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In memoriam 	 5 

IN MEMORIAM 

B. SZAB О  GYÖRGY (1920-1963) 

Tér és idő  — ezt a címet adta els ő  tanulmánykötetének, mintha 
csak •arra törekedett volna, hogy kimerítse a létezés minden fontos 
alapformáját rövidre szabott életútján. Grafikus volt és elköte-
lezett társada1mi;közéleti munkás, néphatósági funkcionárius, fárad-
hatatlan pedagógus, a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács 
tagja, íгб , képviselő , két іkёnуv, számtalan tanulmány, esszé és kri-
bika szerzője, kezdeményez ője és szervezője a jugoszláviai magyar-
ság legtöbb kulturális megmozdulásának. Negyvenkét éves korában 
érte a halál egy szemináriumon, ahová a terhes tanév után szólí-
totta a kötelesség. Útja rendkívül küzdelmes volt. 1920-ban szüle-
tett az akkori Nagybeeskereken; apja szegény munkás, hadi-
rokkant. Jóbarátok támogatásával fejezte be középiskolai tanulmá-
nyait, szülővárosában tett érettségi vizsgát kit űnő  eredménnyel. A 
zágrábi majd a budapesti egyetemen tanult m űvészettörténet illetve 
magyar nyelv és irodalom szakon. A magyar tudósképzés akkori 
legkiválóbb műhelyének, az Eötvös Kollégiumnak a tagja. A 
felszabaduláskor az észak-bánáti Népfelszabadító Front kerületi 
Agitprop-előadója, 1945-ben pedig Vajdaság Főbizottságának a tagja. 
Még ebben az évben országgy űlési képviselő  lett, s részt vett a Ju-
goszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács III. ülésszakának, majd 
az Alkotmányozó Nemzetgy űlésnek a munkájában. 1945-ben és 1946-
ban Észak-Bánát Kerületi Népbizottságának titkári teend őit végzi, 
majd 1946-ban rövid id őre a zrenjanini magyar tannyelvű  gim-
názium magyartanára. Innen helyezik át Újvidékre, s a ma-
gyar irodalom tanszékének tanárává nevezik ki. Ezt a munkakört 
1960-ig töltötte be, amikor a Bölcsészettudományi Kar tudományos 
főmunkatársává választja. 

Ezekből a száraz életrajzi adatokból is kit űnik, hogy B. Szab^ 
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6 	 In memoriam 

György rendkívül sokoldalú és gazdag szellem ű  egyéniség volt. 
Mint festőművész és grafikus több hazai és külföldi tárlaton vett 
részt, mint közéleti munkás a magyar tannyelv ű  iskolákat szervezte, 
a Magyar Kultúrszövetség akcióit vezette, szótárbizottságot alapí-
tott, művelódési munkaterveket készített, mint képz őművészeti és 
irodalmi életünk kritikusa éber figyelemmel kísérte a hazai ma-
gyar múvёszetá törekvéseket, mint publicistát lapjaink és folyó-
irataink állandó és megbecsült munkatársukként tartatták számon .. . 

Több mint hat éve, hogy kilépett közülünk, a tér és az id ő  di-
menzióiból, de megmaradt azok emlékezetében, akik vele együtt 
küzdöttek céljai megvalósításában. 
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SINKO ERVIN (1898-1967) 

Van valami elszomorító abban, hagy az emberi és írói opus 
körvonalai a maguk teljes és impozáns nagyságuk'ban mindig csak 
a pálya lezárása után bontakoznak ki el őttünk. Míg alkotója itt van 
közöttünk, s nagy és kicsiny, jelentéktelen vagy fontosnak vélt 
gondjainkban osztozik velünk, addig ő  is a mi képünkre és hasonla-
tosságunkra teremtett ember, esend ő  a kísértések iránt, megtor-
panó a nehézségek el őtt s gyenge a nagy erőpróbák idején, aki azon-
ban mégis csak a „részt" fedi fel „az élet folyamatának elemen-
táris és vak folytonosságából". De most, távozóban, id őtlenné válva 
s lassan jelképpé magasodva kitisztul körülötte a közeg, szava meg-
világosodik, s annál értelmіsébben szól, minél messzebb kerül tő-
lünk, mert már csak a m űve beszél hozzánk, az esszencia, a vég-
eredmény, ami — s ezt egyre határozottabban érezzük — nemcsak 
nyomtatott betű , hanem szellem és magatartás is. 

Tizennyolc éves, amikor megjelenik Szabadkán az els ő  vers-
gyűjteménye, az Lejszakák él hajnalok. Ezeknek a verseknek lázas, 
forrongó nyugtalanságaiban már világosan felismerhet ők azok a 
lelki indítékok, amelyek Sinkót az 1919-i magyar forradalom él-
vonalaba szólítják; de amelyek csak a nagy napokban öltenek testet 
és kapnak határozottabb körvonalakat. 1919 Sinkó számára egész 
életre szóló élmény, amely mint a forradalom etikai problémája 
gyűrűzik tová.bb legjava alkatásaiban, az Optimistáknak epikai for-
májába kristályosadva. 

