósta, kör, fúle 	file;  
a nök / öregek / pejpös ejtése: cs > c, s> sz; khincöszkém (sziszegés —  

csak Moldvában!);  
hehezetes k, t, p: thánáorné;  
hosszú mássalhangzó helyett rövidet ejtenek: étem, itám (knlönösen  

Harasztiban!);  
1) n > ny: nyíz;  

ly > j 1: sejöm;  
a mássalhangzótorlódást felbontják: ficsike, bögöre.  

2) Alaktani sajátságok  

kedvelik a kicsinyítð képzöket: bábcsa, apoka, apocsá, lássikáobá;  
szeretik a gyakorító igéket: bisztogát, mögszégyönget;  
élnek a régi képzók: kháph4,olát, árátát, metél, hálál, fonyál, gyógyil,  

sárgil, épút, terút, veszeszt = veszít;  
van húzi, vonyi ragozás: mondi, íri;  
összevont múlt idó: vettem = vetettem, iittem = ntöttem;  
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a ragtalan tárgy kedvelt: mén lóherkászáonyi; 
tárgyas ragozás helyett alanyi: ha tunnánk, de ném tugyonk; 
megörizték a tö v-jét a ragtalan alakban: fív = fú , növ, rév = rí, tnv; 
a tö hosszú magánhangzója rag elött is hosszú: hét — hétet, bájúsz — 

bájúsza; 
magánhangzóval bðviilt a tö a ragozás során: láot—látánáon, s4on 

száontát; 
a kívnl névutó ragtalan névszóval jár: ház kíviil; 

1) még élnek a régi vonzatok: ujábá húzi a gyíróiit, á lou kihúszta a feji- 
bnl á féiköt; 

m) a jövö idö képzésében él az -and, -end képzö: ménendék (egyre rit- 
kább). 

3. Szókincsbeli sajátságok 

sok ösi szó megmaradt: réiv, réivike = sógor, féléjel, szenés háoz = 
konyha, hurká = kolbász, búcol, ápol = csókol, száoling = szilánk, tikmony 
= tojás; 

az átvételeknél néhány szó még örzi az átmeneti formát: gyértá, 
burzá, dinyá, széréncsá; 

sok az idegen nyelvböl való átvétel: szokák = utcaköz, trosil = hasz- 
nál, kobilá = ló, csáráp = harisnya, pecerá = pálinkafözö kunyhó, pátá ré-
ce, pívó = sör. (Már Szarvas Gábor észrevette a horvát—szerb szavak nagy 
számát: „Vannak mondataik, amelyekben alig van magyar szó: Hájdé, 
igyonk ebbe a szokakba egy pohár pivót." Ezért írhatta Fényes Elek 1839- 
ben: ,,... nyelvek badar, s úgy szólván fele rácz, p. o. menj kobila (kanca), hi-
szen nincs kuriák (farkas) a csupria (híd) alatt."; 

szép új szavak: örömhalál, szerelmetlen. 

4. Mondattani sajátságok 

Általános alanyként: 1) csilíd = ember, 2) egyes szám 2. személy; 
az öregek elhagyják a határozott névelöt. Szeretöm cúkort. Kápu bé 

ván zárra? 

5. Hanglejtés, hangsúly 

Sajátos, énekló hanglejtés, a szó utolsó szótagját megemelik. 

Az újabb kutatások a XX. század második felében azt állapították meg, 
hogy a XIX. századi majd XX. századi gazdasági, társadalmi, míívelódési 
viszonyok változása, a foglalkozásváltás (félföldmúves, félgyári, ipari mun- 
kásság), az elszigeteltség, elzártság megszúnése nyelvi változást hozott ma- 
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gával, azaz tekintetbe kell venni a köznyelvíísödést, a kétnyelvííség hatását 
is. Az 1960-as években még egy erösen archaikus nyelvjárással kellett szá- 
molnunk ezekben a közösségekben, ott, ahol még nem élezödött ki annyira 
a generációs knlönbség. Viszont a közelmúlt közösségeiben élesedett a ge- 
nerációs határ. A középkorúak, a fiatalok egyre nagyobb mértékben lettek 
anyanyelvi szinten kétnyelvúek. A családban, a falubeli ismerösökkel még 
a régies változattal éltek. A falun kívnli beszédben még felsejlettek ugyan a 
fonetikai jellegú szegényes változatok, az alaktani rendszerben, a szókincs-
ben és a mondatszerkesztésben viszont igen felgyorsult a köznyelvúsödés, 
ami a nyelvjárás szegényedését eredményezte és eredményezi. A magyar 
köznyelvi és a horvát, szerb nyelvú információáramlás, mely a média útján 
történt, eröteljesen hozzájárult a rohamos köznyelvíísödéshez. Csak az 
öregek örizték még több-kevesebb sikerrel a hajdani nyelvjárás „muzeális 
értékeiY'. A fiatalabb, tanultabb generáció szégyellte a nyelvjárás másfajta 
kódjait, a másságot, igyekezett vagy a magyar köznyelvet vagy a horvát 
nyelvet elsajátítani, használni. 

Az utolsó évek magyarországi menekiilttábori élete még jobban fokozta 
a köznyelvúsödési tendenciát, ezt követelte meg maga az élet. Bizonyság 
erre az a tény, hogy míg 1991-ig levelezó partnereim nyelvjárásosan fogal- 
mazott levelekkel kerestek fel, most a meneknittáborokból vagy új lakóhe- 
lyiikról magyar köznyelven írt leveleket knldenek. Ez azt jelenti, hogy az 
öregek eltávoztával a híres, szép szlavóniai nyelvjárás eltíínik vagy csak 
romjaiban marad meg. 

xmc 
Az a régi Kórógy, amely mindnyájunk és volt lakosainak lelkében él, saj- 

nos, végérvényesen elveszett. De talán a címeriikben szereplö pelikán ma- 
dár módjára az ösi életet, emlékeit vesztett Kórógy még egyszer újjá sznle- 
tik, mint sok évszázados történelme folyamán még oly sokszor, ha egyszer 
majd sikeriil öseik földjére, szeretett falujukba visszatérnink, vajon ki és 
meddig fogja még kérdezni: Thánáorné mikor jún mífelénk? Hogy mon- 
gyonk még válá.mit az apócsaok, nanók életéröl, a boszork vonyokról, a for- 
gószélben dobogó szépásszonyról. Hucsó mondi? Ném hálom." 

xxx 
E rövid megemlékezéssel adjuk meg a tiszteletet Kórógy, Szentlászló 

megfogyatkozott, sokat szenvedett, sok megpróbáltatást kibírt népének, 
akik a XL. zsoltár sorait bizodalommal, torokszorongató könnyekkel kiiz- 
ködve énekelték a nagy megpróbáltatások idején is: „Tebenned bíztunk 
eleitöl fogva, Uram téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi he-
gyek nem voltanak, Hogy :nég sem ég, sem föld nem volt formálva, Te vol- 
tál és Te vagy erös Isten Es te megmaradsz minden idöben. 
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IN MEMORIAM: KÓRÓGY 

Olga Penavin 

With this paper the author would like to pay homage to the-long suffer- 
ing people of Slavonia, primarily to the inhabitants of the four villages men- 
tioned very frequently in the war bulletins not so long ago (Kórógy—Korog, 
Szentlászló—Laslovo, Harasztó—Hrastin, Rétfalu—Retfala ), which date 
back to the Arpadian age. The paper deals with the exodus, the Golgotha 
and the scattering of the villagers and with the consequences all this had on 
their language and traditions. These villages used to be a treasury of anci- 
ent, retained traditional customs, and of archaic linguistic forms, similar to 
the language of the sixteenth century codices. The author first presents the 
dialectal features she compiled there in the years 1950-1960, and then pre- 
cedes to talk about the strong standardization, simplification and discolo- 
ring of their s ■eech as the consequence of refugee fate and the decease of 
the elderly people. 
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ETO: 263:398(0.064) 	 CONFERENCE PAPER 

A BÁCSKAI NÉPI VALLÁSOSSÁG SZENT SZÖVEGEI ÉS A 
FERENCESEK 

SILLING ISTVÁN 

Tanítóképzö Kar, Zombor 

A Duna és a Tisza folyó közének déli része, a történelmi Bácska a török 
dúlás után már sohasem nyerte vissza azt az egységes nagytáji jellegét, 
mellyel a középkorban talán rendelkez(het)ett: A hajdani két vármegyényi 
terúlet etnikai és vallási homogenitása a XVI. századtól bomlani kezd, s a 
török uralom alatt egészében átalakul. A XVII. század végén történö szláv 
bevándorlások és a XVIII. századi újratelepítések már egy soknemzetiségú 
(magyar, szerb, bunyevác, sokác, német, szlovák, ruszin, zsidó, ukrán), és 
több vallású (római katolikus, görögkeleti, református, evangélikus, görög- 
katolikus, izraelita) konglomerátumot eredményeztek. 

A hódoltság idejét itthoni teriileten átvészelt kisszámú magyarság és a 
XVII. századtól érkezö római katolikus vallású bunyevác és sokác lakosság 
lelki gondozása, helyi lelkészek nélkiil, hanyatlásnak indult. A korábbi pap- 
ság, az egyházi klérus tagjai vagy elmeneknitek a vész elöl, vagy pedig a le- 
igázók áldozatául estek. A hatalmas kiterjedésú kalocsai érsekség egész dé- 
li terúletén csak a hódítók által egyednl megtíírt szerzetesrend tagjai, a fe-
rences barátok láthatták el a pasztorációs tevékenységet, s végezhették, úgy 
ahogy, a múvelðdés és az oktatás feladatait a maradék régi és az újonnan 
érkezö hívek körében. A rend tagjai, a szabadabb mozgásért és vallásgya- 
korlásért cserébe politikamentes tevékenységnkról biztosították az új ha- 
talmat. 

A hódoltság évtizedei alatt a déli Bosna Argentina rendtartományból 
érkezö Ferenc-rendi barátok vállalták újra a térítés és az igehirdetés fel- 
adatát. A teriilet legrégibb ferences kolostora Bács városában állott, de volt 
Baján, Futakon, Szántován, Kiillðdön, Kabolban, Péterváradon és Szege- 
den is1 , melyek az oszmán hadjáratok martalékává lettek. Késöbb igazi, az 
elöírásoknak megfelelö plébániájuk a Bácskában csak Baján volt, s ehhez 
tartozott Bács és Zombor is. Csupán Szabadkán jelentek meg szalvatoriá- 
nus barátok, akiknek ottani jelenlétét egy, az 1686. évböl származó s a 
gyöngyösi ferences levéltárban örzött feljegyzés említi: 
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„Mivelhogy az Údvözítdról nevezett magyar rendtartomány nem en-
gedte meg, hogy a hozzátartozó Szabadkán bosnyák rendtagok huzamo- 
sabb ideig tartózkodjanak, fra Szárcsevics is, mikor már a szálvátoriánus 
atyák megtanulták a szláv nyelvet, visszatért hazájába." 2  

Azonban a Tiszai korona-keriilet újratelepítésekor is, a XVIII. század- 
ban szinte minden telepnlésen ferences atyát találtak az ideérkezök. 3  

Bevezetöm végén, tehát, leszögezhetem, hogy az ottomán fennhatóság 
végén és az után is a Bácskában a katolikusok lelki gondozását szinte kivé- 
tel nélknl a ferencess testvérek végezték; bizonyos idó után pedig még a ki- 
vétel Szabadkán is. 

Fontos tényezö ez további vizsgálódásaim elótt. Ugyanis az archaikus 
népi imádságokban — melyeket a népi vallásosság szent szövegeiként is em- 
lít már a szaktudomány — megjelen6 éló, emberi Jézus-kép, az evilági éle- 
tet, a szegénységet, nyomorúságot, megaláztatást, a szenvedést vállaló 
Krisztus-fogalmat épp a Ferenc-rend tagjai terjesztették, hiszen jómaguk 
is, az egész rend, a mi világunkat is megjárt Krisztust tisztelték. Az ó tanaik 
hirdetése segítette terjedni a késö középkorban „az írott irodalom élösza-
vas vonulatát" 4, a másodlagos oralitásként létrejött népi imádságokat. 
Ugyanakkor a ferences-tanárok nemcsak egyetlen kolostorban tanítottak, 
hanem az egész vidéken, pl. Péterváradon, Eszéken, Bácsban, Našicéban, 
Pozsegán, Baján, Temesvárott, sót Budán is. Az ó soraikból keriiltek ki a 
templomfestök, a szentképek készítöi, meg az irodalmi alkotások szerzöi is 
éppúgy, mint a drámairodalmi misztériumjátékok, illetve más, vallásdidak- 
tikai célzatú színjátékok írói és rendezói is, melyeknek XVIII. századi nyo- 
mát két zombori okmány is említi. 

A Bácska egész teriiletén és a Bánát jó részén is a XX. század végén 
gyújtött archaikus népi imaszövegeink ebben a tárgyalt korban terjedhet-
tek el. Erdélyi Zsuzsanna szerint „íratlan költészet alatt... az írott költészet 
azon köznépi vonulatát értjnk, ami vele egyidejúleg és s hat, ám egy szinttel 
lejjebb, az írástudatlan tömegek körében élöszóval terjed. A középkorban 
a köznépi kultúra orális jellegú, mivel az analfabétizmus miatt az írásnak 
nincs tömegekre ható közvetító szerepe." 5. A ferences prédikátorok és ige- 
hirdetók a maguk tanulmányaiból és rendi tapasztalataiból ismerhették a 
rend által kultivált ember-Krisztusról szóló misztériumokat, s az abból le-
csapódott, töredékeiben tovább élð szöveghagyományt. Bálint Sándor írja 
a következöket az archaikus népi imádságokról: „ösztönzésiikben van vala- 
mi a primitív ember evokatív készségéból. Úgy véljnk, hogy tematikájuk a 
középkor utolsó századainak, valami paraszti gótikának kövnlete, tnkrözð- 
dése. Elsósorban franciskánus ihletettségúkre utalunk Az obszervancia, 
tehát a Poverellót knlönös húséggel követö ferencesség humanizmusával, 
az emberré vált, meghurcolt, megfeszített Krisztus példájának felmutatásá- 
val, az azonosulás egzaltált igényével meghatározó hatással volt vallásos 
népéletiinkre” 6 Ezek a ferencesek, az 1517-ben kettévált rendbéliek köziil 
a rendalapító Szent Ferenc tanait és életmódját, az eredeti szegénységet 
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követték, akinek testén a stigmák jelezték a Krisztus evilági szenvedéseivel 
való azonosulást. A barátok tehát, ezt hirdetve, olyan fokú egynttérzést ér- 
hettek el a hallgatóságnál, amilyen a népi imádságok szenvedésmozzanata- 
it végighallgatva ma is elképzelhetö. Az enpátia nem ritka megjelenése ma 
sem az imamondóból spontánul felszakadó sírás. Ugyanis az imádságok 
egy meghatározott, de több variációban, olykor kevesebb, máskor nagyobb 
részletességgel alkalmazott mozzanata a krisztusi szenvedés részleteinek és 
eszközeinek, az Arma Christi-motívumnak az elófordulásai. A legtöbb szö- 
vegben a megfeszítés motívuma szerepel, mellyel beteljesnl az Atya és a 
Fiú vállalása: a megváltás: Magas keresztre fölfeszítették (Nagybecskerek); 
Magas kérésztfára szégezték, / Rajta még is halt (Kupuszina). 

Ugyanakkor a megfeszítés golgotai képét, az emberi szenvedés elmond- 
hatatlan fájdalmát ecsetelik gyakorta: Oszlopokhó kétézték Vasostorokkal 
ostorozták, Marék vasvesszéve -  sanyargatták (Kupuszina); Dárdává dárdáz- 
ták, Koronává koronázták (Kupuszina); Vassöpríível csapdosták, Vérét kion- 
tották (Szaján); Szent fejét tövisekkel koronázták, Epével, ecettel itatták 
(Gombos); Három szöggel szögezték (Szenttamás); Szent haját tipázzák 
Szent szakállát szaggatják (Oroszlámos); Szívét lándzsával áttörték (Kis- 
orosz); Vaskorbáccsal vagdalták (Zsablya); Szent kezit, szent lábát egybe sze- 
gezték, Epével, méröggel itatták Tövissel megkoronázták (Terján); A dárdát 
az oldalába iitötték (Csóka); Szép, szerelmes, szent fiadat ostorozzák, Vaskesz- 
tyíível csapkodják Mély gödörbe taszítják, Megszakad a piros vére (Bajmok); 
Szent oldala még van nyitva, Szent orcája méghérvadva (Kevi); Ki térgyig van 
vérbe, Könyéktöl könyííbe, Szent szakállát szaggatják, Szent haját típázzák, 
Tövis koronával koronázzák, Lándzsákkal átverik, Három szöggel felfiiggesz-
tik kínos körösztfára (Beodra); Nékém meg van készítve a nehéz keresztfa, Azt 
nékém föl köll vinni Kálvária hegyére, Ott engem tövisekkel töviseznek, Vas-
kesztyíikkel csapdosnak, Az én hét mélységes sebeimet erös ecettel és epével ön- 
tözik (Kupuszina). 

Idézett imamotívumaink között jónéhány nem a Bácskából, hanem, 
amint már jeleztem is, a Bánátból származik. Ilyen engedményt a vajdasági 
magyarok imaismeretének példázása kedvéért tettem, tudván azt, hogy a 
Bánság északi része (a Jugoszláviához tartozó) szegedi kirajzás, ahol pedig 
a ferencesek jelenléte szintén régóta hathatós. Valamint a Bánátra is nagy 
kisugárzású Máriaradna kegyhelyen éppúgy ferences kolostor mííködött, 
melyet a bácskaiak is szívesen látogattak, mint ahogy a baranyai Máriagyú- 
döt, illetve a csongrádi Szegedet is. Az említett ferences kolostorok melletti 
templomok leginkább Mária-kegyhelyek, melyek búcsújára intenzív volt a 
peregrináció, a ferencesek hathatós támogatásával a századok folyamán. 
Az oda sereglð tömegek lelki szúkségleteit szolgálták többek között a kraj- 
cáros nyomtatványok, az ott árusított imaponyvák, melyeken, más szöve- 
gek kíséretében, az archaikus népi imádságok néhány szép változata is 
megörökítést, s ezáltal terjesztést is nyert. Jámbor szolgálatnak is tekinthe- 
tö ez a nyomdászi, illetve kiadói vállalkozás, ugyanis kezdetben az ilyen ki- 
emelt hitbuzgalmi jellege vitathatatlan. 
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Az imádságokból kiemelt részek expresszív képekben elevenítik meg 
Krisztus kínszenvedését, ahol a gyötrelem dinamikáját fokozzák a szenve- 
dés eszközei mellett sorjázó, fájdalmat kifejezö igék. 

Az imádkozás fö motivációjának a szövegvégi, állandóan visszatérö 
búnbocsánati ígéretet tarthatjuk. Emellett más célt is megjelölnek az imád- 
ságok: Hol vótá, szép Jézusom?Aratók városába, Szégényéket látogatni, Bete- 
géket gyógyítani (Rábé); Ó, fiam, kié szenveded ezt a nagy kínt? Szegényeké, 
boldogoké, Uton-, vízen járóké (Csóka); En kimenék ajtóm elött, Ott látok egy 
kápolnát, Kivö aranyos, belöl irgalmas, Tekints, Jézus Krisztusom!Amott jön 
két koronabéli gyerek, Holjártál, te két koronabéli gyerek? Betegeket gyógyíta- 
ni, Szegényeket segíteni, Oregeket gyámolítani, Szenvedöket megvígasztalni, 
Imacsöggeddket felemelni, Békétleneket kibékíteni, Krisztus Urunk azt mond-
ja, Aki ezt a cselekedetet megteszi minden nap a nevembe, Velem lesz a Para-
dicsomkertbe. (Csóka). 7  

S ezek, az imádkozás céljául megjelölt feladatok a ferencesek krisztusi 
feladatai voltak valójában. 
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Silling István: Kínján esék esete. Újvidék, 1995 

HOLY TEXTS OF FOLK RELIGIOUSNESS IN THE 
BÁCSKA REGION AND THE FRANCISCANS 

István Silling 

Archaic folk prayers are recent discoveries of Hungarian folk art in Voi-
vodina. Historically they date back to the last decades of Turkish rule on 
this territory. This is also the time when the Franciscan brethren came to 
the regions north of the Sava and the Danube, founded their monasteries 
in Bács, Zombor, Baja and Szabadka, and set to work in the places where 
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there still remained or were newly settled Christians among the population. 
The Franciscans spread the cult of the terrestrial Jesus, of the man whose 
life was in no way different from the lives of other ordinary mortal beings. 
The most suitable places for the spreading of these ideas were the churches 
of pilgrimage. Thus, they became the places where folk prayers, in fact, 
fragments of early dramatic folk art, the mystery plays preceding Easter, 
first appeared in print in the form of small occasional publications. 
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NYELVESZKONFERENCIA - PENAVIN OLGA TISZTELETÉREt  

KÖSZÖNTÖK 

BÁNYAI JÁNOS, tanszékvezetó egyetemi rendes tanár 

Tisztelettel köszöntöm a Magyar Tanszék és a magam nevében A ma- 
gyar nyelvészeti oktatás és nyelvészeti kutatás útjai címú tanácskozás hazai 
és kiilföldi résztvevöit, tanárokat és diákokat, tudósokat és érdeklödöket, 
de legelsö sorban dr. Penavin Olga tanárnöt, a Tanszék nyugalmazott egye- 
temi rendes tanárát, a korszerú nyelvészet és néprajztudomány hazai alapí- 
tóját, fáradhatatlan múvelöjét. 

Most, amikor e tanácskozás az egyetemi szintú nyelvészeti oktatás és 
kutatás idðszerú kérdéseit teszi fel és keresi rájuk a választ, nem kerúlhetó 
meg egy ténymegállapítás: mind a magyar nyelv egyetemi oktatásának, 
mind akadémiai szintú kutatásának alapjait nálunk Penavin Olga tanárnfí 
rakta le, de annak kimondása sem, hogy Penavin tanárnö egész tudós élet- 
múve egyiitt épnit az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékkel. A 
Tanszék majd négy évtizedes története nem írható le az ó áldozatos mun- 
kájának kitnntetése nélkiil; tudós nyelvészek, tanárok, néprajzkutatók, dia- 
lektológusok és nyelvmúvelók tanulták töle a szakmát, de arról se feledkez- 
zúnk meg, hogy írók, irodalomtanárok, újságírók és szerkesztök ismerték 
fel elöadásai és írásai nyomán a nyelv jelentöségét, kisebbségi helyzetben 
kiilönlegesen kiemelt szerepét. • 

A Tanszék nyelvészei, de irodalomtanárai is, mind az ð tanítványai vol- 
tunk, és most, amikor a nyelvészeti oktatás és kutatás eredményeiröl adunk 
számot, sok mindennel eldicsekedhetnnk; munkánk eredményeit a nyelv- 
oktatás modern módszereinek alkalmazása és jelentös tudományos kiadvá- 
nyok, tájnyelvi és névtani, kotrasztív nyelvészeti és köznyelvi, szótártudo- 
mányi és nyelvmúvelö könyvek, monográfiák bizonyítják. Mindenképpen 
az is, hogy néhány iskolaév óta a Tanszék tanrendjében knlön nyelvészeti 
tantárgycsoportot alakítottunk ki az elsðsorban nyelvészeti érdeklödésú 
hallgatók számára, akik ilymódon még teljesebb nyelvészeti stúdiumot 
folytathatnak. Ennek a döntésnek az életrevalóságát bizonyítja, hogy e 

+ A magyar nyelvészeti oktatás és nyelvészeti kutatás útjai címmel 1996. október 23-án és 24-én 
megtartott nyelvészkonferenciát a 80 éves Penavin Olga tiszteletére rendezte a Magyar Tan- 
szék. A Tanárnó köszöntését követöen kertilt sor a nyelvészeti kutatásról szóló tudományos ta- 
nácskozásra, majd kerekasztal-beszélgetést tartottak a nyelvészeti oktatás kérdéseir6l(ennek 
anyagát egyik következó számunkban szeretnénk közölni), végtil pedig a hallgatók mutatták 
be nyelvészeti tárgyú szakdolgozataikat. 
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mostani tanácskozás befejezó részében nyelvészhallgatók mutatják majd 
be munkáikat és dolgozataikat. 

Meggyözödésem, hogy a Tanszék nyelvészeinek eddigi oktatói és kuta- 
tási eredményei jó alapot biztosítanak a továbblépéshez, a magyar nyelv 
egyetemi oktatása és tudományos kutatása új útjainak megnyitásához, kn- 
lönös tekintettel arra a sohasem elhanyagolható körúlményre, hogy ez az 
oktatás és kutatás éppen itt, kisebbségi helyzetben folyik, ami nemcsak 
megkiilönböztetó jegye, hanem méltósága és tekintélye is ennek a munká- 
nak. 

A tanácskozás megtartását az Illyés Közalapítvány anyagi támogatása 
tette lehetóvé. 

BENKÓ LORÁND, akadémikus (Budapest) 

A legnagyobb örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy Pena- 
vin Olgát, a jugoszláviai magyar kultúra, tudomány és felsóoktatás kiváló 
egyéniségét ebból az iinnepi alkalomból, nyolcvanadik sziiletésnapján kö- 
szönthessem. A megtiszteló feladat teljesítését nagyban megkönnyíti az a 
sok évtizedes ismeretség, sót mondhatni meleg baráti kapcsolat, mely en-
gem az iinnepelthez fúz és az az öszinte elismerés, tisztelet, mellyel az ó tu-
dósi, tanári és emberi kvalitásokkal teljes életmúve iránt o1y régóta viselte- 
tem. Némi problémát most csak az jelenthet számomra, hogy annak a tel-
jesítménynek a súlya és méretei, amelyet kedves jubilánsunk eddig 
véghezvitt - s amely, merjiik remélni, még korántsem teljesedett be - , túl- 
haladják az én illó méltatásom idó szabta és ismeretanyag korlátozta lehe- 
tóségeit. 

Penavin Borsy Olga arról a debreceni tájról szánmazik, ahol a nyelvi ha- 
gyományok órzésének, a nyelvi jellegzetességek érzékelésének, a nyelvi 
ízekre való figyelésnek mély népi gyökerei vannak. És a tösgyökeresen deb- 
receni szellemiségú Dóczi-gimnázium elvégzése után azon a debreceni 
egyetemen tanult magyar-latin-olasz szakos hallgatóként, ahol a népi élet 
és benne a népnyelv - elsósorban Csúry Bálint érdeméból - a tudományos 
tanulmányozás szintjén is lényegében iskolateremtó jelleggel honosodott 
meg és sugárzott széjjel a magyar nyelvtudományban. Penavin Olga ugyan 
nem volt úgy közvetleniil Csúry-tanítvány, mint többen a kiváló tudós és tu- 
dósneveló professzor környezetében, de az alig lehet kétséges, hogy a szii- 
lóföldnek és az egyetemmel bezáródó iskoláztatásnak ezek a debreceni tra- 
díciói szerepet játszottak az ó tudományos törekvéseinek kisarjadzásában, 
majd klasszikus nemzeti tudományainknak, a magyar nyelvészetnek és a 
magyar néprajznak a múvelése terén való kiteljesedésében. 

Túlzás nélkiil lehet mondani, hogy a magyar nyelvjáráskutatásnak és a 
magyar néprajzi stúdiumoknak nagy szerencséje, hogy Penavin Olgát sorsa 

82 



olyan vidékre vitte el, ide hozta, ahol egyrészt mind a magyar népnyelvi, 
mind a néprajzi kutatás tudománytörténeti alakulása folytán sok volt a még 
elvégzetlen feladat, sok a felderítetlen fehér folt; másrészt ahol a történeti, 
etnikai, nyelvi, míívelödési viszonyok sajátos alakulása folytán knlönleges 
helyzetek, körnlmények, fejlödések felderítésére kínálkoznak szerfölött ér-
dekes adottságok. És nagy szerencse, hogy vagy tudatosan is érzékelte, vagy 
kutatási hajlamai vezérelték az elhatározásra, vagy mind a két szempont 
munkált benne: az tudniillik, hogy az adott helyzetben az elsórendú feladat 
a minden további kutatás alapját képezö anyaggyújtés, a szikrón fellelhetö 
nyelvi és néprajzi anyag minél bóvebb és szakszerúbb birtokbavétele és 
közreadása; lévén mind a népi, mind a nyelvi hagyományok történeti kate- 
góriák, tehát saját természetiiknél fogva változók és múlandók, s amikor a 
történeti helyzet maga is a leletmentés abszolút sznkségességére és idösze- 
rúségére int akár az elméleti konstrukciók rovására is. 

Annak a feladatnak felismerése és vállalása, hogy mindenekelött gyújte- 
ni, gyújteni, gyújteni, s a gyújtött anyagot rendbetéve közreadni, közreadni, 
közreadni, önmagában kevés lett volna, ha a véghezvitelhez nem járultak 
volna hozzá egyéniségéból következö további kedvezö, szerencsés adottsá- 
gok. Ilyen az, hogy Olga asszony látszólag törékeny alkatában nemcsak hal- 
latlan elszántság, akaraterö, hanem a testi fáradalmakkal megbirkózni kész 
és képes szívósság, fáradhatatlanság is lakozott. Aligha túlzunk, ha azt 
mondjuk, hogy Penavin Olga fél életét töltötte az úgynevezett „terepen", 
hogy gyííjtött anyagából kitetszöen nemigen lehet olyan jugoszláviai ma- 
gyarlakta telepnlés, ahol ö meg ne fordult volna, nemegyen hosszasabb ide-
ig is tartózkodva. S ha valaki éppen csak belekóstolt is a folytonos vidékjá- 
rásnak, ide-oda vándorlásnak, sznntelenúl új helyzetekkel, körnlmények- 
kel szembetalálkozásnak a nehézségeibe, erös testi és nemegyszer lelki 
megpróbáltatásaiba, az tudja igazán érzékelni azt a teljesítményt, amit ö 
megcselekedett. Ha csupán a mennyiségi mutatókat néznénk is, azt kell 
modnanunk, hogy Penavin Olga a magyar tájnyelvi kutatás legkiemelke-
döbb gyííjtó egyéniségei közé tartozik, s biztosak lehetiink benne, hogy eb- 
béli teljesítményét a magyar nyelvtudomány-történet mindig is jegyezni 
fogja. 

Egy másik szerencsés körnlmény, mely megadatott számára, hogy e- 
lóbb, mint az újvidéki tanárképzö föiskola tanárának, majd az újvidéki 
egyetem magyar nyelvi és irodalmi tanszéke professzorának évtizedeken 
keresztnl alkalma volt tanítványok nevelésére, s képessége volt köztúk töb- 
ben is a népnyelvi és néprajzi kutatások iránti érdeklódést fölkelteni. Mert 
bár a gyííjtómunka dandárjának terheit magára vállalta, eredményes neve- 
lö munkája folytán tudós vénájú, szorgos társakat is maga mellé gyújtött, 
akik hathatósan tudták segíteni, kiegészíteni az ö fö tevékenységét. Kitúnð 
pedagógiai vénája persze nemcsak nyelvjárási és néprajzi kutatókat nevelt 
ki, hanem a jugoszláviai magyar nyelvtudomány más érdeklódésú mai kép- 
viselöi is így vagy úgy jórészt az ö tanítváhyainak is tekinthetik magukat. 
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Nyelvi gyújtömunkája publikussá vált eredményeinek akár a puszta bib- 
liografikus felsorolása is jelezhetné tevékenysége impozáns méreteit. Hadd 
emeljek ki azonban ebbéli munkásságából csupán két nyelvészetileg jelen-
tös és maradandó mozzanatot. 

Három olyan teriiletnek teljes, tehát minden számottevö magyarságú 
helységet felölelö nyelvtérképét állította össze, amely a magyar nyelvj árás-  
kutatás és tegyúk hozzá: a magyar nyelvtörténet szempontjából is kulcsfon- 
tosságú peremnyelvjárásokat érintett. Ide tartozik a Drávaszögnek, a korai 
magyar protestantizmus talán legfontosabb teriiletének jellegzetes nyelvi- 
ségét is örzö, rögzító térképe. Ilyen a töle horvátországi (szlavóniai) jelzö- 
vel illetett magyar nyelvi csoport atlasza, amelybe ugyan földrajzi 
helyzetnknél fogva viszonylag kései telepes községek is bekeriiltek, magja, 
knlönleges értéke azonban kétségkíviil az a négy község Eszéktöl délre-dél- 
keletre, amely a középkorban erösen magyar lakosságú Valkó megye ma- 
gyarságából a hódoltságot átvészelte, s amelynek nyelve a magyar nyelvjá- 
rástörténet egyik gyöngszemét hozta el a mába. Végúl, de nem utolsósor- 
ban ide tartozik a Szlovéniába esö Muraköz magyarságának atlasza, amely 
egy ma is számos községre kiterjedö ö-zö nyelvjárássziget részletes felderí- 
tésével nagy valószínííséggel az Arpád-kori magyar gyepúvédelem tervsze- 
ríí telepítéseinek nyelvi maradványát és tanúságtételét rögzítette. Mindhá- 
rom peremnyelvjárás nyelvi jellemzöinek: archaizmusainak, és neologiz-
musainak részletes elemzése, tanulságainak nyelvszociológiai, 
nyelvtörténeti és telepúléstörténeti kiértékelése még a jövö fontos felada-
ta. 

Szintén három nyelvatlasz-gyújteménye más jellegíí, de nyelvészetileg 
nem kevésbé érdekes és értékes teriiletek mai magyar nyelvállapotát deríti 
föl. Másfélék ezek az elöbbieknél annyiban, hogy új, hódoltság utáni, söt 
részben — a székely telepítések esetén — csupán évszázadnyi helyi múlttal 
rendelkezö nyelvi részlegeket érintenek. E körbe tartozik a szerémségi ma-
gyar nyelvszigetekröl felgyújtött térképes anyag, az aldunai székely tele- 
peknek Matijevics Lajossal közösen létrehozott nyelvtana és összes e nemú 
múvei köznl a legtöbb helységet érintö, illetöleg a legnagyobb nyelvi anya- 
got közreadó bácskai nyelvatlasz. E gyííjteményeknek lényegében mind-
egyikében, de kiilönösen a bácskai atlaszban, knlönleges problémát kellett 
a gyííjtönek megoldania az egyes helységek jórészt többfelöl telepnit, más- 
más helyi nyelvjárási hagyományokkal rendelkezö lakosságának még ma 
sem mindig egységes nyelvállapota birtokbavételével, nem is szólva az itte-
ni nyelvi interferenciáknak a sokféle szövevényéröl. De éppen ezekben, az 
Európában szinte páratlan nyelvi tarkaságokból eredö másnyelvi kölcsön- 
hatásokban, ebben az ötvözödéses magyar nyelvi jellegben, az újabb nyelvi 
mozgásoknak ezekben a helyi tnkrözödéseiben rejlik e nyelvjárási részle- 
gek nyelvészeti, közelebbröl nyelvtörténeti és nyelvszociológiai sajátossága 
és érdekessége, melynek beható tanulmányozása még szintén sok és színes 
feladatot jelenthet a további kutatás számára. 
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A székely telepeseknek az utóbbi idöben nagymertekii kivánaorlása, va- 
lamint a Kórógy vidéki magyarságnak szemiink elött lejátszódott szomorú 
sorsa csak még inkább aláhúzza annak a nyelvi leletmentésnek az aktuali- 
tását és nagy tudományos fontosságát, amelyet Penavin Olga atlasz-mun- 
kálataival elvégzett. 

Abból a nyelvatlasz-kollekcióból, amellyel Penavin Olga a korábbi Ju- 
goszlávia magyarlakta teriileteinek ilyen nagy hányadát jól átgondolt föld- 
rajzi és nyelvészeti meggondolásokból tervszerííen behálózta, a legutóbbi 
idökig csak egy vidéknek, az aldunai székely telepúléseken kívúli Bánság 
magyar lakosságú falvainak nyelvtérképe hiányzott. Olga asszony akarate-
rejét, energiáját, hallatlan munkabírását tanúsítja, hogy legújabb nagy gyúj- .  
tömunkájának eredményeként elkészítette és nemrégiben megjelentette 
„A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlaszá"-t, mely még a bácskai 
magyar telepiilések helyzeténél is bonyolultabb nemzetiségú, ugyancsak 
hatalmas terúlet 31 magyarlakta helységének nyelvéröl ad képet. Az ngyes, 
gazdaságos közlésmóddal megoldott, bð nyelvi anyagon kívúl nagy értéke e 
munkának, hogy a Bánság újratelepítésének kronológiájáról és a telepiilé- 
sek származási helyéröl is tájékoztatást nyújt. 

Ha már nyelvatlasz-iigyekröl beszéliink, személyes okokból sem tudok 
elmenni annak a megemlítése mellett, milyen nagy segítséget adott Pena- 
vin Olga annak idején, a hatvanas évek elején „A magyar nyelvjárások atla- 
sza" jugoszláviai anyagának Lðrincze Lajostól és tölem végzett gyííjtðmun- 
kájához. Akkor tapasztaltuk meg elöször a mi istápolásunk céljából szinte 
mindig veliink levó Olgának olyan emberi tulajdonságait, mint a szinte ész- 
revétleniil is hatékony segítókészség és segítségnyújtás a gyújtéssel egyiitt 
járó minden úgyes-bajos dolgunkban, a kitúnð szervezðkészség, a hallatlan 
tapintat, a közvetlen emberi kapcsolatokat teremtó képesség, a töretlen jó- 
kedv, a humorérzék. És akkor érzékeltúk nemcsak kiváló helyismereteit, 
hanem azt a kedvességet, szeretetet, amellyel ót annyi helyen mint régi jó 
ismeröst, olykor szinte mint családtagot fogadták a falusi környezetekben. 
Hogy ennek, a romániai gyújtéseinkkel ellentétben lényegében zökkenö- 
mentes — és sok tekintetben éppen neki köszönhetöen zökkenðmentes — 
gyííjtési idöszaknak, a vele eltöltött huzamos egynttlétnek a sok kedves em- 
léke mennyire élt bennúnk, azt a Lórinczével errðl késðbb folytatott, 
vissza-visszatéró beszélgetéseink tanúsíthatják, s tanúsíthatná Lajos ba- 
rátom is, ha még élne. 

Penavin Olga nyelvészeti munkássága persze jól tudvalevöen nem me- 
rnit ki nyelvatlasz-sorozatainak elðállításában. A nyelvi rendszer elemein 
belnl láthatóan legjobban a szókincs érdekelte, nyilvánvalóan azért, mert — 
a népi élet körnlményei, mindennapjai iránti érdeklðdésének megfelelöen 
— a szavakban mint közvetlen szemantikai tartalmakat hordozó nyelvi je- 
lekben tudta leginkább érzékelni azt az emberi közösséget, azt a mikrotár- 
sadalmat, amely a maga hagyományaival, gondolat- és érzésvilágával a 
nyelvhasználat mögött van. E felfogásáról legjellemzöbben szlavóniai 
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nyelvatlaszának bevezetöje vall: „Tudott dolog, hogy a nyelvet beszélö em-
ber nélknl nem lehet vizsgálni a nyelvet. Nincs valamilyen absztrakt, kilúgo- 
zott, a knlsö köriilmények hatásától megszabadított és megszabadult nyelv. 
Ha a nyelvtudósok próbálnak is viszonyulni ilyen módon a nyelvhez, a nyelv 
tényeihez, ez a vizsgálati mód csakis a nyelv puszta megragadását, matema-
tikai képletekbe kényszerítését eredményezheti. Nincs mögötte a beszélö 
ember s beszélö társa a maga köriilményeinek bonyolultságával, megnyil- 
vánulásának számos apró finomságával...". 

A népi élet valóságának nyelvi tnkröztetése a munkássága nyilván fd- 
múvének tekinthetö „Szlavóniai (kórógyi) szótár"-ában öltött testet. Ez a 
mú a nagy múltra visszatekintö és szerencsére már egész sorozattá kinövö 
magyar tájszóirodalom egyik legjelesebb, leggazdagabb tartalmú darabja, 
melynek nemcsak az adja meg a jelentöségét, hogy egy történetileg és nyel- 
vileg knlönleges nyelvjárássziget szókincséröl nyújt kimerítð képet, hanem 
az is, hogy benne a szerzö — hajlamaihoz, törekvéseihez híven — a szóhasz- 
nálat néprajzi hátteréröl, anyagi és szellemi múvelödési vonatkozásairól, az 
adódó tárgytörténeti, folklorisztikai kapcsolatokról is kitúnó példamonda- 
tok sorozatával, nemegyszer népnyelvi szövegrészek idézésével is szól. A 
nyelvi anyag lejegyzésmódja itt is — mint egyéb múveiben — kiváló fonetikai 
hallóképességéröl, a nyelvi valóság pontos, megbízható akusztikai túkrözé- 
séról tesz tanúbizonyságot. A közölt hatalmas méretú nyelvi anyagból, a 
sok mondat-, és szövegrészletböl a kórógyi nyelvjárás teljes nyelvtani rend- 
szere elöállítható, mint erre rövid foglalatokban a szerzö, a szótár beveze-
töjében ad is bizonyos ízelítöt; de az egész anyag maga, mint elsðrendú for- 
rás ez irányban még további részletezö munkára is ösztönöz. 

Kisebb terjedelmú, ám felölelt anyagának speciális nyelvi jellege folytán 
szintén nevezetes munka az a mintegy háromezer tájszót tartalmazó „Szé- 
kely szójegyzék", amelyet Penavin Olga húséges tanítványával, segítötársá- 
val, a tragikus sorsú Matijevics Lajossal állított össze, aki sajnos, már nem 
folytathatja mesterének örökségét. 

Penavin Olga néprajzi munkássága, amelyet nálam hivatottabbak tud- 
nak érdemben megítélni, abból a szempontból mindenképpen harmoniku-
san illeszkedik nyelvtudományi tevékenységéhez, hogy jelképezi az ö tájat, 
népet, nyelvet egységben látási képességét, és tiikrözteti a nyelvi anyagnak 
a néprajzi munkában való alapvetö fontossága felismerését. Az a nagy me- 
segyújtemény, amelyet a„Jugoszláviai magyar népmesék" két kötetében 
adott közre, föltétlenúl kitúnik az e múfajú magyar kiadványok szokványos 
sorában azzal, hogy nem a mondanivaló „irodalmi" hatásosságát célzó, író- 
asztal mellett kifinomított, stilizált szövegeket tár elénk, hanem a beszélt 
nyelv természetességét, ha tetszik pongyolaságát nyújtja, s így mint nyelvtu- 
dományi szempontból is számon tartható kiadvány fontos alapanyaga lehet 
többféle szempontú beszélt nyelvi vizsgálatoknak, knlönösképpen a nép- 
nyelvi szövegtan kutatásának. A gyííjtemény anyaga tökéletesen lefedi azt, 
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amit a mú vezetésében e szövegek készúltének elvi és metodikai hátterérðl 
ír: „A magnetofon-felvételeket teljes húséggel vetítettúk papírra. Ez persze 
sokszor nem vált elönyére a szövegnek, de mégis tartottuk magunkat állás- 
pontunkhoz, hisz nem parádés mesegyújteményt adunk közre, hanem 
olyan élö népnyelvi közléseket, melyekbðl érzik a spontaneitás, a közvet- 
lenség, távol áll töle minden rafinált kiszámítottság, hatásvadász stilizálás. 
Az egyszerú ember szól hozzánk az ö tájának, vidékének mindennapi élö 
nyelvén." 

Szólhatnék még Penavin Olga többrétú nemzetközi kapcsolatairól, kiil- 
földi kogresszusokon, konfrenciákon való kitúnó szerepléseiröl. De hadd 
emeljem ki e tekintetben csupán az ð munkásságának tematikája miatt leg-
jelentösebbet és legnevezetesebbet: szoros szakmai és emberi kapcsolatát a 
magyarországi tudományossággal, a magyar nyelvészettel és néprajzzal. 
Méltán kapott erról a részról nagyon megérdemelt elismeréseket. 

Kedves Olga! Most, amikor hosszú és eredményes, de reményeink sze- 
rint nem lezárt tudósi és tanári pályája egynémely, általam knlönösen ki-
emelkedönek vélhet6 vonásain futólag végigtekintettem, hadd tolmácsol- 
jam minden magyar nyelvésznek s kiilön is a Magyar Nyelvtudományi 
Társaságnak a legmelegebb jókívánságait további életéhez és munkálkodá- 
sához, és mindnyájunk legðszintébb köszönetét mindazért, amit a magyar 
nyelvtudomány, kiilönösképpen a magyar nyelvjáráskutatás elöbbrevitelé-
ben oly eredményesen véghezvitt. És hadd tegyem hozzá mindehhez a ma- 
gam kollegiális, baráti és szeretetteljes kívánságait is jó egészsége, munka-
és életkedve, tudományunkhoz való húsége minél további fenntartásának 
reményében. 

JUNG KÁROLY, egyetemi rendes tanár, néprajzkutató 

Elnök Úr , tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! 
Megtiszteltetésnek tartom és örömmel vállaltam a felkérést, hogy e 

nyelvészeti tanácskozáson a jugoszláviai magyar néprajzkutatás nevében 
köszöntsem özvegy Penavinné dr. Borsy Olga nyugalmazott egyetemi ren- 
des tanárt nyolcvanadik sznletésnapja alkalmából. Benkö Loránd akadémi-
kus elöttem elhangzott méltatása a nyelvtudós Tanárnöt köszöntötte a ma-
gyar nyelvésztársadalom nevében, ez egyben felment attól, hogy számos 
olyan vonatkozást megismételjek, ami már elhangzott. Szabadjon azonban 
már itt, köszöntó szavaim elején elmondanom, hogy magam nemcsak a 
néprajzkutató, hanem az egykori tanítvány (és tanítványok) nevében szó- 
lok, hisz — ahogy itt szétnézek e konferencia elöadói és hallgatósága fölött 
— nem tudom meghatódottság nélkiil nyugtázni, hogy sokan, nagyon sokan 
jelen vagyunk, akik egykoron és a közelmúltban a nyelvészet számos disz- 
ciplínáját, s ha nem is rendszeres egyetemi elöadások keretében, a magyar 
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néprajztudomány ismereteit tanultuk a Tanárnö jóvoltából. Azon csak saj- 
nálkozhatunk, hogy évtizedekig tartó tanári munkája során Penavin Olga — 
rendszeres egyetemi elóadások keretében — magyar néprajzot nem oktat-
hatott az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén. Ennek oka 
nem valamilyen korlátozásban keresendð, egyszerúen arról van szó, hogy 
ilyen diszciplíná(ka)t Karunk tanrendje alig néhány esztendeje rendszere- 
sített, ám ennek a tárgynak megálmodása, oktatása el sem lenne képzelhe- 
tð a Tanárnó munkásságának, terepi kutatásainak ösztönzö és támogató e-
lözményei nélknl. Abban, hogy a Hungarológiai Szak Magyar Tanszékének 
hallgatósága napjainkban magyar néprajzot hallgathat ezen az egyetemen, 
benne munkál Penavin Olga egész néprajzkutatói életmúve. 

Azok számára, akik még nem értesúltek róla, elmondom még azt is, 
hogy a Magyar Néprajzi Társaság éppen az idén, iinnepeltiink szúletésének 
nyolcvanadik évfordulója alkalmából, ítélte oda a Tanárnönek a Társaság 
legnagyobb, néprajzkutatói tudományos életmúért járó szakmai kitiinteté- 
sét, a Györffy István Emlékérmet. Erre a kitnntetésre Penavin Olga mellett 
az egész jugoszláviai magyar néprajzkutatás is biiszke lehet, hisz a negyed 
évszázada alapított Emlékérmet a magyar és kelet—közép-európai néprajz- 
kutatás olyan kitúndségei kapták meg ezidáig, mint Kriszto Vakarelszki, 
Gunda Béla, Milovan Gavazzi, Bálint Sándor, Kós Károly, Vargyas Lajos, 
hogy csak néhányat említsek meg a valóban nagy nevek közúl. A magas tu- 
dományos kitúntetésért ezúttal is gratulálunk. 

A nyolcvanéves Penavin Olga hosszú évtizedes egyetemi oktatói és tu- 
dományos kutatói munkássága egymástól jól megknlönböztethetó, ám az 
únnepelt esetében egymástól alig elválaszatható két tudományszak jegyé- 
ben kezdödött és lombosodott ki az 1940-es évek végétól egészen napjain-
kig. Mint a Tanárnð írásos megnyilatkozásaiból és interjúiból tudjuk, 1947- 
ben indította el azt a terepi népnyelvgyújtési és -kutatási programot, amely- 
nek kezdetben az volt a célja, hogy egyrészt az egyetemes magyar 
dialektológiai kutatások gazdagítása, másrészt pedig a mindennapos egye- 
temi nyelvészeti oktatás céljaira recens (nép)nyelvi anyag álljon rendelke- 
zésre. A kutatás az egykori (azóta szétvert) Jugoszlávia összes magyarok 
(is) lakta vidékén folyt: az észak-bácskai vidékektðl a Muravidékig, a Drá- 
vaszögtól Dél-Bánátig. A szinte fél évszázada folyamatos népnyelvi kuta- 
tás, melyben a Tanszék mindenkori hallgatósága tevékenyen vett részt, 
mennyiségi és minöségi tekintetben is tekintélyes dialektológiai korpuszt 
eredményezett. 

Ezek a„népi beszélgetések", vagy: „néppel folytatott beszélgetések" 
természetesen a nép életéról folytak. A hagyományos gazdálkodásról, az 
esztendó szokásrendjéröl, az éneklési és mesélési alkalmakról, a leány- és 
asszonyi élet legbensðbb titkairól, a nép vallásos életéröl — és sok minden 
másról. Vagyis• mindarról, ami egy néprajzkutatót is érdekelhet, akár egy 
hagyományðrzð közösség szellemi, akár anyagi, akár pedig társadalmi mú- 
veltségéröl van szó. Penavin Olga ugyan több helyntt is arról szól, hogy a 
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„néprajzi anyag” mintegy melléktermékként kínálkozott számára a dialek- 
tológiai kutatások kapcsán, ám életmúvének ismeretében nem lehet nem 
észrevenni: kezdettöl fogva tudatosan törekedett arra, s benniinket, tanít- 
ványait is arra biztatott a terepi tartózkodások során, hogy a beszélgetések 
alkalmával a hagyományos életmód, a szokásvilág, a népi hiedelemvilág je- 
lenségeire kérdezzúnk rá. A beszélgetð nép azonban nem mindig osztja 
meg legbensóbb titkait idegennel; többszöri kiszállás, hosszú-hosszú be- 
szélgetések kellenek még ahhoz, hogy minden megtudható legyen. 

Penavin Olga a kezdeti tájékozódó jellegíí kutatások után kiváló érzék- 
kel találta meg azokat a vidékeket, hol kutatásait kibóvíthette, ahol a ma-
gyar dialektológiai és etnológiai kutatások számára addig feltáratlan kin- 
csek szunnyadtak. Igy vált aztán alapvetó vizsgálatainak ternletévé a szla- 
vóniai magyarság népélete, valamint a dél-bánáti csángó telepnlések sora. 
Amit a magyar néprajzkutatás ezeknek a vidékeknek magyar néphagyomá- 
nyairól tud, az elsósorban a Tanárnö könyveiben, tanulmányaiban, közlése- 
iben olvasható. A magyar dialektológia és néprajzkutatás szempontjából 
alapvetöen archaikus régiókról van szó, amelyeknek hagyományos magyar 
népi múveltsége az utolsó pillanatban, sok tekintetben még egykori pom- 
pájában volt tanulmányozható és megörökíthetö. Ha Penavin Olga — tanít- 
ványai közremúködésével — nem végez kutatást ezeken a vidékeken, nem 
jegyzi fel a népnyelvi és népismereti „anyagot", mindez örökre elveszett 
volna az egyetemes magyar tudományosság számára. 

A magyar néprajzkutatás szerencséje, hogy a terepi kutatás nyújtotta 
pompázatosan gazdag népköltési és népismereti forrásanyag nem rekedt 
meg a puszta lejegyzés, a kézitatosság szintjén. Az ötven esztendös egyete-
mi oktatási munka mellett Penavin Olga egyik alapvetö feladatának tartot-
ta a terepen gyújtött anyag közzétételét, feldolgozását, értelmezését. Az ö 
munkássága mutatja a példát a késlíbbi jugoszláviai magyar néprajzkutatók 
(szinte kivétel nélknl a Tanárnö tanítványai) számára, hogy az anyagközlés 
fontos, ám egy tudományszak nagykorúságát az jelzi, ha a kutatók tudnak 
is mit kezdeni anyagukkal, tudják azt értelmezni, elhelyezni abban az egye- 
temes kontextusban, ahová a magyar néphagyomány adatai, jelenségei, 
szövegei tartoznak. Magunk is Penavin Olgától tanultuk meg, hogy az ér- 
telmezés munkájában legalább ostromolni illik a naprakészség soha el nem 
érhetó horizontjait, ismerni kell az interpretáció új szempontjait, a tudo- 
mányszak szomszédnépi eredményeit, törekedni tehát az egybevetö kuta- 
tás nagyon sok mindenre rámutató, idönként kijózanító múvelésére. 

Az nnnepelt néprajzkutatói tevékenységét könyvek, tanulmányok, 
anyagközlések, cikkek, ismertetések hosszú sora jelzi. Ezeknek puszta fel- 
sorolása is impozáns életmúvet jelent, nem is szólva arról, hogy nyelvészeti 
múveinek száma még ennél is nagyobb. Némely alkotásai nem is sorolha- 
tók csak az egyik tudományszakhoz: a Szlavóniai (kórógyi) szótárl—III. (Új- 
vidék, 1968-1978) például nem csupán a honfoglalás óta kontinuusnak te-
kintett szlavóniai szigetmagyarság népnyelvének összefoglalása, hanem — 
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mint a maga idejében megállapította a szakkritika — a szlavóniai magyar 
népélet és néphagyomány enciklopédiája. Ugyanennek a régiónak hagyo- 
mányait, nyomtatásban már megjelent vagy kéziratos forrásokat ad közre 
az a tanulmánykötet, amelyet az iinnepelt állított össze: Szlavóniai hétköz-
napok (Újvidék, 1973). További míivek, amelyek a tárgyalt teri:let népéle- 
tét mutatják be: Kórógyi (szlavóniai) népballadúk balladás történetek, balla- 
dás dalok (Újvidék, 1976); s egy monográfia, amely megjelenése óta alap- 
vetó múként szerepel a kérdés irodalmában: A nagycsaládszervezet 
Szlavóniában (Kórógyon) (Újvidék, 1981). 

A hosszú évtizedek során gyújtött népmeseanyag a lehetó legméltóbb 
helyen, az Ortutay Gyula indította Új Magyar Népköltési Gyújtemény so- 
rozatában jelent meg: elsó kötete (Jugoszláviai magyar népmesék I. (Buda- 
pest,1971) után következett a második kötet is, amely az elsó kötet újraki- 
adásával egyiitt 1984-ben jelent meg az újvidéki Forum és a pesti Akadé- 
miai Kiadó közös kiadásában. E két reprezentatív kötet a teljes jugoszláviai 
(avnoji) magyar nyelvteriilet népmeseanyagát adja, mintegy arra utalva, 
hogy ennek az országnak a magyarsága is — mutatis mutandis — megórizte a 
magyar népmesekincs egy részét. Még két gazdag kötet bizonyítja népme- 
sekincsiinket, mindkettönek a válogatása, gyújtése vagy kiadása Penavin 
Olga munkája: Jugoszláviai magyar diakrón népmesegyújtemény I—II. (Újvi- 
dék,1993-1995). 

A felsoroltak mellett még két kötet jelzi Penavin Olga gazdag néprajz- 
kutatói munkásságát: a Népi kalendúrium (Újvidék, 1988) az esztendó nép- 
rajzának anyagát teszi közzé az itteni magyarság körében feljegyzett adatok 
alapján, olyan múvet alkotva, amelynek testvérköteteire még várnia kell az 
egyetemes magyar néprajzkutatásnak, s végiil dolgozatainak válogatott kö- 
tete: Néprajzi tanulmányok (Újvidék, 1983). Ez a kötet csak betekintést 
nyújt abba a gazdag anyagba, amely ötven esztendó során magyarul és ide- 
gen nyelveken megjelent itthon és knlföldön. Az nnnepelt munkásságának 
könyvészeti feltárása megindult. Bízunk benne, hogy belátható idón belúl 
egy alapos és használható Penavin-bibliográfia asztalunkra keriil. 

Népéletkutatásunk megalapozóját köszöntjnk tehát nyolcvanadik szii- 
letésnapján, s idézznk hozzá egyik korábbi méltatójának szavait, amelyek 
szerint Penavin Olga legnevezetesebb és legjelentósebb tudományos mun- 
kái „a magyar nyelvtudomány, a szellemi és tárgyi néprajz, valamint a míí-
velödéstörténet és még sok más tudományág örökbecsíí, soha el nem évúló 
kincsesbányái lesznek, míg magyarul harangoznak." 

Szeretnénk remélni, hogy Kelet—Közép-Európában, s errefelé is, még 
sokáig fognak magyarul harangozni. 
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ETO: 809.451.1+808.6:801.52(042) 	 CONFERENCE PAPER 

AZ OBJEKTUM FELSZÍNI REALIZÁCIÓJA 
A MAGYARBAN ÉS A SZERBBEN 

ANDRIĆ  EDIT 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

A félreértés elkernlése végett azonnal elöre kell bocsátanom, hogy az 
objektum terminust nem a mondattani tárgy jelentésben használom, itt 
ugyanis mélyszerkezeti bóvítményként szerepel. 

A generatív nyelvészet a mondatot olyan összetett struktúrának tekinti, 
amely egy alap, vagy mélystruktúrából s egy belöle derivált felszíni struktú- 
rából áll. A mondat mélystruktúrája eszerint egyetemes, univerzális eleme- 
ket tartalmaz, az elemek lehetséges kapcsolatai is egyetemesek, a transz- 
formációs múveletekkel történó konkrét realizálódásai a felszínen azonban 
már nyelvenként knlönbözó. Ahhoz, hogy két nyelv bármely részrendszerét 
össze tudjuk vetni, ilyen egyetemes kategóriákra kell visszavezetni öket. 
Csakhamar bebizonyosodhatunk azonban arról, hogy az egyetemes mély- 
szerkezeti kategóriáknak nemcsak nyelvenként, de egy nyelven belnl is 
több felszíni szerkezeti realizációja lehetséges. 

Fillmore volt az elsð, aki meghatározta a mélyszerkezeti bövítmények 
fogalmát, s egyben hat ilyen kategóriát (ó eseteknek nevezte öket) kiilön- 
böztetett meg. Megknlönböztetésiikben az egyetems szemantikai jegyek 
játszanak szerepet, történetesen az, hogy éló vagy élettelen jegyú-e és hogy 
aktívan vesz-e részt a cselekvésben vagy pedig nem. 

A nyolcvanas évek nyelvészete kezdett elfordulni a generatív modelltöl, 
tagadni igyekezett a mély- és felszíni struktúra létezését, de ez a tendencia 
nem sokáig tartott. A kilencvenes évek elején a nyelvészek visszakanyarod- 
tak hozzá, kissé átfogalmazva és módosítva, de lényege ugyanaz maradt. 
Ezt a magyar nyelvészet vonatkozásában talán a legjobban a Strukturális 
magyar nyelvtan 1. — Mondattan tanulmánykötet tiikrözi: újra az ún. „D- 
struktúrát" vagy kiinduló struktúrát, illetve „S-struktúráY' kezdte vizsgálni, 
ami tulajdonképpen az egykori mély- és felszíni szerkezetnek felel meg. 
Már nem használja a mélyszerkezeti bðvítmény terminust, de bevezeti a 
thematikus szerep (vagy théta-szerep) fogalmát, amely némi változásokkal 
a fillmore-i értelemben használt esetekre emlékeztet: nagymértékíí azo- 
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nosságot, átfedést ugyanakkor kollíziót is észlelhetiink a két rendszer kö- 
zött. A thematikus szerepek szintén rendelkeznek szemantikai jegyekkel, a 
régens úres argumentumhelyeit töltik be, mint a mélyszerkezeti esetek. 
Fillmore esetei köziil egyednl az objektum és a kontraágens nem létezik 
mint olyan a thematikus szerepek listáján. Mondhatjuk azonban, hogy azok 
lebontva, részjegyeikben vannak jelen a többi szerepben, de nem egyma- 
gukban, mert itt az átfedések nagyobb mértékben nyilvánulnak meg. Az 
objektum Fillmore-nál leginkább „- aktív" jeggyel rendelkezik, de olykor 
lehet aktív is, amennyiben a mondatban nincs egyéb, aktív jegyú bóvítmény: 
ilyenkor az objektum aktivizációjáról beszélhetnnk, s az ilyen objektum no- 
minativusba keri.il, az alany szerepét látva el a mondatban. A strukturális 
magyar mondattan a„- élð" és „+ aktáv" szerepet, ún. önmúködó résztve- 
vót természeti erönek nevezi. A jellemzett a nem változó, míg a valamilyen 
változást elszenvedó objektumot a patiens szerep jelöli. Létezik még egy 
ún. eredmény szerep is, amely a cselekvés eredményeképpen létrejött ob- 
jektumot fejezi ki. Láthatjuk tehát, hogy alapjában véve hasonló, csak ta- 
goltabb rendszerról van szó. 

Két nyelv kontrasztálása, kiilönösen pedig két genetikusan teljesen kn- 
lönbözó nyelvcsaládba tartozó nyelvek összevetése, amint már említettúk, 
amennyiben konkrét eredményeket szeretnénk felmutatni nem lehetséges 
mindaddig, amíg konkrét, egyetemes kategóriákra nem vezetjnk vissza 
öket. Kiilönösen érvényes ez a tipológiaiiag is nagymértékben eltéró ma- 
gyar és szerb nyelvre. Kutatásaim tárgyát tudniillik már régóta a magyar vi- 
szonyragrendszer és a szerb esetrendszer összevetésének problémái képe- 
zik. A túínyomóan aglutinatív magyar rendszernek a flektáló szerb dekliná- 
ció felszíni szembeállításával csupán feliiletes eredményt kapnánk, a 
lényeges mozzanatok elkeriilnék figyelmrinket. Ezért folyamodtam a fill- 
more-i mélyszerkezeti esetkategóriákhoz, s kiválasztva köziiliik a leggyak- 
rabban elófordulót, a legsokoldalúbbat megvizsgáltam annak az említett 
két nyelvben való megnyilvánulási formáit. Dezsó László megkiilönbözteti 
az elsödleges és másodlagos objektumot. Az elsót olyan fönévi csoport fe- 
jezi ki, amely nem vezethetö vissza mondatra. A felszínen az ilyen objek- 
tum a nominatív nyelvekben accusativusban szokott állni, s a mondat tár- 
gyát képezi. Így van ez a magyar és a szerb nyelvben is. Ezúttaí nincs szán- 
dékunkban foglalkozni azzal, hogy milyen tárgyfajták fordulnak eló 
mindkét nyelvben, csak megjegyezziik, ho,gy erre a régens szemantikai je- 
gye van döntð hatással. Mivel azonban tudjuk, hogy a mélyszerkezeti bödt- 
mények csak egyszer találhatók meg egy mondatban, s hogy amennyiben 
azonos jegyú halmozott mondatrészek fordulnak eló, azok párhuzarnos 
mondatokból lettek levezetve, rneg kell említeni a szerb nyelvnek egy sajá- 
tos szintagmatípusát, amelyben ugyanis kétszer fordul eló a tárgyeset anél- 
knl, hogy két mondat objektumainak a halmozásáról lenne szó. Itt az 
moliti, pitati típus régensekre gondolok, ahol az elsó accusativus a kontak- 
tus által felölelt személyt jelöli, tehát éló jegyú, a második pedig közelebb- 
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röl meghatározza, kiegészíti az ige tartalmát vagy rendeltetését és kötele-
zöen „- éló" jeggyel rendelkezik. Darinka Gortan Premk a szerb accusati- 
vusról írt monográfiájában azt állítja, hogy a második tárgyesetben levó fö-
név azt a fogalmat jelöli, amelyre a cselekvés irányul, illetve amely megva- 
lósítása miatt megy végbe. Szerinte ebból a rendeltetési szemantikából 
adódik a dativust tartalmazó szintagmával való szinonimitása. 

Učim đake pesmu.Učim đake pesmi. 
Tanítom a tanulókat a versre. 

A szerb mindkét mondatban és a magyarban is az experiens van kifejez- 
ve accusativusszal. Az objectum pedig az elsð szerb példamondatban accu- 
sativusban van, a másodikban pedig dativus váltja fel. A magyarban lokalis 
eset, sublativusi viszonyraggal ellátott fónév fejezi ki az objektumot. A fent 
említett magyar mondatnak is van szinoním szerkezete, de teljesen más ké-
pet mutat a szerb változatétól. Az experienst vagy az argumentum szerepé-
nek megfeleló datívus, vagy pedig instrumentalis fejezi ki, az objektum pe-
dig accusativusban áll. 

Tanítom a gyerekeknek a verset.Tanítom a gyerekekkel a verset. 

Az objektum accusativusszal való kifejezésével kapcsolatban még sok 
szót lehet ejteni, tekintettel azonban, hogy nagy knlönbségek nincsenek e 
tekintetben a két nyelv között, nem tériink ki rá részletesebben. Ellentét- 
ben a magyarral, a szerbben még egy eset kifejezheti az elsödleges objektu-
mot. Ez a genitivus. A deverbális nomeneket tartalmazó szintagmák vonza- 
taként fordul eló az ún. tárgyi genetivus (objekatski genitiv). Amennyiben 
ugyanis ezt a szintagmát igei állítmánnyal váltjuk fel, a genitivus is accusa- 
tivusi alakot ölt. 

On je veliki ljubitelj konja.On voli konje. 
Ö a lovak kedvelóje.Ó szereti a lovakat. 

Továbbá, a mennyiséget jelöló határozószók és fönevek, valamint a 
számnevek mellett is genitivusban áll az objektum (partitivusi genitivus), 
jelezve, hogy a cselekvés csak annak egy részére irányul. Néhány ige párhu- 
zamosan vonzza az objektumot genitivusban, illetve accusativusban: dati, 
doliti, piti, imati, čuti. Ezeknek a tárgyas igéknek a vonzatstruktúrája meg- 
engedi, hogy a tárgy kétféleképpen realizálódjon. A genitivus és accusati- 
vus szembenállása a szerbben a határozottságot is érzékelteti: míg a geniti- 
vus határozatlan jegyet viselð objektumot jelöl, addig az accusativus hatá- 
rozott és totális jeggyel rendelkezik. 

A szláv genitivus olyan tagadott tárgyas igék mellett fordul eló, amelyek 
knlönben, nem tagadott mondatokban accusativust vonzanak. Ez a régebbi 
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szerb nyelvben sokkal gyakoribb és következetesebb jelenség volt, ma 
azonban ezt a genitivusfajtát mindinkább háttérbe szorítja az accusativus, 
elvétve azonban még mindig elófordul. 

Nikom da nisi rekla ni re či! 
Senkinek egy szót se szólj! 

Ez azzal magyarázható, hogy a tagadott ige melletti genitivus partitív tu- 
lajdonsággal rendelkezik, mivel a cselekvés, amelyet tagadunk nem megy 
végbe. Ha tehát nem végezznk a cselekvést, akkor az a tárgyat egyáltalán 
nem öleli fel, még egy kis részét sem annak. A tagadott imati ige, a nemati 
vonzata még ma is rendszerint genitivus. Az, hogy ez az alak még aránylag 
következetesen megórzódött, az ige jelentésének köszönhetó, annak 
ugyanis, hogy nem lehet vele teljesen felölelni a tárgyat, azt, amit valaki bir- 
tokol. Létezik még néhány ige, amely genitivusi alakban vonzza objektu- 
mát. A szerb nyelvtanok az ilyen eseteket a játék genitivusának (genitiv ig-
re), illetve a csodálkozás, meglepetés genitivusának (genitiv iznena đenja i 
divljenja) nevezik. Már a neviikból is kideriil, hogy milyen jelentésú igéket 
egészítenek ki. 

Igra se vojnika.Katonásdit játszik. 
Igra se lopte./Igra se loptom.Labdázik. 

A genitivus használatát itt a szerb nyelvtanok a játéknak a cselekvés ál- 
tal való teljes felölelhetóségének lehetetlenségével magyarázzák. Látjuk, 
hogy az utóbbi példában a genitivus instrumentalisszal váltakozik, a játék 
eszközét és nem pedig a tárgyát jelölve. A magyarban a játszik ige vonzata- 
ként ritkán fordul eló az accusativus (kivételt a foglalkozások megnevezése 
képezheti), leginkább denominális igét találunk, éspedig a játékszer neve 
szolgál az igeképzés alapjául. 

A másik fent emlitett genitivusfajta a videti, illetve gledati ige felszólító 
módban levó alakjának kiegészítésénl szolgálhat (állhat mellettiik accusati- 
vus is), de az ige el is maradhat a szerkezetból: 

Eto prilike!Itt az alkalom! 
Vidi ti nje!/Vidi ti nju!Nézd csak, nézd! 

Az elsó magyar mondatban névszói igei állítmányról lévén szó az objek- 
tum nominativusban áll, az utóbbiban pedig a tárgyesetben levó egyes szá- 
mú harmadik személyú személyes névmás odaértendó. 

Némely igék accusativus helyett genitivusban követelik meg az objektu- 
mot, fnggetleniil attól, hogy nem partitív viszonyról van szó: 

Latio se oružja.Megragadta a fegyvert. 
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A cselekvés a fegyver egészére terjed ki, mégis genitivus áll mellette. ltt 
ugyanis morfológiai okok játszanak közre: a visszaható névmás, a visszaha- 
tó ige kizárja az accusativus megjelenésének lehetóségét. Amennyiben az 
ilyen igék visszaható névmás nélknl is állhatnak, az accusativus használata 
nem iitközik akadályba: 

Prihvatila se zadatka.Vállalta a feladatot. 
Prihvatila je zadatak. 

Az objektum elsódleges megnyilvánulási formáiról tehát elmondhatjuk, 
hogy az accusativus esetében a magyarban is és a szerbben is „+ totális" 
jeggyel rendelkeznek, a szerb genitivus ezzel ellentétben (ha nem formális 
okok játszanak közre) „- totális" jegyíí. 

A mondatból levezethetó objektum valamilyen más, rá kevésbé jellern- 
zó esetbe kernl, ezért mi másodlagos objektumnak nevezznk. Ezt mindkét 
nyelvben a nem totális jegy jellemzi. Az, hogy elsödleges vagy másodlagos 
bóvítményként funkcionál sokszor a beszélótól fiigg, éspedig annyiban 
hogy (í választja ki a régenst jegyeivel egyntt, az ige kiegésziilési lehetöségei 
pedig annak szintaktikai és szemantikai jellegétöl fiigg, olykor azonban az 
általa jelölt szituáció elemeinek tartalmazásától is. (Amennyiben ugyanis 
az ige a jelölendö közlemény több elemét tartalmazza, kevésbé van sziiksé- 
ge a kiegészítésre, gondoljunk csak az olyan igékre, amelyek denominális 
verbumképzéssel jöttek létre, s amelyek már tartalmazzák a cselekvés ob- 
jektumát: kávézik/kafeniše, labdázik/lopta se.) Vegyúk tehát sorba a másod- 
lagos objektum megvalósulási formáit! 

Az objektum a tárgy mellett betöltheti az alany funkcióját is a mondat- 
ban, ilyenkor tehát a rá nem jellemzð nominativusi esetben áll. Ez knlönö- 
sen a statikus j egyú igék vonzataként fordul elð, a kopulás, a telj es j elentésíí 
létigés és a birtoklást kifejezó igék mellett, de a passzív szerkezetekben, va- 
lamint a mediális igék vonzataként is gyakori. 

A létigés mondatok ritkán fejeznek ki puszta létezést, amikor csak egy 
bövítménynk lehet (experiens vagy objektum). Leginkább helyben, idöben 
vagyvalamilyen állapotban létezést fejez ki, másik bóvítménye tehát tipiku- 
san lokális. 

A könyv az asztalon van.Knjiga je na stolu. 
A temetóben kis kápolna.0 groblju crkvica. 

Amint a fenti példából kitíínik , a létige el is maradhat a mondatból, 
mert egyértelmúen odaértódik. A szerbben is nominativusban áll az objek- 
tum, a tagadott nema ige vonzatának, valamint a partitivitást kifejezö szer-
kezetek kivételével, amiról már volt szó a szláv, illetve partitív genitivus 
említése során: 
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Kao što nema ni potoka.Mint ahogy patak sincs ott. 
Ima hleba.Van kenyér. 

A birtoklásige szintén statikus, két bövítménye van: elsö vonzata experi- 
ens, a másik viszont objektum. Mivel azonban a birtoklás puszta ténye 
gyakran evidens, ezért sokszor csak akkor jön létre mondat, amikor a pusz-
ta birtokláson kívnl mást is ki akarunk vele fejezni, ilyenkor azonban már 
azon van a hangsúly, amivel a mondat kiegészúl. 

Annának szóke haja van.Ana ima plavu kosu. 

Az experiens a magyarban részeshatározóként, az objektum pedig 
alanyként realizálódik, az utóbbi birtokos személyragot visel. A szerbben 
ezzel szemben az experiens az, amely alanyesetíí, az objektum viszont accu- 
sativusban áll. S ez minden birtoklásigét tartalmazó mondatban így van, 
fnggetlennl attól, hogy tulajdon-, rész-, vagy paraméterviszonyról van szó. 

A birtoklást kifejezð mondatokból transzformálódnak a birtokos szer-
kezetek. A magyarban az experiens leginkább jelöletlenné válik, az igét pe-
dig elhagyjuk. Az objektum nem aktualizált. Amennyiben azonban az expe- 
riens megörzi viszonyragját, az objektum határozott névelöt kap. 

Annának van labdája.Anna labdájaAnnának a labdája 
Ana ima loptu.Anina lopta 

A szerbben, arnint látjuk, a mondatban szereplö, accusativusban álló 
objektum a birtokos szerkezetben nominativusba keriilt, a birtokos pedig 
birtokragot kapott. 

Az aktív mondatok passzívvá válása csak a felszínen manifesztálódik, a 
mély- ill. kiindulószerkezet nem változik. Sem a szemantikai reprezentáci- 
ót, sem a bóvítmények számát és szerepét nem befolyásolja, csak a szintak-
tikai funkciójukra terjed ki és a vonzatok morfológiájára. A passzivizált ige 
elveszti tárgyesetadó képességét, az objektum tehát eset nélkiil marad, az 
ágens pedig fölöslegessé válik, ezért leginkább elhagyjuk a mondatból (bár 
sznkség esetén határozóként feltúntethetjnk). Az esetrag nélknl maradt 
objektumot mozgatással a megúresedett alanyi pozícióba vissziik: így tölti 
be a felszíni szerkezet alanyi funkcióját a mélyszerkezeti objektum, amely 
az eredeti mondat tárgyát képezte. Ez a mondatforma tudjuk, sokkal in- 
kább jellemzö a szerb nyelvre mint a magyarra. 

A passzív mondatokkal nagy rokonságot mutatnak a mediális igéket tar- 
talmazó szerkezetek, mivel a mediális ige alanya a nem mediális igepár tár- 
gyának felel meg: 

A fal szárad.Zid se suši. 
Beszúknit a markom.Šaka mi se stisla. 
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Ez az objektum tulajdonképpen az az önmúködó thematikus szerep, 
amely a struktúrális magyar mondattanban a természeti eró nevet viseli. 

A dativus az experiens esete, az objektum csak elvétve, néhány állandó- 
sult szókapcsolatban fordul elö dativusban: 

Harminc munkás tett eleget a véradásra való felhívásnak. 
Trideset radnika se odazvalo pozivu za davanje krvi. 

Ez olyankor fordul elö, amikor az ige lexikalizálódott részét képezi egy 
tárgyesetben levö fónév (hangot ad, formát ad, eleget tesz stb.) 

A másodlagos objektum eszközhatározói raggal is rendelkezhet. Ez leg- 
inkább a mozgást jelölö intranzitív igék vonzataként fordul elö, és meg kell 
jegyezni, hogy a szerb nyelvre sokkal inkább jellemzö, mint a magyarra. A 
szerb nyelvészek ezt a jelenséget tárgyi instrumentálisnak, Milka Ivi ć  vi- 
szont a nem tipikus tárgy instrumentálisának (instrumental netipi čnog ob-
jekta) nevezi. Az instrumentálisban szereplö objektumot vonzó igének 
olyan mozgást kell jelölnie, amely teljes mértékben felöleli az objektumot, 
tehát mozgásba hozza azt. Leginkább helyben való mozgást, helyzetváltoz- 
tatást fejez ki, amely kizárja a célirányosság mozzanatát. Tehát nem a cse- 
lekvés célja a releváns, hanem magának a cselekvésnek a végzése. 

miga očima kacsint a szemével 

olyan mozgást kifejezð igékrðl van ugyanis szó, amelyek végzése csak bi-
zonyos testrészre jellemzö (csak a szemnnk kacsint, a kezúnk integet és 
tapsol, a fejúnk bólogat...). Továbbá, a vladati, gospodariti, rukovoditi, ras- 
polagati, upravljati, rukovati igék mind instrumentálisban vonzzák az objek- 
tumot: 

Ne vlada svojim osećanjima.Nem uralja az érzelmeit. 
Direktor rukovodi preduze ćem.Az igazgató igazgatja a vállalatot. 

Van néhány visszaható képzövel ellátott igénk, amely objektuma nem 
fordulhat elö accusativusban, ezért az instrumentálisi alakhoz folyamodik: 

Dicsekszik a ruhájával.Hvali se svojom haljinom. 
Nyelvészettel foglalkozik.Bavi se lingvistikom. 

Némely igék, amelyek lehetnek tárgyasak is és tárgyatlanok, intrazitív 
változatukban az objektumot eszközhatározói esetben vonzzák: 

Egész télen fával tnzel. (Fát túzel)Cele zime loži drva. 
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Sokkal gyakoribb azonban az instrumentalis mindkét nyelvben a há- 
romváltozós predikátumfúggvények vonzatstruktúrájának váltakoztatása 
következtében az accusativust helyettesító funkciójában. Tranzitív igékról 
van szó, amelyek ágensen és objektumon kíviil lokálist vagy pedig experien- 
set is vonzanak. Amennyiben a lokális és experiens elsódleges b6vítményt 
fejez ki (ami azt jelenti, hogy accusativusban áll), az objektum instrumenta- 
lisba kényszeriil. 

Gyakran megesik, hogy az objektum a lokálisra jellemzó valamilyen 
esetben jelenik meg. (A lokálisra jellemzó esetek közé sorolom az elsódle- 
gesen helyviszonyt jelöló viszonyragokat: superessivus, sublativus, delati- 
vus, inessivus, elativus, illativus, allativus, ablativus, a szerbben pedig a lo-
cativust és a helyviszonyt jelölö elöljárós eseteket.) 