A második világháború alatt s közvetlenül utána Sinkóban 
egy időre elhallgat a szépíró, s csak néhány novella és kisregény 
jelzi, hogy változatlanul fenntartja korábbi írói világképét. A kor és 
a társadalmi szükség, ami mindig dönt ő  szerephez jutott alkotásai-
ban, másféle tevékenységet jelöl ki számára, s most esszében, tanul- 
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mányban mondja tovább gondolatait. Irói tevékenysége — csak-
úgy, mint az eddigiek folyamán — a tett és a gondolat kett ősségé-
ben, az akció és az eszme dialektikájában, egymást hol keresztez ő  
és gyengítő , hol pedúg fakozó és továbblendít ő  találkozásaiban bon-
takozik ki: az élet nagy energiáktól feszül ő  szakaszaira a belső  szem-
lélődésre kedvező , halkabb, összegező  szakaszok következnek szinte 
a hullámverés г4t¢nusa szerint: 1919 a tettek ideje, amit a m űvek-
ben való kiélés ideje követ; 1943 ismét a forradalom aktív válla-
lása, ami után — egy rövid felvonásközzel — „a mi második forra-
dalmunk" dinamikus évei következnek, majd az ötvenes évek vi-
szonylagosan csendes alkotószakasza; 1959 az újabb tettvállalásé s 
ugyanakkor a szintéz7s kialakításának kezdete. Egy ilyen látszólag 
halkabb ritmusú alkotóperiódus eredményeként születik meg az 
Optimisták élményanyagához csatlakozva az Egy regény regénye. 

Mete utolsó fél évtizedében írt tanulmányai és esszéi szinte vég-
érvényesen fogalmazzák meg esztétikai világképét, amely termé-
szetes következménye annak a szemléletmódnak s azoknak a társa-
dalmii és politikai nézeteknek, amelyek mar szépirodalmi alkotásai 
nyomán is felrajzolhatók. A m űvészi alkotómunka mindenfajta dog-
mától mentes, szabad érvényesülését hirdeti. Irodalomtörténetében 
és Csokonairól írt monográfiájában is ez az , ;emberközpontú" szem-
lélet uralkodik. Ez nemcsak elv Sinkó esztétikai tevékenységében, 
hanem módszer is: a költ ői alkatot, a szubjektív alkot őerőket, a kor 
és a költő  viszonyát veszi mélyreható vizsgálat alá. 

Nem volt tévedhetetlen, nem is akart annak látszani. A tévedés 
jogát az elidegeníthetetlen emberi jogok közé sorolta. Ürült, ha va-
laki vitaba szállt vele, mert ebben annak jelét látta, hogy felfogták 
és megértették gondolatait s termékennyé tett valakit. Nem tábort 
és híveket, nem feltétlen követ őket és bólogató főket akart, ha-
nem értelmes dialógust az emberek között. „Aegidius egyedül akart 
menni, és zászló nélkül és követ ő  nélkül." S mégis: figyeljük az 
utat s kövessük, ahol kivételes intellektusa megvilágította. 
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Az iУјvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar 	11 
Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

BALÁZS-PIRI ALADÁR 

A MONDATELEMZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 

Közismert dolog szakkörökben, hogy a nyelvtantanítás egyik 
fő  célja tanítványaink logikus gondolkodásának kialakítása és fejlesz-
tése, s hogy a nyelvtantanítasnak a gondolkodás fejlesztésében al-
kalmazott mádszerei közül a nyelvtani elemzés a leghatékonyabb. 
Ne feledkezzünk meg azonban arról, hagy a nyelvtani elemzés al-
kalmazásával is csak akkor ér!h еtjük el a kívánt célt, ha elemzé-
sünk valóban elemzés, és megfelel az ésszer űség, a logikus gondol-
kozás követelményeinek. Ilyen szempontból a mondatelemzésben 
helyenként bizonytalanság mutatkozik. Különböz ő  szemléletek és 
módszerek jelentkeznek, s ez a körülmény számos esetben problé-
mát okoz, mert a különböző  szempontdk alapján és a különböz ő  
módszerekkel végzett elemzés különböz ő  eredményekhez is vezet. 
Néihány ilyen probléma azallítmányi mellékmondattal kapcsolatos; 
az alabbiakban ezekről szólunk. 

Elsősorban azt kell megemlítenünk, hogy az állítmányi mellék-
mondat előfordulásának arányáról különböz őképpen nyilatkozik a 
szakirodalom. Egyik helyen azt olvassuk, hogy az állítmányi mellék-
mondat ritkán fordul elő , a másik helyen azt, hogy „az állítmányi 
mellékmondatok közül a főnévi állítmányt kifejt ők elég gyakoriak". 
(Leíró nyelvtan, II. 351.) Nem célunk itt arról vitázni, hogy a két 
megállapítás közül melyik a helyes, csak a különböz ő  vélemények 
fennállásának puszta tényére kívántunk ramutatni. 