Itt elsósorban a kommunikáció lebonyolítását jelöló igéket kell megem- 
líteni. A kommunikációs folyamatot jelentó igék mellett az accusativusban 
álló fónév azt fejezi ki, amit kimondunk, illetve, a folyamat által, az adott 
szituációban újként létrejövó valamit. Az, amit kimondunk, megnyilatkoz- 
va létrehozunk, valamilyen hang, fizikai rezgés. A mai szerb nyelvben a 
kommunikáció tartalmát csak elöljárós szerkezetekkel lehet kifejezni. A 
tárgyesetet viseló fónév az ilyen igék mellett valamilyen beszédmúfajt, 
megnyilatkozásfajtát jelöl és csak elvétve utal a mondottak tartalmára. 

recituje pesmicu verset mond 

Amennyiben tehát a beszéd által kifejezett tartalom a fontos, ezt akar- 
juk kifejteni, a cselekvés folyamatának eredményeképpen létrejött beszéd 
— aktus, vagy múfaj mellett, annak tartalmát, témáját is jelezni akarjuk, ak- 
kor ezt a lokálisra jellemzó esettel tessziik: 

A hajóról órákig el tudtunk beszélgetni. 
Moglo se s njom razgovarati o brodu satima. 

A beszéd tárgyát kifejezó objektumot a magyarban leginkább delativusi 
viszonyraggal, a szerbben pedig o elöljárós locativusszal, illetve ritkábban 
za elótagú accusativusszal fejezziik ki. 

A mondatban elófordulhat mindkét bóvítmény, az accusativus is és a 
delativus/locativus (ilyenkor a tárgyesetben levó fónév figura etymológicát 
képez az igével): 

Nagyapa szép mesét mesélt az aranyalmáról 
Deda je pričao lepu priču o zlatnoj jabuci. 

Az olyan szellemi tevékenységet jelentó ige, mint a gondol accusativus 
(kérdó, határozatlan, vonatkozó névmás) mellett, szintén vonzhat lokális' 
esetet, de már nem delativust, hanem sublativust: 
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Ki tudja mire gondol. 
Ko zna na šta je mislio. 

Az ettöl csak dinamikusság szempontjából knlönbözö visszaható képzös 
gondolkodik viszont superessivusi raggal rendelkez(í fönév társaságában je- 
lentkezik: 

Egész nap a feladat megoldásán gondolkozom. 
Ceo dan razmišljam o rešavanju zadatka. 

A szerbben az elözö esetben na elöljárós accusativus, az utóbbiban pe-
dig az o elötagú lokativus felel meg. 

Megállapíthatjuk, hogy a felsorolt esetek mindegyikében a másodlagos 
objektumnak a„- totális" jegye jut kifejezésre az accusativusszal jelölt „+ 
totális" jegyú, elsödleges objektummal szemben. Amennyiben nem anyag- 
név szerepel másodlagos objektumként, és csak a tárgy nem teljes átfogásá- 
ról van szó, az accusativus ellenpárjaként a lokálisra jellemz(í esetek fordul- 
nak elö, éspedig leginkább a kiilsó helyviszonyt jelölöek. Az ilyen esetek- 
ben két lehetóségnnk van: vagy lokális esettel ellátott fönévvel, vagy pedig 
tárgyi mellékmondattal fejezziik ki a másodlagos objektumot. Tulajdon- 
képpen, a névszóval kifejezett másodlagos objektum is mondatból leveze- 
tett objektuális bövítmény. 

Ö azt írta, hogy másnap érkezik.On je pisao da dolazi sutra. 
Ö a másnapi érkezéséröl írt.On je pisao o svom sutrašnjem dolasku. 

A másik, igen gyakori esete a másodlagos objektumnak, az anyagnevek 
partitivitásának kifejezése. A magyarban mint tudjuk, nincs knlön partitív 
eset. A partitivitást a nem partitív tárggyal szemben a névelötlen és a hatá- 
rozott névelös accusativus oppozíciója fejezi ki. A szerbben a genitivus és 
az accusativus szembenállása érzékelteti a két tárgyfajtát. Azonban, a ma-
gyarban a partitív tárgy másodlagosan lehet határoztot jegyú is. Ilyenkor az 
elativusi viszonyraggal ellátott objektum fordul elö, amelyet határozott 
névelö elöz meg: 

Abból a jó borból hozzál! 
Donesi onog dobrog vina! 

A szerbben a partitivusi genitivus fordul elö, fnggetlennl attól, hogy a 
magyarban accusativus vagy pedig elativus fejezi ki a partitivitást. 

Van néhány olyan igénk, amely egyaránt vonz accusativust, illetve loká- 
lis esetet. 

Vigyázok a tejre, hogy ki ne fusson.Pazim na mleko da ne iskipi. 
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Vigyázom a tejet, hogy ki ne fusson.Pazim mlkeo da ne iskipi. 

Itt nem lehet szó sem a totális jelleg, sem pedig az igék aspektualitásá- 
ban levó knlönbségról, mert ilyen knlönbség a mondatpároknál nem mu-
tatható ki. Olyan igékról van ugyanis szó, amelyek lehetnek tranzitívak és 
intranzitívak is. Ha az ige tárgyas ragozású a magyarban, objektuális vonza- 
ta tárgyesetben fordul eló, alanyi ragozás esetén viszont lokális esetben je- 
lentkezik az objektum. 

Érdekes lenne megvizsgálni a vonzatstruktúra váltakoztatása következ- 
tében az objektum felszíni realizációjában beálló változásokat, erról azon- 
ban majd egy másik alkalommal szólok. 

SURFACE STRUCTURE REALIZATION OF THE DEEP 
STRUCTURE OBJECT IN HUNGARIAN AND SERBIAN 

Edit Andrić  

This paper examines the realization of a universal category of genera- 
tive grammar, the deep structure object, in the surface structure in Hunga- 
rian and Serbian. The contrastive analysis of two linguistic sub-systems (e.g. 
case systems) in two so genetically different languages as is the case with 
Hungarian and Serbian is not possible until they become reduced to uni- 
versal, common categories. As a conclusion it could be said that the pri- 
mary deep structure object is expressed in Hungarian exclusively, and in 
Serbian mainly by the accusative case. Unlike in Hungarian, in Serbian this 
category can also be expressed by the genitive. The object derived from a 
sentence can also stand in a case much less characteristic of it. This kind of 
an object, contrary to the primary object has a„-totaP' feature and is called 
a secondary deep structure object. In its surface structure realization there 
are much greater differences between Hungarian and Serbian, although, in 
both languages, it can be realized by the nominative, dative, instrumental 
and locative cases. 
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ETO: 809.451.1:37 	 CONFERENCE PAPER 

A SZÖVEGSZINTEK ÉS A NYELVTANULÁSI FOKOZATOK 
ÖSSZEFÚGGÉSEINEK ÉRVÉNYESÍTÉSE EGY 

NYELVKÖNYVBEN +  

BAGI FERENC 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Nem kevés azon dolgozatok száma, amelyek az idegennyelv-oktatás 
vagy teljes egészében, vagy annak egyes részteriileteit illetöen igyekeznek 
eredményesebbé tenni. Az újítások bevezetését azonban a leglényegesebb 
kérdések tisztázása kell, hogy megelözze. Esetnnkben a következók tekint- 
hetók a legfontosabbaknak: 

az idegennyelv-oktatás feladataival és célkitúzéseivel kapcsolatos el-
képzelés(ek) pontos elméleti meghatározása és leírása, valamint a nyelvta- 
nulás/nyelvoktatás idejének és fokozatainak meghatározása; 

a véglegesített oktatási feladatoknak és célkitúzéseknek a tanulók ko- 
rával, az oktatási idótartammal és fokozatokkal egybehangolt tananyag 
kommunikációs, szövegtani és grammatikai szempontú leírása; 

az elóbbiekkel szorosan kapcsolatban álló módszertani eljárások kör- 
vonalazása. 

Az elmondottakból következik, hogy ha például egy adott idegennyelv- 
oktatási koncepció oktatási feladata és célja a tanuló célnyelvi kompetenci- 
ájának kialakítása, és ez a kompetencia a célnyelven való írásbeli és szóbeli 
közléseknek nyelvtanuló általi hibátlan létrehozásában, valamint a mások 
által létrehozott közlések tanuló általi hibátlan percipiálásában érvényesiil, 
akkor ennek az oktatásnak szöveg- és kommunikációcentrikusnak kell len- 
nie. Ami azt jelenti, hogy a szóban forgó célkitíízések elérése érdekében az 
oktatás gyakorlatának írott és szóbeli közlésegészekböl kiindulva kell e 
kompentencia megszerzéséhez eljuttatnia a tanulót, s eközben a célnyelv 
közlésegészeiben alkotóelemekként megjelenó részegységek (mondat, šzó- 
szerkezet, szó, toldalék, beszéddallamok, betú, illetve hang) megismerteté-
sét, megismerését ezen megszerzett ismeretek alkalmazásának, felhaszná- 

+ Részletek egy hosszabb dolgozatból 
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lásának készségével egyetemben kell a tananyag és a feldolgozás technoló- 
giája által biztosítania. 

Ezeknek a szerteágazó kérdéseknek egyirányban ható elképzelés irány- 
vonalán mozgó rendezéséreA magyar nyelv mint kömyezetnyelv tanításának 
föbb kérdései címú tanulmányomban tettem elméleti síkon kísérletet, e 
dolgozatban viszont arról szándékozom számot adni, hogy az elméleti meg- 
fontolások megvalósulását miként szolgálhatja a maga anyagválasztásával 
és anyagelrendezésével a nyelvkönyv. (Bagi Ferenc: Magyar nyelv, I. és II. 
rész. Jegyzet. Újvidék, 1983) 

Nyelvkönyvem írásakor a következó szempontokat tartottam szem e-
lött: 

Már a nyelvkönyv írásának megkezdése elött eldöntött volt számom- 
ra, hogy amikor az lehetséges, nem a nyelvi anyaghoz „kerekítek" „szöve- 
geket", hanem már létezó, valódi szövegeket használok fel (esetleg kisebb 
módosításokkal) leckeszövegekként az oktatás szempontjából éppen aktu- 
ális ismeretanyag prezentálására. 

Csakúgy egyértelmúnek tekintettem, hogy a szöveg a legteljesebb 
kommunikációs és nyelvi egység, amely önkörén belúl, minöségjegyei alap- 
ján rétegezódik, szövegfajtákra oszlik. 

A szöveg fogalmának és szintjeinek/fajtáinak leírásai közúl céljaim- 
nak legmegfelelóbbnek Deme László osztályzását találtam 2. Deme László 
szöveg, szövegmúvet, irodalmi szövegmúvet és költöi szövegmíívet knlönböz- 
tet meg, s ennek nyomán a nyelvtanulás fokozataiként kezdö, haladó, to- 
vábbképzó és felsófokú idegennyelv-oktatási szakaszokat, fokozatokat hatá- 
roztam meg azzal a megszorítással, hogy a továbbképzó fokozat humán- és 
reálmúveltségi irányvétellel megosztható, szakosítható, amely megosztás a 
következó fokon is fenntartható, azaz továbbfejleszthetö. 

A nyelvkönyv szöveganyagának, természetesen, a célnyelvet beszéló 
népre vonatkozó ismereteket is kell nyújtania, s e követelménynek a szó- 
ban forgó jegyzet is igyekszik eleget tenni, de ezekról a vonatkozásokról eb-
ben az elemzésben nem lesz szó. 

Nyelvkönyvem, mint azt címe is jelzi, az említett nyelvtanulási fokoza- 
tok köznl az elsó kettönek tananyagát öleli fel. Az e részek tananyagát ké- 
pezó szövegeket e dolgozatban szövegtani, mondattani, szótani, ragozásta- 
ni és hangtani-ejtéstani szempontból elemzem, de abból a hipotézisból ki- 
indulóan, hogy a legegyszerúbb szövegekben a szöveg minden alkotóeleme 
a maga legegyszerúbb, legalapvetóbb funkciójában, illetve szerkezeti for- 
májában jelenik meg, az összetettebbekben pedig ugyanezen alkotóelemek 
többsége a maga ritkább funkciójában, illetve szerkezeti vonásaival, azaz 
feldúsítottabb (ritkább, bonyolultabb vagy kiteljesiiltebb) szerepkörét be- 
töltve fordul eló, alapfunkciót betöltó változata mellett, vagy e változata 
nélkiil. 

A nyelvkönyv szerkezeti szempontból két részre oszlik. A két rész azon- 
ban csak formálisan válik el egymástól, lényegében véve ugyanis éppen úgy 
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egyetlen szerves egészet képez, mint az idegennyelv-oktatásban a xezciö es 
a haladó fokozat. E részek egy-egy tanév (két-két szemeszter) anyagát hi- 
vatottak tnkrözni formai szempontból. A mostani elemzés szempontjából 
azonban sokkal fontosabb a nyelvkönyv belsö tagozódása, azaz a fejezetek 
megknlönböztetése. Az elsó fejezet a Hangtani gyakorlatok címet viseli és a 
16. oldalig terjed. A második rész a Nyelvtan címet kapta, és az e1s8 rész 17. 
oldalától a második rész 7. oldaláig terjed. A harmadik rész az Újságot ol- 
vasunk címmel, a negyedik pedig a Múvészi szó és míívészi beszéd megjelö- 
léssel szerepel. (A nyelvkönyv egyéb, kiegészító részeit ezúttal meg sem 
említem, de az utolsó fejezettel sem foglalkozom, mert ez a rész inkább 
csak illusztrációként szerepel a könyvben.) 

Szövegtani szempontból nézve a Hangtani gyakorlatok szöveganyagát 
mondókák vagy mondókautánzatok képezik. E szövegek kiválasztása elsð- 
sorban hangtani-ejtéstani követelmények szerint történt. Azzal viszont, 
hogy e mondókák válfaja fel van tnntetve, szöveghátternk és a beszédhely- 
zet nyer megvilágítást, nem szólva arról, hogy a válfaj megjelölése a múfaj, 
ez viszont a népi kultúra sajátosságait vetíti, tehát hungarológiai vonatko- 
zású közléstöbbletet tartalmaz. Mindezeknek köszönhetóleg pedig a mon- 
dókázó elóadásmód mellett az éló, az eleven beszéd megjelenítése és elsa- 
játíttatása-elsajátítása is könyebben lehetséges, mint bármely más monda- 
tok révén. A mondókák szövegében ugyanakkor kimutathatóak a 
szerkezeti sajátosságok: a bevezetés, tárgyalás és befejezés egységei, illetve 
a közlés bevezetésére felhívó, a közlésközvetító és az azt lezáró részek. 
Ezek a részegységek a szövegszintnek megfelelóen rövidek, egyszerúek és 
a válfajra jellemzó szituációhoz, beszédhelyzethez szorosan kapcsolódóak. 
Az ezekkel a szövegekkel kifejezett közléstartalmak tehát e szövegszint 
egész világához, jellegéhez idomulnak a maguk egyszeríí és konkrét tartal- 
maival, szigorúbban vett „való világ" dolgaihoz való tartozásukkal és alap- 
fogalmaikkal. 

A Nyelvtan címíí fejezet szövegválfaj-artikulációja az elóz(í fejezetnél 
valamivel gazdagabb, noha e rész szöveganyaga is legnagyobbrészt a szöveg 
mííszóval jelölt szintbe tartozik. Ebben a részben a népköltészeti múfajok 
köznl a gyermekmondóka, a legény- és leánycsúfoló, szerelmi dal, népmese 
és a népmonda legegyszerííbb, tehát egészen rövid terjedelmú szövegei lel- 
hetðk fel. Ezekkel egyetemben megjelennek a beszédmíífajok is: így az in- 
formálódás keretein belnl az információ-kérés és -adás, az ismerkedési 
szándékú beszélgetés-kezdeményezés, a párbeszéd egyszerúbb formái, az 
utcai véletlen találkozás esetén kialakuló társalgás, a kérlelés, a túnðdés, a 
várakozás nyomán kifakadó tnrelmetlenséget kifejezésre juttató párbe- 
széd. Megjegyzendó azonban, hogy e leckeszövegek kuszaságát vagy kitel- 
jesedettebb voltát az e részben már elózöleg tárgyalt, a tanuló részérðl te- 
hát elsajátított nyelvi-nyelvtani és egyéb ismeretanyag feltételezi, határozza 
meg, amibðl következik, hogy a tárgyalt ismeretanyag már ismertként épnl 
be a következó lecke anyagába, tehát a tanuló célnyelvi kompetenciájába, 
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ismerettárába is. Nem mellékes tény, hogy a leckeszövegek jó része zöm- 
mel az elózó fejezet szóanyagát hasznosítja, mint ahogy az sem, hogy az e 
részben sorrakeriilð legegyszerúbb közlések tanuló általi megszerkesztésé- 
re az elózó fejezet mondókaszövegei megbízható példaanyagot nyújtanak. 
Az ilyen elöismeretekre, azaz inkább csak a latens tanulás útján, ráhango- 
lódással szerzett prediszpozíciós percepciókra azért van nagy sznkség, mert 
a nyelvtanuló a maga anyanyeivhasználatában az ennyire egyszerú nyelvi 
fordulatokkal hosszabban már nem él, viszont az anyanyelvihez hasonlato- 
sabb bonyolult szerkezetváltozatokkal még nem boldogulhat a célnyelven, 
hiszen ezen a nyelven foghíjasak és kialakulatlanok még nemcsak nyelvi, de 
kommunikációs készségei is. Az idegennyelv-oktatás viszont nem mondhat 
le ezekról az alapismeretekról, mert alapvetóek, mert a rápúlö ismeretek 
és készségek alapjául szolgálnak. 

Az Újságot olvasunk c. fejezet már a haladó nyelvtanulási fokozat szö- 
veganyagát tartalmazza. Ezek a szövegek tehát a szövegmúnek nevezett 
szövegszintbe tartoznak. A maga nemében mind tematikai, mind szerkeze-
ti és stilisztikai szempontból változatos és a közlés (az írásbeli és szóbeli 
közlés) szempontjából is gazdag ennek a szövegszintnek az anyaga. Ezeket 
a fejezetbeli szövegeket, rövid újsághíreket az érdekes történeteknek, újságí- 
rói olvasócsalogató leleményeknek, politikai tárgyú rövidhíreknek, múvelddési 
vonatkozású tudósításoknak, ismeretközlö írásoknak, békebeli katonaélettel 
kapcsolatos történeteknek, anekdotikus-irodalmias szövegeknek és sporthí- 
reknek minósíthetnénk. Magából a fölsorolásból is következik: a köznapi 
társalgások, beszélgetések témái ezek. Múfajukat tekintve rövidhírek, s e 
múfaj jegyeivel rendelkeznek. Szerkezetiiket tekintve mindhárom szerke- 
zeti egységiik összetettebb és terjedelmesebb is az elózó szövegek ezen ele- 
meinél, mint egészben véve maguknál a szövegeknél is. Bennnk tehát az 
igényesebb köznyelv, valamint a világunk összetettségére utaló mozzana- 
tok, összetettebb fogalmakat kifejezó szavak és mondatok jelennek meg. 
Tehát az iizenet ezekben a szövegekben már olyan tolmácsolásban, szer-
kesztésben és szóanyaggal formálódik meg, amely megbízhatóbb nyelvi és 
nyelven kíviili ismeretekre alapoz, így befogadásuk, megértésúk is elóisme- 
reteket tesz sziikségessé. 

Elsó szempontom a hagyományos mondatfelosztást, azaz a mondatok 
szerkezetek szerinti (egyszerú tó- és bóvített meg hiányos szerkezetri, vala- 
mint összetettek: mellérendelók és alárendelók) csoportjait kiilönítettem 
el. Második szempontom szerint a nyelvkönyv három fejezetében elófordu- 
ló mondatok szószámát veszem alapul a szövegszintek közötti knlönbségek 
kimutatásának céljából. 

A ragozástani témakörön belnl csak a névszói viszonyragozás tényállását 
vizsgálom a nyelvkönyv három fejezetében. De e ragok esetében, a jelen- 
tés-vizsgálatra emlékeztetó módon, itt is két kategóriát knlönítek el. A vi- 
szonyragok esetében alap- és járulékos funkciót kúlönböztetek meg. Az 
alapfunkció az adott toldalék legósibb és legtöbbször ma is legelterjedtebb 
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funkciója, míg járulékos funkciónak (elsödlegesnek, másod- vagy harmadla-
gosnak stb.) a késöbbi keletíí, esetleg ma is kialakulóban, gyökeresedöben 
lévö, avagy éppenséggel elavuló funkciót/funkciókat tekintem. E kérdésról 
részletesebben és konkrétabban: Bagi Ferenc: A -val, -vel (insztrumentali- 
szi-komitativuszi) formák oktatása a magyar mint környezetnyelv tanításá- 
ban. In: A Hungarológia Oktatása, 1989. III. évf. 5-6. sz. Nemzetközi Hun- 
garológiai Központ, Budapest, 68-77. old.) E vizsgálat során a viszonyra- 
gok alapfunkciójának azokat a funkciókat tekintem, amelyeket Tompa 
József is ilyenekként tart számon. 3  

A Hangtani gyakorlatok címet viselö fejezet nyelvkönyvbeli rendelteté- 
sét címében is kifejezi. Ugyanis annak érdekében, hogy a begyakorlásra-ej- 
téselsajátításra éppen aktuális beszédhangunk a tanuló számára minél 
könnyebben észrevehetö legyen a szöveg többi beszédhangja között az vagy 
a többi beszédhanghoz viszonyított arányszámával, gyakoribb elöfordulá-
sával, vagy még alliteráció által is ki van emelve. A szófúzérekben a begya- 
korlás szempontjából soros beszédhang szó eleji, szóvégi és hangzóközi 
helyzetben, a célmondatokban pedig rövid-hosszú párjával, esetleg vala- 
mely más, nehezebben érzékelhetö hanggal kontrasztálva jelenik meg. A 
mássalhangzók esetében a szófúzérek és célmondatok képezik azt az anya- 
got, amelyben az idótartamknlönbséget észlelheti a tanuló, ejtését pedig 
gyakorolhatja. Természetesen a legalapvetöbb írási és helyesírási tudniva- 
lókkal is e részben ismerkedik meg a tanuló. Az írás és olvasás múveletei- 
nek kezdési idöpontját az idegennyelv-oktatási iskolák egymástól eltéröen 
határozzák meg. Ennek kapcsán itt annyi jegyzendö meg, hogy ezekre a 
múveletekre (elöbb az írásra, majd az olvasásra) akkor már sziikséges át- 
térni, amikor a beszédhang-érzékelés és annak ejtése elörehaladottabb fá- 
zisban van, s amikorra már a puszta mondogatás kezd unalmassá és fárasz- 
tóbbá válni. Az ejtés, írás, olvasás és értés (szövegértés, közlésértés) kész-
ségeinek kialakítása és fejlesztése természetesen nem zárul le ezzel az elsó 
fejezettel, a továbbfejlödés más nyelvelsajátítási részteriileteken is biztosít- 
va van. 

A szövegszintek szöveganyagai nemcsak szövegtani sajátosságaik alap- 
ján rétegezödnek, hanem kisebb nyelvi egységeik szintjén is, azaz, az alá- 
rendelt nyelvi részek is alakító-jellemzö erövel hatnak a szövegszintek sajá- 
tosságainak kialakításában. Ez gyakorlatilag is kihasználható az idegen- 
nyelv-oktatási fokozatok nyelvi-nyelvtani anyagának megválasztásakor, de 
maguknak a fokozatoknak a meghatározásakor, vagy árnyalásakor is, az 
oktatásban pedig a fokozatosság elvének gyakorlati érvényesítésekor. 
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INTERDEPENDENCE OF TEXTUAL LEVELS AND LEVELS 
OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING APPLIED IN A 

TEXTBOOK 

Ferenc Bagi 

This paper analyzes a textbóok intended for learners of foreign langua- 
ges applying a new concept of teaching foreign languages. The author of 
the textbook bases his concept on bringing into concord László Deme's tex- 
tual level categories (text, textual output, literary textual output, poetic tex- 
tual output) with the levels of foreign language teaching. In his conception 
the four textual levels correspond to the four levels of teaching (beginner, 
pre-intermediate, intermediate, advanced), and on each level of teaching, 
texts of corresponding levels can be used. The textbook was written for be-
ginners and pre-intermediate students, therefore it included texts of the 
first two levels. The author of this paper analyzes them on textual, syntactic 
morphological, semantic, phonetic and phonological levels. 
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HOMONÍMIÁK ÁCS KÁROLY KÖLTÉSZETÉBEN  

CSEH MÁRTA  

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék  

Ennek a dolgozatnak a megírásában sok tekintetben segítségemre  
volt RÁCZ Endrének A homonimák szépirodalmi elöfordulásairól címú  
tanulmánya. (Forráshelye: Tanultn3nyok a mai magyar nyelv szókészletta-  
na és jelentés tana köréböl. Tankönyvkiadó, Bp.,1980,157-206. A további-  
akban rendszerint RÁCZ, 1980 jelzéssel hivatkozom rá.) Ennek a tanul-  
mánynak a szellemét szeretném a rnagam nninkájára nézve is többé-kevés-  
bé érvényesnek hinni.  

Példaanyagom Ács Károly verseiböl való. A következö kötetekböl: Ács  
Károly összes versei. Forum, 1988; Ráklépésben. Forum—Családi Kör,  
1995. A példák és az anyag csoportosítása a lehetöségek szerint a fönt em-  
lített Rácz Endre-tanuln.mány rendjét követi: elöbb a szótári homonímia  
eseteit veszem sorra, azután a nyelvtani homonímiával foglalkozom majd.  

Lexikális (szótári) homonímiának a lexémák (szótári szavak) között  
fönálló homonímiát nevezem. Itt nenlcsak a töszavak — KÁROLY Sándor  
szerint (1. KÁROLY, 1970:80) „két morfo.lógiailag tagolatlan jel" — alaki  
egybevágósá~át értem alatta, .(pl. égl  ige — ég ý  fönév; (ll1  ige — áll2  fönév; 
hatl  ige — ha számnév; lról  'csapadé k' fönév — hó 2  'hónap' fönév — hó 3  in-  
dulatszó; görvgl  ige — görög2  fönév és melléknév), hanem a morfológiailag —  
egyrészt vagy mindkét részröl — tagolható szótári szavak homonímiáját is.  
Közöttiik is elöfordulhatnak töszavak is., cle lehetnek képzett és összetett  
szavak is. Pl. hcíló 1  fönév — háló2  melléknévi igenév és fönév; megirzt l  igekö-  
tös ige — megint2  határozószó; vúgat t  ige -- vágat' fönév; faló l  fönév —faló 2  
melléknévi .igenév stb:). E példákat (és még másokat is) 1. bövebben  
RÁCZ,1980:158,188kk, MMNy.:536.  

Ács Károlytól elöször cgy olyan példái idézek, amelyet az jellemez, hogy  
a szókészletben egy másikkal azonos alakúnak tekinthetö szó csak egyszer  
jelenik meg benne, a jelentése tekintetében azonban ez a szó komplex mó-
don viselkedik: „Fölötte gyííl a sárga hab" ,(Sárga idill). A gyúl szóban,  
amelyröl (egyrészt) elmaradt az ikes igék jellegzetes toldaléka, szétválaszt-  
hatatlanul benne van a'halrnozódik' és (átvitt értelemben) a'gennyesedik'  
jelentése is, és ez tartalmi-formai gazdagodására szolgál a versnek.  
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Az ösz hangsor homonim voltára a magyar költészetböl több szép példá- 
ra is emlékezhettink. Például Arany Jánostól, a Toldi estéjéböl: 

Öszbe csavarodott a természet feje, 
Dérré vált a harmat, hull a fák levele. 

Vagy Petófi Sándortól a Szeptember végén címíí vers alábbi sorai: 
Még ifjú szivemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet, 
De íme sötét hajam öszbe vegynl már, 
A tél dere már megnté fejemet. 

Acs Károlyt ebben az összefiiggésben a Hulló levelek és ziimmögð sza- 
vak címú verse révén lehet említeni: 

Szép lenne, hogyha minden így maradna: 
az orrban fanyar öszi illatok, 
a légben hulló öszi levelek, 
a szívben öszi znmmögó szavak... 
Szép lenne múlni s megmaradni ösznek. 

Acs Károly verseiben találunk példákat arra is, hogy mindkét homonim 
szó megjelenik a szövegben: „Sokan eskiidtek: a keznnkben van már! /Igen: 
miénk, és: igen érthetð" (Keresni kell). Az elsð esetben mondat értékú ál- 
lítószó, a másodikban határozó az igen. „Elóhalásznám, / de rossz halász a 
szem, (...) Inkább ne mondják / versemre: de szép!" (Keresések); „az elme 
zilált / kerítése tán véd még, / de az ösztönök súlya / s a méz-szavak varázsa 
/ mélységbe húz s a pokol / szikláit mind rám rázza. / De jó volna: nyugod-
tan, békés aggok eszével / leszámolni örökre / az élet nehezéveP' (Tépeld- 
dó). A de a fönti két idézetben egyszer-egyszer kötöszó és indulatszó. „Vé- 
gúl egy lesz az egész. / De felhök foltja fal belénk: a káosz, / mely torz kanyar 
egy újabb éjszakához" (Reggeli bánatesö). Az egy elöször számnév, másod- 
szor névelö. És íme egy, a köznyelvböl szinte változatlan formában átvett 
kifejezésforma a Tanács újságolvasóknak címú versböl: „mit ír ma az az új- 
ság". Névmás és névelö itt az egymás mellett megjelnö két az. 

3. Az ilyen homonim (vagy potenciálisan homonim) lexémák közötti 
azonos alakúság minöségében megváltozik, ha ezek a szavak (ha tehetik) 
jelet vagy ragot vesznek föl, s jeles, ragos alakban válnak egy másik szóval 
azonos alakúvá. Ilyenkor már nyelvtani homonímiáról szokott beszélni a 
szakirodalom. A homonímiának arról a típusáról, amely pl. a várunk birto- 
kos személyjeles vár fönév és a várunk személyragos igealak, illetve az égnek 
határozóragos fönév és az égnek személyragos igealak között fönnáll, vagyis 
a„nem szótári alakok", azaz „a jelezett vagy ragozott szóalakok" között 
föllépö azonos alakúságról RACZ Endre megjegyzi: „a nyelvtani múszó 
használata a jelezett vagy ragozott szóalakok homonímiájának a megjelölé- 
sére hagyományosnak tekinthetö, bár némileg zavaró" (RÁCZ,1980:159). 
A zavart okozhatja az is, hogy a képzett (de jel- és/vagy ragtalan) szavak, to- 
vábbá a töszó és a képzett (de jel- és/vagy ragtalan) szó között fönnálló ho- 
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monímia esetei is idetartozóaknak érezhetök. Az ilyenek, mint: vágatl  
(vág+ at) ige és vágat2  (vág+ at) fönév; hálól  'rácsszerúen lyukacsos szöve- 
dékböl készúlt eszköz', pl. halászháló, hajháló és háló2  (hál+ó) 'hálószoba'; 
faló l  'fából késznit ló' és faló2  (fal+ó) igei származék. A jelezetlen, rago- 
zatlan szavak esetében azonban helyesebb lexikális (szótári) homonímiáról 
beszélni, akár töszavakról, akár képzett vagy összetett szavakról legyen is 
szó, hiszen a töszavak mellett a képzett szavak és az összetett szavak is le- 
xémaszintú nyelvi egységek. 

Zavart okozó lehet továbbá az is, hogy a nyelvtani homonímia kifejezés 
alatt érthetö más is, nemcsak s z ó a 1 a k o k közti alaki azonosság. Töb- 
bek között az ún. szintaktikai homonímia is, vagyis az a jelenség, amelyet a 
szónál nagyobb nyelvi egységek, mondjuk szószerkezetek vagy mondatok 
között tapasztalunk. RACZ Endre az apa szeretete szerkezeten mutatja be 
ezt a jelenséget idézett tanulmányában. Ez a kifejezés genitivus subjectivu- 
sos szerkezet éppúgy lehet, mint genitivus objectivus. 

Lássunk egy példát Ács Károlytól is a szintaktikai homonímiára! 
raknék nagy házakat, 

melyekben gondolatként cikázó lift szalad; 
(Munka) 

A gondolatként módhatározó — ragos fönév — determinánsa lehet a sza- 
lad állítmánynak is, de annak a melléknévi igenévvel kifejezett jelzönek is, 
amely közvetlennl az alanynak van alárendelve. Azaz a gondolatként cikázó 
lift és agondolatkéntszalad szerkezet tagjaként is értelmezhetö. Csak a gon- 
dolatritmus és a vers lnktetése teszi ezt a második lehetöséget valószínúb-
bé. 

4. A szóalakok közti (azaz a nyelvtani) homonímiát Ács Károly versei- 
ben a következö példákon mutatom be itt: 

Csöpp, kicsi felhö, merre vesztél el? 
Ösöd, a tenger, várja a sírt. 
— Belém a múlás bánatot bélel, 
s azt szeretem, aki várt s aki sírt. 

(Az idók érkezése) 

Az elsó sírt szóalak tárgyragos fönév, a második a múlt idö jelével tolda- 
lékolt ige. 

A Hogy meghalhassak címíí versben az értem szó homonim használatát 
tapasztalhatjuk: „Értem Én: / vár rám a múlt, mával kínoz, szeret." És a be-
fejezö mondatban: „S aztán, örök perc, aztán jöjj el értem". Elöször az ért 
ige személyragos alakjával van dolgunk, másodjára pedig az ezzel azonos 
alakú személyragos határozószóval. (A zárt é hangot ejtök beszédében ez a 
kétféle értem nem valóságosan homonim, hanem ún. h o m o g r á f, azo- 
nos módon írott szóalak: igeként értém — zárt é-vel — , határozószóként értem 
— nyílt e-vel.) 
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'Elért, megélt' és 'megérett' jelentése is elfogadható az ért befejezett 
melléknévi igenévnek. Ez az igenév az ér'elér, odaér valahová', de az'éret- 
té válik' jelentésú érik ige származéka is lehet. Az alábbi helyzetben is: „És 
éjszaka, az ért magány / óráján etetjúk, mint madarat (a lidércet)" (Rögök 
vallanak). A szem fönév határozóragos alakja és a szóhasadás révén ettöl 
funkcionálisan elknlöniilt határozószó is lehet a szembe szó a következö 
verssorban: „Ház és remény hamvából szembe pattan / a szikra, könnyet 
old" (Új koszorú). A kontextus sugallja ugyan az eredetibb, az elsödleges, 
a konkrétabb, azaz a fönévi értékú szóhasználatot (a szikra könnyet old), 
de nem zárja ki a határozószói értelmezést sem'valakinek az arca, az eliilsó 
oldala felé' jelentésben. 

„Sajátos fesziiltséget" emleget RÁCZ Endre A magyar ugaron címú 
Ady-vers alábbi sorai kapcsán: „Csönd van. A dudva, a muhar, / A gaz le- 
húz, altat, befed..." (i. m., 180). A„fesziiltség" forrása az, hogy a kiemelt 
igék tranzitív és intranzitív használatúak is lehetnek, ragozásmódjuk, szö- 
vegbeli alakjuk mindkét értelmezést lehetövé teszi. Ugyanez a kettösség fe-
dezhetö föl bizonyos helyeken Ács Károly szóhasználatában, fogalmazás- 
módjában is; azaz: általános, határozatlan, de konkrét, egyes szám elsó sze- 
mélyíí tárgyra való irányulásról is szó lehet. Pl.: „mert vége már a kornak, 
mikor mérgek / ámyékoltak, s tompa ezredévek" (Rögök vallanak); „Ma- 
dár, hintázz csak ágadon; / hallgass, helyetted csattogok / majd én" (Elsð 
rondel). Míg a következö idézet abban tér el a föntiektöl, hogy utólag, a vá- 
rok igealak révén, egyértelmíísíthetö a kétséges szegmentum, a vártam ige- 
alak jellege: „Eddig vártam, tovább nem várok" (Szakítottam): vagyis itt ál- 
talános, határozatlan tárgya van a mondatnak. 

4. Ács Károly verseiben a nyelvtani homonímiának több típusa is elöfor- 
dul. Vegyes típusú homonímiának is nevezik az azonosalakúságot — vö. 
RÁCZ, 1980:161. — akkor, ha egy szótári szónak alapalakjában azonos az 
alakja, mint egy másiké, ha valamilyen jellel, raggal bövúlt. PI.: röppent 
(múveltetö ige szótári alapalakban vagy a röppen ige múlt idöben); vért 
('páncél' és a vér fönév tárgyragos alakja). Igealak és igenév is lehetne — az 
alakja szerint — a következö versrészlet kiemelt szava: 

Titkos hatalmak, most világra tártak, 
veszélyes fegyver visszafelé siil 
a gyakorlatlan, rossz vadász kezében. 

(Figyelmeztetés) 

Ez a versrészlet, ami a homonímiából eredö kettösértelmúséget illeti, 
Petðfi Sándornak Az Alföld címú verséböl a sokat vitatott sorokat juttatja 
esznnkbe: „Börtönéból szabadult sas lelkem, / ha a rónák végtelenjét lá- 
tom." (Az ehhez fúzódð elemzésekröl, értelmezési lehetöségekröl 1. 
RÁCZ,1980:170) 

Olvashatunk Acs Károlytól olyan gondolatokat is, amelyeknek kifejezé- 
sében a homonimapár mindkét tagja „részt vesz": „Harcod még nem ért / 
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véget: húz a vért / (...) / Mért izzadtál vért / másért, magadért" (Kérdések, 
végiil). A Hogy meghalhassak címú versben pedig: „Hiába múlt fölöttem, ó, 
a múlt". Ennek a versnek a kezdösora kétszeres, két kiilönböz(í funkciójú 
múlt-at mutat meg: az elsó igealak, a múlik, elmúlik ige múlt idöben, a má- 
sodik: fönév. (Az alábbiakban pedig még másként is elöfordul majd ez a 
szó: a maga elsódleges, befejezett melléknévi igenévi minöségében, jelzói 
funkcióban.) A vers további szövegéból a következö sorokra — és benniik 
legföképpen az él szóra és knlönbözð származékaira — hívnám föl a figyel- 
met: 

Jaj, jaj, fog az élet! 
Él minden élt reményem régi harcon, 
Él minden múlt mosoly, köviilt ígéret; 
emlékek fészke, éld holt vagyok. 
Halál, halál, hogy is halhatnék véled? 
a múltam él, — jövóm halált ragyog. 
Ó, emlékek: sorsom, reményem, éltem: 
hogy meghalhassak én is, haljatok... 

Láthatjuk: a Hogy meghalhassak címú költeményben is megtaláljuk a 
homonímiának azt a típusát, amely a múlt idejú igealakok és a befejezett 
melléknévi igenevek között áll fönn. Az említett homonímiatípus ebben a 
versben nem önmagában, hanem egy komplex költöi eszközrendszer egyik 
mozzanataként jelenik meg: a múlt és a jövö, az élet és a halál fogalmi és 
szemantikailag is erösen hangsúlyos szembeállításának kifejezését célozva, 
segítve. Ha talán nem nevezhetök is a vers kulcsszavainak ezek a homoním 
szóalakok, de a homonímiából, továbbá ismétlðdésnkbál adódóan, és mert 
szembenálló jelentésííek (antonimák) is bizonyos értelemben, olyan szavai 
ezek a versnek, amelyek magukra irányítják a figyelmet. Aligha hihetjiik, 
hogy a költói szándéktól fúggetlenúl. 

HOMONYMS IN ÁCS KÁROLY'S POEMS 

Márta Cseh 

Several types of homonyms are recognized in grammar. The most fre- 
quently mentioned two are the lexical and grammatical homonyms. This 
paper deals with homonyms in Károly Ács's poems. Beside the above men- 
tioned types it also gives examples of syntactic homonymy and the so called 
mixed type of homonymy as well. 