A Leíró nyelvtan a fenti megállapítás után három példamon-
datot közöl (Költ ő  az legyen, mi népe; Nem az vagyok, ki voltam 
egykor; Az erdő  azé, akié az ország. (Az elsőben és a másodikban 
találunk csak az utalószót, ezekben a mondatokban azonban az az 
utalószó nem pusztán főnévi állítmányt kifejtő, hanem az összetett 
állítmány névszói (főnévi) részét kifejt ő  mellékmondatra utal. Va- 
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12 Balázs Piri Aladár: 

jon az a vélemény rejtőzik-e a példamondatoknak ilyen kiváloga-
tása mögött, hogy az utalószó nem utalhat pusztán f őnévi állítmányt 
kifejtő  mellékmondatra? Ez a felfogás téves lenne. Ugyanis a név-
szói-igei állítmányú mondatokban a tulajdonképpeni állítmányt a 
névszó, s ha elmarad mell őle az összetett állítmány igei része, ak-
kor is állítmányi szerepű  marad. Ennek illusztrálására igen alkalmas 
a második példamondat (Nem az vagyok, ki voltam egykor), ugyanis 
állításunk ennek az alárendel ő  összetett mondatnak a f őmondatában 
jelentő  mód jelen idej ű , tehát csak 'az els ő  személyű  alanyt kell 
fölcserélnünk harmadik személyű  alannyal, s máris olyan mondatot 
nyerünk, amelynek főmondatában az az utalószó főnévi állítmányt 
kifejtő  állítnn nyí mellékmondatra utal: (Feri) Nem az, aki volt egy-
kor — vagy: (Barátaim) Nem azok, akik voltak egykor. — De vizs-
gáljuk meg ezt a kérdést még egy példán! — Ha meg kell határoz-
nunk, hogy mii a nyelv elsődleges rendeltetése, akkor nyilvánvaló, 
hogy a nyelv elsődleges rendeltetésér ől mint alanyról beszélünk. Ha 
mármost a meghatározást így fogalmazzuk meg: A nyelv els ődleges 
rendeltetése gondolataink hű  tolmácsolása — akkor ez 'azt jelenti, 
hogy a nyelv els ődleges rendeltetése alanyi szerkezet mellé birtokos 
jelzővel és minőségjelzővel bővült főnévi állítmány került. Követke-
zésképpen, ha a meghatározást így fogalmazzuk meg: A nyelv els őd-
leges rendeltetése az, hogy gondolataink h ű  tolmácsa legyen — akkor 
az az utalószó állítmányi szerep ű, tehát főnévi állítmányt kifejtő  
állítmányi mellékmondatra utal. — A Leíró nyelvtan e kérdés tekin-
tetében bizonytalanságban hagyja az olvasót (a 352. oldalon közölt 
1VIi az. . . , — ami rekedtté teszi — A fenyegető  üvöltést példamondat 
ellenére is, amelyről majd egy másik problémával kapcsolatban szó-
lunk). Ez az oka annak, hogy ha kevésbé gyakorlott elemz ők meg-
pillantják a főmondatban az az utalószót, gondolkodás nélkül rá-
mondják, hogy alanyi mellékmondatra utal. Persze hozzájárul ehhez 
az is, hogy az az utalószó az esetek túlnyomó többségében valóban 
alanyi mellékmondatra utal. A fenti problémával kapcsolatos bizony-
talanság azonban nyomot hagy a Nyevtani elemzéseken is. Ha ilyen 
szempontból tanulmányozzuk a Nyelvtani elemzések III. füzetét, a 
következőket állapíthatjuk meg. A füzet 247 többszörösen összetett 
mondatot közöl és elemez. Ha tekintetbe vesszük azt, hagy ezek a 
mondatok három—tizenhárom tagmondatból állnak, a bennük el ő-
forduló mellékmondatok számát több százra tehetjük annak ellenére, 
hogy a példamondatok között mellérendelő  összetett mondatok is 
vannak. Mégis mindössze öt példamondatban fordul elő  állítmányi 
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mellékmondat (661., 709., 727., 801., 814.); ezek mind melléknévi állít-
mányt kifejtő  állítmányi mellékmondatok (a f őmondatban olyan uta-
lószóval), s egy kivételével mind hasanlítók. 

Nem azt jelenti-e mindez, hogy mostohagyerekként bánunk az 
állítmányi mellékmondattal, hagy nem foglalkozunk vele eleget? —
De van is ennek következménye! Az alsóbb fakú iskolákban m űködő  
magyar szakos pedagógusok zöme csak félve nyúl, vagy egyáltalán 
nem nyúl hozzá az állítmányi mellékmondathoz, s ha tárgyalják is, 
hibásan, hiányosan. Ha igaz lenne is az, hogy az állítmányi mellék-
mondat ritkán fordul el ő , ez sem lenne ik arra, hogy mellőzzük. Még 
akkor is minél többet kellene foglalkozni vele, mert a mondattannak 
ez az egyik legnehezebb kérdése, s ennélfogva igen alkalmas a logikus 
gondolkodás fejlesztésére. 

A következő  elemzési prabléma szintén az állítmányi mellék-
mondattal kapcsolatos. A Nyelvtani elemzések III. füzetében van még 
egy olyan (tizenhárom tagmondatból álló) példamondat, amelyben a 
hozzá fűzött magyarázat szerint állítmányi mellékmondat van. Ez a 
mondat a következ ő : 

1 	 2 	 3 	 4 
„890. Azt álmodta, I hogy csúf id ő  van, I esik valami az égből,l s ő  

5 	 6 
ül a papiros előtt, I hogy megírja az időjárás-rovatot, I de 

7 	 8 
hasztalan néz ki az ablakon, I nem tudja megállapítani, '1 hogy 

9 10 
mi esik, I s !1 mikor egy-egy pillanatra mégis az agyába nyi- 

11 	 12 	9 
lallik, I hogy mi az, I ami esik, I nem tudja elcsípni aszót, 

13 
s nem tudja leírni papírra. (Gábor Andor)". 