111 



ETO: 801.313.2( =81):809.451.1.(042.3) 	 CONFERENCE PAPER 

A XVIII—XIX. SZÁZADI TEMERINI NÉVANYAG SZLÁV 
EREDETÚ CSALÁDNEVEINEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRÖL 

CSORBA BÉLA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Kollégák! 
Egy éwel ezelött egy hasonló tudományos értekezleten már volt alkal- 

mam szólni a dél-bácskai Temerin szlovák eredetú családneveinek kérdé- 
séról. Akkori elóadásom egyrészt alapvetöen szemantikai jellegú volt, más- 
részt idóben egy a mai témámnál jóval nagyobb periódust ölelt át, hiszen ki-
terjedt a XX. századi névanyagra is. 

Mai elóadásom annyiban más, hogy példaanyagában szigorúan a 18. 
század végi és a múlt századi adatokra (bérmálási anyakönyvekre) hagyat-
kozik, másrészt témáját tekintve nem korlátozódik kizárólag a szlovák név- 
anyagra, hanem figyelembe veszi a többi szláv nyelvú adatot is, harmad-
részt pedig elsósorban alaktani szempontokat vesz tekintetbe. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy dolgozatom néprajzi, hely- és telepítéstör-
téneti kutatásaim melléktermékeként sztiletett meg, tehát akként értelme-
zendö. 

Ismeretes, hogy a XVIII—XIX. századi újratelepítések Magyarország 
déli vármegyéiben nagyarányú népmozgást indítottak meg. A szervezetten 
s nagy tömegben érkezó új telepesek általában továbbra is megtartották 
nyelvnket, kultúrájukat, nemzetiségiiket. Évtizedeken át egymás mellett ta- 
láljuk a szerb, a magyar, a német, a szlovák vagy a bunyevác telephelyeket, 
s ez a szines etnikai mozaik csak 1944 után kezd elsziirkiilni a ki- és betele- 
pítések és egyéb atrocitások hatására. 

Az etnikai tarkaság és a nagyjából kiegyensúlyozott nemzetiségi ará- 
nyok, valamint az a tény, hogy egészen a XX. századig tájunkon ismeretlen 
volt az eröszakos asszimilációra törekvés politikája, lényegében biztosította 
valamennyi itt élö nemzetrész és etnikum többnyire háborítatlan fejlödését 
és fennmaradását. 
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Természetesen a fennmaradás nem jelentett elszigeteltséget. A kúlön- 
bözó nemzeti közösségekhez, kultúrákhoz, nyelvekhez és vallásokhoz tar- 
tozó közösségek, családok és individuumok között eleven kapcsolatok ala- 
kultak ki, beleértve ebbe nemegyszer a rokoni szálak sokszínú összeszövó- 
dését is. 

A képzelet tehát nem egyszerúsíthet8le etnikai és nyelvi szigetek és szi- 
getcsoportok egyszerú egymásmellettiségére. Egy-egy bácskai magyar, né- 
met vagy horvát faluban nem kizárólag magyarok, németek vagy horvátok 
éltek már a XVIII—XIX. század fordulóján sem. Részben a telepítéspoliti- 
ka irányítóinak szándéka folytán, részben pedig azért, mivel a telepesek egy 
része egyenként vagy kisebb csoportokban szállingózott erre a tájra, s az 
anyakönyvi bejegyzések során olykor többször is lakhelyet, telepnlést vál- 
toztatott, s mindez nemegyszer még nevének megváltoztatásával is egyútt 
járt. Az ö késdbbi nemzetiségi hovatartozásukat ennélfogva nem a szárma-
zás kínálta hagyomány, hanem a befogadó közeg (vagyis a többség) nyelvi, 
nemzeti, kulturális hovatartozása döntötte el elsösorban. Helyesen állapít- 
ja meg Bárth János, az Alföld újranépesedésének kitíínö kutatója: 

„A XVIII. század elsó felében az ilyenfajta nyitottságot, a nemzetiségi 
fejlödés alternatív lehetöségét nagymértékben elösegíthette, hogy sok tele- 
pnlö valószínííleg eleve kétnyelvú volt. Knlönösen jellemezhette ez a felföl- 
di vármegyék népét. (...) Következésképp bármilyen szlovák névvel és szlo- 
vák nyelvtudással érkezett is valaki az Alföldre, ha ott magyar többségú 
környezetbe vagy magyar egyéniségek által befolyásolt parasztközösségbe 
keriilt, rendszeresen a korábban is ismert magyar nyelvet használta, szlovák 
nyelvismerete pedig jóformán passzív nyelvtudássá csökevényesedett, míg- 
nem utódaival már kihalt." (BARTH, 94.) 

Lényegében hasonló folyamat játszódott le a Temerinbe kernit szlová- 
kokkal is. Róluk MindszenthyAntal már 1831-ben azt írta, hogy ,,... a most 
élö méltóságos grófok atyjuk (...) a Jászságból, Pest vármegyéböl magyaro-
kat szállított (...) s némely tótokat is, akik azonban már megmagyarosod- 
nak." (CSORBA, 18.) 

Ennek szemléltetésére jegyezziik meg, hogy 1890-ben, vagyis száztíz év- 
vel Temerin újratelepítésének kezdetét követöen a mezöváros szlovák la- 
kóinak száma mindössze kilenc fö volt. Ezzel szemben az 1824-es anya- 
könyvben több mint százhetven, az 1839-esben mintegy kettöszáztíz szlo- 
vák családnevíí bérmálkozó adataira bukkanhatunk. A múlt század elején 
az összes bejegyzettek 9-10 százaléka viselt tehát szlovák nevet, ami viszont 
már ekkor sem jelentette azt, hogy valamennyien szlovákok lettek volna. 

A szlovák nevek mellett a szláv eredetú családnevek körén belúl elökelö 
helyet foglalnak el a délszláv vezetéknevek. Katolikus délszláv etnikum 
szervezett letelepítésérlíl nincs adatunk, s teljesen valószínútlen, hogy az 
adott idöszakban arra sor keriilt volna. Az 1793-as (tehát a legrégebbi) 
anyakönyv 213 adata között összesen három délszláv családnevet (Ivanics, 
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Bukovics, Bablovics) találunk, melyekhez a késóbbi jegyzékekben újabb 
nevek társultak. Többnyire származásra utaló nevekról van szó, melyek 
egyrészt jelezhetik az etnikai vagy a helyi eredetet (pl. Szkotovics, Buko- 
vics), másrészt — és többnyire ezzel a típussal találkozunk — az apa, a család-
fö illetve a nemzetségfó nevéböl lettek képezve. Pogánykori, keresztény és 
iszlám nevekböl továbbképzett formákkal egyaránt találkozhatunk. 

Szlovák családnevek 
KNIEZSA István mutatott rá, hogy a szlovák névképzésben kiilönösen 

nagy szerep jutott a kiilönféle kicsinyító formuláknak. Ilyen módon képzett 
családnevet — mint azt alább majd látjuk — bóven találunk a temerini anyag- 
ban is. De természetesen más típusú képzök is bóven akadnak. 

-ka/-cska : Matuska, Paliska 
Mindkettö személynévböl képzett családnév. 
Formailag ugyanezt a képzót találjuk kiilönbözó közszói eredetíí nében 

is. Pl. Kocsicska (kismacska), Kakucska (kakuk), Pecsenka (májacska), Ze- 
lenka (zöld galóca), Kalácska (ácsolóbárd), Kafka (csóka). Ez utóbbi cseh 
eredetú név is lehet. 

-ko : Moisko, Lacko, Hantalko, Hanczko 
Funkciója ugyanaz, mint az elóbbinek, vagyis személynévhez járuló ki- 

csinyítóképzó. 
Figyelmet érdemlö változatok még: Fuszko, Urasko (itt a tó vaiószínúleg 

magyar). De arra is van példa, hogy a -ko telepiilésnévhez járulva alkosson 
családnevet: Zavar+ko = Zavarkó. (Zavar — telepiilés Nagyszombat kör- 
nyékén.) De ugyanezt a toldalékot találjuk Szászország szlovák nevében is: 
Szaszko, amely ebben a formában ismert temerini családnév is. 

-ik : Mihalik Gálik Petrik Gyurik 
Hímnemú kicsinyítöképzö, férfinevekhez járul. 
-ek : Martinek 
Funkciója hasonló az elóbbihez. Lényegében a Bracsek (öcsi) család- 

névben is ezt ismerhetjnk fel. 
-k képzö összetett alakváltozatai (-ik, -csák/-csek/-csik): Drozdik Szvin- 

csek/Szvincsák Bukovcsik, Holcsik, Kremencsik, Sztuchlik Bedlik Kaslik 
A Homyik-ban a -k fónévképzó a hora (hegy) melléknevesített alakjá- 

hoz — horny — j árul. Jelentése: hegyi, felvidéki. 
-ác/-ec : Jakubec, Mihovetz 
Eredetet, származást kifejezó képzó. A fenti két példában a Jakub és a 

Miho férfinév továbbképzett alakváltozatai. De helynévhez is járulhat: 
Temovác — Trnava (Nagyszombat), értsd: nagyszombati 
Miavec — Miava szlovák falu nevéböl, értsd: miavai 
Oravec — Orava (Árva), értsd: árvai. 
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Esetleg a Koperec is ebbe a típusba tartozik, de nem bizonyítható. (Cse- 
hiil a koberec szönyeget jelent!) 

Hasonló hangalakú toldalék közönséges névszóképzóként is elófordul 
szlovák családnevekben: Klinec (szög), Kohanec (mécses, bányalámpás). Ez 
utóbbira, hasonló jelentéssel, észak-magyarországi nyelvjárási adatok is 
vannak. 

-ák : Gyuráki (Gyurák) 
Személynévhez járuló ngyítóképz6. 
Az -ák toldalék egyéb megjelenési formái: Novák (újonc), Szilák (erós), 

Szlimák (csiga), Kamenyák (kökorsó), Csernyák (csipkemadár), Krustjak. 
Bizonyára itt a helye a Tancsóknak is. Knlön figyelmet érdemel a Kurtzina 
(1793) — jelentése: csibehús — , mely a késðbbiekben Kurcsinák Kurcinák 
formában él tovább, napjainkig. 

Az -ák helynévi eredetú, származásra utaló nevek képzésére is alkal- 
mas. (Nagyobb kiterjedésíí helyek, tájak, vidékek, országok esetében.) Pl. 
Horák (felvidéki), Cseszák (csehországi). 

ják—Hornyák (hora — horny — horny+jak) Jelentése: felvidéki. 
-ski — KNIEZSA István szerint a szerbhorvát és a szlovén nyelv kivéte- 

lével valamennyi szláv nyelvben elðforduló, helynévi eredetre, származásra 
utaló képzó. 

Egészen bizonyosan szlovák eredetú a Kosicki (Košice+ski), jelentése: 
kassai, az Oroszki (1808), melyet valószínúleg Gyöngyösoroszi nevébðl ké-
peztek, a Medvecki, Medvedze Arva vármegyei falu nevébðl, a Lehocki (le-
hotai), valamint a Milinszki. Ez utóbbi egy Pozsony megyéból Temerinbe 
keriilt kisnemesi család vezetékneveként a múlt században Milinski, Mi- 
lintzky, Miliczky formában is elöfordult. Talán Nyitramalomszeg szlovák 
nevébðl (Mlinsky Sek) származtatható. 

Változatos ortográfiával jelentkezik a napjainkban Zakinszki-ként él6 
családnév: Zakintzky (1793), Zafinsky (1793), Szakinczy (1793), Zakincki 
(1808). Valószínúleg lengyel családnév Zaklikov lengyelországi (lublini já- 
rás) falu nevéböl. 

Egyelöre értelmezhetetlen adatunk is van: Bolovitzky. 
-án/-ján : Povázsán (Vág menti) 
Teriileti hovatartozást, származást kifejezd képzó. 
-ár : Gombár (gombkötö) 

Délszláv családnevek 

A temerini névanyagban talált délszláv eredetú cspládnevek túlnyomó-
részt személynevek származékai. Mindössze néhány kivétel akad: Gavran 
(holló), kúlsð tulajdonság (pl. hajszín) alapján adott név, de esetleg tote-
misztikus nemzetségnév is lehet; Ribár (halász) — a délszláv mellett más 
szláv nyelvból is származtatható, többek között a szlovákból is. 
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A személynévi eredetú családnevek többnyire az -i ć/-ević, -ović  tolda- 
lékkai ellátott formák magyar ortográfia szerint jegyzett változataiként for- 
dulnak eló. 

Ivanics (1793) = Ivan+ić  
Punyits (1808) = A Puniša származéka 
Gumics (1808) = Živko 1VIANDIĆ  Gunić-ként jegyzi, de Gumo, Guno, 

Gunin alakváltozatait is említi. Bizonyára a Dragun, Dragutin férfinév Gu- 
no/Guna becézett formájának származéka. 

Aladics = A török közvetítéssel a szerbhorvátba keriilt arab Aladin név 
becézett formájának, az Alada-nak a származéka. 

Zsivotics/Zsivotity (1808) = A Života férfinév származéka. 
Majtics = A Majta származéka, amely mind a Marko-ra, mind a Mak- 

sim-ra visszavezethetó. 
Patatics (1808) = A XVII. században divatos Patricius férfinév Pata 

majd Patača változatának származéka. 
Rápity = A latin Raphaelis becézett formájának, a Rapo-nak a szárma- 

zéka. 
Ferketics = A magyar Ferenc becézett formájának, a Ferkének a szár- 

mazéka. 
Skotovics (1808), ma: Szkotovics = Minden bizonnyal az etnikai eredet- 

re utaló név. Sem MANDIĆ, sem SEKULIĆ  nem ismeri. 
Stephanovits (1824) = a Stefan/Stevan férfinévbói. 
Bukovics (1793) = Származásra utaló, helynévi eredetú elnevezés. 

MANDIĆ  szerint a horvátországi Bukov Do és Bukov Vrh, vagy a bosznia- 
hercegovinai Bukova Gora illetve Bukova Greda lehet az a toponímia, 
amelyból a családnév származtatható. 

Rogovits (1808) = Az ósi Rogouh férfinévböl és a Roga nöi névból egya- 
rántlevezethetó. 

Martinkovits (1808) = A Martin kicsinyítóképzós formájából (Martin- 
ko). 

Bedekovics = A Benedictus (Benedek) XVI. századi változatából (Be-
da-Bedo) nyert családnév. 

Boskovics/Bocslcovics/Bocskovity = A Boško férfinévböl. 
Dujrnovics = Eredetét tekintve egy latin férfinévre, a Domnius-ra vezet- 

hetó vissza. Ez a név a szláv lakosság körében Dujam-ként honosodott 
meg. Becézö alakja: Dujmo. A Dujmovicsokat Temerinben napjainkban is 
Dujmó-knak hívja a magyar lakosság. 

Evetovics = 1VIAIVDIC az Evo/Eve férfinév Evet alakváltozatából szár- 
maztatja, amely név talán a germán Evald-ra vagy a görög Evariszosz-ra ve- 
zethetó vissza. 

Gabrovics = Szegeden már 1694-ben feljegyezték. A Gavro/Gabro fér- 
finévból. 

Jankovics = A Janko férfinévböl. 
Pejákovics = A Petar férfinév becézett formájából, a Pejá-ból. 

116 



Szkenderovics = A török eredetú Skender/Iskender származéka. Végsó 
soron a görög Alexandroszra vezethetjiik vissza. 

Kmetovics = A paraszt, jobbágy, falusi kenéz jelentésú kmet szóból. 
Kovácsevics = A kovač  (kovács) foglalkozásnévböl. 
Bablovics (1793) = Magyarázata bizonytalan. Esetleg a Pavlovics elírá- 

sa? 
Vajaskovits (1808) = Bizonytalan eredet(i. A szótó talán magyar erede- 

tíí foglalkozásnév. 
Az anyagban más végzödésú családneveket is találunk: 
Ikotin = Az Iko férfinév becézett formájából, az Ikotá-ból. Végsö soron 

az Ilijára vagy az Ivanra vezethet6 vissza. 
Patarica = A latin Patricius férfinév szláv Pata ill. Patar változatának 

származéka, de levezethetó a patarénus jelentésúpatara szóból is. 
Sztankó = A Stanimir férfinév kicsinyítóképzós alakja, egyúttal család- 

név is. 
Vitko = Bizonnyal a Vitomir férfinév kicsinyítðképzðs formája. Egyben 

vezetéknév. 
Igrácski = A szótó alapján (igra č  = játékos), táncos) akár délszláv ere- 

detíí név is lehet. Ennek ellentmondani látszik a -ski toldalék. Macedón? 
Mindenesetre sem MANDIĆ, sem SEKULIĆ  nem tud róla. 
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ON QUESTIONS OF FAMILY NAMES OF SLAVIC ORIGIN 
IN TEMERIN, IN MATERIAL DATING FROM THE 

EIGHTEENTH AND NINETEENTH CENTURY 

Béla Csorba 

The author referring to the Temerin registers of birth, marriages and 
deaths from the end of the eighteenth and the nineteenth century, exa- 
mines, primarily from a morphological point of view, family names of Slavic 
origin (Slovak and South Slav). 
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MONDATSZERKEZETI SAJÁTOSSÁGOK PILINSZKY 
JÁNOS KÖLTÖI NYELVÉBEN 

A HIÁNYOS SZERKEZETÚ MONDATOK 

DANYI MAGDOLNA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

0.1. Pilinszky János költói nyelvében, kiilönösen a Szálkák kötettel kez- 
dódó ún. kései költészetének „rövid verseiben", a hiányos szerkezetú mon- 
datok jelenléte olyannyira szembetúnó, hogy más mondatalkotási sajátos- 
ságokkal egyiitt költói nyelve egyik meghatározó jegyeként, gyakran a vers- 
nyelvi kompozíció szervezóelveként nevezhetjúk meg. 

0.2. Amikor a hiányos szerkezetú, más kifejezéssel az elliptikus monda- 
tok nyelvi-szerkezeti jellemzóit vizsgálom Pilinszky János költói nyelvében, 
kiindulópontként természetesen a normatív magyar nyelvtan megállapítá- 
sait használom (konkrétan: A mai magyar nyelv rendszere akadémiai Leíró 
nyelvtan 2. Mondattan kötetét) 1, elóre jelzem azonban, hogy szemléletem 
eltér a normatív leíró nyelvtan szemléletétól. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a MMNyR megállapításai meg- 
kerúlhetöek lennének. A hiányos szerkezetú mondatok, olvassuk, olyan 
mondatok, amelyekben szerkezetileg hiányzik az egyik vagy a másik, vagy 
akár mind a két fómondatrész. (...) A) Vannak olyan mondatok, amelyek- 
ból hiányzik ugyan az alany, vagy az állítmány, vagy akár mindkettó, de a 
beszéló és a hallgató (az író és az olvasó) pontosan tudja, hogy mi az alany 
és mi az állítmány, ami hiányzik; gondolatban ezeket hozzá is érti, ezekkel 
ki is egészíti a hiányos szerkezetú mondatot. Ezek a pontosan kiegészíthetó 
hiányos mondatok. Például: (Hol jártál?) A kertben. (...) B) Vannak olyan 
mondatok, amelyek nem egészíthetók ki pontosan, mert sem a beszélö 
(író), sem a hallgató (olvasó) szempontjából nem fontos, hogy miképp lehet 
kiegészíteni óket. (...) Az ilyen mondatokatpontosan ki nem egészíthetó vagy 
pontosan nem tagolható hiányos mondatoknak nevezhetjiik. Például: „Két 
feketét!" (A pincérnek szólunk.) (...) C) A mondatoknak egy harmadik cso- 
portjába olyan szavak tartoznak, amelyek önmagukban alkotnak mondatot, 
valamilyen indulatot vagy felhívást, felszólítást fejeznek ki, s ezen az érzés- 
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kifejezð vagy felhívó szerepnkön kíviil önmagukban semmilyen közlést 
nem tartalmaznak más jelentésiik ebben az alkalmazásban nincs. Az ilyen 
mondatokat tagolatlan mondatoknak vagy szómondatoknak nevezznk. Ide 
elsósorban az indulatszók tartoznak („Oh!"; „Jaj!"), továbá a megszólítá- 
sok („Péter!"; „Gyerekek! ")? (A kiemelések mindenntt a MMNyR szerzð- 
itöl) 

0.3. E terjedelmes idézést azért tartottam sznkségesnek, hogy pontosab- 
ban érzékeltethessem azokat az alapvetó knlönbségeket, amelyek az álta- 
lam érvényesített megközelítés alapját képezik. E knlönbségeket a magyar 
nyelvészeti szakirodalomban a legpregnánsabban talán Berrár Jolán fogal- 
mazta meg3, aki egyrészt knlönbséget tett a mondattanilag hiányos szerkeze- 
tíí és a szintaktikailag hiányos szerkezetíí elliptikus mondatok között, s a 
MMNyR által A) és B) csoportba sorolt hiányos szerkezetíí mondatokat 
csupán mondattanilag tekinti hiányos szerkezetííeknek, s nem szintaktikai- 
lag is. Az A) csoportba sorolt hiányos szerkezetíí mondatok szintaktikailag 
kiegésziilnek a szövegkörnyezetben, míg a B) csoportba sorolt mondattani- 
lag hiányos szerkezetíí mondatok szintaktikailag — szemantikailag kiegészít- 
hetók — lexikailag variálható elemekkel. Berrár Jolán nem fogadja el a tago- 
latlan mondat meghatározást sem, minthogy „a beszédhelyzet értelmessé 
teszi ðket", más szóval, közlö funkciójuk is van. 

Berrár Jolán észrevételei abból a modern nyelvészetben elfogadott 
szemléletból következnek, miszerint: „A mondat nem szerkezeti egység. A 
mondat beszédegység." 4  

0.4. Pilinszky János elliptikus mondatalakzatainak a jellemzésekor ezt a 
felfogást követem. A mondatot, természetszerííen a hiányos szerkezetú 
mondatokat is, a legkisebb beszédegységnek tekintem, amely teljes jelentés- 
hez szövegkörnyezetében jut, szintaktikai struktúrája vizsgálatakor tehát a 
mondat kommunikációs szerepét, pragmatikai helyzetét is figyelembe ve- 
szem. Vagyis szövegnyelvészeti kritériumok alapján minósítem a Pilinszky 
János költöi nyelvében talált mondattanilag hiányos szerkezetíí mondatokat. 

1.1. A MMNyR által pontosan kiegészíthet6 hiányos mondatok közé so- 
rolandó mondatalakzatok között Pilinszky költði nyelvében találhatók 
olyan elliptikus mondattípusok is, amelyek nem egyszerííen kiegésziilnek 
szintaktikailag a szövegkörnyezetben, hanem amelyek szintaktikailag nem 
is hiányosak: 

I. Sziikségszerííen elliptikus mondatok — az igei állítmány ismétlésének elke- 
riilése miatt 

Ezt az elliptikus mondatalakzatot a természetes nyelvhasználatra is jel-
lemzönek mondhatjuk, knlönös jelentóségú, illetðleg elkerúlhetetlen a köl- 
tói mondatalkotásban lesz, a felesleges ismétlés kiknszöbölésével, mely 
nem egyszerúen a költði nyelvi közlés redundanciáját növelné, de szembe- 
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keriilne az expresszív tömörítésre, pontosságra törö reduktív költói nyelv- 
használattal, mely Pilinszky (kései) költészeténekpoétikai jellemzöje. 

Ai) Az ismétlödö igei állítmány elhagyása az összetett mondat egy vagy 
több tagmondatában 

Pi. a) „Itt állt a szék, és ott az ágy." (A tett után) 
b) „(Elóhívom a lehetetlent,) / egy ház áll rajta s egy bokor, / egy néma, 

néma állat és / egy nadrágszár a szúrknletben." (Alkohol) 

Míg az a) példamondatban teljesen nyilvánvaló, hogy az „állt" ige el- 
hagyható a második, mellérendelö kapcsolatos tagmondatból, s hogy egy 
két tagmondatból álló mellérendelö összetett mondatról van szó, 

addig a b) példamondat mondattanilag — más mondattagolással — értel-
mezhetö lenne halmozott alanyú, mondattanilag hiánytalan szerkezetú egy-
szerú bövített mondatként is. Megengedve ezt az értelmezési lehetóséget, 
akkor is tudatosítanunk kellene azonban, hogy a halmozott alanyú mondat 
szintaktikai struktúrájában négy igei — fónévi predikció van, négy szintakti- 
kailag teljes struktúra, melyeket kiilön vizsgálva, az elsó két szintaktikai 
struktúrát szemantikailag szorosabban összetartozónak tekinthetjúk (leír- 
hatjuk két alanyú egyszerú mondatként: „egy ház és egy bokor áll rajta"), a 
harmadik és a negyedik szintaktikailag teljes struktúrát azonban a lexikai 
elemek szemantikai összeférhtetlensége okán már nem írhatnánk le hal- 
mozott alanyú mondatként. 

Értelmezésem szerint három kapcsolatos mellérendelö tagmondatból 
álló összetett mondattal állunk szemben, melyben az elsð tagmondat mon- 
dattanilag sem hiányos, míg a második és a harmadik tagmondat mondat- 
tanilag hiányos, szintaktikailag azonban nem. 

A2) Az igei állítmány elhagyása az ismétlés elkeriilése végett, minthogy 
ugyanez az ige az állítmánya az elliptikus mondatot (közvetleniil) megelözö 
versmondatnak is 

Pi. a) „(; csak én látlak.) Vagy én se." (Magamhoz) 
„(Látják a bejárati fényben / a szölölugast?) A meszelt padot? / A leve- 

lek nyomasztó, viaszos zöld / távollétét?" (Mégis) 
b) „(Csönd akartam lenni / és dobogó.) Lépcsö közé szorult világ. / Sen- 

ki és semmi. Hétvégi remény." (Van ilyen) 

Az a) elliptikus versmondatok szintaktikai struktúrájának hiánytalansá- 
ga nem szorul magyarázatra, miként a b) elliptikus versmondatok szintak-
tikai jólformáltsága sem. E szövegrészként, kompozíciós egységként is leír- 
ható elliptikus mondatlánc azonban nemcsak az elliptikus mondatalakza- 
tokból szervezödö szöveget hozta létre, hanem e szöveg nominális 
stílusának a kialakításában is szervezö szerepet vállalt. 
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A3) Az igei állítmány elhagyása az ismétlés elkeriilése végett párhuzamos 
szerkezetíí egymást követö mondatokban 

Pl. „(A kocsisok benzennek: jöviink.) 
És a vendégek: érkeznnk." 
(Bronté) 

Az igei állítmány elhagyása a második összetett mondat fömondatában 
a reduktív közlésmód s a nominális stílus létrehozása mellett a drámaiság 
fokozását, érzelmi/gondolati effektusát szolgálja. 

Bi) Az állítmány szerepét betöltö létige elhagyása az ismétlés elkeriilése vé- 
gett 

Pl. a) „(Csak én vagyok.) Én, te meg ö." (Zíirzavar) 
„(Tíz ujjam van.) Hajam. Fejem." (Summa) 

„(E1óször volt a szél;) / aztán a föld; aztán a ketrec. / T(íz és ganaj. És 
néhanap / pár szárnycsapás, pár nres reflex. // És szomjuság." (A szerelem si- 
vataga) 

„(Öreg vagyok,) lerombolt arcomon / csupán a víz ijesztö pusztasága. 
/ A sznrkiilet gránitpora. Csupán / a pórusok brutális csipkefátyla." (Egy 
arckép alá) 

Az a) és b) pont alatt felsorolt elliptikus példamondatok szintaktikai 
struktúrája az eddig mondottak alapján értelmezettnek tekinthetö. Bizo- 
nyos eltérést mutat a c) példamondat, amelyben a mondattanilag is teljes 
elsö tagmondatot követö elliptikus tagmondat és mondatok szintaktikai 
struktúrájában a Iétige az ismétlödés során más személyragot vesz fel (va- 
gyok vs van). 

Az itt tapasztalt mondatalkotási sajátosság, mely a tagmondatokként is 
felfogható beszédegységeket ponttal lezárva kiilöníti el egymástól, önálló 
beszédegységként, hozza létre Pilinszky e kései verseinek költöi nyelvére 
jellemzöi szaggatot.ságot, tudatosítva és nyomatékossá téve a sziinetjeleket 
az egyes beszédegységek között, a költöi nyelv drámaiságának fesznitségér- 
tékét növeli. 

C) Az állítmány szerepét betöltö létige elhagyása 

Pl. a) „A túkrön száradt vízcsíkok, / s a fésúben megtapadt hajcsomó..." 
(A tett után) 

„Nyakában drágakö." (Ékszer) 
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b) „Most pedig, most és egyediil, / itt és most, végképp egyediil / csak te 
meg én." (Verés 

Az a) pont alatt idézett elliptikus versmondatok megfelelnek a magyar 
nyelv természetes nyelvhasználatakor is érvényesnló tendenciának, misze- 
rint a jelenidejú harmadik személyú létigét nem kell feltétlenni kitennnnk. 
Ezzel szemben a b) pont alatt idézett elliptikus mondatból a költói mondat- 
alkotás szubjektivitása eredményeként maradt ki a létige (plur. 1. szemé- 
lyú), miáltal az alanyok, a„csak te meg én" léthelyzete szemantikailag 
hangsúlyosabbá lett, megfelelóen a határozói szerkezetekben kifejtett nyo-
matékos állításoknak. 

D) Hiányzik az állítmány szerepét betöltö ige tárgyi vonzata - az elózó vers- 
mondat állítmányának megismétlését elkeriilendó 

„(»Rátok testálom koppanásomat«, / írtam nemrég.) Most visszavonom. " 
(Visszavonom) 

Az elliptikus mondat szintaktikai szerkezete egyértelmú: „Most vissza- 
vonom (azt), amit nemrég írtam." Az elválasztással a„Most visszavonom." 
közlés nyomatékosabbá, végérvényességet sugallóvá lesz; (drámai) döntés- 
ként tudatosul. 

II. Sziikségszenien elliptikus mondatok - a névszói állítmány elhagyása az 
ismétlés elkeriilése végett 

A fónévi állítmány elhagyása 

Pl. „(A pokol térélmény.) A mennyország is." (Terek) 

A névelóból, alanyi funkcióban levó fónévból és az „is" módosítószóból 
álló elliptikus mondat szintaktikailag jólformáltnak tekinthetó. Ezt a szer-
kesztésmódot a természetes nyelvi kommunikációban is felleljnk, s megfe- 
lel a racionális mondattagolás szabályszerúségeinek is. A fónévi állítmány 
megismétlése - egyrészt teljesen felesleges, s oly mértékúen redundans 
közlést eredményezne, melyet nyelvhelyességi szempontok miatt is kerúl- 
nnnk kellene; másrészt, ha az állítmányt úgy ismételnénk meg, hogy a pre- 
dikációban az alany elé helyeznénk -(„Térélmény a mennyország is.") -, ez 
a szintaktikai struktúra egy más pragmatikai szituációt jelölne, egy olyan 
beszédaktust, amelyben a fónévi állítmány szemantikailag hangsúlyozott 
lenne, az argumentáció eszköziil szolgálna. 

A melléknévi állítmány elhagyása 

Pl. „(Az ágy közös.) A párna nem." (Életfogytiglan) 
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Az elliptikus mondatban a„nem" módosítószó (tagadószó) állítmány- 
ként funkcionál, mely szintaktikailag a„nem közös" szintagma helyettesí- 
tése az ismétlödö lexikai elem egyszerú törlésével. 

III. Sziikségszeníen elliptikus mondatok — az alany elhagyása az ismétlés el- 
keriilése végett 

A fönévi alany elhagyása — az igei állítmány személyragja jelöli a refe- 
rencia azonosságot 

Pl. „(Egy magányos farkas jött le a faluba.) / Reszket elótted." (Január) 

Az alanyi funkcióban levö általános névmás elhagyása — az elliptikus 
mondat(ok) igei állítmányának személyragja jelöli a referencia azonosságot 

Pl. „(Most minden egy.) Egyiitt van. Egybeolvad." (Gótika) 

A három szintaktikai struktúra, a természetes nyelvhasználat beszédszi- 
tuációja s a racionális mondatszerkesztés felöl közelítve meg, alkothatna 
egyetlen mondatot is, amikor is a mondatot mondattanilag hiánytalan szer- 
kezetíínek tarthatnánk, amelyben ugyanarra a névmási alanyra három állít- 
mányi predikáció vonatkozik. A szétválasztásban, a parcializációban, 
amellyel késlíbb foglalkozom, Pilinszky rövid verseinek egy meghatározó 
nyelvi jellemzöjét figyelhetjnk meg. 

Az alanyi funkciót betöltö személyes névmás elhagyása — a referencia 
azonosságot a névszói állítmány(ok) számjele jelöli 

Pl. „(Mert ó a kifosztott kebel.) / A dajka, aki kívnláll. / Az idegen, ki ha- 
zatévedt." (Halálod és halálom) 

A személyes névmás elhagyását sznkségszerúnek tekintem — a termé-
szetes beszédszituációban érvényesnlö mondatalkotás szabályai szerint is. 
Az elliptikus mondatok szerkezetnkben szimmetrikusak, ugyanakkor nem 
követik az elsó, mondattanilag hiánytalan szerkezetú mondat szintaktikai 
struktúráját. Míg ott egy egyszerú névszói (jelzó + fönév) predikáció járul 
az alany szerepét betöltó személyes névmáshoz, az elliptikus mondatban a 
névszói predikáció jelzói része értelmezójelzói mellékmondattal kifejtett. 
Az elsð, mondattanilag hiánytalan szerkezetú mondatban a névszói predi- 
kációban a fönévhez járuló jelzö értékú szó egy múlt idejú melléknévi ige- 
név, míg az elliptikus mondatokban az igenév helyett a jelzðt értelmezö alá-
rendelö tagmondatokban igei állítmányokat találunk. A kétféle felszíni 
szintaktikai struktúra visszavezethetö ugyanarra a mélystruktúrára, ám az 
átalakításban, az igealak visszaállításában — a fárasztó monotónia elkeriilé- 
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se mellett — a fónév minósítései szemantikailag hangsúlyosabbá lettek. A 
fónévi állítmányhoz nem egyszerúen hozzárendelódik a minósítö kifejezés 
(melléknévi igenév), hanem a predikáció a felszíni struktúrában is jelölt 
lesz, az alany — állítmányi predikációhoz hasonlíthatóan. Ezáltal természe-
tesen az állítmányi szerepet betöltó fónevek is szemantikailag hangsúlyo- 
zottabbak. A szövegegységet alkotó mondatokban megfigyelt szerkesztési 
sajátosságokban Pilinszky definitorikus költói kijelentésekben fogalmazó 
nyelvhasználatát is értelmezhetjnk. 

1.2. 
IV. Szintaktikailag teljes szerkezetú elliptikus mondatoly melyek a szöveg- 

környezetböl kiegésziilnek 

A) A hiányzó alany grammatikailag jelölt 
A hiányzó alanyt az igei állítmány(ok) személyragja referenciálisan 

jelöli. Pl. „Lerombol és megörökít." (Nagyvárosi ikonok) 
Az elliptikus mondat igei személyraggal jelölt alanya (ó) referenciálisan 

vonatkoztatható a közvetlenúl elótte álló mondat alanyára („melltú") is, a 
rávonatkozó igei állítmányi predikáció („lángoP') teszi ezt lehetóvé, ám a 
következó versszakban a mondat mondattanilag hiánytalan szerkezetként 
megismétlódik: „Lerombol és megörökít / a júniusi délután." Az elliptikus 
mondat igei állítmányainak személyragja tehát kataforikusan jelöli a szö- 
vegben lexikailag késóbb megnevezett alanyt („júniusi délután"), mely 
azonban metonímikus és metaforikus relációban áll a„lángoP' igei állít- 
mánnyal, miként az elliptikus mondat után következó kérdðmondat hatá- 
rozójával is („lángolásbóP') s így az ambivalencia az alany referenciális azo- 
nosíthatóságát illetóen megszíínik, mi több a jelenség a kohézió elemévé 
lesz, az értelmi összefúggések jelölójévé a szövegegységben. 

A hiányzó alany a szövegkörnyezetból rekonstruálható 

Pl. „(Az asztal, mitól megdermedtem, / most itt van, földet ért. / iJres a 
lapja.) Annál rosszabb." (Zsinórpadlás) 

Az „Annál rosszabb." elliptikus mondat szintaktikai struktúrájában a 
névszói (fokhatározószó + fokozott melléknév) állítmány kötött vonzat- 
ként feltételezi az alanyt („valami"), s kötetlen vonzatként a részeshatáro- 
zót („nekem"). Ugyanakkor a„rosszabb" melléknévi állítmány közvetlennl 
értelmezi (értékeli) az elózó mondat állítmányát és a teljes állítást, mely 
referenciálisan megfelelhet a hiányzó alanynak („valami"), miközben érte- 
lem-szemantikailag visszautal az elsó (összetett) mondat kijelöló jelzói 
mellékmondatának „megdermedtem" igei állítmányára. „Annái rosszabb 
nekem, ha úres az asztal lapja, tehát joggal féltem (megdermedtem) tóle." 
Ez a rekonstrukció természetesen teljes mértékben lerombolja a šzöveg- 
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egység fesznitségértékét, s még a természetes nyelvhasználat beszédszituá- 
ciójában is elfogadhatatlanul nehézkes és redundans szerkezetnek minó- 
siilne. 

B) A hiányzó alany és állítmány a szövegkörnyezetbdl egyértelmííen re- 
konstruálható 

A hiányzó igei állítmányt (tárgyas ragozású igét) referenciálisan jelöli 
az utalószó tárgyragja, mely közvetleniil visszautal az elózó (kérdó mon- 
dat) igei állítmányára, mely személyragjában az alanyról is referál („én"). 

„(... mit írhatnék azonban szövegénl?) // Talán azt, hogy mindent meg- 
értek..." (Címerem) 

A mondattanilag hiányos szerkezetú mondat szintaktikai struktúráját 
hitelesíti a kérdés — felelet kommunikációs szituációja. 

Mondatértékíí tárgyas szerkezetek, amelyek szintaktikai struktúrája 
közvetlen szövegkörnyezetnk alapján egyértelmúen rekonstruálható. 

Pl. „(de mindennek csak súlyát érzik, / a tájakból a terheket.) // Csak 
szomszédjuk esendó testét, / mely szinte beléjnk tapad." (Harbach 1944) 

A hiányzó alany és állítmány a versnyelvi kompozícióban hierarchiku-
san kiemelt, szövegszervezö szerepet tölt be. Pl. a Francia fogoly versben a 
„Csak azt feledném, azt a franciát" alanyi — állítmányi predikáció ismétlö-
dik a 3. versszak kifejtett tárgyi szerkezetekból álló elliptikus mondataiban. 

V. Elliptikus kérdómondatok 

A) Kérdömondatok, amelyekben hiányzik az alany és az állítmány is 

a) A hiányzó alany és az állítmány a vers egészének szövegkörnyezeté- 
ben azonosítható vagy rekonstruálható. 

Pl. „(Elsó színe?) (...) / A második? (...) / S a harmadik? (...)" (Három- 
színíí lobogó) 

A verskompozíció egy kérdés — felelet struktúrát hitelesít. Az elliptikus 
kérdómondatok alanya a„(lobogó) színe", állítmányuk viszont a hasonlító 
mellékmondatokban kifejtett állítások, melyek metaforikus viszonyítás jel- 
legiikben, a kérdómondatra adott „válaszkénY' értelmezhetök a kérdö- 
mondatok állítmányi predikációjaként is. A harmadik elliptikus kérdðmon- 
dat esetében az így felfogott állítmány egy önálló mondatban megfogalma- 
zott állítás („A harmadik színe — te vagy."). 

Az alanyi szerkezet tehát részlegesen (a számhatározóval) jelölt, míg az 
állítmányi szerkezet rekonstrukciójához a vers egészét értelmezniink kell. 

Ez a mondatalkotás egyednl a reduktív költói nyelvhasználatban kép- 
zelhetó el, ahógy a kérdések feltevése szemantikailag hangsúlyos ugyan, 
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ám a versben fölépnló értelmi-tematikai progresszió tényleges hordozói a 
kérdésekre adott „válaszok", az önálló mondatokban megfogalmazott állí- 
tások lesznek. 

b) Halmozott határozói szerkezetekból fölépúló elliptikus kérdðmon- 
datok, melyek állítmánya a szövegben megnevezódik, alanya viszont meg- 
határozatlan marad, illetve a„mi?" kérdószó tekinthetó alanynak. 

KÖFAL FS iJNNEPÉLY 

Hommage á Robert Wilson 

A kézszúrás mozdulata, s a kéz 
boldogtalan stációi után? 

A félbeszakadt dallamok, 
a csapzott iinnepélyek és 
az összekuszált csillár fényein túl? 

A fal elótt? A fal után? 

Mi történik, mi is történik 
minden tettúnk boldogtalan 
és irtóztató ideje alatt? 

Pilinszky verseiben igen gyakran találunk kérdómondatokat, s nem ez 
az egyetlen verse, amely teljes egészében kérdómondatokból épnl fel. Ez- 
zel a jelenséggel, a kérdómondattal mint mondat- és gondolatalakzattal 
lön foglalkozom. Mindenképpen az expresszív, az indulati s a közvetlennl 
reflexív költói nyelvhasználatot jellemzi a kérdömondatok gyakorisága. 
Kérdómondatai azonban legtöbbször nem elliptikusak. Ez elliptikus kér- 
dómondatok, annak ellenére, hogy az utolsó mondatban jelölt lesz az alany 
és az állítmány, ezek jelentésének általánosító jellege miatt („mi törté- 
nik?") az elliptikus kérdómondatokat befejezetlen mondatokként is értel- 
mezhetjnk, tehát olyan mondatokként, melyek szintaktikailag is hiányos 
szerkesztúek. 

Pilinszky költöi nyelvhasználatában tudatosan él befejezetlen mondat- 
szerkezetekkel, agrammatikus mondatalkotással. Én ezeket is az elliptikus 
mondatok közé sorolom, s kúlön vizsgálom óket. 

B) A kérdömondatból hiányzik az állítmány 

a) Kérdójellel ellátott (melléknéwel, határozóval minósített) fónévi 
megnevezés - megválaszolhatatlan kérdés (költói kérdés) 
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Pl. „S a zuhanás, a félreérthetetlen, / s a csönd utána? / S a hó, a téli hó?" 
(Yesztóhely télen) 

b) Egyértelmúen eldönthetetlen, hogy a kérdójellel ellátott fönév alanyi 
vagy állítmányi funkciót tölt-e be. 

Pl. „Vágóhíd vagy vesztóhely?" (Yesztóhely télen) 

Az elliptikus kérdðmondat szövegelözményei felól értelmezve („Kit föl- 
vezetnek / Kik fölvezetik?" —„Nem tudom. / Nem tudom.") felfogható ál- 
lítmányi funkciót betölt(í elliptikus nominális kérdömondatnak is. (Ez a 
hely „Vágóhíd vagy vesztííhely?"), ugyanakkor a kérdómondatok izoláltsá- 
gából következóen a fönévi kifejezések mint fogalom megnevezések lesznek 
hangsúlyossá. Tudatosítanunk kell azt is, hogy két kifejezetten expresszív, 
rendkíviil negatív jelentésú, illetve tragikus színhelyet jelöló kifejezésrðl 
van szó. 

Az alanyi és állítmányi funkció eldöntethetetlenségével a nominális el- 
liptikus mondatokat vizsgálva knlön foglalkozom, Pilinszky költ8i szemlé- 
letéból következó, tudatos mondatalkotási módnak tartva öket. 

VI. Nominális elliptikus mondatok 

A) Elliptikus nominális mondatok, melyekben az állítmány hiányzik 

Elliptikus nominális mondat, amelynek szintaktikai struktúrájában 
jelen van az állítmány — a lexikailag nem jelölt létige. 

Pl. „Aztán az égi nap kerek / gyönyöríísége melegen, / váratlanul, meg- 
késve, mozdulatlanul." (De ez se) 

Elliptikus nominális mondat, melynek szintaktikai struktúrájában a 
szövegkörnyezetból rekonstruálható az állítmány. 

Pl. „(Volt elég idð számbavenni, / mi kimaradt,) Néhány pofon. / Kihúlt 
ebéd. / Mosókonyha. / Vaskarikára kötözött kéz." (Szabadulás) 

A minósített fönevek önálló mondatokká szervezése a nominális stílus 
jellegzetességein túlmenöen a parcializációt alkalmazó költói nyelvhaszná- 
latot is jellemzi. 

Elliptikus nominális mondat, melynek szintaktikai struktúrájában az 
állítmány helye jelölt, de az állítmány egyértelmúen nem rekonstruálható. 

P1. „Madarak, nap és megint madarak." (Van Gogh imája) 

Az elliptikus nominális mondat szintaktikailag kiegészíthetó a létigével 
(vannak), a közlés izoláltsága azonban egyrészt más igét is megenged (pl. 
szállnak), másrészt, lehetövé teszi azt is, hogy állítmány nélknli mondatér- 
tékú fönévi megnevezésnek tekintsnk a nominális mondatot. 
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B) Elliptikus nominális állítmányi mondatok, melyekben az alany hiányzik 

Elliptikus nominális állítmányi mondatok, melyek szintaktikai struk- 
túrájában jelölt az alany. 

Pl. „(Látod? Látom.) / A mi fiunk." (A tékozló fiú keresése) 
A nominális mondat szintaktikai struktúrája: O a mi fiunk. 

Elliptikus nominális állítmányi mondatok, melyek alanya szövegkör- 
nyezetéból egyértelmúsíthetó. 

Pl. „(A pokol térélmény. A mennyország is.) / Kétféle tér." (Terek) 

C) Elliptikus nominális mondatok, melyek esetében egyértelmíien eldönt- 
hetetlen, hogy a fónév állítmányi vagy alanyi szerepet tölt be. 

a) Elliptikus nominális mondatok, melyekben a fónév értelmezhetó 
alanyként is, állítmányként is. 

Pl. „Szalonnaszag. Muskátliszag." (A hóhér szobája) 
Az egyetlen fónévból álló elliptikus mondatokhoz két szintaktikai struk- 

túra rendelhetó: 
Szalonnaszag van a hóhér szobájában. (alany) 
Azt állítom, hogy a hóhér szobájában szalonnaszag van. (névszói - igei 

állítmány) 
S végnl: 3. Puszta megnevezése egy fogalomnak. 

Ezek az elliptikus nominális mondatalakzatok igen nagy számban for- 
dulnak eló Pilinszky János költói nyelvében, s ezért mint mondat-, illetve 
gondolatalakzattal is foglalkozom majd velnk. 

b) Elliptikus nominális mondatokból álló vers, ahol a névszói szintag- 
mák értelmezhetók alanyként (ez esetben létigével egészni ki szintaktikai 
struktúrájuk) és állitmányként is. 

REMBRANDT 

Atyai ház: hamuból és ecetból. 
Csók és kézcsók: hamuból és ecetból. 
Csukott szemek a sírban és az ágyban, 
halálon túli fegyelemben. 

D) Elliptikus nominális mondatok megszólítással 

a) Elliptikus nominális mondat megszólítással, mely két szintaktikai 
struktúra egymás mellé rendeléseként írható le, s minthogy rekonstruálha-
tó szintaktikai szerkezetúk van, az elliptikus mondatot nem tekintem tago- 
latlannak. 
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P1. „Istenem, irgalom!" (Zíírzavar) 
Te vagy az én Istenem. 
Kérlek, legyen számomra irgalom. 

b) A megszólítás nominális szerkezetében egy alanyi — állítmányi (név- 
szói + igei) predikáció realizálódik. 

P1. „Katonája a mindenségnek, / bakája a nyomorúságnak." (JózsefAtti- 
la) 

A megszólító elliptikus nominális mondatok szintaktikai struktúrája: 
Te katonája vagy a mindenségnek. 
Te bakája vagy a nyomorúságnak. 

Az elliptikus nominális megszólító mondatok ez esetben állítmányi 
funkciót töltenek be. 

c) Egész vers épnl fel megszólító elliptikus nominális mondatokból, me- 
lyek egymástól vesszövel vannak csupán elválasztva, tehát nem lépnek fel 
az önálló nominális mondat igényével, hanem halmozott fönevekként meg- 
maradnak puszta megszólításnak, melyekhez az utolsó verssorban felszólí- 
tó igei állítmány kapcsolódik. 

FOHÁSZ 

Égö szoba, 
tnkör, kemence, 
fölmutatott gyönyörú vasgolyó, 
szeplös tökély, 
világszép sántikáló lányok, 
ragyogjatok, ragyogjatok! 

A felsorolt fönevek között kimutathatóak szemantikai összefnggések, s 
értelmezésemben ez összefúggések tudatosításának szándéka eredményez-
te, hogy izolált elliptikus nominális mondatok helyett fönévi felsorolás 
szervezze a vers kompozícióját. 

E) A hasonlító értelmíí módhatározót rendkíviil gyakori elófordulása okán 
vizsgálom az elliptikus nominális mondatszerkezetek körében is 

a) Elliptikus nominális tagmondat hasonlító értelmezó módhatározó- 
val. Az állítmány az összetett mondat elsö tagmondatában lexikailag is je- 
lölt („Tetted" „megéP', „majd túlnö rajtad, meghalad"): 

„késöbb azután / gyereksírásként, mint a végítélet..." (Egy titok margójá- 
ra ) 
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b) A hasonlító mellékmondatok Pilinszky verseiben köztudottan igen 
gyakoriak, s ezek sokszor elliptikus nominális mondatok, melyek a hasonlí- 
tó értelmú módhatározótól nem mindig kiilönböztethetek meg egyértel- 
múen. 

ÖRÖKMOZGÓ 

A világbank elektromos szívében 
az örökmozgó föl-lejár, 
mint egy tiikör, 
mint egy koporsó, 
mozgókép, vitrin, iiveghintó, 
akár egy óriási mécses, • 
holtfáradt óriás kisértet. 

1.3. 
VII. Befejezetlen nominális mondatok 

A befejezetlen mondatokban rendre az igei állítmány hiányzik, az alany 
vagy jelölt, vagy rekonstruálható. 

Az alany jelölt; az elliptikus nominális szerkezetben az állítmany re- 
konstruálható létigeként, vagy egy, a fónév jelentéskörébe tartozó mozgás, 
cselekvés, történés igei megnevezésével. 

Pl. „Amerre a katonák. 
Ahogyan a tenger. 

Amerre a katonák a vereségben. 
Ahogyan a tenger az összetört szentségtartóban." 

(Merre, hogyan?) 

A Szent lator egymástól izolált névszói szintagmákból épiil fel. Jólle- 
het a vers elsó sora egy mondattanilag is hiánytalan szerkezetú mondat, az 
öt követó névszói szintagmák végén kitett pont ellenére a vers nyelvi kom- 
pozíciója nehezen rekonstruálható egyetlen jólformált mondatként. Az 
egyes névszói szintagmák egymástól való elválasztottsága (minden szintag- 
ma, esetenként egyetlen névszó kiilön verssort alkot) arra utal, hogy a köl- 
töi szándék a formailag egyetlen mondatként jelölt szöveget tudatosan ag- 
rammatizálta. 

VIII. A PARCIALIZÁCIÓ az elliptikus mondatokban 

Aparcializáció5  elválasztást, elkiilönítést jelent olyan szerkezeti helyzet- 
ben, ahol a természetes nyelvhasználat beszédszituációja és a racionális 
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mondattagolás ezt nem indokolja. A parcializáció mindig a költöi szemlélet 
jndulati, gondolati hangsúlyait jelöli a költöi nyelvben. 

A) Összetett mondatokban vagy összetett mondatokként viselkedö többszö- 
rösen bövített mondatokban bekövetkezö parcializáció, mely szintaktikailag 
hiánytalan szerkezetíí mondatokat hoz létre 

A mód- illetve állapothatározói, valamint a hasonlító értelmú mód- 
határozói szerkezetek önálló elliptikus mondatokként való elkiilönítése a 
sajátos (emocionális) tagolású, ám mondattanilag hiánytalan szerkezetú 
mondatokban. 

Pl. „És egyediil a feneketlen ágyban. 
És egyediil a párnáim között. 
Magam vagyok az örökös magányban. 
Akár a víz. Akár az anyaföld." 

(Egy arckép alá) 

Az elsö két önállósított mód- illetve állapothatározói szerkezet szintak- 
tikailag hiánytalan szerkezetú mondatnak tekinthetö, minthogy az alany — 
állítmányi predikáció egyértelmúsíthetð a harmadik — elliptikusnak nem te- 
kinthetö — mondat alapján („én vagyok", illetve a személyraggal ellátott lé- 
tige). Ugyanígy rekonstruálhatók a hasonlító értelmú módhatározói szer- 
kezetek is szintaktikailag hiánytalan szerkezetekként. 

Az összetett kapcsolatos mellérendelö elliptikus mondat (az alany az 
igei állítmányok személyragjával jelölt, s a szövegben lexikailag is megneve- 
zett) elliptikus tagmondatainak önálló mondatokként való elkiilönítése. 

Pl. „(A bárány) (...) / Végigkocog az nvegtengeren / és trónra száll. És 
megnyitja a könyvet." (Introitusz) 

Értelmezöi tárgyi mellékmondatok parcializációja az összetett mon- 
datokban. 

Pl. „hisz semmit sem / akarsz már, / csak ragyogni a novemberi napban, 
/ és illatozni toboz könnyúen. / Csak melegedni, mint az iidvöztiltek." (No- 
vemberi elízium) 

B) Az egyes mondatrészek parcializációja — szintaktikailag rekonstruál- 
ható elliptikus mondatszerkezeteket, illetve mondatértékúnek tekinthetö 
szerkezeteket hoz létre. 

a) Határozói szerkezetek parcializációja: 
Pl. „Belólem él! És egyre éhesebben!" (Francia fogoly) 
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„Találkoztunk. Találkozunk. 
Egy trafikban. Egy árverésen.” (Kráter) 

Szintaktikailag kifejtetlen, illetve több szintaktikai szerkezetként re- 
konstruálható határozói szerkezet elknlönítése: 

Pl. „Visszafele, visszafele: / (a nyirfaerdö lángban áll..." (Visszafele) 

Tárgyas szerkezetek parcializációja. 
P1. „Kúldj cipðt. Meleg alsót." (B. I. Kisasszony) 

Halmozott tárgyi szerkezetekböl álló összetett mondatban a tárgyas 
szerkezetek önálló elliptikus mondatokként való elkiilönítése. 

Pl. „Ne a lélegzetvételt. A zihálást. 
Ne a nászasztalt. A lehulló 
maradékot, hideget, árnyakat. 
Ne a mozdulatot. A kapkodást. 
A kampó csöndjét, azt jegyezd!" 

(Intelem) 

A tárgyas szerkezetek a parcializáció révén kiilön-knlön nyomatékot 
kapnak, s a szaggatottság természetszerúen fokozza a költöi nyelvi állí- 
tás(ok) fesznitségértékét. 

Egy ismétlödö mondatrész (határozó) vesszövel történó elválasztása, 
amikor is a kiemelésben a határozó(szó) jelentése hangsúlyosabbá lesz 
(nem mondatértékú). 

Pl. „Akárhonnan, / érkezhet mondat / akárhonnan?" (Kérdés). 
A dolgozat a Mondatszerkezeti sajátosságok PilinszkyJános költöi nyelvé- 

ben tanulmány része. A tanulmányban a Pilinszky költói nyelvére jellemzö 
minden mondattípust jellemzem, s rendszerezem a mondatalkotási sajátos- 
ságokat. 

Jegyzetek 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970 
2  i. m., 56. old. 

Berrár Jolán: Alany és állítmány. In: Rácz Endre és Szathmári István (szerk): Tanulmá- 
nyok a mai magyarnyelv mondattana köréból. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977, 79-93. 
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4  i. m., 82. old. 
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könyvében kiilön fejezetben foglalkozik a parcializációval. 
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ELLIPTICAL SENTENCES IN THE POETIC LANGUAGE 
OF JÁNOS PILINSZKY 

Magdolna Danyi 

In the poetic language of János Pilinszky, and especially in his so called 
„short poems" written in his last creative period, ellipticity of the sentences 
is one of the dominant characteristics. When studying the structural lin- 
guistic characteristics of elliptic sentences I do not follow the rules of nor-
mative descriptive grammar. I do not look upon a sentence as a unit of lin- 
guistic/grammatical construction but as a unit of speech and the sentences 
which are by their grammatical construction incomplete I do not consider 
syntactically incomplete. In context they complement each other or can be 
complemented. On the basis of these textual linguistic characteristics I 
speak of necessarily elliptical sentences (giving typological analysis) and 
about elliptical sentences which are complemented syntactically in context 
(with typological analysis). In a special section I give an analyses of ellipti- 
cal interrogative sentences, elliptic nominal clauses and fragmentation, 
constructions which I find of utmost semantic and stylistic importance in 
Pilinszky's poetic language. 
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AZ IGEVALENCIA MAGYAR—SZERB KONTRASZTÍV 
VIZSGÁLATÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE 

KATONA EDIT 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Egy nyelvben való tájékozatlanságunkat vagy egy nyelvtöl való távolo- 
dásunkat csalhatatlanul elárulja egy-egy következetesen rosszul használt 
vonzat, állandósult szókapcsolat. Olyan építókövei ezek a nyelvnek, ame- 
lyek szigorú szabályok szerint illeszkednek egymáshoz, bizonyos állandósá- 
got képviselnek a nyelvben, legalábbis a szinkron vizsgálatok során. 

Dolgozatomban az igei vonzatrelációkat a valenciaelméletre támasz- 
kodva igyekszem bemutatni. Arra a kérdésre keresem a választ, milyen 
szintaktikai és szemantikai tényezók vannak hatással arra, hogy hány von- 
zat, dependens (az igéhez közvetleniil kapcsolódó bóvítmény) járul egy igé- 
hez, régenshez. Természetesen a klasszikus nyelvtan eredményeitðl sem 
szakadhatok el teljesen, és a generatív nyelvészet is sok segítséget nyújt 
munkámhoz. Mindenekelðtt Komlósy Andrást kell említenem, ugyanis ó 
mutatta fel a legújabb eredményeket ebben a kérdéskörben. Komlósy a ré-
genst a következðképpen határozza meg: „Régensnek nevezziik mindazo-
kat a szótári tételeket, amelyek meghatározott számú nyelvi egység jelenlé- 
tét követelik meg az ðket befogadó mondatokban, s ezek mindegyikétöl 
megkövetelik egy-egy grammatikai tulajdonságegyúttes kielégítését." 
(Komlósy, 1992, 323. old.) Eme követelményeknek felelnek meg a vonza- 
tok, amelyek a régens mellett álló nres helyeket töltik be. Egypillérú nyelv- 
tanfelfogás ez, ellentétben a mai magyar leíró nyelvtanéval, amely kétpillé- 
rií mondatokról beszél, vagyis az alany és az állítmány egyenrangúsága mel- 
lett foglal állást. 

Ha tanulmányozzuk a valenciaelméleten alapuló szerbhorvát nyelvtan- 
könyvet, az abban szereplö 46 mondatmodellt, láthatjuk, hogy 14 mondat- 
nak nincs alanya. Erre a tényre is hivatkoznak a szerzök, mikor az igei ré-
gens központi szerepét hangsúlyozzák. Magyarra fordításkor azonban 
ezeknek a személytelen mondatoknak a jelentös része alanyt kap. Pl.: De-
tetu se spava — A gyerek álmos; Ju če je bilo kafe — Tegnap volt kávé; Smu- 
čilo mi se od tog mirisa — Rosszul lettem attól a szagtól, s akkor még nem is 
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beszéltúnk a létigés mondatok fordításáról — a magyar névszói állítmányról. 
Az igevalencia vizsgálatát mégis a mondatalkotás központi kérdésének tar- 
tom, mert az ige dönt a mellé kerúlö vonzatokról az alanyról is. A valencia- 
elmélet vagy fiiggöségi nyelvtan ezt úgy fogalmazza meg, hogy a mondatok 
a valóság egy-egy darabját ábrázolják minidrámához hasonlóan. A drámá- 
ban az igei régens a történést, a vonzatok a szereplöket, a szabad határozók 
a körnlményeket képviselik. 

Mivel az érdekel benniinket, mitól fúgg egy ige valenciája, illetve, hogy 
hány nres hely van mellette, az igék osztályát kell feltérképeznnnk. Azokat 
a szemantikai, szintaktikai jegyeket, amelyek meghatározzák, milyen von- 
zatok kernlnek a knlönbözó jelentéselemekbðl felépnló igék mellé. Az ige 
jelentésével kapcsolatban Komlósy kiilsó és belsó szemantikai argumentu- 
mokról beszél. A kúlsðk fejezhetök ki vonzat formájában, ezeket a régens 
szemantikai reprezentációja más módon nem azonosítja (Komlósy, 326. 
old.). A régens jelentésében rögzített szintaktikailag ki nem fejezhetö argu-
mentumok a belsó szemantikai argumentumok. Az iszogat és a borozgat 
példát említi. Az iszogat egyváltozós — valaki iszik, a borozgat kétváltozós, 
két dependense van — valaki bort iszik. A régens jelentése egyszerre két sze- 
replöt is azonosít. (A névszóból képzett igék esetében van ez általában így 
nyelvnnk szintetizáló jellegéböl kifolyólag.) 

Szerb—magyar viszonylatban magam is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. 
Bemutatva azt, hogy a számos jelentést kifejezá -z, -1, és az -ászik, -észik 
képzðs denominális verbumokat a szerbben leginkább kétváltozós általá- 
nos jelentésú igékkel lehet kifejezni. Leggyakrabban a V+Na1 szerkezet- 
tel: fagylaltozik — jesti sladoled — fagylaltot eszik, teázik — piti čaj, tangózik 
— igrati tango, balettozik — igrati balet, párbajozik — voditi dvoboj, adózik — 
plaćati porez, ágyaz — prostreti krevet, tévézik — gledati televiziju, tenisze- 
zik — igrati tenis, új évezik — slaviti Novu godinu stb. V+Ninstr. szerkezettel: 
csónakázik — voziti se čamcem, vonatozik — putuje vozom, villamosozik — 
putuje tramvajem, öttusázik — bavi se petobojem stb. V+Nn2 szerkezettel: 
furulyázik — svirati u frulu, zongorázik — svirati na klaviru, dudál — svirati u 
gajde stb. (Részletesen lásd az 1995-ös, Nyíregyházán megtartott Alkalma- 
zott Nyelvészeti Konferencia anyagában.) 

A szerb nyelv szemszögéböl fogalmazva azt mondhatnánk, hogy vannak 
olyan kétbðvítményes igeszerkezetek, amelyeket a magyarban egyváltozós 
igével is le lehet fordítani: brati jagode — epret szed, eprészik, igrati se sa 
lutkama — játszik a babákkal, babával játszik, babázik. Ilyenkor a magyar 
ige belsð argumentumában már benne foglaltatik a szerb nyelvben knlsó 
argumentumként megjelenö vonzat. 

Ezek a magyar igék jobbára tárgyatlanok, tárgyukat már a mélyszerke- 
zetúk tartalmazza. Ha azonban a határozójuk kernl a belsö tartományukba, 
igényt tarthatnak kiilsð argumentumként egy tárgyi vonzatra. Például: 

szótároz (tn) 'szótárt használ' — vaditi re či iz rečnika 
Fordítás közben sokat szótároztam. 
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szótároz (ts)'szótárba felvesz' — sastavljati re čnik 
Szótározza a szavakat. 
Elöfordul az is, hogy az ige egyik jelentését a szerbben is ki lehet fejezni 

egyváltozós igével. Ilyenkor a szerb nyelvben is belsö argumentumként je- 
lenik meg az egyik szereplö. Például: 

fejel (ts) '(lábbelit, harisnyát) fejjel ellát' — naglaviti obu ću 
Cipöt, harisnyát fejel. 
A magyar ige más jelentésében szereplö belsö argumentumot azonban 

már knlsðvel fejezi ki a szerb nyelv. 
fejel (ts) '(labdát) fejjel továbbít' — udariti glavom (loptu) 
Fejeli a labdát. Elfejeli a labdát az ellenfél elöl. 
Ha a tárgyas ige tárgyatlanná válik, a szerb nyelv élhet fönevesiilt alak- 

kal — udarac glavom — p1. televíziós közvetítésben. Írott szövegben viszont 
az intranzitív szerkezet has álata valószínú — igrao je glavom. Tehát a knl- 
só argumentum (glavom) itt is szúkségessé vált, de emellett az ige is kicse- 
rélödött, hisz az — udariti — nem lehet tárgyatlan. 

fejel (tn) 'fejjel továbbítja a labdát' — udarac glavom, igrati glavom 
Lisztes Krisztián fejel, gól. 
A szerb nyelv rendszerére jellemzö a tárgyas szerkezetek fokozott szor- 

galmazása, ha van is az igének tárgyatlan megvalósulási formája, az gyak- 
ran háttérbe szorul. Söt egyes igék kétszeresen is bóviilhetnek accusati- 
vusszal. A magyar nyelvben viszont szabály, hogy „egy tagmondaton belnl 
egy vonzat csak egyszer lehet képviselve". (Komlósy, 1992) 

Majka je naučila decu tu pesmu. — Az anya megtanította a gyerekeit er-
re a dalra; Az anya megtanította a gyerekeinek ezt a dalt. (Erre vonatkozó- 
lag lásd Andrić  Edit tanulmányát a jelen kötetben.) 

Egy többjelentésú ige jelentésszegmentumai a szerb nyelvben egészen 
kiilönbözö igeszerkezetekben reflektálódhatnak: 

tálal (ts, tn) ételt tálakba, tányérokba szed — sipa v. vadi jelo u tanjir 
tálal (tn) tálakat, tányérokat az asztalra helyez — izneti jelo na sto 
Ezeket a jellegzetességeket megfigyelhetjúk olyan példában is, amely- 

ben a magyar ige mindkét jelentésében tárgyas is lehet: 
kanalaz (ts, tn) ráérösen eszi kanállal az ételt — kusati jelo 
kanalaz (ts) kanállal mereget valamit — sipati kašikom (jelo) 
A fentiek példázzák, hogy a szerb ekvivalensek mind tranzitív szerkeze-

tek, és a kúlsö argumentumuk is minden esetben azonos az accusativusban 
álló — jelo. Ez a magyar mondatban is megjelenik vagy megjelenhet vonzat- 
ként, de a többi szereplöt azonosítják az ige belsö argumentumai: a név- 
szók és képzök jelentése. 

Olyan eset is adódik, hogy a magyar ige jelentéseinek egyikét a szerb 
nyelv is analitikus alakkal adja vissza, de a valóság más szegmentumának 
megragadásával. 

filmez (ts és tn) 'valamit szalagra felvesz' — snimati film 
filmez(ik) (tn) filmen játszik — glumiti (ts, tn) 
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Ha felmérjnk a szerb nyelvben az érdeklödési köriinkbe tartozó igék 
számát, megállapíthatjuk, hogy egyvegyértékú, névszóból képzett ige, mely 
tehát két szereplöt azonosít, igen kevés van (sokolariti — sólymászik, ribariti 
— halászik), kétváltozós már több van, és ezek a szerb nyelv objektuális jel 
legéböl kifolyólag az alany mellett tárgyat vonzanak (díjaz — valakit — nag- 
raditi nekoga, fésnl valakit — češljati nekoga,). 

Az, hogy a magyar nyelvben egyes jelentéseket szintetikusan és analiti- 
kusan is ki lehet fejezni, stilisztikai többletet jelent. Más stílushatás elérése 
érdekében, más közlési helyzetben más-más formát lehet alkalmazni. 

loviti miševe — egerészik, egeret fog 
slaviti Božić  — nnnepli a karácsonyt, karácsonyozik 
voziti se autom — autóval megy, autózik 
svirati na gitari — gitáron játszik, gitározik 
A kiilsó és belsö argumentumok viszonyáról szólva elmondhatjuk, hogy 

a szerbhorvátban az ige az általános jelentésíí, és a knlsó argumentumként 
megjelenö vonzatok adják meg a jelentést. Például: 
igrati 	igrati rukomet — kézilabdázik igrati se 

igrati tenis — teniszezik 	igrati se doktora — orvosozik 
igrati balet — balettozik 	igrati se sa lutkama — babázik 
igrati tango — tangózik 
igrati glavom — fejel 

Hasonló a helyzet a piti, jesti, slaviti, loviti, voziti, zvoniti, svirati stb. ese- 
tében. A magyarban viszont a képzö az általános jelentésú jelentésszeg- 
mentum, és az ige belsó argumentumában szereplö másik j elentésszegmen-  
tum (a névszó jelentése), konkretizálja a jelentést. a -z képzö jelentései pl. 
'azt fogyasztja' (fagylaltozik), 'azt játssza' (kártyázik) 'abban részt vesz' 
(párbajozik),'azzal utazik','azzal megy' (csónakázik) stb. 

Még csak tágítja a lehetöségeket, hogy (Károly Sándor megállapítása 
szerint) a -z és -1 képzös igéknek többletjelentésnk is van, amit a névszó és 
a képzö egyiittes jelentése nem tartalmaz, s e képzök alkalmasak a témától 
igen eltérö egyedek megalkotására, és hozzátehetjnk, egyéni lelemények 
létrehozására (tábornokol, nyolcasozik, csillagzik stb.) 

A szerb nyelvben szintetikus igealakokat létrehozni azért is nehezebb, 
mert sokszor már a kiinduló forma is analitikus: jégkorong — hokej na ledu, 
jégkorongozik — igra hokej na ledu; pillangózás — plivanje leptirovim sti- 
lom, pillangózik — pliva leptirovim stilom. 

Az eddigiekból kitúnik, hogy az egyváltozós -z, -1, -ászik, -észik képzös 
igék ekvivalensei a szerb nyelvben általában analitikus alakok — kétváltozós 
vagy két vegyértékú igék. (Következetes szintetikus ábrázolásmódra csu- 
pán az idegen eredetú szavak esetében van lehetöség: datirati — keltez, ad- 
resovati — címez, fotografisati — fényképez. Persze ez is a kétváltozós igék 
esetében van így, itt ugyan az idegen szó már két szereplöt azonosít, egyet 
még knlsö argumentummal kell megnevezni. Tehát ebben az esetben két 
vegyértékúnek kétvegyértékú felel meg.) 
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A magyar nyelv szintetizáló mivolta szorosan összefonódik konkretizáló 
jellegével. A szerb nyelvben viszont a régens mellett nemegyszer a knlsó 
szemantikai argumentum is általános jelentésú, így azt újabb nyelvi egység- 
nek kell pontosítania. A zvoniti pl. egy többjelentésú ige (csönget, becsön- 
get, harangozik, cseng, csörög, zsong, szól). A puszta ige még nem igazít el 
benniinket a jelentésben. Telefon zvoni - csöng a telefon, sat zvoni - csörög 
az óra, crkvena zvona zvone - harangoznak. Ez utóbbi példából kitúnik, 
hogy magát a harangot is csak analitikusan lehet meghatározni, hisz a zvo- 
no lehet csengó, harang, sót kolomp is. Esetenként a szövegkömyezet is se- 
gíthet vagy a kötelezó vonzat szemantikája is elhatároló tényezó lehet: zvo- 
ni podne - delet harangoznak vagy egyváltozóssal: szól a déli harangszó - 
itt viszont a magyarban van sznkség a harangszó determinálására. 

Dolgozatomban a névszóból képzett igék valenciájának szerb-magyar 
kontrasztív vizsgálatával foglalkoztam. A szerb nyelvben ez az igetípus sok- 
kal ritkábban fordul eló, mint a magyarban. Releváns knlönbség az is, hogy 
ez az igetípus a magyarban egy és két vegyértékúként is nagyszámban meg- 
jelenik, sót számos igének van jelentésben elknlöniiló tárgyas, illetve tár- 
gyatlan alakja is. A szerbben viszont ezek az igék egyjelentésúek, nagyon 
kevés kivétellel két vegyértékúek (tárgyasak). Az e típusba tartozó igék 
egy- és kétváltozós formában párhuzamosan nem jelentkeznek. 
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ETO: 801(042) 	 CONFERENCE PAPER 

A NYELVHASZNÁLAT KUTATÁSÁNAK ÚJ SZEMPONTJAI 

LÁNCZ IRÉN 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

1. Az 1974-ben megjelent Általános nyelvészeti tanulmányok X. kötete a 
nyelv hangdomíniumával foglalkozik. A kötet 14 tanulmányt és 13 recenzi-
ót tartalmaz, valamint fnggelékként egy bibliográfiai összefoglalást az em- 
lített teriiletr8l, egészen pontosan a beszédkutatás, halláskutatás és ezek 
rokonternleteiröl. Olyan tanulmányok, cikkek bibliográfiája ez, amelyek 
1960 és 1969 között jelentek meg Magyaroršzágon. A szerkesztói utószó- 
ban olvashatjuk, hogy a bibliográfia „átfogó képet igyekszik nyújtani az 
1960-69 közötti idöszak magyarországi beszédkutatásnak föbb irányairól 
és mélységérðP'. 1  

A kötet anyagából és a bibliográfiából is kideriil, hogy a hetvenes évek 
elejéig milyen kérdések foglalkoztatták a beszédkutatással foglalkozó nyel- 
vészeket, a fonetika, a fonológia és az alkalmazott hangtan szakembereit, 
továbbá más tudományok múveltíit: orvosokat, fizikusokat, pszichológuso- 
kat, gyógypedagógusokat. 

1.1. A beszédkutatás, mint ahogy Bnky Béla írja a bibliográfia bevezetö 
részében, jellegzetesen interdiszciplináris kutatási teriilet, s ezt tiikrözik a 
kiilönbözö részternletekbe sorolható tételek is. Az anyag 660 tétele köziil 
kb. 60 az általánosan nyelvészeti beszédvonatkozásokat tartalmazza; leg- 
több tétel a gyógypedagógiával kapcsolatos (kb. 80), ugyancsak több tétel- 
lel van jelen az idegen nyelvek oktatásának problematikája, de szerepelnek 
a tételek között általános pszichológiai, fejlödéslélektani vonatkozásúak is, 
továbbá nyelvjáráskutatási, nyelvtörténeti, stilisztikai, pszicholingvisztikai 
és nyelvmúvelési kérdésekkel kapcsolatos tételek is. Ez a felsorolás persze 
nem teljes, mert más jellegú írások adatai is megtalálhatók a bibliog- 
ráfiában. 

És a bibliográfia sem lehetett teljes, mert a kötet megjelenéséig sok új 
tanulmány és mú késziilt. A közölt anyag azonban jól tiikrözi a beszédkuta- 
tás alakulását egy pontosan köriilhatárolt idószakban: 

1.2. Érdemes megemlítennnk, hogy a hatvanas évek végéig a kommuni- 
káció szempontja is helyet kapott a kutatásokban (Buda Béla tanulmánya- 
iban), a beszéló és a hallgató, továbbá a beszédcél kérdései is (Buda Béla és 
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Búky Béla), továbbá a beszélgetés módszerének alkalmazása (Csoma Vil- 
mos), a funkcionális parole-vizsgálat kérdései (Deme László), a beszéd di- 
namikus leírásának elvei (Fónagy Iván), a beszédmegértés sajátságai (Gál- 
los Iíona), az attitiid kérdései (Harsányi István), a meggyözés szerepe (uö), 
a mindennapi érintkezés, a mindennapi beszéd- és társalgás-attitúdök 
elemzése (Heller Agnes), a kérdömondatok logikai analízise (Ladányi Pé-
ter), a kifejezés pontosságának szintaktikai és morfológiai tényezóje (Lé- 
nárt Edit), a kifejezés szemantikai pontosságának kérdései (uó) stb. 

Az ezekkel a kérdésekkel k pcsolatos írások (cikkek és tanuhnányok) 
már jelzik, sejtetik, hogy meíyeK az élónyelv kutatásának újabb lehetöségei, 
és egyes szerzök el is mélyednek a kérdés tanulmányozásában. Egyszóval 
fokozatosan kirajzolódik, hogy az élönyelvnek nemcsak a hangzós oldalá-
val kell és érdemes foglalkozniuk a nyelvészeknek és mindazoknak, akik ér- 
dekelve vannak az élönyelv kutatásában. 

Persze a kötet tanuímányai is fontosak és felhasználhatók a nyelv hang- 
zós oldalának tanulmányozása vaíamint oktatása során. A tanulmányok- 
ban szó van p1. a szociálisan érvényes hanglejtésformákról, a hangképzési 
zavarokróí, hangképzés-patológiáról, a prozódiai oppozíciókról, a szótag 
fonológiájáról, az öröklött beszédgyengeségröl, a színpadi beszédróí, a szá- 
mítógépes vizsgálatokról, az elhangzó beszéd akusztikus sajátosságairól. 

A Szemle rovatban is fonetikai és fonológiai kérdésekkel kapcsolatos 
könyvek ismertetése kapott helyet. 

Egyszóval, a beszélt nyelv kutatásának egyik lehetséges aspektusának 
kérdéseit öleli fel a tanulmánykötet, de mint már fentebb szó volt róla, a 
kutatás újabb irányait is jelzi. 

2. A 70-es évek elején, tehát abban az idöben, amikor a nyelv hangdomí-
niumával foglalkozó tanulmánykötet megjelent, a magyar nyelvészek ér- 
deklódési köre tovább szélesedett. Azidótájt kezdódtek meg a regionális 
köznyelvi kutatások. Tehát tovább folytatódott az élónyelwel való foglal- 
kozás, csakhogy másféle célokat túztek ki a nyelvészek, másmilyen felada- 
tok megoldására vállalkoztak, s ez a kutatási módszerben is változást ho-
zott. Az említett idószaktól kezdödöen sorra jelentek meg a regionális köz-
nyelvvel kapcsolatos elméleti, rnódszertani kérdéseket taglaló írások, és 
természetesen az egyes regionális köznyelvek leírásai is, melyekben - a me- 
todológiai kívánalmaknak megfelelöen - szociológiai, szociolingvisztikai 
szempontok érvényesnitek. Vagyis a dialektusokkal való foglalkozás mel- 
lett a városok nyelvének kutatása is megkezdödött; a Budapesti Szocioló- 
giai Interjú is a nyelvi adatok sokaságát nyújtja a kutatóknak. Az interjúval 
kapott sokféle típusú nyelvi ađat feldolgozása még ma is folyamatban van, 
a résztanulmányok egész sorával volt már alkalmunk megismerkedni. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a kutatások (és az újabb nyelvjárásleírások 
is) nem az ideális beszéló nyelvi megnyilatkozásait tekintik tárgyuknak, ha- 
nem a kiilönbözó szituációkban elhangzott, kiilönbözó iskolai végzettség- 
gel rendelkezó más-más társadalmi réteghez tartozó és kiilönbözó foglal-
kozású meg nemú adatközlók megnyilatkozásaiban található adatokat. 
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Kibávnit tehát a kutatás tárgya (annak ellenére, hogy a regionális köz- 
nyelvek leírásában a legnagyobb teret a fonetikai-fonológiai szint kapta), és 
változás következett be a szemléletben is. A társadalmi szempontok figye- 
lembevétele ugyanis ekkor már az amerikai és nyugat-európai nyelvészet- 
ben kivívta helyét, erröl tanúskodik a kiilföldi szakirodalom is, s ennek a 
fordulatnak hatása volt a magyar nyelvészek kutatásaira is. 2  

A szociolingvisztika számára is fontos, írja Dell H. Hymes, hogy „a nyel- 
vet ne csak mint grammatikát közelítsiik meg, hanem mint nyelvhasznála- 
tot is".3  Az amerikai tudós álláspontja az, hogy az emberiség történetét 
nem érthetjnk meg, ha nem vessznk figyelembe a néprajzi sokféleségét. A 
néprajzi leírások köziil sok számot ad a beszédszokásokról, -módokról, re- 
pertoárkészletröl, továbbá arról is, hogy egyes közösségekben milyen jelen- 
tðséget tulajdonítanak a beszédnek. Az ilyen leírások alapján jellemezni le- 
het a beszéd stílusának tulajdonságait. A megfigyelés szempontja lehet a 
beszéd mennyisége, hossza, gyakorisága, és ezen belúl kúlönbözö dimenzi- 
ók állapíthatók meg, pl. bðbeszédíí, magvas mondanivalójú; beszédes, tar-
tózkodó, hallgatag. 