A magyarázatnak csak azt a részét idézzük, amely többek kö-
zött a 12. tagmondatról is szól: 

„A 7. tagmondattal egyszer ű  kapcsolatos viszonyban áll a 9. 
tagmondat, s ennek alá van rendelve egy egyidej ű  időhatározái mel-
lékmondat (a 10. tagmondat), amely saját függ ő  kérdő  alanyi mel-
lékmondatával (a 11. tagmondattal) és az ennek alárendelt állítmá-
nyi mellékmondattal (a 12. tagmondattal) együtt beékel ődött — köz-
vetlenül a kötőszó után — a 9. tagmondatba." 
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Ez az elemzés igen jó példája annak, hogy milyen nagyot té-
vedhetünk, ha a mondattani elemzésben az átalakítás mádszerét 
alkalmazzuk. Az a megállapítás, hogy a 12. tagmondat (ami esik) 
állítmányi mellékmondat, nyilvánvalóan az átalakítás mádszerének 
segítségével, vagyis egy másik szerkezettel való összehasonlítás ré-
vén született meg. Az író ugyanazt a tudattartalmat a változatos-
ság kedvéért először egyszerű  mondattal (... , hogy mi esik,), 
másodszor összetett ,mondattal (... , hogy mi az, ami esik,) fejezte 
ki. Annak megállapításához, hogy az utóbbi szerkezetben milyen 
mellékmondat van, az elemzőnek nem is kell elvégeznie az átalakí-
tást, a szövegben egy sorral feljebb ott van a másik szerkezet, csak 
az összehasanlítást kell elvégeznie. A mi esik szerkezetben a mi 
kérdő  névmás az alany szerepét tölti be, tehát ilyen szerepének kell 
lennie a mi az, ami esik szerkezetben is, akkor pedig az az utalószó 
állítmányi szerepű , s ennélfogva állítmányi mellékmondatra utal. 
— Tévedés történt! — Ha úgy döntjük el, hogy milyen mellék-
mondat van a mi az, ami esik szerkezetben, hogy összehasonlítjuk 
a már valóban elemzett mi esik szerkezettel, akkor ami az, ami 
esik szerkezetet nem is elemeztük. A nyelvtani elemzés a nyelvi 
jelenségekben megnyilatkozó törvényszer űségek boncolgatás útján 
való vizsgálata. Elvégeztük-e a mi az, ami esik szerkezet boncolga-
tás útfan való vizsgálatát? — Nem! — „Az elemzés általában vala-
mely szerves egésznek a részekre bontása, hogy ezáltal az alkotó 
részeket elkülönítsük, megismerjük, a közöttük lev ő  világos vagy 
rejtett összefüggéseket megállapítsuk, s így a részekb ől összetevődő  
egésznek az értelmét, jelent őségét fölfedjük, megértését megköny-
nyítsük, rendeltetését problémátlanabbá tegyük." (Rónai Béla —
Kerekes László: A nyelvtani elemzés. A Pécsi Pedagógiai F őiskola 
1957. évi Évkönyve, 81) —Elvégeztük-e ezt a m űveletet a mi az, 
ami esik szerkezeten? — Nem! — Ha ki akarunk fejezni egy bizo-
nyos tudattartalmat, a „langue" többféle léhet őséget nyújt a „parole" 
számára, vagyis ugyanazt a mondanivalót többféle szerkezettel is ki-
fejezhetjük. A nyelvtani elemzés szempontjából azonban hiába van 
a .két különböző  szerkezetnek azonos jelentése, ha mindegyikben más 
a tagok egymáshoz való viszonya, ha egy tagnak nem olyan szerepe 
van az egyik szerkezetben, mint a másikban. Ez a helyzet a szó-
ban forgó két szerkezet esetében is, és ezért kell mind a két szerke-
zetet külön-külön elemeznünk. Ha a mi főnévi kérdő  névmás az 
esik igével alkot predikatív szószerkezetet, akkor a mi névmás az 
alany, mert az alanynak f őnévi értékű  szónak kell lennie, s a kett ő  
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közül csak a mi névmás főnévi értékű . Ha azonban a mi kérd ő  nev-
más az az főnévi mutató névmással alkot predikatív szószerkezetet, 
akkor mind a két tag f őnévi értékű  szó, tehát nem lehet a szófaji 
különbség alapján eldönteni, hogy melyik szó az alany, melyik az 
állítmány. Ilyen esetben az a dönt ő, hogy a kettő  közül melyiknek 
van határozottabb jelentése; az lesz az alany. Kétségtelen, hogy ha-
tározottabb jelentése a mutató névmásnak van. A mi névm,ás mon-
datbeli szerepe tehát megváltozott: ami esik szerkezetben alany volt, 
a mi az szerkezetben azonban állítmány. Mi következik ebb ől? Az, 
hogy a mi az, ami esik szerkezet főmondatában az az utaloszó alanyi 
szerepű , telгát nem állítmányi, hanem alanyi mellékmondatra utal. 
A fentiek alapján azt kell mondanunk, hogy ha egy szerkezet tagjai-
nak egymashoz való viszonyát úgy állapítjuk meg, hogy összehason-
lítjuk egy (már elemzett) :másik szerkezettel, akkor a hasonlitott szer-
kezetet valójában nem elemezzük, hanem a szerkezetet alkotó tagok 
viszonyára a másik szerkezet alapján következtetünk. Ez •az eljárás 
helyes lehet, ha két azonos szerkezetr ől van szó, de tévesen következ-
tetünk, ha a két szerkezet különböz ő . 