3. A nyelvhasználat kutatásában jelentðs változást hozott a nyelvhasználat- 
nak cselekvésként való értelmezése is. A beszédaktus-elmélet képviselöi azt 
vallják, hogy minden nyelvi megnyilatkozásnak cselekvési értéke van, egy 
mondat kimondásakor egy másmilyen aktust is végrehajtunk, pl. ígériink, pa- 
rancsolunk, kériink, figyelmeztetnnk. Vagyis a nyelvhasználat egységei nem a 
mondatok, hanem a kimondásukkor végrehajtott beszédcselekvések. 

A beszédaktus-elmélet feladata, hogy leírja, milyen típusai vannak a be-
szédaktusoknak, milyen a szerkezetiik, milyen feltételeknek kell teljesúlni- 
iik ahhoz, hogy a beszédaktus sikeres legyen. A feltételek között vannak 
szintaktikaiak, szemantikaiak és pragmatikai természetúek is. A kutatás 
eredményessége érdekében ezek a feltételek knlön-kúlön is tanulmányoz- 
hatók, de éppen a nyelvhasználat kérdései kapcsolják össze a kiilönbözó 
megközelítési módokat, és teszik lehetövé, hogy egységes rendszerben lás- 
suk a nyelv szintaktikai-szemantikai, valamint pragmatikai sajátosságait. 

Igaz ugyan, hogy az austini beszédaktus-elmélet koncepcióját késöbb 
felnlvizsgálták és módosították, de Austin elméletének alapfogalmai, a lo- 
kúció, az illokúció , a perlokúció továbbra is fontos fogalmai a beszédaktus- 
elméleteknek. 

A 80-as évek elején olyan javaslat szúletett, hogy egy új összetevös ak- 
tussal is számolnunk kell. A standard beszédaktus-elmélet szerint az illokú- 
ciós aktus csupán egy emberre irányul. De nemcsak az olyan eseteket kell 
figyelembe venni, amikor ketten beszélgetnek. Az informáló fogalmának 
bevezetése lehetövé teszi a résztvevók mindegyikére irányuló illokúciós ak-
tusok számbavételét. 4  

És további kutatások kiindulópontja lett a közvetlen és közvetett beszé-
daktus is, mely rámutat nyelvhasználatunk bonyolult voltára. 

A nyelvi kommunikáció kutatásában is vannak újdonságok, melyek a 
nyelvhasználatnak cselekvésként való értelmezésébðl fakadnak. A verbális 
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kommunikációt ma már nemcsak információk továbbításának tekintik, ha-
nem aktusok végrehajtásának az információátvitelben. 

Az új felismerések vezetnek a következó lépésig, hogy ti. nemcsak a 
nyelv szabályrendszer, nyelvi megnyilatkozásainkban is szabályrendszer 
múködik. Ugyanis konvencionális tapasztalataink vannak arról, hogy mi-
ként kell megszerkesztenúnk egy elhangzó narratív szöveget, hogyan kell 
felépíteniink társalgásainkat. A mindennapiság attitúdje minden következ- 
ményével egyntt világunk szervezettségének alapvetó feltétele, mondja 
Harvey Sacks.5  A mindennapiság rejtett, de szigorú normarendszer, mely a 
legkiilönbözóbb tevékenységiinkben megnyilvánul, és nemcsak a nyelvi 
cselekvések formáját határozza meg, hanem döntóen befolyásolja a megis- 
merés módját is. Szokásos módon mondjuk el történeteinket, a szokásos 
módon dolgozzuk fel a hallottakat, mert mindenre minta, szabály van. 
Újat, igazán egyénit a szépirodalomban mutathatnak fel. A mindennapi 
verbális tevékenységiink során szabályokhoz igazodunk. Ezeket a szabályo- 
kat történeti és kulturális szempontok határozzák meg. A nyelvhasználatot 
irányító, meghatározó szabályokat is meg kell ismerni, le kell írni, mert 
ezek is ugyanolyan fontosak, mint a grammatika szabályai. 

Az egyes nyelvek szabályrendszerét már feltárták, a nyelvhasználat sza- 
bályainak bemutatása, modellálása azonban nem régóta van folyamatban. 
A 70-es évek elejétól folynak a rendszeres kutatások, nem csoda hát, hogy 
sok minden még feltáratlan. Az elemzések fóleg az indoeurópai nyelveket 
ölelik fel (ritkán találunk más nyelvcsaládok nyelveiból vett példákat, uta- 
lásokat), ezért még nem tisztázódott, hogy az eddig modellált szabályok kö- 
ziil melyek tekinthetók univerzálisaknak, illetve melyek azok, amelyek kul- 
túrához, társadalomhoz kötöttek. 

A kutatásban fontos helyet vívott ki magának a pragmatika. A Ch. 
Morris szemiotikájában sziiletett terminus fokozatosan leszúktilt a termé- 
szetes nyelvek olýan aspektusainak tanulmányozására, amelyek megköve- 
telik a nyelvhasználók tekintetbe vételét is. A pragmatika mára a nyelvleí- 
rás egyik komponense lett, mely a nyelv és a kontextus viszonyait tanulmá- 
nyozza, azokat a relációkat, melyek alapvetó fontosságúak a nyelvmegértés 
folyamatának értelmezésében. 

A pragmatika Levinson szerint megsziinteti az eddigi nyelvelméletek hi- 
ányoságait a nyelvi kommunikáció terén, és lehetóvé teszi a szemantika 
egyszerúsítését 6  Ugyanis, ha nem is egyszerú, de elknlöníthetó, hogy mi 
tartozik a szemantikába, és mi a pragmatikába. A pragmatika kapcsolatot 
teremt a jelentés és a megnyilatkozás pragmatikai jelentése között. Minden 
értelmezés a pragmatikában közvetett, mivel a hallgatónak a következteté- 
sein alapul. A pragmatika a nyelv interperszonális és szövegszervezódési 
funkcióit magyarázza. A pragmatikában elvek vannak, maximák. Ezeket 
Paul Grice dolgozta ki. 

A pragmatikának van egy iránya, mely ellentétben a szemantika felóli 
megközelitéssel, az emberi cselekvések általános jellegzetességeiból indul 
ki, és azt vizsgálja, milyen hatással vannak a nyelvhasználatban. „Az ilyen 
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orientációjú kutatások... a nyelvet az emberek közötti koordinációs problé-  
ma megoldásának eszközeként fogják fel, a nyelvhasználatot, a kommuni-  
kációt a beszélð és a hallgató szándékainak, egymásról alkotott kölcsönös  
feltevéseinek és elvárásainak terminusaiban írják le, megnyilatkozásaink  
jelentését az aktuális használatban konvenció és intenció interakciójaként  
értelmezik. Az alapelgondolások közé tartozik, hogy a hétköznapi nyelv-  
használatnak megvan a maga logikája, megvannak a maga hallgatólagos  
szabályszerúségei, amelyek az emberi tevékenységek általános racionalitási  
és egytittmúködési elveire vezethetök vissza. Ezeknek a szabályszerúségek-  
nek tudható be, hogy a kommunikációs partnerek egymás kommunikációs  
szándékait képesek felismerni és a megnyilatkozásoknak mindig az ép~pen 
adott kontextussal összhangban álló jelentést tudnak tulajdonítani." Az  
ilyen értelemben felfogott pragmatika az általános pragmatika-elmélet ré-
sze is.  

6. A szövegelemzési irányzatok is sajátos módszereket dolgoztak ki, me-  
lyek felhasználhatók a megnyilatkozások elemzésekor. A 80-as évek elejé-  
re kialakult a társalgáselemzés is, melynek tárgya az élöbeszédben létreho-  
zott konverzáció, a társalgás, a beszélgetés. A két kutatási ág kezdetben kii-  
lönbözó irányba indult, de késðbb kideriilt, hogy kapcsolatba hozhatók  
egymással.  

A társalgáselemzés témái többek között a következök: a társalgási sza-  
bályok, a megszólítási szabályok, a társalgási alapelvek megállapítása, a tár-  
salgási szövegek tematikus építkezése, a társalgás szerkezeti elemeinek, a  
társas érintkezés szerkezetének kutatása, a társalgásban résztvevdk szerep-  
váltásának kérdései, a megnyilatkozás implicit információinak rétegei stb. 8  

A szomszédsági pár — a forduló mellett — a társalgás fontos szerkezeti ele-  
me. Tipikus szomszédsági párok p1. a kérdés — válasz, ajánlat — elfogadás,  
ajánlat — visszautasítás, meghívás — elfogadás, kijelentés — tudomásulvétel,  
kérés — teljesítés stb. A páros megnyilvánulásokat speciális elvárások kötik  
össze. Vannak preferált és nem preferált reagálási módok. Az egyes szom-  
szédsági párok esetében ez a dichotómia más-más kérdést vet fel. A prefe-  
rencia-szabályok köré tartalmi és formai elvárások meg következtetések  
hálója kötödik, s az egész mechanizmust végsö soron egy grice-i természetú  
elv múködteti: „igyekezz kernlni a nem preferált akciót".  

Jnrgen Habermas írja, hogy „minden megnyilatkozás vizsgálható abból  
a szempontból, hogy igaz-e vagy sem, megengedett-e vagy sem, öszinte-e  
vagy sem, mivel a beszédben, fnggetleniil attól, hogy mire kernl a hangsúly,  
a nyelvtanilag helyes mondatok úgy keriilnek kapcsolatba a valósággal,  
hogy minden elfogadható beszédaktusnál a kiilsö valóság, a társadalom s a  
belsó természet egyntt jelennek meg." 9  A valóság knlönböz8 teriileteihez  
más-más érvényességi követelmények rendelhetök (igazság, helyesség,  hú- 
ség, érthetóség), s mind a valóságternlettðl, mind a kommunikációs módtól  
(az alapvetð attitúdöktðl) fiigg a beszéd általános funkciója (a tények rep-  
rezentálása, személyközi kapcsolatok kialakítása, a beszélð szubj ektivitásá-  
nak feltárása).  
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A nyelvi funkciókkal kapcsolatban megemlíthetjnk azt is, hogy új szem- 
pontok figyelembe vételének eredménye, hogy a búhleri háromfunkciós 
modellt felváltották a sokfunkciós modellek (Halliday pl. 24 funkciót em- 
lít), és ugyancsak új szzempontok hoztak változást a beszédfolyamat össze- 
tevóinek számát iíletóen is. A már említett D. Hymes a megvizsgált népraj-
zi anyag alapján 16 összetevót knlönböztet meg. 

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy a kúlönbözó elméletek és az 
einpirikus kutatások a megközelítési módok egész sorát alakították ki, s 
mindegyik megközelítési mód, mindegyik szempont a nyelvhasználat jobb 
megértését szolgálja. 
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NEW VIEWS IN THE RESEARCH OF LANGUAGE USAGE 

Irén Láncz 

In this paper the author presents the topics of the nineteen sixties in the 
field of language usage in Hungarian linguistics, and shows the expansion 
of the topics which started with the study of sound and phoneme charac- 
teristics and proceeds to the introduction of new topics as the result of in- 
terdisciplinary approach. From the nineteen-seventies onward the study of 
spoken language has yielded important results. The author of this work al- 
so presents research fields deserving attention (speech act theory, pragma- 
tics, principles of expression, analysis of conversation). 

1  Általános nyelvészeti tanulmányok X., Akadémiai Kiadó, Bp.,1974, 3] . 3. 
2 l.ásd pl. az új Szociolingvisztikaválogatott bibliográfiáját: Ronald Wardhaugh, Osirisz— 

Századvég, Bp., 1995 
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ÚJABB KELETÚ IDEGEN SZAVAK 
MEGHONOSODÁSÁNAK KÉRDÉSEI 

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Egészen természetes folyamat, hogy egy nyelv más nyelvek szókészleté- 
böl való szavakkal oldja meg bizonyos fogalmak jelölésének kérdését. A 
nyelvhasználatba rendszerint több idegen szó keriil be, mint amennyi meg-
honosodik, az idegen szavaknak csupán egy részéböl lesz jövevényszó. A 
már régebben meghonosodott idegen szavak általában már annyira ido- 
multak nyelvnnkhöz, annyira megszokottá váltak, hogy elsó pillantásra 
nem is vesszúk észre, hogy nem eredeti magyar szavak. Az újabb keletú ide- 
gen szavak meghonosodásukkor szintén beilleszkednek nyelviink alak- 
rendszerébe, de az így létrejött jövevényszavakon általában még látjuk az 
idegen eredetet, hosszabb idönek kell eltelnie ahhoz, hogy megszokottnak 
tekintsiik öket. 

A kelet-európai országokban a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes 
évek elején lejátszódott politikai és gazdasági változások egyik következ- 
ménye lett az idegen szavaknak nagyobb tömegben való megjelenése a 
nyelvhasználatban. A magyar nyelvet mind az anyaországban, mind az 
utódállamokban knlönféle idegen hatások érték. A lexikális hatások egy ré-
sze hasznos újításként jutott kifejezésre, más részúk viszont fölöslegesnek, 
söt károsnak bizonyult. Bizonyos esetekben még nem derúlt ki, hogy tény- 
leg szúkség van-e az új szóra, vagy pedig belsó keletkezésú, illetve meglevö 
szóval meg lehet oldani a terminológiai problémát. 

Az idegen eredetú szavak használata napjainkban knlönféle módokon 
jut kifejezésre. Megtörténik, hogy már meglevö szó kap új jelentést (pl. ka-
zetta, vócser, galantéria, panel stb.). Az is elöfordul, hogy valamelyik ide- 
gen szón alakváltozás játszódik le, pontosabban az idegen szó korábban is-
mert alakjától eltérö új alakban bukkan fel (pl. projekt, média stb.). Az új 
fogalmat jelölö idegen szavak használata általában indokoltnak minósnl 
(pl. lobbyzik, mudzsaheddin, kung-fu, klip, diszkont stb.), de olyan eset is 
akad, amikor hangzása vagy divat-jellege miatt fölöslegesnek, mellözendö-
nek látszik az idegen szó (know-how, csip, rejting, nonprofit stb.). Néme- 
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lyik idegen szó nem is újonnan kerúl a nyelvbe, hanem idegen hatásra fel-
újítják (p1. komittens). Az új keletú idegen szó olykor összetétel tagjaként 
jelenik meg a nyelvhasználatban, leginkább már jövevényszóként éló szóval 
kombinálódva (pl. bébicsósz, bónuszpont, kriptokatolikus, paraolimpia, 
topforma stb.). Az efféle szavak többnyire elfogadhatók, megvan a létjogo- 
sultságuk, csupán némelyiknk bizonyul sznkségtelennek. 

Az új jelentésben felbukkanó szavak köznl a kazetta manapság legin- 
kább olyan szabványosított méretú lapos múanyagdobozra vonatkozik, 
amelyben magnetofonszalag vagy videószalag van. Néhány évtizeddel eze- 
lótt a kazetta szó még nem volt annyira közkeletú, mint manapság. A kom- 
pakt magnókazetták megjelenése elött is használták már múszaki jelentés- 
ben, a fényképészetben így nevezték el azt a fényt át nem eresztó fémtokot 
(késóbb múanyagtok váltotta fel), amelyben negatívfilm van elhelyezve, és 
amellyel egyútt teszik be a filmet a fényképezógépbe; a filmszakmában vi- 
szont a kidolgozott mozifilmet tároló doboz neve lett a kazetta. Ez a szó, 
amely az olaszból keriilt nyelviinkbe, eredetileg múvészi kiképzésú kis do-
bozra vagy ládácskára vonatkozott, amely ékszerek, csecsebecsék, esetleg 
ereklyék órzésére szolgál. Azt az erós acéllemezból való, jól zárható dobozt 
is kazettának mondják, amelyben pénzt és értékpapírokat lehet órizni. Az 
építészet nyelvében osztott mennyezetnek egy-egy négyszögletes, bemélyn- 
lð részére, mezójére is utalnak a kazetta szóval. 

A vócser nem egészen közismert szó, olyan utalványra vonatkozik, ame- 
lyet utazási iroda bocsát ki, és amely meghatározott szolgáltatásra jogosítja 
az embert (például menetjegyet válthat vele, szállodai ellátást vehet általa 
igénybe stb.). A jugoszláviai magyar sajtó újabban azt a dokumentumot is 
vócsernek nevezi, amelyet az állam bocsát ki a közszolgálatokban dolgo- 
zók, a pedagógusok stb. részére és amely tanúsítja, hogy birtokosának joga 
van a társadalmi tóke meghatározott részére. A vócser szó ezt az újabb je- 
lentést bizonyára angol eredetijének (voucher) hatására vette fel, ugyanis 
többek között dokumentumot (igazolást, bizonylatot, elismervényt) is je- 
lölhet. 

Agalantéria szó a magyar nyelvhasználatban knlönféle gáláns tulajdon- 
ságokat fejez ki: könnyed udvariasságot, finomságot (nók irányában tanú- 
sított) elózékenységet; továbbá udvarlásra, a nök köriili legyeskedésre is 
vonatkozhat; valamint bókezúségre is utalhat. A jugoszláviai magyarok be- 
szédében, vajdasági lapokban megjelenó hirdetésekben olyan árucikket j e-  
löl a galantéria szó, amely dísztárgynak vagy viselet díszítésére alkalmas 
(ruhaanyagból, fémból, bórból, fából, nvegból, csontból késziilt tárgy). Eb-
ben a jelentésben való használata minden bizonnyal szerb hatásra történik, 
ott ugyanis a galantenja fónévnek 'díszmúáru', illetve 'díszmúáru-kereske- 
dés' jelentése is van. A régi magyar nyelvben volt egy franciásan írt galante- 
ric (a kiejtése galantrí), amely egyrészt díszmúáru, ajándéktárgyra vonatko- 
zott, másrészt díszmúáru-kereskedésre, de a díszmú, illetve a díszmííáru ki- 
szorította a használatból. A magyar nyelv tehát belsó keletkezésú szavakkal 
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oldotta meg ezeknek a fogalmaknak a jelölését, fölösleges terhelnnnx vele 
az egyébként meghonosodott galantéria fönevet, nem kell idegen mintát 
követniink. 

Apanel szó nálunk az utóbbi években kezd közkeletíívé válni, Magyar- 
országon már az ötvenes években ismerték. Akkor orosz hatásra terjedt el. 
Elsösorban építészeti fogalomként használják: faburkolatú falnak egy-egy 
négyszögletes felnletrészére vagy elðrégyártott épnletelemre (falra, födém- 
re) utalnak vele. 'Bútorlap' értelemben is használatos. Az elektrotechniká- 
ban és a híradástechnikában szerelölapot, kapcsolótáblát jelent. Egy olyan 
szociológiai módszerre is vonatkozhat, amelynek lényeges vonása, hogy 
ugyanazt a vizsgálati anyagot rövid id6közönként többször is kikérdezik. 

A projekt azok közé a szavak közé tartozik, amelyek a rendszerváltás 
után jutottak a magyarországi nyelvhasználatba. 'Tervezet, terv, elképze-
lés, javaslat stb.' jelentést fejeznek ki vele, és angol mintáraprodzsektnek ej-
tik. Inkább divatszónak bizonyul, mint sznkséges fogalomjelölönek, hiszen 
általában helyettesíthetó megfelelð magyar szóval (vagy szókapcsolattal): 
terv, kutatási terv, tervrajz, tervezet, tervvázlat, elgondolás, elképzelés, 
tervjavaslat stb. Az angolproject a latin projectum származéka. A szó annak 
idején közvetlennl a latinból is bekeriilt a magyarba (projektum), de idð- 
közben elavult. A jugoszláviai magyar nyelvhasználatban a szerb projekat 
fönév hatására néhány évtizeddel ezelött felújították (több más elavult ide- 
gen szóval egyiitt, mint amilyen a diszkutál, a student, a szuszpendál stb.). 
Hogy azért Magyarországon is tudnak némelyek a dolog latin vonatkozásá- 
ról, azt a hibrid prodzsektum forma is tanúsítja, amely a Magyar Televízió- 
ban hangzott el egy szakember szájából. Nem valószínú azonban, hogy sor 
kernl a projekt visszalatinosítására a nyelvhasználatban. 

Alakja miatt problematikus a média szó, ugyanis a latin eredetú médi- 
um fönévnek latinos többes számú alakja. 'Tömegtájékoztatási eszköz' j e-  
lentésben elegendð maga a médium. Ha többségnkröl beszélúnk, ezt te- 
gyiik többes számba: médiumok. Akik nem tudják, hogy a média is többes 
értelmú, könnyen abba a hibába esnek, hogy médiákat emlegetnek. A mé-
dium szó nemcsak kommunikációs értelemben használatos, az emberek és 
a szellemi világ között közvetítö személyt is így nevezik, hipnotizálható sze- 
mélyre is utalhat, vonatkozhat valamilyen kellemetlen tevékenység szenve- 
dð alanyára, a vegyészetben pedig közegre, amelyben egy folyamat leját- 
szódik. Van, aki azért részesíti elönyben a média szóalakot a médiummal 
szemben, mert ennek az utóbbinak több más jelentése is van, ez azonban 
nem elégséges ok a médium mellózésére, hiszen sok más szót is használunk 
eltéró jelentésekben (pl. armatúra, donor, mandátum, passzív stb.). 

A lobbyzik ige nem is olyan régen túnt fel, de már annyira meghonoso-
dott, hogy kezdik i-vel írni: lobbizik. Alapszava, a lobby fönév az angolban 
elöszobára, elöcsarnokra, folyosóra vonatkozik, az Amerikai Egyesnit Ál- 
lamok képviselðházának az elöcsarnokát is így nevezik. Ez az el6csarnok 
arról nevezetes, hogy ott találkoznak a képviselöknek egyes csoportjai, 
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klikkjei (amelyeket közös gazdasági érdekek és azonos politikai célok fúz- 
nek össze) egymással és befolyásos, vagyonos kíviilálló személyekkel. Az 
efféle találkozások esetenként megvesztegetéssel, a képviselók álláspontj á- 
nak, hozzáállásának a befolyásolásával járnak egyntt. Az amerikai szóhasz- 
nálatban a lobby képviselói klikkre is vonatkozik, a lobbyzás pedig a befo- 
lyásolás szinonimájává vált. Ezek a fogalmak Európában is átkernitek, töb- 
bek között hozzánk. Mivel a magyar nyelvben nincsen olyan jelölö, amely 
hordozhatná a parlamenti képviselók befolyásolásának fogalmát, kényte- 
len volt átvenni az angol lobby szót, és belóle igét alkotni. Lévén, hogy a 
lobbyzik nem nehézkes hangzású, viszonylag könnyen beilleszthetó nyel- 
viink állományába (mint számos más idegen alapszavú ige: pólózik, daue- 
rol, kritizál stb.). 

Gyakran találkozhattunk a boszniai háborúval kapcsolatban a mudzsa- 
heddin szóval, olyan harcosra utaltak vele, aki az iszlám országokból jött, 
hogy segítsen a boszniai muzulmánoknak, hittestvéreinek. Elófordult mo-
dzsaheddin, mudzsahid, mudzsahedd, modzsahid alakban is. Egyesek azért 
részesítették elónyben az -in végzódés nélkúli alakokat, mert a mudzsahed-
dint és a modzsaheddint szlávosnak vélték. Iránban egy baloldali pártnak a 
neve a mudzsaheddin halk. Ez a szókapcsolat'népi harcos' jelentésú. A mu-
dzsaheddinek az iszlámot és a marxizmust próbálják összeegyeztetni. 
Gyakran letartóztatják óket annak a gyanújával, hogy meg akarták dönteni 
a hatalmat, és hogy részt vettek az Iszlám Köztársaság neves politikusai és 
államférfiai elleni merényletben. Többet köziilúk ki is végeztek. Az iráni 
sajtó általában rosszallóan ír róluk, monafekinnek, azaz álszentnek, kép-
mutatónak nevezi óket. Gerillaharcosként kúlföldre is elmennek, hogy 
védjék az iszlámot. 

A cselgáncs és a karaté mellé újabban a kung-fu is felzárkózott a nálunk 
ismert kiizdósportok körében. A kung-fu régi kínai önvédelmi eljárás, 
amelyben igen fontos szerepe van az ökölnek. A fiatalon, harminchárom 
éves korában elhunyt Bruce Lee filmjeiben számos kung-fu kiizdelem lát- 
ható. Ezeket a Hongkongban gyártott filmeket nálunk fóleg a hetvenes 
években vetítették. Abban az idóben még általában nem tulajdonítottak az 
emberek kiilönösebb jelentóséget annak, hogy a karaté kínai változatáról 
van szó. Azóta viszont a kung-fu is kúlönálló kiizdósporttá fejíðdött. A kí- 
nai gonfu vagy kungfu szó szabadidóre, munkára használt idóre és energiá- 
ra vonatkozik. Nem valószínú, hogy egyhamar megfeleló magyar szóval he- 
lyettesítjiik, mint ahogyan a szintén kiizdósportot jelöló japán dzsúdót 
mind gyakrabban emlegetik cselgáncs néven. 

Klip vagy videóklip néven új múfaj szúletett az utóbbi években. Olyan 
könnyúzenei alkotásról van szó, amely megfeleló képanyaggal van ellátva. 
A zeneszámot kíséró képanyag igen sokféle lehet: állóképek sorozata; 
olyan képsorok, amelyek knlönbözó helyszíneken és öltözékben mutatják 
az énekest, amint elóadja produkcióját; az énekessel vagy a dal szövegével 
kapcsolatos képek és jelenetek egymásutánja; valóságos és fantáziaképek, 
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karikatúrák, bábjelenetek, torzkép-sorozatok, feliratok, táncjeleneték 
gyors váltakozása stb. Így voltaképpen teljesebbé, élvézetesebbé  válik . a 
produkció. A klip képanyaga bizonyos esetekben szinte fnggetlenédik a 
hanganyagtól, önmagában is hatásossá válik, gondolatokat ébreszthet az 
emberben. Ez egyúttal új távlatokat is jelent. A képi beszédnek a lehetösé-
gei igen nagyok, csak élni kell veliik. Sok más újabb keletú szóhoz hasonló- 
an a klip angol nyelvteriiletröl keriilt hozzánk. Az angol clip vágást, nyírást, 
képkivágást jelöl. A szónak múfaji jelentése az angolban alakult ki, így vet- 
te át a magyar, és többé-kevésbé már meg is honosította, hiszen kiejtésének 
megfelelöen k-val írjuk. Magyar megfelelóje a vágás lenne. Ennek egyik je- 
lentése alkalmassá is teszi a klip helyettesítésére ('a filmszalag felhaszná- 
landó részeinek kivágása és sorrendbe állítása'), mégsem valószínú, hogy 
erre valóban sor is keriil. 

Divatos szó lett nálunk a diszkont. Olyan nzletet jelölnek vele, amelyben 
bizonyos árucikkeket olcsóbban lehet megvásárolni, mint másutt. Diszkont 
áruházak eredetileg Észak-Amerikában létesiiltek. Ott azokat a nagy (8-10 
ezer mý) alapternletú önkiszolgáló áruházakat nevezik diszkontnak, ame- 
lyek iparcikkek és élelmiszerek nagy tömegét hozzák forgalomba a hagyo- 
mányos áruházak vagy boltok árainál jóval olcsóbban. A diszkont áruház 
épnlete, berendezései egyszerííek, áruválasztéka viszonylag nem nagy, szol- 
gáltatásokat nem nyújt. Azzal válik nyereségessé, hogy föleg gyors forgású 
árucikkeket értékesít, tehát nagy a forgalma, valamint hogy knlsðségekben 
egyszerií voltánál fogva kicsik az iizemeltetési költségei. Az efféle áruház 
nevét csak újabban írjuk fonetikusan, a hetvenes években még discount volt 
az alakja (az angol írásmódnak megfelelöen), majd egy ideig discont formá- 
ban szerepelt. Közgazdasági és pénzi.igyi múszóként egyébként már régebb 
óta él nyelvnnkben a diszkont szó, elózetesen levont kamatra utalnak vele 
még nem esedékes követelés megvásárlásakor. 

A know-how azok közé az idegen szavak közé tartozik, amelyeknek ke- 
vés esélynk van arra, hogy meghonosodjanak nyelviinkben. Föleg közgaz- 
dasági szakszövegekben fordul elö, olykor viszont újságcikkekben, riport- 
músorokban is felbukkan. Szó szerint azt jelenti: 'tudni hogyan'. Tágabb ér- 
telemben olyan múszaki, szervezési, vezetési, gazdasági, tudományos 
ismeretek gyújtófogalma, amelyek a gyakorlatban alkalmazhatók: Szúkebb 
értelemben a know-how ipari jellegú, azt az ismerethalmazt öleli fel, amely 
valamilyen áru elóállításához közvetve vagy közvetleniil sziikséges. A köz- 
gazdasági szakirodalom már évtizedek óta eredeti angolos alakjában hasz- 
nálja, hiszen kiejtés szerint átírva (nau-hau) egészen szokatlan lenne. A saj- 
tónyelv is olykor az angolos formánál marad, számos esetben pedig már 
meglevö magyar szóval helyettesíti: módszer, gyártási mód, eljárás, múve- 
letsor. Ezek a szavak és kifejezések azonban nem eléggé tnkrözik az angol 
szó hangulatát, hiányzik belölnk a know-how sava-borsa. Szerencsére a ma-
gyar nyelv kifejezési lehetöségei ennél nagyobbak. A rokon jelentésíí sza- 
vak köznl felhasználható afogás, a mesterfogás, a fortély, a bizalmas közlés- 
ben a triikk és a csínja-bínja. 
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Az elektronika szédnletes fejlódésének fontos mérföldköve a chip. Ez 
egy köbmilliméternyi nagyságú alkatrész, amely huzal nélkiil beépíthetó 
hibrid áramkörökbe. A chip angol eredeííí, az angolban ez a szó morzsát, 
csipetet, darabkát, parányt jelöl, de forgácsra, szálkára, szeletre, hasítékra, 
gerezdre is utalhat. Az újságban már fonetikusan írva (csip) is megjelent, 
de ez a megoldás nem látszik valami meggyózónek. A magyarul beszélók- 
nek a csip elsósorban hangutánzó szó, kiscsirkének, kismadárnak a hang- 
adásával van kapcsolatban. A chip—csip azok közé az angol eredetíí szavak 
közé tartozik, amelyek nem valami könnyen illeszkednek be a magyar szó-
készletbe (többnyire furcsa, jelentésiikhöz képest olykor mulatságos hang- 
zásuk miatt, pl. grépfrút, tóksó, tinédzser stb.). Ha a chip magyarítására tö- 
rekszúnk, egy fogalmilag is közelebb álló szót kell keresnúnk. Erre a célra 
szerintem kiválóan megfelel a csipet fönév, amely kis mennyiségre, parányi 
dologra vonatkozik, és hangzásában is igen közel áll az angol szóhoz. Talán 
nem jutna a permet sorsára (amellyel a spray szót próbálták helyettesíteni, 
de a gyártó cégek nem fogadták el, úgyhogy maradt a megnyerönek nem 
nevezhettí szpré megoldás). 

Fölöslegesnek látszik, hogy a rejting szóval bóvítsiik a tekintély fónév szi- 
nonimasorát. Szerb mintára élnek vele egyesek a beszélt nyelvben: nagy a 
rejtingje, csökkent a rejtingje stb. Az angol rate igéból származó rating fö-
név elsðsorban 'osztály, fokozat, fajta' jelentésben használatos, továbbá 
'becsl.és, osztály vagy fokozat meghatározása' értelmet is kifejez, sót meg- 
adóztatásra is utalhat. A tekintély rokon értelmú szavai közt több idegen 
eredetú is akad: a latinból származó respektum (kiveszóben van), a francia 
eredetú renomé (kissé választékos, de régiesnek számít), a választékos répu- 
táció (latin származék), a szintén latin eredetú nimbusz (dicsfényre, illetve 
közmegbecsiilésre, tekintélyre utal), apresztízs (a franciából terjedt el a kii- 
lönbözó nyelvekben). 

Napjainkban nyelvhasználatában, fóleg a sajtónyelvben jelentkezik a 
nonprofit melléknév. Nyereség, értéktöbblet nélknlire utal. A profit ismert 
közgazdasági fogalmat jelöló fónév. Igei származéka is létrejött. A profctl 
nemcsak anyagi haszon megszerzésére vonatkozik, hanem arra is, hogy va- 
laki szellemi vagy erkölcsi nyereséget merit, okul valamiból. A nonprofit 
nem igazán közgazdasági múszó, inkább zsargon elemnek minósnl. Néhány 
idegen eredetú összetételben és szókapcsolatban él ugyan a nemet jelentó 
latin non szó, a nonprofit azonban nem tartozik azok közé amelyben sznk- 
ség van rá. A nonprofit helyett nyugodtan beszélhetiink nyereség nélkiili- 
ról. 

A komittens a jugoszláviai magyar nyelvhasználatban bukkan fel'úgyfél' 
jelentésben, nyilván szerb hatásra, mert a magyar nyelven beszélök köré- 
ben ma már nem használatos. Régen ezzel a latin eredetú szóval is utaltak 
megbízóra, úgyfélre, megrendelóre. Az a jelenség, hogy valamely idegen 
eredetú szót, amely a magyarban régiesnek számít, felújítanak a kétnyelvú 
beszélók, más szavak esetében is megfigyelhetó. Ilyen például a diszkutál 
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('megvitat, megbeszél'), az installatör ('vízvezetékszerelö, gázvezetékszere- 
1ð'), a student ('diák, egyetemi hallgató'), a montör ('autószereló, repiiló- 
gép-szereló'), az apotéka ('gyógyszertár' — patika alakban maradt fenn) stb. 

Az összetételi tagként szereplö idegen szavak bizonyos esetekben elfo- 
gadható megoldásnak számítanak. A bébicsösz is ilyen, az angol baby-sitter 
mintájára jött létre a magyarban. Elötagja, a bébi angol eredetú, jelentése 
'csecsemö, kisgyerek'; utótagja régi, kun-besenyö eredetú szavunk, etimo- 
lógiailag összefnggésben van a'futár' értelmú csausz fönévvel. A csösznek 
már a középkorban kialakult mai 'mezóör' jelentése. Jelölhet parkört, fel- 
ngyelöt, ellenört, tehát gyermekre feingyeló személyre is vonatkoztatható. 

A kriptokatolikus szó nem új szektára vonatkozik, hanem azokra a gö- 
rögkeleti papokra, akik titokban a katolikus tanok felé hajlanak. Erre a je- 
lenségre az orosz ortodox egyház ternletén figyelt fel a pravoszláv hagyo- 
mányokat féltö klerikusoknak egy csoportja. Ezek a konzervatívok nyílt le-
velet intéztek a pátriárkához, hogy lépjen fel a katolikus terjeszkedés ellen, 
egy másik csoport viszont aláírásgyííjtéssel támogatta a megújulásra törek-
vö papokat. 'Titkos, rejtett' jelentésben a kripto- más összetételekben is el-
öfordul. Ilyen a kriptogramma (titkosírásos vagy rejtett értelmú felirat, szö- 
veg, szövegrész), a kriptonima (fedönév, álnév, szerzöi álnév), a kriptográfia 
(titkosírás, ill. titkosírások készítésének és megfejtésének módszertana), a 
kriptogén (rejtett eredetú) stb. 

Aparaolimpia az olimpiai játékokhoz hasonló rendezvény mozgáskorlá- 
tozottak, mozgássériiltek, szellemi fogyatékosok számára. A maguk mód- 
ján ök is sportolhatnak, söt versenyezhetnek is egymással. A görög para- 
összetételi elötag az utótagnak valamihez való hasonlóságát, mellérendelt- 
ségét, vagy valami ellen való felhasználását jelöli. Aparapszichológia példá- 
ul olyan pszichikai és intellektuális jelenségeket tanulmányoz, amelyekkel 
a hagyományos lélektan nem foglalkozik, a paratifusz a hastifuszhoz hason- 
ló, enyhébb lefolyású fertözö betegség, aparaközet iiledékes közetböl átala- 
kult közet stb. A paraolimpia szó az effélék közé sorolható, habár nyel- 
vnnkben nem látszik egészen nélkiilözhetetlennek (mellékolimpiát is 
mondhatnánk helyette). 

Nincs sziikség a bónuszpont összetétel használatára. Ez a szó újabban je- 
lent meg a hazai magyar sportnyelvben, a labdarúgásban az elért helyezé- 
sért és az összegyújtött pontok számáért adják. A kereskedelmi szóhaszná- 
latban a bonusz forgalmi jutalékra vonatkozik. Az úgynevezett jutalékos 
bérrendszerben ugyanis a kereskedelmi hálózat dolgozóinak bérét teljesen 
vagy részlegesen az elért forgalom értéke alapján számolják el. A bonus 
eredetileg latin szó, jelentése'jó'. Az angolban fönévként használják. Töb- 
bek között 'jutalom, prémium' értelme is van. Mivel magyarul a jutalom- 
pont vagy a kiilönpont is kifejezheti az említett sportnyelvi jelentést, indo- 
kolatlan a bónuszpont szó használata. 

A topforma szintén a sportnyelvben bukkant fel, a hagyományos csúcs- 
forma fönév és a kiváló forma szókapcsolat helyett szerepel. Mivel a ma- 

151 



gyarban a top önmagában nem él, szóalkotásra sem indokolt a használata. 
Az angolban a top hasonló szerepet tölt be, mint a magyarban a csúcs, elsö- 
sorban valaminek a legmagasabb pontjára, felsö részére, legnagyobb foká- 
ra utal. A magya'r nyelv számos olyan szót használ, amelyben a csúcs'legna- 
gyobb', 'legjobb', 'legjelentósebb' stb. jelentést fejez ki: csúcsforgalom, 
csúcssebesség, csúcsfogyasztás, csúcspont, csúcseredmény, csúcsszerv, 
csúcsmagasság stb. Ebbe a sorba nyilván a csúcsforma illik jobban bele, nem 
a topforma. 

NATURALIZATION OF FOREIGN WORDS IN HUNGARIAN 

I.ászló Molnár Csikós 

In this paper the author studies the process of forming loan-words in 
Hungarian. Following this process from the origin, movements, meanings 
and usage of foreign words in current usage, he comes up with the follow- 
ing types of phenomenon: 1. existing words having a new meaning, 2. chan- 
ging the previous form of a word, 3. justifiable use of a new word, 4. unjus-
tifiable or unnecessary use of a new word 5. revival of obsolete words, 6. fo-
reign words as part of Hungarian compounds. 