Fentebb említettük, hogy visszatérőnk még a Leíró nyelvtan 
„Mi az, — ami rekedtté teszi — A fenyeget ő  üvöltést" (II. 352) pelda-
mondatára. — Ha megállapítjuk, hagy a Mi az... főmondathoz 
állítmányi mellékmondat tartozik, akkor ez azt jelenti, hogy nem 
végeztünk elemzést ezen a szerkezeten, hanem összehasonlítottuk a 
Mi teszi rekedtté a fenyeget ő  üvöltést szerkezettel, s így született 
megállapításunk. Ha az eredeti szerkezeten elvégezzük az elemzést, 
kiderül, hogy a mi az, ami esik szerkezethez hasonláan ebben is alanyi 
mellékmondat van. A Leíró nyelvtan példamondatát mint szerkezetet 
tehát a mi az, ami esik szerkezethez lehet hasonlítani. 

A mi kérdő  névmás mondatbeli szerepéиel kapcsolatos egy má-
sik elemzési probléma is. A mi? névmás nemcsak akkor tölti be az 
állítmány szerepét, ha f őnévi mutató névmással alkot predikatív szó-
szerkezetet, hanem akkor is, ha a szerkezet másik pólusa határozott 
névelős főnév vagy főnévi értékű  szó. Ismét az az eset áll fenn, hagy 
két főnévi értékű  szó alkotja a predikatív szószerkezetet, s ezek kö-
zül az lesz az alany, amelyiknek a jelentése határozottabb. Ez kétség-
kívül a határozott nével ős névszó (főnév vagy főnévi értékű  más 
szó), tehát az ilyen szerkezetekben: Mi a kérdés? Mi a helyzet? Mi 
a fontos? — a mi főnévi kérdő  névmás állítmányi szerep ű . Egyesek 
pl. a Mi a fontos? szerkezetben másképpen határoznák meg :a mi? 

névmás szerepét. Összehasonlítanák a Mi fontos? szerkezettel, meg- 
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állapítanák, hagy az utábbi szerkezetben a mi? névmás alanyi sze-
repű , s ennek alapján a másik szerkezetben is alanyi szerepet tulaj-
donítanának neki. Nézetünk szerint ez helytelen lenne, mert a két 
szerkezet között lényeges különbség van. Ugyanis a Mi fontos? szer-
kezetben csak az egyik tag (a mi? névmás) főnévi értékű  szó, tehát 
ez az alany. — Ha a Mi a kérdés? Mi a helyzet? Mi a fontos? stb. 
szerkezetek úgy változnak meg, hogy a f őnévi kérdő  névmás helyére 
főnévi mutató nevmas kerül, akkor egy igen gyakori f őmondattípust 
kapunk, amely így hangzik: Az a kérdés, ... Az a helyzet,... Az a 
fontos, ... stb. Az ilyen szerkezetek mind azonosító predikatív szó-
szerkezetek, ami azt jelenti, hagy bennük mind a két tag f őnévi ér-
tékű  szó, értelmi körük pontosan megegyezik, vagyis egyik sem ha-
tározottabb jelentés ű  a másiknál, egyenlőségjelet tehetünk közéjük: 
Az = a kérdés; Az = a helyzet; Az = a fontos stb. Ilyen esetben 
nyelvi eszközökkel 1atszólag nincs kifejezve, hogy melyik tag alanyi, 
melyik állítmányi szerep ű . Egyes vélemények szerint nyelvtani esz-
közökkel meg sem lehet ezt állapítani. Mivel azonban e kijelentő  
mondatok ezekre a kérd ő  mondatokra válaszolnak: Mi a kérdés? 
Mi a helyzet? Mi a fontos? stb. — azt kell mondanunk, hagy az az 
névmás kapott bennük állítдΡnanyi szerepet, mert az került az állít-
mányi szerepű  mi kérdő  névuras helyére. Természetesen ez egyben 
azt is jelenti, hogy az ilyen főmondatokhoz (Az a kérdés, ... Az a 
helyzet, ... Az a fontos, ... stb.) állítmányi mellékmondat tartozik. 
— Azt mondhatná valaki, hogy ez az indokolás nem nevezhető  nyelv-
tani elemzésnek. Erre a kérdésre még visszatérünk; egyel őre csak 
annyit, hogy mégis többet ér, célszerűbb, inkább megfelel az éssze-
rűség, a logikus gandalkodás követelményeinek, mintha minden in-
dokolás nélkül azt állítjuk, hogy az ilyen típusú f őmondatokhoz ala-
nyi mellékmondat tartozik. 

Ugy érezzük, hogy az eddig elmondottakhoz a félreértések el-
kerülése végett némi magyarázatot kell f űznünk. Nem szeretnénk 
Ugyanis, ha valaki úgy fogná fel ezeket a sorokat mint azoknak a 
műveknek a bírálatát, amelyeknek példamondatait fejtegetéseinkben 
felhasználtuk. Ilyen szándékunk nem  volt.  .Másról van itt szó. Arról, 
hogy két különböző  szemlélet, két különböz ő  felfogás került szembe 
egymással, s a két szemlélet mádszerei is különböz ők. Világosan fel-
ismerhető  ez a két különböző  szemlélet, illetőleg két különböző  mód-
sгΡer a Mi az, ami esik? szerkezet elemzésében. Az egyik tekintetbe 
veszi a szerkezet gondolatközl ő  funkcióját (összehasonlítva a Mi esik? 
szerkezettel), s megállapítja, hogy a gondolatközl ő  funkciótól elvi- 
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natkoztatott szerkezet ennek ellentmond. (Vajon milyen eredményre 
jutnánk, ha a szerkezetek összeh:asonlítását fordítva végeznénk, ha 
nem a Mi esik? szerkezetet, hanem a Mi az, ami esik? szerkezetet 
elemeznenk, s ennek eredm.nyeb ől következtetnénk a Mi esik? szer-
kezet tagjainak viszonyára? Az vitán felül áll, hogy a Mi az, ami esik? 
szerkezet f őmondatában a mi? névmásnak állítmányi szerepe van. 
Ennek alapján a fordítva végzett összehasonlítás révén arra a kép-
telen következtetésre jutnánk, hogy a Mi esik? szerkezetben a mi? az 
állítmány, s az esik az alany.) A másik módszer (a miénk) csak a 
szerkezetet vizsgálja, nem veszi figyelembe a szerkezet gondolat-
közlő  funkcióját, s .megállapítja, hogy a f őmondat utalószava alanyi 
szerepű , tehát alanyi mellékmondatra utal. Az utóbbi szemléletet ép-
pen azért, mert nem veszi tekintetbe a szerkezet gondolatközl ő  funk-
cióját, hanem csak magát a szerkezetet, a szerkezetet alkotó tagok 
szerepét és egymáshoz való viszonyát vizsgálja, strukturalista vagy 
egyszerűen formalista szemléletnek, illetőleg módszernek nevezhetné 
valaki. Ennek ellenére azt a nézetet valljuk, hogy ezzel a mádszerrel 
megnyugtatóbb módon oldhatunk meg számos elemzési problémát. 
Ennek bemutatására ismét a Leíró nyelvtant idézzük: „Ha például 
egy levélről mondják: Ez az, amelyet Pestről küldtek (közny.), akkor 
hihetőleg ,a Pestről küldött' minősítésnek felel meg a mellékmondat, 
tehát állítmányi szerepű ; s ennek „hordozóját" (alanyát) nevezi meg 
az ez névmás". (II. 351). 

A mi szemléletünk számára ez az elemzés nem kielégít ő . A fő-
mondat ugyanis azonosító predikatív szószerkezet (Ez = az, ...), s 
ezért nem lehet egyértelm űen elemezni, hanem a beszédhelyzet alap-
ján kell eldönteni, hogy az az utalószó melyik esetben alanyi, s 
melyikben állítmányi szerepű . A Leíró nyelvtan is említi, hagy a be-
szédhelyzet alapján kell végezni az elemzést, de nem tesz mást, 
mint hagy az összetett mondatot átalakítja egyszer ű  mondattá. Mert 
ha a mellékmondat helyére ez a szerkezet kerül: ,a Pestr ől küldött' 
—, s a főmondatból csak az ez névmás marad meg, akkor ezt az 
egyszerű  mondatot nyerjük: Ez a Pestről küldött. Mivel a Pestr ő l 
küldött szerkezet f őnévi értékű , s mivel fogalmi köre pontosan meg-
egyezik az ez névmás fogalmi körével (s ezért nincs feltétlen min ő-
sítő  szerepe), az átalakítás révén nyert egyszer ű  mondat is azonosító 
predikatív szószerkezet: Ez (a levél) = a Pestrő l küldött (levél), te-
hát ott vagyunk, ahol voltunk. — Ha valóban a beszédhelyzet alap-
ján akarjuk elemezni a fenti összetett mondatot, akkor el őször is 
feltételeznünk kell, hogy ez a mondat valahol elhangzott. Azután 