152 



ETO: 398.9:809.451.1(042.3) 	 CONFERENCE PAPER 

AZ EGYÉNI SZÓLÁSHASZNÁLAT, SZÓKINCS 
JELLEGZETESSÉGEI ÉS KUTATÁSÁNAK MÓDSZEREI 

PAPP GYÖRGY 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Általános kérdések 
Az egyéni szóláskincs, szóláshasználat a modern frazeológia egyik alap- 

kérdését, továbbfejlödésének lehetöségét jelenti. Ma azonban az egyik le- 
gelhanyagoltabb szakternlet, amelynek kibontakoztatását elvi, elméleti ál- 
lásfoglalások, nézetek, hagyományos kutatási módszerek nehezítik, föleg a 
következök: 

A frazeológiai, parömiológiai vizsgálatoknak évszázadokig az volt a 
céljuk, hogy általános, nemzeti szólásgyújteményeket teremtsenek, a szen- 
tenciákra, stiláris választékosságra vágyó elmék épiilésére, vagy azért, hogy 
más nyelvek, így a latin állandó szókapcsolatait magyazázzák, illusztrálják, 
a magyar nyelv vonatkozó párhuzamait, megfeleléseit feltárják. 1  Ehhez 
minden szólást, közmondást állandósult, zárt szerkezetú jelként élesen el 
kellett a beszéd- és szövegkörnyezettöl, minden használati jellemzötöl ha- 
tárolni, hogy környezetétöl elvonatkoztatva, valamilyen más logika szerinti 
rendben egy gyííjtemény részévé válhasson, vagyis nyelvi közkinccsé. Még a 
késöbbi eljárások is legfeljebb a jeles íróknak, prédikátoroknak kegyelmez- 
tek olyképpen, hogy használóként nevnket feltnntették a szótárban, mint 
tette ezt Erdélyi János 2, Margalits Ede3, persze nem egyszer már csak egy 
korábbi szótárra, kompillációs forrásra utalva, nem pedig természetes 
használati elöfordulásra 4 . 

Az utóbbi eljárással ösztönösen preferálódott, mintaadóvá vált az egyik 
használati szint, az írók nyelvezetében való elöfordulás, az irodalmi nyelv- 
hez kötöttség is, amely már O. Nagy Gábornál szinte követelmény is az ál- 
talánosság, közkeletúség megállapításához 5. 

A szóláselméletben általában, a magyarban pedig knlönösen az ún. 
poligenetikus felfogás az uralkodó, hogy a frazémák által megtestesített 
megfigyelések, igazságok eleve adottak, a„levegðben vannak" 6, mint Ber- 
náth Béla megjegyzi, következésképpen a nyelvben is idötlen állandósággal 
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megvannak, vagy egyszercsak megképzódnek, egyszerre számos teriileti 
ponton jelennek meg. Talán úgy, ahogyan a magyar frazeológiai kutatás fó 
iránya is feltételezi, hogy bizonyos nyelvi képzódmények valóságvonatko- 
zásai eltúnnek, a szerkezetek deszemantizálódnak, csak átvitten érthetók- 
ké válnak? 

Mindennek cáfolata, a monogenetikus fölfogás igazolása egyrészt na- 
gyon hosszadalmas lenne, másrészt most nem lehet a célunk. Erdélyi János 
feltételezésével azonban mélyen egyetértiink: ,,... valamint az is igaznak lát- 
szik, hogy az élet által felkapott ilyetén szólások alapja rendesen mindig va- 
lami tapasztalás, megtörtént dolog, mi a közmondások természetét elsód- 
legesen megkiilönbözteti a fejben csinált, bölcseleti úton lehozott igazsá- 
goktól" 8 

3. Köriilbeliil azonos kép eifogadott a szólások pragmatikájában, hasz- 
nálatelméletében is, hogy ezt a nyelvi eszköztárat mindenki használja, hasz- 
nálhatja, mert általános, közkeletú, tehát közösségi kód, amiben a jel ter-
mészetét illetóen van is igazság, de nem mai érvényiik vonatkozásában, hi-
szen napjainkban egyetlen közéleti, politikai szónoklatnak már nem részei, 
és nyilvánvaló, hogyA pénz számolva, az asszony verve jó közmondást egyet- 
len nö sem használja, csak ismeri. 

Ezek a kutatástörténeti okok több vonatkozásban sajátos okozatokat, 
tisztázatlanságokat sziiltek, jelesen a következóket: 

Meghatározatlanok, elmosódottak a szóláshasználat lehetséges kategó- 
riái, az elsódleges, másodlagos és harmadlagos használat léte és kiilönbségei. 
A kóddal való teljes azonosulás, teljes használati érvény az elsó esetben, az 
irodalmi, már nyelvi jellemzés céljait szolgáló elófordulás a másodikban 9, 
illetve a már a szólásjelet is felbontó, eltorzító publicisztikai felhasználás a 
harmadikban (A választási gyözelem megér egy misét). 

A szóláshasználati jegyek, jellemzök (a használókra, használati alkal- 
makra való utalások) mellózése miatt bizonyos múfajok szinte teljesen hi- 
ányzanak a magyar proverbiumkincsból, mint a wellerizmusnak nevezett 
epikus szerkezetek10  

Nincs adatolásunk a szóláskialakulás, -megszilárdulás, -elhalás folyama- 
taira. 

A több tízezres állományból nincsenek kiszúrve a csak egyszer elófordu- 
ló fordításos képzódmények, hapax legomenonok, mint amilyen minden bi- 
zonnyal a Szól a rigó, felel néki a szajkó a Salamon és Markalf címú népi 
ponyvából. 

Legfeljebb nagyobb tájegységek, újabban egyes telepiilések frazeológiai 
anyaga éppen csak körvonalazódik a gyújteményekben. 

Önelvú formában meg sem jelenik az egyedi szóláskincs, szóláshaszná- 
lat elsödleges kutatási forrásként és végcélként, holott minden más vizsgá- 
lat, szótár csak ebból merített, meríthetett, ám az egyedító vonásokat elfe- 
ledte. 
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A közvetlen elözményekröl 
Az utóbbi évtizedben azért már megjelent a legkisebb forrás, az egyéni 

szóláskincs megismerésének igénye, részben a folklorisztikai változatvizs- 
gálatokban, Voigt Vilmos és Szemerkényi Agnes tanulmányaiban 11 , rész- 
ben az elterjedtség, használati gyakoriság kvantitatív felmérésében, például 
Lábadi Károly drávaszögi gyújteményében 12. Nagyon árnyalatlanok vi- 
szont ezekben a vonatkozásokban is egy frazeológiai egységfelismerésének, 
ismertének és késztetés, felidézés nélkiili használatának kúlönbségei. Leg- 
többször, p13. Szemerkényi Ágnes A közmondások használata címú tanul-
mányában csak az elsö két fázisról esik szó: a) a mondott példát szó sze- 
rinti alakjában ismerték; a) 1/a mondott példát kis változtatással (szórend, 
szócsere) ismerték; b) a mondott példa variánsát ismerték; c) a példában 
szereplö valamely szó alapján mondtak egy másik, másik jelentésíí köz- 
mondást, amelyben azonos szó szerepelt; c.1.) néhány olyan eset is elöfor-
dult, hogy a példában szereplö valamely szó alapján egy másik, de hasonló 
jelentésú közmondást mondtak, amelyben azonos szó szerepelt; d) a köz- 
mondás jelentése alapján mondtak azonos, vagy hasonló jelentésú másik 
közmondást (247.1.). 

A közlésben, kommunikációban megfigyelt kategória tehát meg sem je- 
lenik egyéni sajátságként. 

A mi forrásunkról és módszeriinkröl 
Valójában az egyéni szóláskincs és szóláshasználat vizsgálatai eddig a 

másodlagos irodalmi elöfordulások tekintetében hoztak eredményt. Vagy 
az életmú egészére kiterjedöen, ahogyan Rozgonyi Miklósné Molnár Em-
ma tette Csokonai Vitéz Mihály múveiben 14, vagy egy szerzö egy múvében, 
ahogyan például jómagam jártam el Katona József Bánk bánjának szólás- 
anyagát elemezve 15 .  

Az ilyen feladatoknál, bár nem egészen problémátlanok, viszonylag egy- 
szerú a dolgunk, rögzített, tetszöleges alkalommal megfigyelhetö szövegek- 
rðllévén szó. 

Hogyan közelítsnk meg viszont hasonló igénnyel az elsödleges, közvet- 
len szóláshasználatot? A befolyásolás nélknli alkalmi megfigyelésekkel 
szinte semmire sem jutunk, a szólásalakok kimondása nem a természetes 
kompetenciát, körúlményeket idézi fel. Valójában egy egész életet kell a 
megfigyelt személlyel leélnnnk, esetleg anyanyelvnnket is töle tanulnunk, 
hogy legyeri erröl az állományról emlékképnnk, teljes taxonómiánk. 

Ha elkúlönítjnk, amit tudományosan okvetleniil el kell knlönítennnk, a 
kiffintetett szóláshelyzetet, amelyben a frazéma elhangzik, vagy megjelenik, 
illetve azt az alakot, szerkezetet, jelentést amely ebben a helyzetben, szöveg- 
környezetben megjelenik, hogy szabályozza ezt a szituációt, akkor a frazé- 
mákkal kapcsolatos egyéni sajátságok kutatásában két utat választhatunk: 

— Nagyjából azt, amit Szemerkényi Agnes próbált követni, hogy a pre- 
zentált szólásalakokhoz idéztetjiik fel a jelentést, vagy ami sokkal haszno- 
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sabb lenne, az elhangzás, megjelenés helyzeteit íratjuk le, jellemeztetjiik az 
adatközlövel. A kétségek továbbra is megmaradnak, a passzív ismeret, 
kompetencia, illetve a használás, a performancia megknlönböztethetósé- 
gével kapcsolatban; 

— Adatközlönket a már ismert, meghatározott szóláshelyzetekkel szem- 
besítjúk, és így derítjnk ki, számára kitnntetett, szólásszeríí-e a szituáció, és 
milyen frazémát tud produkálni, egyet ismer az adott helyzeti jelentésre, 
vagy többet is. Esetleg azt is megtudhatjuk, hogyan adja elö a proverbiu- 
mot, és milyen kontextuális szerkezetet épít köré, bár ez utóbbi, rákérde- 
zéssel ritkán hoz eredményt. Eljárásunkra álljon itt csak egy-két példa: Mit 
mondanak, ha nyáron egyszerre, azonos idöpontban snt a nap, és esik az 
esö? Hát azt, hogy Veri az ördög a feleségét. Mondanak-e mást is? Igen, azt 
hogy esik a kukac. 

Mit mondanak, ha a túz kályhában, tíízhelyen gyengén ég, nem melegít? 
Hát azt, hogy Ilyen tííznél fagytak meg a törökök, illetve Ilyen tííznél fagyott 
meg a tizenkét betyár. Ezzel a módszerrel az is kidernl, hogy Moholtól, Pé- 
terrévétöl délre csak az elsó változatot ismerik, mert a tekijai búcsúhely 
vonzásköréhez tartoznak, ettöl a vonaltól északra viszont inkább a másodi- 
kat. 

Ennél a módszernél csak egy a bökkenö: A magyar szóláshelyzeteknek 
nincs meg a katalógusa, tipológiája, amiböl ki lehetne indulni, még legna- 
gyobb gyújteményeink tárgymutatóiban sem. 16  

— Mi most az elsödleges szóláshasználat kutatásában egy másik úton in- 
dulunk ki. A közvetlen, totális kommunikáció helyett a felidéz6 szövegekre, 
frazémahasználatra figyelnnk, amely ugyan soha sem azonos az elöbbi tel- 
jességével, de több is lehet annál, erényeit pedig szerencsés esetben meg 
tudja közelíteni. 

A kettö kiilönbségére csak egy példát vegyiink: A szép felé megy a fiist! — 
De bolond, aki állja párbeszédes szólás csak a közvetlen kommunikációban 
fordulhat elö, az Es akkor földbe gyökerezett a lábam viszont a felidézó köz- 
lésben. 

Mint utaltunk rá, vannak viszont szerencsés körnlmények, amelyekben 
egyntt van mindkét idðdimenzió, például az ún. paraszti életrajzokban, élet- 
történetekben, amelyek folyamán a hös életének teljességét idézi fel, gon- 
dolja újra. Ennek a múfajnak egyik kiváló példája Zabosné Geleta Piroska: 
Így zajlott az életem címíí visszaemlékezése l7  Horgosról. Geleta Piroska 
ugyan iparos családból származott, de tökéletesen, zavartalanul mozog a 
falu népi életében. Szóláshasználatában felbukkan ugyan a tudatosság, és 
úgy túnik, néhány helyen a kérdezö, lejegyzö személy 18  is beleavatkozott 
szövegébe, de vizsgálatainkhoz kiváló forrásként szolgált. 

A szóláshasználati elemzés szempontjai és eredményei 
A mintegy 260 nyomtatott oldalnyi életrajzi szöveg szólásanyagának, - 

használatának minden vonatkozását egy elöadás, tanulmány keretében 
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nem érinthetjnk, inkább csak a vizsgálat lehetséges szempontjait vethetjiik 
fel. 

A globális elemzését, amelynek során számba vettúk az összes szóláshe- 
lyet, mintegy 105-öt, megvizsgáltuk a szövegegészhez képest a megoszlásu- 
kat, amely, nyilván a közlési célok fnggvényében nagyon egyenetlen (olda- 
lanként 3-4, illetve 10 oldalon egy sem), a fö múfaji disztribúciót, amely 
szerint csak 22 közmondás fordul elö, a többi szólás, a funkcionális és szer- 
kezeti tagolódást stb. 

A lokális, konkrét szöveghelyi vizsgálatok nagyon sok, más módon ész- 
lelhetetlen tanulsággal jártak, föleg három teriileten: 

A használati helyzet és a szólásjelek összefiiggésében; 
A jelszerkezet vonatkozásában; 
A szólás-kontextus, szövegkörnyezet szervezettségének, szervezésé- 

nek szempontjából. 
1. Szólás és helyzet 
1.1. A helyzeti kiindulású elemzés veti fel a környezetre jellemzö való- 

ságháttéri elemeket, esetúnkben a csak Horgoson ismert frazémákat, pl. a 
következö szölötelepítéssel kapcsolatos közmondást: A sz6ld azt szereti, ha 
azt mondják neki: adjon isten jó reggelt, és adjon isten jó éjszakát (186), helyi 
keletkezésú a másik szölövel kapcsolatos regula is: Régi közmondás: Eliilte- 
tik telepítéskor a reménységet, de vele iiltetik a szegénységet is (190), vagyis a 
szólðnitetvény csak évek múltán hoz hasznot. 

1.2. Csak ilyen alapállásból érzékeljnk, hogy a használóban a szóláshely- 
zet knlön, önmagában képzödik meg, és kúlön mozzanatban merúl fel a 
megfelelö jel. Ez szóláskimaradást is eredményezhet, a kiépített helyzettöl 
fnggetleniil: 

„Anyám sokszor veszekedett vele (apámmal), hogy: 
Nem szégyelled, hogy cipész létedre csak az az egy pár kopott cipönk 

van?! 
Nem szégyellte. Neki is egy pár volt." (13) 
Nos, innen a következö közmondás hiányzik: Csizmadiának jó csizmája, 

péknek friss kenyere sose nincsen. 
A másik esetben a régi paraszti élethez, a búzanyomtatáshoz kötödö 

szólás hullott ki Geleta Piroska emlékezetéböl: 
„Borulás közeledett. Aggódva néztúnk mindannyian. 

Mi lesz, ha megázik a búza? 
Sznlém arra nézett, aztán minden izgalom nélkiil azt mondta: 

Nem lesz esö, búzát nyomtatunk" (80) 
Ami innen hiányzik, az a Medvét fogunk, medvét fogtunk szólás, amelyet 

akkor mondta, amikor megázott a nyomtatásra váró gabona. 
1.3. A proverbiumokat elsödlegesen az eredeti helyzetben is használhat- 

ják, amely a szimbolikus jelentés alapjául szolgált. A következö példában 
folyik a búza nyomtatása. Csillag, a nyomtató ló eszegette a kalászokat: 
„Bátyám közbe akart lépni, de sznlém rászólt: 
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— Hagyjad. A nyomtató lónak a szája nincs bekötve." (80) 
1.4. Az ismétlddd frazémák egy-egy helyzet és alak személyi kitnntetett- 

ségét jelzik. 
Az egyik kedvenc kiszólása egy átokszerú megfogalmazás: — Csicskarát 

neköd a fejedre! — mondta a sznlém (57). Majd máshol: 
„Ha megharagudott ránk, azt mondta: 
— Csicskara belétek! 
Ma sem tudom, mi az a csicskara" (83), ami arról is árulkodik, hogy a 

szólást nagyanyjától tanulta, tehát alaki-helyzeti hagyományozódásról van. 
szó. 

Többször helyzeti váltást is megfigyelhetnnk az ismétlödésnél. A követ- 
kezö alak itt még idöbeliségre vonatkozik: „Szúlém, amikor egyszer a Bu- 
dárba mentúnk, nagyon fáradt volt, aztán azt mondta: — Olyan hosszú ez az 
út, mint a szentiváni ének" (188). A másik esetben már térbeliséget fejez ki: 
„Egy nagygazdához húzattunk be éppen, ahol a kazal... hosszúnak olyan 
hosszú volt, mint a szentiváni ének" (231). 

1.5. A helyzet felöl deriil ki a szólástévesztés, amely a legjobb adatközlók- 
nél is elöfordul: 

„Egyszer aztán elfogta a buzgóság, és azt mondta: 
— Imre bácsi, aranyos Imre bácsi, engedje meg, hogy a Mukit elvigyem" 

(131). 
Valójában csak Elnyomta a buzgóság szólás van, az viszont akkor hasz- 

nálatos, amikor valaki, föleg gyermek hirtelen elalszik, nem a fenti helyzet- 
ben. 

2. Jelminöség és jelszerkezet 
Ami a szólásként, proverbiumként használt jelek minöségét illeti a ver- 

bális alakok mellett feltúnð kinezikus és cselekvéselemek érdemelnek leg- 
több figyelmet, amikor összefonódik a helyzet szabályozása és a kiváltott 
cselekvés: „Bizony, én elteszem. Hiszen látja, hogy már... — és mutat a fejére, 
hogy megvan zavarodva" (246). Más esetben a kis Geleta Piroska barackot 
kap a fejére, a cseresznyeszedéskor fiityiilnie kell neki. Nagyanyja kovászolás 
után keresztet vet a kenyérre, majd levonja a szentenciát: „Addig kell ezt, 
lányom, dagasztani, míg nem csorog a víz a gerendából! Én aztán figyeltem 
az ágyból, mikor csorog a víz." (82). 

Amikor a szólások ellífordulásait, szövegeit, textusait megfigyeljnk, ki- 
derúl, hogy a jó „szólásfáknáP' azonos helyzetben több frazéma is elöfor-
dul, tehát több elemú a szólástextus, és az egyes szólástagok sajátos szintak-
tikai viszonyban állnak egymással. 

A két- vagy háromelemú textusok tagjai közt fennállhat tagadva nyomó- 
sító viszony: „Minket mán a németektól se ásó, se kapa nem választ el, de 
még a jó isten se." (25), kapcsolatosan nyomósító közlési szándék: „Ez a 
Ferkó bátyám egyébként késöbb is a dunna alatt aratta le a búzát mindig, s 
a dolog temetésére akkor is elment volna, ha haldoklott volna" (38), majd 
máshol hármas szerkezetben: „Ferkót nyáron, aratáskor legtöbbször a hideg 
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lelte, a dunna alatt aratta le a búzát. A dolog temetésére még akkor is elment 
volna, ha haldoklott volna." (87) Elöfordulhat értelmezö szerkezet is: 
„Nem ér az én életem egy hajítófát sem (ugyanis) Szegényebb vagyok én, 
mint a templom egere". (140) 

3. Szólás és kontextus 
A frazeológiai vizsgálatok jelenlegi állása szerint a szólás, közmondás 

helyzeti megszervezödése, szövegkörnyezetbe építése legalább annyi fi- 
gyelmet érdemel, mint maga a jel. Jellemzéséhez a már meghatározott tex- 
tus mellett meg kell knlönböztetnnnk a szúkebb és tágabb kontextust: az e-
löbbi a megelözö környezö néhány szót jelenti, az utóbbi pedig azt a tartal- 
mi elemet, amely már vagy még a frazéma szövegszervezö vonzáskörében 
van. 

A felbukkanó elemek köznl többen éppolyan állandósultak, mint maga 
a frazeológiai egység, a múfajra, használóra, tanulási helyzetre való utalás 
(Igaz az a mondás... Jól mondta a sznlém...) 

A kontextuális elemek és a proverbium lineáris rendje szerint megkú- 
lönböztetnnk eló- és utókontextust. 

3.1. A szövegkörnyezet felól ráláthatunk a keletkezdben levd, kisközössé- 
gi érvényú alakulatokra. Szó esik egy szórakozott horgosi tanítóról, aki a 
kocsmában kapott bort többször is kifizette. Ennek alapján megképzödött 
az új szóláshelyzet, egy kicsit a vendéglös család lelkiismeretfurdalásaként: 
„És megesett, hol az egyiknnkkel, hol a másikunkkal, hogy nyitva felejtet- 
tiik a csapot. Ilyenkor mindig az jutott az eszembe, meg mondtam is: 

— No, ott folyik a tanító úr bora." 
3.2. A szövegkörnyezetben túnnek fel a szólás egykori megtanulásának 

köriilményei is: „A tanyára többször kimentnnk azután... Itt hallottam, azt a 
mondást is, hogy Még az orrával is a földet túrja" (50). Mint már az idézett 
példákból láttuk, megjelenik az egykori használó személye is. (Vö. A csics- 
kara belétek!) 

3.3. Fellelhetöek a szólást elöidézö, szóláshelyzetet teremtö helyzeti ele- 
mek, elö vagy utókontextusban: „Anyám, ha mérges volt ránk sokszor 
mondta: Eredj világnak, mint a Misák kutyája! 

Lajosunk megpróbálta. Én is megpróbáltam, már két éves koromban" 
(14). „Sziilém ezen a napon hitet tett a mondás mellett: Látástól vakulásig." 
(53). 

3.4. Megtalálhatjuk a proverbium motivációs elemeit, helyzeti magyaráza- 
tát, parafrázisát is: ,,... a tarhonyaszárító csillag ugyancsak siitött. Sokszor hív- 
ták így a napot mifelénk." (50) „Egyszer egy olyan színdarabot olvastam, 
aminek az volt a címe, hogy Falu bolondja. — Már gyerekkoromban hallot- 
tam, hogy minden falunak megvan a maga bolondja. No az én falum sem 
szííkölködött ilyenekben." (107) 

3.5. Környezeti elemekból deriil ki a használó szóláshoz való viszonya, 
amely nem mindig az azonosulás, olyannyira, hogy az eredeti szólást ki sem 
mondja: „Az én gyerekkoromban még meg lehetett állapítani, kinek a gye- 
reke van szép, új ruhában. 

159 



Ma már a ruha nem sokat mond." (148) Ez utóbbi áll a Nem a ruha teszi 
az embert közmondás helyén. 

Ez a viszonyulás nagyobb szövegrészt átfogóvá is válhat: ; ,Sznlém sok- 
szor mondta: Szép öregasszonyt meg jó gyereket ugyan ki látott már? 

— Én láttam, az biztos. Mert sznlém szép öregasszony volt..., hanem ami 
a jó gyereket illeti. Azt mondják, amelyik gyerek jó gyerek, az már beteg gye- 
rek." 

3.6. Figyelmet érdemelne a textuális-kontextuális kapcsolódás összeöt-
vözödése: „Megvagyunk elég jól (helyzeti elem). ÍÍssiik-verjiik a világot, az 
meg minket (szólás). De azért nem dicseksznnk (helyzeti mozzanat), mert 
tányér-kanál csördiilés nélkiil nincsen." (248) 

Ennyit az egyéni szóláskincsról és -használatról, inkább módszertani 
mintaként, mint a gazdag forrás kimerítö elemzésének eredményeként. 
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CHARACTERISTIC FEATURES OF INDIVIDUAL 
PHRASEOLOGICAL USAGE 

György Papp 

The usage of idioms and proverbs, besides general features, also has in- 
dividual characteristics, and this can be seen in as much as with regard to 
competence as to performance. In order to prove this, the author analyses 
the so called, primary usage, taking as his source material the biography of 
a peasant woman, Mrs Piroska Zabos, born Geleta. The paper surveys the 
characteristic features of individual phraseological usage on global (quan- 
titative and frequentative) or rather, local, textual occurrence levels. 
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EGY ÖSSZEHASONLÍTÓ TANKÖNYWIZSGÁLAT 
NYELVÉSZETI TANULSÁGAI 

PÁSZTOR KICSI MÁRIA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Beszámolómban egy összehasonlitó tankönyvvizsgálat nyelvészeti ta- 
nulságairól szeretnék beszámolni. 

A vizsgálat során három tankönyvet vetettem egybe szövegszerkesztési, 
fordításkritikai, kontrasztív nyelvészeti és szövegstatisztikai szempontokat 
szem elótt tartva. Ezek: 

— Rade Mihaljčić: Istonja za 6. razred osnovne škole. (Zavod za udžbeni- 
ke i nastavna sredstva, Bgd., 1995); 

— Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák 6. osztálya számára. 
(Zavod za udžbenike..., Bgd., 1994; fordította és a magyar nép történetét ír- 
ta dr. Csehák Kálmán); 

— Helméczy Mátyás: Történelem és állampolgári ismeretek az általános is- 
kola 7. osztálya számára. (Tankönyvkiadó, Bp., 1990). 

Ez utóbbi tankönyv, mely Magyarországon késziilt, a nyelvi adatok és 
eredmények kontrollját volt hivatott biztosítani a vizsgálat során, s bár a 
vizsgálat tárgyát képezó két hazai tankönyvtól eltéróen a 7. osztályos anya- 
got tartalmazza, az egy éves korosztálykiilönbség az eredményeket nem ve- 
szélyeztette, mivel a vizsgálat nem a tankönyv törzsanyagára irányult, ha- 
nem annak szövegszerkesztési és nyelvi specifikumaira. 

A vizsgálatnak tehát nem a tankönyvek didaktikai értékelése volt a fel- 
adata, bár tankönyvekról lévén szó, nem keriilhettem meg a tankönyvelmé- 
let és a didaktika bizonyos ternleteit sem. Inkább azonban az érdekelt, 
hogy miképpen vetítódik ki a nyelv szintjén mindaz, amit a didaktika egy el- 
fogadható tankönyvtól megkövetel. Ehhez viszont elsó lépésként differen- 
ciálnom kellett a didaktikai szövegen beliil azt a réteget, mely nyelvtöl és 
tudományos diszciplínától fiiggetlen (általános); mely tudományos diszcip- 
línától fiiggóen változik; s mely kimondottan nyelvhez kötött. 

Melyek tehát a didaktikai szövegnek fent emlitett rétegei? 
1) A didaktikai szöveg általános, nyelvtól és tárgytól (tudományos disz- 

ciplínától) fiiggetlen tényezói azok, melyek egyrészt az általános oktatásel- 
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mélet követelményrendszerének tesznek eleget (pl. a tankönyvi szöveg tar- 
talmi és terjedelmi meghatározottsága, zártsága, tartalomközpontúsága, 
szigorú megszerkesztettsége és elöre megtervezett logikai struktúrája, re- 
dundáns jellege, a tanár éló beszédéhez történö közeledése stb.), másrészt 
viszont a szövegszerkesztés általános retorikai eljárásaival állnak összefiig- 
gésben (pl. a szöveg klasszikus hármas tagolása, a koherenciát biztosító 
eszközök tudatos alkalmazása, a szöveg mikro- és makrostruktúrájának 
összehangoltsága stb.); 

a didaktikai szöveg tárgytól (diszciplínától) fiiggá tényezði elsðsor- 
ban a nyelvhasználat általános vonatkozásaiban, a szövegszerkesztés stilisz- 
tikai ismérveiben ragadhatók meg (pl. a nyelv ábrázoló, kifejezö és felhívó 
funkcióinak megoszlásában; a szövegegészre esð mondategészek ill. a mon- 
dategészekre esö mondategységek általános arányában; a mondatok telí- 
tettségében; a közlö vagy fejtegetð próza irányában történó elhajlásban; a 
narratív vagy tényközlö leíró próza ismérveinek megoszlásában stb.); 

a didaktikai szöveg nyelvhez kötött tényezði viszont a fenti két pont- 
ban összefoglalt tényezök konkrét megvalósulásában ragadhatók meg, te- 
hát abban a lexikai és grammatikai struktúrában, mely nyelvenként eltérð 
módon modellálja, önti konkrét szövegbe a megismerés tárgyát képezð va- 
lóságot. 

S éppen ez a réteg az, mely a kontrasztív nyelvészet szempontjából is ér-
dekes. Mert az e1s8 két pontban felsorolt tényezók úgyszólván mindegyiké-
nek létezik olyan nyelvi jelölöje, mely meghatározott konvenciót követ, s 
nem okvetleniil egyezik meg a knlönbözö nyelvekben. 

Ennek tudatosítása és számontartása azonban gyakran elképzelhetetlen 
a pragmatika kutatási eredményeinek segítségnl hívása nélknl. S itt elsösor- 
ban az egyes nyelvekben konvencionálissá vált nyelvi formákra gondolok, 
mint amilyenek a megszólítás formái vagy a kommunikáció folyamatossá- 
gát és zavartalanságát biztosító nyelvi elemek, amelyeket a fordítás során 
semmiképpen sem szabad szó szerint átvinni a másik nyelvbe, hanem az 
adott nyelvben konvencionálissá vált nyelvi formák segítségével kell transz- 
formálni öket, úgy, hogy a célnyelvi közlésformák kommunikatív szem- 
pontból ekvivalensek legyenek forrásnyelvi megfelelójnkkel. 

De nyelvhez kötöttek a szöveg koherenciáját biztosító eszközök is, az e- 
löre- és visszautalás grammatikai jelölói. Említsnk itt meg példaként a sze- 
mélyes névmással történð visszautalást (pronominalizáció) a szerb nyelv- 
ben, mely a személyre és számra történö utaláson kívnl grammatikai jelen- 
tésében tartalmazza a nemre való utalás jelentéselemét is, mely — mint 
tudjuk — a magyar személyes névmás grammatikai jelentéséböl hiányzik, s 
ezért a magyar szövegben mindenkor konkretizálni kell, egyéb grammati-
kai eszközökkel vissza kell adni azt a hiányzó jelentéselemet, mely a nyelvi 
jelölés knlönbözlísége miatt veszett el. S éppen ezért, mivel a konkretizálás 
míívelete során nem mindig egyszerú és magától értetðdö transzformáci- 
ókkal áll szemben a fordító, gyakran elófordul, mint például az általam 
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vizsgált tankönyvfordításban is, hogy a magyar szövegben több szóismétlés- 
sel találkozunk, mint szerb nyelvíí forrásában, mivel jobb megoldás híján a 
fordító leginkább, amikor a koherencia biztosítása érdekében visszautalás- 
ra van sziikség, a konkrét megnevezés (egyszerii ismétléssel történó vissza- 
utalás) eszközéhez folyamodik. 

Rendkíviil komplex tényezócsoportot ölel föl ezen kíviil a történelem-
könyv narratív struktúrájának nyelvi reprezentációja. Itt ugyanis egyidejú- 
leg hatnak az idó kifejezésének (jelölésének) grammatikai eszközei, mint 
amilyenek az igeidók, az igék szemlélete, a cselekvó és szenvedö igék rend- 
szere (ez utóbbi kategória ugyancsak hiányzik a magyar nyelvból); továbbá 
a megfeleió helyre, idöre és cselekvókre (személyekre) történð utalások 
nyelvi eszközei; valamint a mondatok aktuális tagolása, mely a szöveg kom- 
munikatív dinamizmusáért, az ismert és az új információk megfeleiö ada- 
golásáért felelós. Mert a történélemkönyv narratív struktúrája olyan több- 
szörösen összetett idöstruktúra, mely a didaktikai szövegen belill idösíkok- 
ra válik szét, melyek a mondatok idókezelése és a grammatikai utalások 
hálózata révén knlönböztethetóek meg egymástól. Így az egyik idósficot az 
a történeimi idószak képezi, melyben a vizsgált történések és események 
lezajlottak. Erre merólegesen helyezkednek el azoknak az írott dokumen- 
tumoknak idósíkjai, melyek a tárgyalt eseményról számolnak be (s itt annyi 
idósík létezik, ahány dokumentum). Mindezen sficok meróleges metszésfe- 
íiiletén viszont a történelemkönyv-írás idejének sficja helyezkedik el, mely a 
didaktikai szöveg idóstruktúráján beliil a folyamatos jelen idöt képezi, ahol 
a szöveg írói szubjektuma elbeszél, következtetéseket von le, kommentá- 
roz, általánosít, láthatatian párbeszédet folytat a szöveg által megcélozott 
oívasótáborral (tanulókkal), kérdéseket tesz fel nekik és kiilönbözö nehéz- 
ségú és jellegú feladatok elé állítja öket. Mindez viszont a kontrasztív nyel- 
vészet szempontjából is számtalan problémát vet fel. Hisz a magyar nyelv 
igeidó-rendszere knlönbözik az indoeurópai, s így a szerb nyelv igeid đ- 
rendszerétól is. Csak három grammatikai idðt jelöl, s maga az idöjelölés 
nem utal a szemléletre is. A magyar nyelv a szemléletet kiilön morfémákkal 
jelöli, pl. igekötóvel vagy megfeleló toldalékmorfémával (képzóvel), az in-
doeurópai nyelvekkel ellentétben, ahol a szemlélet gyakran az igeidó részét 
képezi. S ugyanígy a nyelvi utalások rendszere is kiilönbözik a két nyelvben, 
mivel az egyeztetések rendszere sokkal szigorúbb a szerb nyelvben, ahol a 
névszók esetében pl. számban is, nemben is és esetben is kötelezð az egyez- 
tetés, ez viszont az utalások hálózatára is másképpen hat ki, mint magyar 
megfelelóik esetében, ahol az egyeztetés ilyen fajtája nem található meg. 

Minđezekból viszont kitúnik, hogy amennyiben egy konkrét tárgyra — 
ebben az esetben a történelemre — jellemzó didaktikai szöveg nyelvi speci- 
fikumait kívánjuk feltárni, semmiképpen sem elég egyetlen meghatározott 
módszer alkalmazása a kitúzött cél elérésében. Inkább azt mondhatnánk, 
hogy módszerek egyiittesére van sziikség, melyeknek alapját — kontrasztív 
nyelvészetról lévén szó — mindenképpen a nyelvi összehasonlítás képezi. 
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Így a jelen vizsgálat során is összehasonlító elemzéseket végeztem, mégpe- 
dig a három említett történelemkönyv szövegállományából merített minó- 
ségi és mennyiségi nyelvi adatok alapján. A vizsgálat eredménye tekinteté-
ben azonban semmiképpen sem mindegy, hogy mit hasonlítunk össze. 
Ezért az összehasonlító elemzés elött csoportosítottam a vizsgálat tá'rgyát 
képezó szövegeket, s így összesen négy kategóriát kaptam: azokat a szöve- 
geket, melyek a szerb nyelvíí tankönyvben találhatók, s forrásként szolgál- 
tak a 6. osztályos magyar történelemkönyv fordításához; ezeknek a szöve- 
geknek magyar fordítását helyeztem a következó kategóriába; a harmadik 
kategóriát a fordító által írt eredeti szöveg képezték a magyar történelem 
megfelelö fejezeteiböl; a negyediket viszont a Magyarországon kiadott, fel-
tehetöen knlsó nyelvi hatástól mentes tankönyv szövegei alkották. Ilymó- 
don viszont a nyelvi adatok is melyeket ezekb číl a szövegekb6l merítettem, 
négyféle alaptulajdonsággal rendelkeztek: az elsð csoportból merített ada- 
tok a szerb nyelv jellegzetességeit voltak hivatottak tnkrözni; a második 
csoport adatai a szerb és a magyar nyelv kölcsönhatásából keletkezett je- 
lenségeket tárták fel; a harmadik csoport adatai látszólag tiszta magyar 
nyelvi jelenségeket tartalmaztak, mivel eredeti magyar szövegekrðl volt 
szó, ám a fordító kétnyelvíísége miatt (aki ezeket a szövegeket írta) mégis- 
csak feltételeznek kellett némi szerb hatást, s éppen ezért kellett bevezet- 
nem a magyarországi tankönyvböl vett adatokat mint kontrollcsoportot, 
melyból igen nagy valószínúséggel kizárható a szerb nyelv hatása. Ezek 
után fordításkritikai elemzésnek vetettem alá az elsö két csoport adatait, 
melyeket véletlen minta alapján választottam ki a tankönyvi szövegállo- 
mányból, úgy, hogy fedve legyen mind a lexikai, mind a grammatikai szint, 
a grammatikai szinten viszont a morfológiai, szintaktikai és szöveggramma- 
tikai jellegzetességeket vettem szemiigyre, knlönös tekintettel azokra a 
nyelvi kategóriákra, melyek a két nyelvben knlönböznek, s melyek fordítá- 
sa során kvázi-helyes vagy helytelen célnyelvi produktumok keletkeztek. 
Mindezek után viszont mennyiségi vizsgálatnak vetettem alá a vizsgált tan- 
könyvek szövegállományát: szemngyre vettem egyrészt a tankönyv egész 
szövegstruktúráját, az egyes leckék megoszlását fejezetenként, az alapszö- 
veg és a didaktikai apparátus arányát, valamint az egyes leckék makro- 
struktúráját; másrészt viszont egy-egy kiválsztott leckét, mind a négy szö- 
vegcsoportból, mikrostrukturális elemzésnek vetettem alá, Deme László 
gyakorisági vizsgálatának módszerével, melyeket a mondatszerkezeti saj át- 
ságok statisztikai elemzésére dolgozott ki. Ez utóbbi vizsgálatnak azt kel- 
lett kimutatnia, hogy léteznek-e a magyar és szerb nyelvben olyan mondat-
szerkezeti sajátságok, melyek számszerúen, kimutatható szabályszerúség- 
gel eltérnek egymástól. Az így elvégzett vizsgálatnak pedig a következðek 
voltak a nyelvészeti tanulságai: 

1) a fordításkritikai elemzés igen markánsan rámutatott azokra a nyelvi 
jellegzetességekre és jelenségekre, melyek a két nyelvben eltérnek egymáš- 
tól, csak, sajnos, a 6. osztályos magyar történelemkönyv szövegében elófor- 
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duló nyelvi hibák révén. Ezek ugyanis jelentös mértékben csökkentik en-
nek a tankönyvnek didaktikai minöségét, mivel egyrészt a lexikai szinten ej- 
tett hibák révén (nem megfeleló stílusrétegból választott szavak és kifejezé-
sek alkalmazása; téves differenciálás és konkretizálás; következetlen alaki 
megformálás és helyesírás; az alaki és tartalmi tiikrözésból eredö tárgyi hi- 
bák stb.), másrészt viszont a helyteleniil végrehajtott grammatikai átváltási 
múveletek révén (az igék idejének és szemléletének téves átváltása; a szen- 
vedó igék cselekvövé tételekor téves alanyváltás; a jelzós szerkezetek túl- 
zsúfolása; a mondatok aktuális tagolásának kvázi-helyessége stb.) a tanu- 
lók sok helyntt olyan nyelvi megformálással találják magukat szembe, mely 
egyrészt negatívan befolyásolja kiilönben is bizonytalan helyesírási és nyel- 
vi ismereteiket, másrészt viszont olyan logikai és szemantikai akadályok elé 
állítja óket, melyek mindenképpen a tanulás eredményességének kárára 
mennek. Kontrasztív nyelvészeti szempontból viszont a fordítás legpreg- 
nánsabban a magyar—szerb igehasználat közötti kiilönbségekre; a névszók 
esetrendszeréból adódó egyeztetési és szórendi eltérésekre; valamint a 
mondat aktuális tagolásából adódó szintaktikai sajátságokra hívja fel a fi- 
gyelmet; 

2) a kvantitatív elemzés viszont tudatosította, hogy a didaktikai szöveg 
konkrét, nyelvhez kötött megszövegezésében sokkal több az olyan kont- 
rasztív elem, mely csak minöségileg ragadható meg, mint a mennyiségileg 
is világosan kimutatható kúlönbségek száma. Ez utóbbiak köziil a vizsgálat 
eredményei alapján csak a magyar mondatok több tagmondatból álló mon-
datszerkesztését emelhetjiik ki általános elvként, a szerb mondatok maga- 
sabb arányú egytagmondatúságával szemben, s részben következtethetiink 
a szerb mondatok magasabb fokú telítettségére, bár ez a vizsgálat ennek a 
feltevésnek megerósítésére nem szolgáltatott biztos eredményeket. Ennek 
a következtetésnek biztos levonására ugyanis nagyobb szövegkorpuszon 
végzett statisztikai vizsgálatomra volna sziikség. 