7 



18 Balázs Piri Aladár: 

rekonstruálnunk kell azokat a körülményeket, amelyek között a be 
szélgetés lefolyt, s végül rekonstruálnunk kell magát a beszélgetést. 
Ez a következőképpen történhet. Egy vidéki hivatalba két levél ér= 
kezett. Az egyiket Pestről küldték, a másikat egy másik várasból. A 
beszélgető  személyek egyike kezében tartja az egyik levelet, a másik 
pedig a k еövetkezőt kérdezi: Ez melyik? — A válasz: Ez az, amelyet 
Pestrő l küldtek. — A masik helyzet a következő . A beszélgető  sze-
mélyek egyiike kezében tartja mind a két levelet, a masik pedig ezt 
kérdezi: Melyik az, amelyet Pestrő l küldtek? — A válasz: Ez az, 
amelyet Pestrő l küldtek. — A két válasz látszólag azonos, de csak 
azért, mert az írásban nem jelöljük a hangsúlyt. Az élőbeszédben 
azonban a hangsúly _ ,eldönti, hogy melyik kérdésre válaszoltunk; ez 
pedig igenfontos. A kérdésben mindig azt a tagot nevezzük meg, 
amelyről (mint alanyról) beszéliilnk; ez a tag a válaszban hangsúly-
talan, a másik hangsúlyos. Ha tehát arra a kerdésre válaszolunk. 
Ez melyik? = akkor a válaszban az az utalószóra esik a hangsúly, 
ezért állítmányi szerep ű , és valóban állítmányi mellékmondatra utal: 
Ha azonban arra a kérdésre válaszolunk: Melyik az, amelyet Pestr ő l 
küldtek? akkor a válaszban az ez névmasra esik a hangsúly, te-
hát az az utalószó alanyi szerep ű , és alanyi mellékmandatra utal.. 

Felmerül itt az a kérdés, tulajdoníthatunk-e a hangsúlynak állít-
mány-kijelölő  szerepet. — Ha valami más (a szófaji különbség vagy 
a két szóertelmi köre közti különbség) ezt már eleve eldönti, akkor 
semmi esetre sem. De az azonosító predikatív szószerkezet unás. 
Olyan ez a szerkezet, mint a mindkét oldalán egyenl ően megterhelt 
mérleg; két serpeny ője közül bármelyik a legkisebb érintésre is le-
billen. Itt lehet, de csakis itt lehet ilyen szerepe a hangsúlynak. 
(Tudjuk, hogy a hangsúlyozasnak a magyarban legf őképpen értelmi 
okai vannak. Az azonosító predikatív szószerkezetben sem lehetnek 
más okai, hiszen nem játszanak itt közre sem érzelmi szempontok, 
sem ritmikai okok.) Amikor rekonstruáljuk a beszedhelyzetet, és kér-
déseket teszünk fel az azonosító predikatív szószerkezettel kapcsolat-
ban, akkor tulajdonképpen azt keressük, hagy a szerkezet két tagja 
közül melyik tartalmazza az új közlést, mert az ilyen szerkezetben 
az a tag az állítаnány, amely az új közlést tartalmazza. A megismé-
telt előzményt természetesen az a tag tartalmazza, amely már a kér-
désben is benne volt; ez az alany. Hogy melyik tag tartlamazza az 
új közlést, azt maga a hangsúly is eldöntheti, hiszen a hangsúlyelhe-
lyezés legfőbb törvénye az, hogy hangsúllyal emeljük ki azt, ami a 
beszélés folyamatában új közlés; hangsúly nélkül hagyjuk viszont 
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azt, ami megismételt előzmény. Végső  fokon tehát elemzésünk még-
iscsak nyelvtani elemzés, mert nyelvi elem (a hangsúly) alapján 
döntünk. . 

Külön problémát jelentenek számunkra azok az azonosító predi-
katív szászerkezetek, amelyekben csak az egyik tag harmadik sze-
mélyű , mert itt a kongruencia-törvénnyel is számolnunk kell. Err ől 
most csak annyit, hogy az egyes tudományok körébe tartozó jelen-
ségek közül talán éppen a nyelvi jelenségek azok, amelyeket legne-
hezebb szabályokba foglalni. Ez az oka annak, hogy a nyelvtani 
szabályok alól rendszerint van kivétel. Pl. az értelmi hangsúlyozás 
egyik szabálya az, hogy a beszédben egy-egy szó nem attól fögg ően 
hangsúlyos vagy hangsúlytalan, hogy mely szófajhoz tartozik; mégis 
vannak olyan szavaink, amelyek attól függ ően hangsúlyosak vagy 
hangsúlytalanok, hogy mely szófajhoz tartoznak. Pl. egy szavunk 
akkor hangsúlyos, ha számnév, s akkor hangsúlytalan, ha nével ő ; 
hogy szavunk akkor hangsúlyos, ha határozószó, s akkor hangsúly-
talan, ha kötőszó. Nem történne semmi rendkívüli, ha kiderülne, 
hogy a kongruencia szabálya alól is van kivétel. 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

BÁNYAI JÁNOS 

KRITIKA A KÖLTÉSZETBEN 

Weöres Sándor egy versének példája 

Úgy tűnik, mind nehezebb Weöres Sándor újabb líráját a köz-
ismert líraelméleti és kritikai fogalmak segítségével megközelíteni, 
és mind nehezebb azt összehasonlítani a kortási törekvésekkel. Ezek 
a nehézségek, melyek majd minden versével megjelennek, azt bizo-
nyítják, hogy Weöres költészete a sajátosságnak és az egyéniesedes-
ne,k egy olyan szintjére ért, amelyen a líraelméleti és kritikai fogal-
makat, elsősorban a hagyományosakat, már nemcsak alkalmazni le-
het, hanem újra meg is kell fogalmazni őket. 