LINGUISTIC BENEFITS OF THE COMPARATIVE 
ANALYSIS OF A TEXTBOOK 

Mária Pásztor Kicsi 

The paper presents the linguistic benefits of the comparative analysis of 
a translated textbook, focusing on those methodological problems and 
methods through which the linguistic realization of the respective levels of 
a didactic text become comparable both qualitatively and quantitatively. 
The comparative analysis of text construction, contrastive linguistic analy- 
sis and text statistics has proved the need for a complex critical analysis of 
translated textbooks. 
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NÉHÁNY TÖRÖK SZÓ MAGYAR ÉS DÉLSZLÁV  
VONATKOZÁSA  

RAFFAI ÉVA  

Hungarológia Szak, harmadik fokozatos hallgató, Újvidék  

A magyar—török nyelvi kapcsolatról talán már az elömagyar kor kap-  

csán beszélhetnnk. A vándorlások kora elötti átvételek között tartjuk szá-  

mon homok, harang, nyak stb. szavainkat (ld. Ligeti, 1986:523). A török ele-  

mek zömének átvétele a honfoglalás idejére le is zárul (nem számítva az  

elenyészö kun hatást valamint a hódoltságkori átvételeket.)  
A délszláv—török nyelvi érintkezés kutatását tekintve túlnyomórészt osz-  

mánkori átvételek elemzésére összpontosít a tudomány (ld. Skalji ć  szótára),  
pedig minden bizonnyal korábbi kapcsolatokról is beszélhetnénk: részben  

olyan oszmánkorinál korábbi elemekról, amelyek az ószláv nyelvben is megje-  

lentek már, részben pedig a délszláv nyelvekre jellemzö nem oszmánkori ele-  
mek átvételéröl. Elöadásomban mindkét esetre példát adok.  

A kétféle nyelvi érintkezés (magyar—török, szláv—török) egyes elemeit  

pedig gyakran az köti össze, hogy azonos török töröl történik/feltételezhetö  

mintavétel mind a magyar mind a szláv nyelvek (némelyikének) esetében.  

Néhány ilyen szópár elemzését kísérelem meg itt.  

Sár, sárkány — šaran  
A török saz 'mocsár, láp, sár' szónak valószínííleg származéka az ugyan-  

csak török sazagan 'sárkány' jelentésíí szó, bár'sárkány, kígyó' jelentésben  

mára eltíínt a török nyelvekbðl.  
Ha feltételezziik a szó sazból való eredetét, számolnunk kell egy -a ige-  

képzövel. Bár Erdal (1991:85) említ egy +gAn képzöt, mely állatok elneve-  

zésében szerepel, példaként a következöt hozza: tavšin 'to be active about  
a matter' + gan tavišgan 'nyúl'. Nem valószíníí, hogy a sazagan esetében  
erröl lenne szó.  

A magyarban a sár 'mocsár, láp, vizes föld' csuvasos török jövevényszó.  

~šar alakban kernit a nyelvbe a honfoglalás elött. A sárral minden bi-  

zonnyal összefiigg6 sárkány szavunk 1193-ban'egy fajta kígyó, krokodilus',  
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1064-ben'mesebeli szörnyeteg',1557 körnl'egy fajta tengeri hal' (!) (TESz, 
3:493) jelentésben található meg. Valószínúleg egy csuvasos török šara- 
qan/šarqanból eredhet. Mindkét szón két-két csuvasos kritérium található: 
š- és —r-. Ugyanis a köztörök s-nek csuvas š felel meg bizonyos helyzetben, 
a köztörök z-nek pedig hagyományosan r felel meg a csuvasos típusú török 
nyelvekben. Köztudottan a magyar nyelv török jövevényszavainak legna- 
gyobb része éppen valamilyen, egészen pontosan még meg nem határozott 
csuvasos, más néven bolgár török nyelvból kernit a nyelvúnkbe. Gyakran 
bizonyos csuvasos kritériumot magán viselö török nyelvi elemekre csupán 
a magyarban fennmaradt adatból következtethetnnk, erre példa a fent em- 
lített sárkány szavunk is, amely a t. sazagan csuvasos török megfelelójéböl, 
a *šaraqanból eredhet, egy belsó a kiestével vált a szó mára sárkánnyá, Li-
geti Lajos szerint ez -a- szóbelseji már a törökben eltíínt. 

Sár szavunk jelentése mára nem annyira 'mocsár, láp', mint inkább 'vi- 
zes föld'. Ennek talán az az oka, hogy az idetartozó fogalomkörbðl ez a te- 
rnlet volt fedetlen. Asaz és sazagan szavak összetartozását magyar jelentés- 
tani tényezók is megerósítik. Solymossy szerint (1991:78) a magyarság hie- 
delem- és mesevilágában a sárkány attribútumai között nem epy olyan 
akad, amely a nyugati sárkányfogalommal szemben egy csupán Azsiában 
jellemzó sárkány-képre utal. Véleménye szerint a sárkányt „nálunk inkább 
mocsarakban tanyázónak ismeri népúnk". A hiedelem és a legendák sze- 
rint a sárkányölö hós áldozatával lápos vidéken mérközik meg. A lápos vi- 
dékek felett lebegó köddel fižgghet össze az a tény, hogy Székelyföldön a 
felhóból leereszkedó fellegszálat is sárkánynak nevezik. 

A török saz és a sazagan származéka még a sazan 'ponty' . A szó létrej öt- 
tének valószínú módja: -aga (pl. kagan kan kan) folyamat lejátszó- 
dása, ugyanis több nyelvre is jellemzd tendencia az azonos minöségú vokálisok 
közötti gutturális eltunése és a vokálisok összeolvadása egy hosszú vokálissá. 
Tehát.• sazagan sazan sazan. A sazagan 'sárkány, kígyó' tehát 'močsár- 
ban éló hnlló' és sazan 'ponty', tehát olyan hal, amely táplálékát az iszapból 
veszi, jelentéstanilag is közel áll egymáshoz. A mai csuvasban is köztörök 
sazan alakban van jelen a szó (Róna-Tas 1970:650). A szó csuvasos šaran 
alakban csupán néhány szláv nyelvben van meg, köztnk a szerbhorvátban és 
a bolgárban. (Vasmer:IV.407) 

A šaran a bolgárban szubsztrátumelemként 1  is elképzelhetö, hiszen a 
dunai bolgárokra egy szláv nyelvú réteg telepedett és a török nyelvú bolgá- 
rok nyelvcserével szláv nyelvúekké váltak. Ez a folyamat a mai Bulgáriába 
telepedésnktól, a 7. sz. végétól a 9. századig ment végbe, azonban bizonyos 
elemek még a törökból megörzödtek és a mai bolgárban is megvannak. A 
szó a szerbhorvátba talán bolgár halászati terminológiaként kerúlt, esetleg 
egy csuvasos típusú török nyelvból való közvetlen átvétel, tekintettel arra, 
hogy a halászat nem új tevékenység a szlávok körében és a ponty honos hal- 
fajta a délszlávok lakta teriiletek vizeiben, valamint a szerbhorvátban nin- 
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csen másik szó a ponty megnevezésére és a sazan, tehát a szó köztörök vál- 
tozata — esetleg oszmán-kori jövevényelemként — nem ismeretes. 

Tehát, ami itt érdekes — és bennnnket itt élö magyarokat knlön érint, hi-
szen mi a šarant és a sárkány szót is használjuk a mindennapi életben — az 
az, hogy a két szó egy azonos török elemre vezethetö vissza, de míg az egyik 
egy táplálékul szolgáló halfajtát jelent, a másik képzelet sznite mítikus 
lényt. 

Túró — tvarog 
A magyar túró 'aludttejbðl késznit tejtermék' egy török eredetú *turaq 

alakban kerúlt a magyarba, ahol a szóvégi -g lekopott, a megmaradt szóvégi 
magánhangzó pedig ezzel hosszú labiálissá vált (nyelvjárásban túrú is). A 
törökben a tur- 'állni' ige származéka a szó (ld. csag. turaq 'a kind of dried 
milk(...)'/Clauson:538/). 

Az or. tvarog, szh. tvarog 'lac coagulatum','sajt' kapcsán felmeriilt a tö- 
rök eredet kérdése (Skok., 3:530; Vasmer, 4:31) ezt a feltételezést indoko- 
latlannak tartja. A szó összefúggésbe hozható a tvoriti 'teremteni, gyártani' 
és a tvor 'teremtmény' indogermán eredetú szláv szavakkal. Másrészt a szó 
kapcsolatot mutat egy hasonló hangsorú'sajt' jelentésú szóval. Ez alapján 
Doerfer, aki elveti a szó török eredetét, lehetségesnek tartja, hogy egy in- 
dogermán eredetú török szóról van szó a toraq esetében. 

Koporsó — kov čeg 
Kopo'rsó szavunk elsð elöfordulása 1372 u./1448 k. való. Jelentése 'sír', 

késöbb pedig 'az a láda, amelybe fektetve a halottat eltemetik.' (TESz II. 
566). A szó etimonja egy török *qap'irčaq alak lehetett (Ligeti 1986:277). A 
szóban az elsö szótagbeli 	-o- (ld. még: basirkan boszorkány) és szó- 
végi - čVq 	(ld. még: burčuq borsó) változás szabályszerúen történt a 
magyar nyelvbe keriilését követöen. 

A törökben elöször a 11. században élö nagy szótárírónál, Kasgarinál 
fordul elö: qabirčaq 'box, a coffin' (Clauson:587), 'jasuk, sunduk; pogre- 
bal'nye nosilki, 

grob' (DTS:399). A törökségnél többnyire 'láda, doboz' jelentésben élt, 
ma csak ebben a jelentésben van meg. Altalában a qap-'befed' ige szárma- 
zékának tartják a szót, amely az igetön kívnl egy denominális nomenképzöt 
tartalmaz. 

A fenti magyarázat azonban nem az egyetlen lehetséges, hiszen Ligeti 
(1934:200) öt hasonló hangalakú és jelentésíí igét sorol fel (qapa- 'zuschli- 
essen', qaba-'umfassen', qap-'packen', qopu-, csag. qopur'das Etui', qobu- 
csag. qopqa 'der Eimer') és származékaikat. Ezek szerint tehát nem egyér- 
telmú, melyik török ige(?)töböl is származik a fenti török szó és a belöle 
származó magyar. Valószínúleg a fenti igetövekból azonos hangalakú szár- 
mazékok is létrejöhettek. 
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A szláv nyelvekben megjelenik az ószl. kovčeg 'frigyláda' késóbb or., 
bolg. kovčeg szh. kovčeg-kopčeg 'láda, koffer, koporsó'. A szó a szláv nyel- 
vekben a kereszténységgel fúgg össze, de minden bizonnyal már a keresz-
ténység felvétele elótt megvolt a nyelvben, esetleg'láda' jelentésben, így al- 
kalmassá válhatott szerepének betöltésére az óegyházi szláv terminológiá- 
ban. 

A szláv szó eredetét általában a törökben keresik (ld. Vasmer, Skok). 
Vasmer (1961,2:272) bár megemlíti a szó rokonságát egy csag. koburčak 
'korovka' alakkal, úgy véli a szó egy t. kapčuk, kap čik 'futljar' alakból való, 
de közelebbról nem világítja meg melyik nyelvból, milyen hangalakkal tör- 
tént az átvétel. Clausonnál szerepel egy qabčuq 'a small bag or sack, poc- 
ket'; qap čik-qapčuk ' purse, small bag', csag. qabčuk'bórból késziilt erszény' 
(Clauson:581). A fenti elemekból alaktani szempontból létrejöhet egy ko- 
včeg alak, de sznkséges lenne egy igazolható -b-/ p- -v- tendencia a szláv- 
ban, ami a levezetést alátámaszthatná, ezenkíviil jelentéstani nehézségek is 
felmeriilnek. 

Zsákutca, vakutca - slepa ulica, ćorsokak 
A vajdasági magyaroknak van egy szavuk, amit Magyarországon, ha ér-

tenek is, gyakran kijavítanak. Ez a szó a vakutca, ott kizárólag zsákutcát 
mondanak. Hogy a szó vidéknnkön való meglétét, ne csak állítsam, de bizo-
nyítani is tudjam, kérdóíves felmérésre lenne sziikségem, ha Csáth Géza 
nem használta volna maga is e szót A varázsló kertje c. novellájában, így 
minden lehetó bizonyítéknál hitelesebben juttatván a keznnkbe. A šzó min- 
den kétséget kizáróan a szerb slepa ulica tnkörfordítása, megléte pedig a 
kétnyelvúség ékes bizonyítéka itt, Vajdaságban. 

A szerbben a slepa ulica mellett gyakran elófordul egy azonos jelentésú 
szó, a ćorsokak, melynek összetevói török eredetú szavak: a török kör jelen- 
tése 'vak' (a török-délszláv kétnyelvúségben a török k- ć-vé válik), a sokak 
pedig köztudottan'utca' jelentésú szó. Ezek után azt hihetnénk, hogy a fen-
ti szó esetében a szerbben meglevó nagyszámú oszmán-török jövevényszó 
egyikével van dolgunk, mégsem ez a helyzet. A törökben körsokak hang- 
alakú szó nincsen és nem is volt, a zsákutcát čikma sokáginak mondják (ez 
annyit tesz, mint 'kijárat nélknli utca'). A szerbben meglevó ćorsokak a 
szerb-török szoros egynttélés következményeként van meg a nyelvben: 
csak két nyelv többé-kevésbé egyenrangú használata, azaz a kétnyelvúség 
szúlhet olyan helyzetet, hogy az AB nyelv (török-szerb kétnyelvúség) be- 
szélóiA nyelv (török) komponenseiból, de B nyelv mintájára szerkeszt sza- 
vakat (ld. az  ábrán). Ha török nyelvú beszélók használnák ma e szót, a mi 
vakutcánkkal azonos helyzetról lenne szó, de a történelem úgy hozta - és ez 
nem is csoda, hiszen a fent említett török szerb egynttélés helyszíne fóként 
Bosznia volt -, hogy ma a szó a délszláv beszélók nyelvében él tovább és így 
éló emléke és bizonyítéka egy letúnt komak. 
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A nyelv 	 B nyelv 

szótár 	 szekresztési minta 
(kör) ćor 'vak' 	slepa ulica 'zsákutca' 
sokak 'utca' 

AB nyelv 

ćorsokak 

itt: A nyelv = török 
B nyelv = szerb 
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Jegyzetek 

t  Szubszrátumhatásnak nevezziik azt a jelenséget, amikor az eredeti anyanyelv nyelvcsere 
következtében visszaszorul, majd elt6nik, de bizonyos elemei hatással vannak az 
új/domináns nyelvre. (vö. Sándor:21) 

SOME TURKISH WORDS AND THEIR HUNGARIAN AND 
SOUTH-SLAV REFERENTS 

Éva Raffai 

As the subject of this paper the author chose to give a historical analysis 
of pairs of Hungarian and Slavic words which can be traced back to the very 
same roots in Turkish, presuming a hypothetical basis for this, due to Hun- 
garian—Turkish, Slavic—Turkish historical contacts. 
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SZÖVEGOLVASÁSI LEHETÓSÉGEK KÓDEXEINKBEN 
KOLOSTORI HÉTKÖZNAPOK LEÍRÁSA A 

MARGIT-LEGENDÁBAN 

RAJSLI ILONA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

I. 
Bevezetömet nyilván egy mentségfélével kell kezdenem: a Margit-le-

gendáról szándékozom beszélni, jóllehet sokan és sokat írtak már róla ed-
dig. A gazdag szakirodaloml  egy része egyháztörténeti megközelítésú, a 
beginizmus kontextusában tárgyalja Margit misztikáját, kiilönös vallásos vi- 
selkedését, a kor vallási felfogását; irodalomtörténeti megközelítésben fog- 
lalkoztak a kódex szövegéból kikövetkeztethetó elveszett magyar könyvek- 
ról — de hangsúlyozták a legenda gazdag történelmi vonatkozásait is. 

A Margit-legenda szövege az érdeklódés középpontjában levó említett 
témák mellett még más információrétegeket is hordoz; mintáját képezi 
azoknak a régi szövegeinknek, amelyeknek feldolgozása nemcsak nyelvé- 
szeti, nyelv- vagy nyelvjárástörténeti érdekú, hanem szövegolvasási lehetó- 
ségeket nyit és ismereteket nyújt más tudományágak számára is (s itt nem- 
csak a múvelódéstörténet, a néprajz és az ezekkel rokon ágakra gondolok, 
hanem egyes természettudományi diszciplínákra, vagy a gazdaságtörténet- 
re; a Margit-legenda esetében a pszichológiára, orvostörténetre stb.). 

Zolnai Gyula nyelvemlékkiadványábad felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Margit-legenda sok más fontos témakör mellett „az akkori kolostori élet- 
nek hú rajzát adja" (i. m., 182. old.). Dolgozatomban a kolostori életnek is 
csak a mindennapi, a hétköznapi eseményeit, történéseit, színeit kísérlem 
meg rekonstruálni, nem térek ki a vallásgyakorlás, a böjt, az nnnepek leírá- 
sára, hangulatára. Ezért azokat a szöveghelyeket vallatom, amelyek olykor 
egy elejtett megjegyzésbe rejtózve, olykor csak egy apró utalásként, kifeje-
zésként, esetleg szólásként villantják eló a textus szövetéból ezeket a vallá- 
sos tartalmak mellett szerényen meghúzódó, számunkra mégis igen becses 
értesiiléseket. 

173 



II. 
I. Helyszínek. 

1.1. A kolostori hétköznapok leírásának logikai rendje talán azt kívánja 
meg, hogy elóször a színhely, a kolostor furcsa zárt világának az ábrázolását 
kövessnk nyomon a múben. A kigyújtött szójegyzék, mely a klastrom hely-
színeit, épúleteit veszi számba, igen tekintélyes; e kifejezések a Margit-le-
gendában részben latin formájúak: refektórium, dormitórium, infirmária, 
lokutórium; egyebek: ispitályvagy ispitályház, cella, mívelóház, kerúló, kar, 
konyha és így tovább. 

Noha az apácák közösségi élete fóként a kapitulumházban és a refektó- 
riumban zajlott, nagyobb részletességgel csak néhány egyéb hely-momen- 
tum leírására korlátozzuk figyelmnnket. 

Egyik ilyen kulcsfogalom a helyszínleírásban a lelki atyákkal, a fráterek- 
kel, részben a kúlvilággal történó kommunikáció helye: az ún. lokutórium 
(lt. loquor - beszéd). Pl. Mykoron jutottak volna a lokutorium eleyben es 
zolnanak nagy tyztessegel az sororok az provincialisnak (127). A latin szó 
helyett Ráskai a vasablak összetételt is használja: zent margyt azzon... Kevl- 
de az vas ablachra... az ev mesteret olimpiadist (78). Egy másik helyen min- 
tegy közel hozva a képet, az ablak formája is kibontakozik: hyuata hozza 
zent margyt azzont az clastromnak keregded ablakara (135). 

Ezt a mozzanatot Gárdonyi az Isten rabjaiban továbbszínezi; ez az a 
hely, ahol Jancsi - immár barátként - találkozik anyjával, ahol a szororok 
hírt, jelt adhatnak a szerzeteseknek: a rostélyos vasablak a regényben igen 
fontos szerepet kap. 

A kor írásbeli gyakorlatának megfelelóen Ráskai Lea is gyakran él a szino- 
nimák kiilönbözó típusaival, explikáló részletezéssel, értelmezó funkciújó szi- 
nonimákkal. Érdemes kiemelni néhány jellemzó példát: az ev vra hagya evtet 
nemely apacchaknal auagy zeztraknal ezen zygetben (195); predicator zerzet- 
nek professyiot tevt • be eskevt (28); be bochatak az fevlben egy verevmbe au- 
agy serben kyt astanak vala az nagy oltarnak elevtte (103). A helyleírásnál 
gyakran így ismerjiik meg a latin szónak a korban használatos magyar megfe- 
lelðjét; pl. az betegevk hazaban az in firmariaban (49-50). 

Az utókor múvészetében Margit gyakran kézimunkázó, egyházi kellé- 
keket hímezó apácaként van ábrázolva. A kódexben elóforduló szöveghe- 
lyek köznl említsiink meg két jellemzöt: Ebednek vtanna kezy dolgot tezen 
vala (9); de maga az ev kezy myviert az silenciomot az vezteksegtartast hat-
ra nem vety vala (9). A kódexben megjelenik a kézi munka szintagma is, de 
nehéz fizikai muka értelemben: az ev kezy mukaya vtan meg faraduan 
(162). 

A helyiség neve mívelöház, e szó elófordulását a NySz. egyediil a Mar- 
git-legendára vonatkoztatja'Arbeitzimmer' értelmezéssel. 
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Található a szövegben egy utalás arra is, hogy nyáron az apácák nem eb-
ben a házban, hanem a szabadban tevékenykedtek. Margit csodás árvíz je- 
lenetének leírásában azt találjuk, hogy a menekiillí provinciális a zúgó víz- 
tömeg elól „elfutamék" a kertból a„keröl číbe", majd a kapitulumházba, 
„de ot sem maradhata meg az viztevl Ennek vtanna futa egy kys mezevcke- 
re kyt mostan hyvonk clastrom kevzepinek az jdevben ot myelnek vala az 
sororok nyarban" (128). A kert, illetve mezöcske, ahogyan késöbb is emle- 
geti ezt a helyet a szerzð, hiteles, aprólékos leírással keriil elénk az árvíz j e- 
lenetben a központi téma hozadékaként. 

Tipikus helyszíne a kolostornak a már említett „kerölð", vagyis más for- 
rásokban a keringö (ÉKSz.: Kolostor belsð négyszögletíí udvarát lezáró ár- 
kádsoros folyosó). Megjegyezhetjiik, hogy a TESz. is csak ebbðl a kódexbðl 
ismeri a keriiló formát, ami a keriil és a kering ige közös 'forog, köriiljár' je- 
lentésével magyarázható. A már idézett árvíz-jelenetben azt is megtudjuk, 
hogy a kerölö néminemú fákkal és deszkákkal volt megtámogatva, ezekre 
lépett fel Marcellusz az ár elól. 

Szinonímiát is alkalmaz másutt a szerzð: keriild avagy ámbitus (25). Gár- 
donyi a köriiltornác kifejezéssel gazdagítja a sort. 

1.2. A szerzö betekintést enged a cellák féltve órzött, zárt világába is. 
Puritán egyszerúségíí berendezés tárul elénk: Ez zent zvznek ev agya vala 
egy geken egy hituan lasnok es egy kys vankos nemykoron kedeg egy geken 
chak nemykoron egy bevrt tezen vala chak feye ala az ev jmadkozo helen 
(40). Egyéb részletekbe is bepillantást enged: böjtben a királylány az ágy e-
lött a págyimentomon alszik egy gyékényen. 

A lasnak, lazsnak 'nyomorúságos fekhely' jelentésú a NySz.-ban, a 
TESz., a'pokróc' értelmezést teszi hozzá azzal, hogy ez a legkorábbi jelen- 
tése a szónak, viszont a'zsák' jelentése is számba jöhet, hiszen a korabeli 
cseribarátok öltözékéröl olvassuk: szeres gyapyas lasnakba, szúrbe [öltöz- 
nek] (NySz. I. 177). Gárdonyi még egy nyelvjárási szóval gyarapítja a szino- 
nimák sorát: a cserge szóval, amely a kódex korában feltehetöen durva 
gyapjúszöttest jelentett. 

Az ispitályház felszereléséhez tartozik a sámelszék. Itt a hasonmáson ki- 
húzott (de azért olvasható) rész látszik, a szó magyarázata: 'kerek verem', 
ami kissé elgondolkoztató, hiszen az áthúzott rész inkább köriilírta volna a 
betegszoba iilöalkalmatosságát. A kor nyelvhasználatában a zsámoly, aho- 
gyan Bod Péter írja: „olyan széketske, a mellyet a fö emberek lábok alá 
tésznek" (NySz. III. 1300. old.). 

Azsámolyszék egyébként egyike a kódexben elöforduló — mai nyelvésze- 
ti terminussal — tautologikus szerkezeteknek (vö. még a kapitulumház 
szót). E szerkezetek feltételezhetóen ekkortájt vannak szemantikailag át- 
alakulóban; egyik tagjuk tapadásos jelentésátvitellel az egész szerkezet je- 
lentését magába sííríti. Ilyen példa a hintószekér Heltainál, tolcsavíz Pesti- 
nél, szapor esö Bornemisszánál stb. 
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Öltözködés. 

A királylány mélységes alázatosságát a legendaírók azzal is érzékeltetik, 
hogy ruházatát igen szemléletesen, s nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy 
naturalisztikus részletességgel ábrázolják: Evneky ruhaya capaya vala jgen 
o es meg zakadozot es foltos vala (38). Erósebb j elzó van a következó rész- 
ben: vala jgen zen zvz testel jol lehet chondras hituan evltevzettel (28). A 
condrás szó nyilvánvalóan már a'rongyos' jelentésbe ment át ekkorra a da- 
rócszövet eredetiból, ezt követeli meg az ellentét logikája, célzata. Sót nem 
sokkal késóbbról már találunk rusnya cundora szerkezetet szajhára értve 
(NySz. I. 363. old.) — vö. rongy ember szerkezet, amely jóval késóbb, de 
ugyanezen a jelentésfejlódésen megy át. 

Margit önsanyargatásáról már elsð legendaíróitól kezdve a regényfel- 
dolgozásokig sokat írtak, kiszínezve, továbbfokozva az ót köriilvevó miszti- 
kus jelenségeket. Bennnnket itt most aszkétizmusának, penitencia-tartásá- 
nak a hétköznapi életben beteljesúló formái, objektumai érdekelnek. 

Sokat emlegetett ciliciomának „fel reze chinaltatot lo zevrbevl es fel re-
ze gyapyvbol" (40); de nagyböjtben tehén- és lófarokból készíttetett vezek- 
lóruhát hord, amelyet negyven napig nem vet le, ahogy Ráskai Lea írja: ev 
ruhayat megnem valtoztagya vala akar mely jgen meg nehezevlt es ferek- 
nek tetevnek myatta (41). 

A ciliciom alatt vasból késziilt szoros övet visel, majd egy másik helyen 
még kínzóbb anyagra, a súndisznó bórére utal a szerzó. S ekkor, mintegy 
mellékesen megjegyzi: vgyan ezen keet sororok tartottak vala fel ezen clas- 
tromban az zvl dyznokat (86). Íme a magyarázat, hogyan/honnan kerúl 
Margit vezeklóövére és korbácsára — a szövegben diszciplínának vesszöje — 
„zvl dyznonak bevreuel serteeuel evzve" (87). 

Napi teenddk. 

A kódex lapjain kibontakozik a kolostor lakóinak mindennapi dolgos 
élete, így pl. a konyhán a szororok heti szolgálatban dolgoznak a cselédek 
mellett: (Margit) az cohnyan fevz vala az sororoknak • fazekat mos vala • 
talakat mos vala • az halakat meg faraya 3  vala nagy hydegsegnek jdeyen 
(22). Húst kizárólag a betegek kapnak, mégpedig tyúkhúst. Több epizód le- 
írásakor a szerzó igazán közel enged benniinket a kolostor udvarán leját- 
szódó események érzékeléséhez. Ilyen pl. az az eseménysorból kinagyított 
jelenet, amikor Margit a konyhában szolgálva „el megen vala az portara es 
vgy ker vala hust az betegevknek es tezy vala kys teknevben es el vizy vala 
az ev feyen" (52). Itt a szövegolvasáskor azt tapasztaljuk, hogy a hirtelen 
premier plannal az eseményleírás lelassul, a szerkezet lazul, s ami lényeges 
momentuma e mikrokép-teremtésnek az, hogy az elbeszéló nézópont is 
változik némileg; a narrátor velnnk egyiitt egy pillanatra a szemtanúszerep 
illúzióját éli meg. 
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A fizikai munkák végzése (pl. takarítás, fahordás, gyapjúmosás stb.), a 
sáros kolostori udvar képe élénken rajzolódik ki elðttnnk: pl. mykoron va- 
gyon zernyeb jdev nagy hydegseg • nag saar • nagy essev • es nagy ho • gya- 
korta ez zent zvz • evnen maga vizet mereht (49); helyenként kifejezetten 
naturalisztikus vonásokkal: ez zent zvz az sororoknak kezeknek mosade-
gyoknak vizet moslekyat ky horgya vala (24). Még nyersebb szavakkal írja 
le a betegápolás, a takarítás egyéb részleteit, amiból csak egy nyelvhaszná- 
lati érdemú eufémizmust emelnnk ki• meeg eznek felette az zvksegnek he- 
lyet kyt dunanak hyvonk nagy gyakorta meg tyztehgya vala (26). A Duna 
szót Kodolányi is átveszi, magyarázza a Boldog Margit c. regényében. 

Tanulás — oktatás 

Margit mííveltségéröl, vallásos kultúrájáról Mályusz Elemér, Mezey Lász- 
ló, s mások is hozzáértö, köriiltekintó alapossággal értekeztek; kitértek a litur-
gia végzésének nyelvi kérdéseire is. Megállapították, hogy Margit az elemi „lit- 
teraria scientiá"-t sajátította el, tehát tudott latinul olvasni, énekelni, de a nyel- 
vet, így a liturgia nyelvét nem ismerte. Nézziik meg e témakör nyomait a 
kódexben — elöször a tanulás mozzanatát: gyakorta keri vala az ev tarsat soror 
evrsebetet... kyvel egy kevnben tanolnak vala (66): Ez soror jolent vala az ky 
zent margyt azzont latta vala le esven mynd zent estyn fekenny addeg ev egy 
egez soltart mondot vala (199). A zsoltármondás is — mivel nyelve idegen volt 
számára — csupán a penitencia eszköze lehetett. 

Az olvasásra, tanulásra vonatkozó kevés utalás mellett sokkal gyakoribb 
a kódexben annak a klastrombeli szokásrendnek a leírása, ahogyan a pro- 
vinciális vagy a lektor felolvas a szororoknak. Ennek egy szép említése a kö- 
vetkezð szöveghely: ez provincialisnak hozzatatyk es muttatek egy kenv 
aran betevkel jratot es mondatek ez provincialisnak kelyfel frater es olvas- 
sad ezt (44-45). Hogy mi lehetett ebben az aranybetús könyvben, arról csak 
néhány elejtett mondat árulkodik: a szentatyák élete, legendák, példáza- 
tok, a passió, valamint találunk utalást a nemzet nagyjainak, így Szent Ist- 
ván életének történetére is. Ezek a fölolvasások Mezey László szerint min- 
den valószínúséggel magyarul történtek 4 . 

Illem — viselkedés. 

A szerzetesi regulák betartása, s általában a viselkedés, az illem kérdé- 
sei is elðkernlnek Ráskai Lea mondataiból. Idézznnk köznliik két elófordu- 
lást: Margit csak azzal a pénzzel gazdálkodhat, alamizsnálkodhat, amit szn- 
leitól kap, e dologban az elbeszéló kitérð megjegyzése kemény regulát je- 
lez: az clastromnak juuedelmebevl nem illic vala valamyt valakynek adnya 
sem akarya vala (58). A kolostori viselkedésnek, a hierarchikus magatartás- 
formáknak a leírása már burkoltabban húzódik meg a sorokban, pl.: Mon-
da ez prouincialis zent margyt azzonnak egy nemevnemev reogato bezed- 
del demaga tyztesseggel mykeppen illic vala (137). 
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A riogat szó 'rákiált; ráförmed' értelmú keménységét — mint látjuk —, a 
szerzö letompítja a rákövetkezö mondattal, és apellál a jómodorra is. En-
nek a hangadásból eredö, s óriási szócsaláddá terebélyesedö szónak az el-
öfordulása találóan képviseli a hangutánzó szavak, hangeffektusok alkal- 
mazását pszichikai állapot, önkívúlet, rajongás, az elmebetegek ábrázolásá- 
ra. (Ilyen szavak pl. szepeg, fászkodik 'fohászkodik', soklás 'csuklás', 
nyögés stb.) Pl. Mert gyakorta az ev jmadsagaban • Az ev zuuenek keserev 
nyevgese fazkodasa • es soklasa kevzevt • mykeppen nyluan meg esmerte-
ek • hogy olyha nemykeppen ez maganak kevwele ragattatot • es chudala- 
tos siralmas zozatokat mond vala (8). Helyenként a gesztikuláció leírása is 
megjelenik a szerzö elbeszélöi módszerei között. 

Ez utóbbi; kétségtelennl izgalmas témakör azonban már túlmutat a je- 
len dolgozatban felvállalt leírás-objektumokon. 

Gyógyítás 

A kor népszokásainak egy-egy töredéke is felbukkan a világtól elvonult, 
a világi életet magából kizárni igyekvö kolostori miliöben. Bizonyára a népi 
gyógymód alkalmazását találjuk a következö részben: vala egy Soror kynek 
ev torkat kel vala be kevtny tehen ganeual (50); Lúcia növért zsályával gyó- 
gyítják, szájába teszik, amikor nem tud szólni (216). 

Van egy helye a legendának, ahol Margit csodatettei között szerepel egy 
kézrátétellel történö gyógyítás: Eliana szoror beteg kezét egyetlen szorítá- 
sal gyógyítja meg Margit. Nem is ez a knlönös most az esemény szövegkör- 
nyezetében, hanem a megelözö kérdés a beteg részéröl: kerlek tegedet hog 
ha vagyon nalad valamy jo kev agyad ennekem (198). 

A jók6 szerkezet elsð pillantásra talán olyan asszociációt ébreszt, misze- 
rint Margit valamely jeles drágakövét kéri a beteg; ezt a lehetöséget a le-
genda ismeretében kizárhatjuk, marad a valószínííbb értelmezés: a kor gyó- 
gyászatában használatban voltak „kézre való, orvosságos kövek", amelye- 
ket nyaklánc, karperec formában is viseltek. Ezt találjuk a NySz. 
orvosság-kd, illetve orvosságos-kö címszava alatt, de más köveknek, így a 
borkönek, az ún. biidöskdnek (kénkö), agálickönek stb. is gyógyító eröt tu- 
lajdonítottak. 

Zolnay László6  meglepö magyarázattal szolgál éppen e kö minösítésé- 
nél: Margit beteg társnöje valamiféle meteorit, illetve mennyköféle csodás 
követ remél a királylánynál. Csoda vagy orvoslás? Úgy hiszem, ezt ma már 
nehéz lenne megtudnunk. 

Értesiilések a falakon kíviili világról. 

A kolostor lakói igyekeztek kialakítani a saját belsó rendjiiket, betartani 
a regulákat, de kapcsolatuk a knlvilággal nem szakadt meg 7. Ez látszik meg 
a kolostor falain kíviilre tekintö elejtett megjegyzésekból, amelyekból fel- 
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becsnlhetetlen értékú míívelödéstörténeti ismerethez, tényanyaghoz ju-
tunk. Így ismerjnk meg a korabeli házirend azon vonását, hogy a ház ura 
knlön, feltehetöen az udvar egyik épúletében, az állatok között alszik, míg 
a nöi rész bent, a védett helyen, a házban. Íme a részlet: az keserues anya... 
Az ev vrat hogky kevlen evmaganak nyvgozyk vala es az ev tulaydon leanyat 
az ev anyat zolgalo leanyt kyk azon hazban aloznak vala... meg jndehta 
(162). 

Más helyen egy-egy kiilvilági szó szíírðdik be a szövegbe. A szántóebéd 
szintagma vagy összetétel egyediil a Margit-legendából adatolható: 
mynden zomzedyval zanto ebed elevt... hozak zent margyt azzonnak ko-
porsoyahoz (160). Kresznerics Ferenc Magyar Szótárából megtudjuk, hogy 
a kifejezés az állattartó parasztember szabályos életrendjéböl ered, aki ki- 
lenc óra tájban engedi ki és eteti meg állatait. 

III. 
Ezzel még közel sem merítettnk ki a kolostori hétköznapok ábrázolásá- 

nak lehetöségeit, témaköreit. Maradtak olyan további elemzést, több teret 
igénylö tárgykörök, mint p1. a reminiszcencia-vizsgálat tanulságai, a legen- 
dabeli frazémák továbbhagyományozódása, az idösíkváltás módjai stb. 

László Gyula írta egyik könyvének bevezetöjében 8: „Nagyrészt csak a 
szilárd anyagokból való tárgyak vagy nyelvi emlékek maradtak meg, az ér- 
zelmi, lelki mozzanatok a semmibe enyésztek." 

Dolgozatomnak éppen ez volt a célja; hogy a megfelelö szöveghelyek 
felkutatásával megkísérelje feleleveníteni egy misztikus kor feledésbe me- 
rnit szín- és hangulatvilágának néhány szegmentumát. 

Jegyzetek 

Megjegyzendó, hogy a kódex fakszimil-kiadásában feltiintetett bó szakirodalom zöme, 
így pi. a pozsonyi, kassai, lócsei stb., de más vidéki kiadásúak is — egy határon túli ér- 
deklödö számára elérhetetlenek. 

2  Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1894, 182. old. 
3  Problematikus a szó olvasata, a NySz. kitoldva g-vel faragya formában értelmezi '<ha-

lat> tisztít' értelemben, a TESz. is megemlíti a farag szónak ilyen értelmét késöbbröl 
(XVI. század vége) datálva, a Margit-legendabeli adatot azonban nem említi. A kon- 
textus megerósíti a halat megfarag szerkezet lehetðsését. 

4  Mezey László: Irodalmi anyanyelvúségiink kezdetei az Arpád-kor végén. Bp., 1955, 84— 
93. old. 

5 Az Apor-kódexben réaszkodik képzett formában jelentkezik. 
6  Zolnay László: Kincses Magyarország. Bp., 1977, 154. old. 
Mezey L.: i. m., 28. old. 

s  László Gyula: Arpád népe. Bp., 1988, 5. old. 
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POSSIBILITIES OF TEXTUAL READING IN OUR 
HUNGARIAN CODICES 

Ilona Rajsli 

The text of the legend which describes the life of Princess Margaret in 
the nionastery around 1250, besides data relevant for Church history and 
mysticism, also provides other valuable information on that period of his- 
tory: besides linguistic and dialectal values it gives precious data for ethno- 
logy, history, cultural history, as well as psychology, medical history, etc. 
This work concentrates on what has been neglected so far, namely, the 
study of everyday life in the monastery, its customs and discipline, including 
the description of the place, working habits, conduct, dressing, methods of 
education, health care and other practices. 
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