Éppen ezért ez a dolgozat arra törekszik, hogy Weöres költésze-
tének egy alig kutatott, de unnál inkább jelenvaló és legutóbbi 
verseiben a költő  érdeklődéséne'k homlokterébe kerül ő  vonatkozását 
fogalmazza meg. 

EGY PARADOXON ÉS A „NYÍLT MG" KÉRDÉSE 

Weöres költészetében egy különös paradoxonnal állunk szem-
ben: olyan költészet ez, amely látszatra a hagyományosnál is ha-
gyomány osabb, ső t a hagyományosság itt sokszor program is. For-
mailag és nemegyszer a narratív inforrnació terén is a közismertség 
határain belül van. Ugyanakkor ebben a költészetben minden az új-
donságnak, a „folyton új"=nak a vonzáskörében él. Hagyományos 
eszközökkel egy új költ ői szenzibilitást, egy új költ ői világot valósít 
meg. Részint a hagyomány próbatétele, részint pedig egy lehetséges 
kifutás a ma világaba. 

Egész sor okozója lehet ennek a paradoxonnak. A legfontosabb 
kétségtelenül a nagyfokú költ ői tudatasság. De okozója lehet az is, 
hogy Weöres „az 'élettapasztalatokat' az irodalomból kiindulva sze- 
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rezte meg, s nem fordítva", 1  ahogyan azt Bori Imre állítja. Tekintet 
nélkül arra, hogy valójában itt kell-e keresni a paradoxon forrását, 
vagy egy lehetséges harmadik okozóban, a paradoxon egy intellek-
tuális alapállásra figyelmeztet. 

Weöres korai verseiben is felis гіlerhetjük a hagyományosságot 
mint programot. A krit'i'ka felismerte már „a költ ő  ,mimikrire hajló 
temperamentumát", 2  az utánzó hangot és modort, mely elég okot 
adott arra a megállapítasra, hogy Weöres már fiatalon , ;kész költő  
ugyan, s mégsem költő". 3  De sem a mimikri, sem az utánzás nem 
azért rejt gyöngeséget, mert a fiatal költ őnek nincsenek „élettapasz-
talatai", hanem mert az irodalmi tapasztalatok, a költ ői felfedezések 
akkor még nem kristályosodtak ki annyira, hogy azokban a világ 
kérdései is elég élesen és elég eredend ően jelentek volna meg. A 
fiatal Weöres verseiben csak a jeleit találjuk meg annak a késóbb 
tudatosodott éš tudatosan, nagyrészt már az ösztönösšég minden 
nyoma nélkül megfogalmazott, kivetített költ ői alapállásnak, a ha-
gyományosságra támaszkodó intellektuális programnak, mely újabb 
é' legújabb verseiben valósult meg, hogy ti. az  .élet iranyába a 
költői tapasztalatokból, az irodalmi és kult,uхális élményekből is 
el lehet indulni, tehát hogy a látszólagos mimikri, a látszólagos után-
zás nem gyöngesége ennek a költészetnek, hanem erénye, hiszen a 
költészet formáinak a vizsgálata (ez lehetne a hagyományosság 
programjának els ő  pontja) egyúttal az élet lehetséges alakjainak a 
vizsgálata is. A paradoxon tehát nyilvánvalóan a költ ő  intellektu-
alizmusanak a kérdése. 

Lényegében két pólus mutatkozik meg ebben a paradoxonban: 
egyrészről — mint Mallarménál — az érzelmi és ihletett líraiság 
hiánya és 'az intellektuálisan beállított képzelet, tehát a teljes köl-
tészeti és logikai tudatosság, másrészr ő l pedig a „folyton új"-nak, 
a régiben felfedezhet ő  újnak a felismerése, mely 'a mával, a jelen-
nel igyekszik azonosodni, és ezzel a várhatótól eltér ően inkább egy-
fajta szuggesztivitást, mint érthet őséget, közérthet őséget hoz elő-
térbe. Egynek a két pólusnak rendkívüli jelentősége van: egyrészt 
zárttá és körülhatárolttá teszi Weöres költészetét, klasszicizálja vagy 
katolicizálja azt, tehát meghatározott formákba, el őre megadott alak-
zatokba kényszeríti a költői képzeletét, „fogva tartja" egy választott 
és elfogadott rabságban, másrészt — és ugyanakkor! — teljesen 
nyílttá teszi azt, Umberto Eco értelmezésének megfelel ően, a „nyílt 
mű" 4  struktúráját teremti meg, amely az olvasás és a megértés ré- 
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tegeződésére, többértelműségére épít ki egy újszer ű , a kategorikus 
és hтagyományos fogalmak köréból kisikló poetikát. 

A költészet történetéből ismeretes, hogy ez a bels ő  paradoxon, 
mely a költői szónak különleges hatást és sajátos izzást biztosít, nem 
egy új költészeti korszaknak a találmánya, s ő t bizonyos értelemben 
az ún. modernség határain is kívül esik. Az újabb magyar költészet, 
néhány fontos kivétel ellenére: Kassák és Füst Milán, ugyancsak ezt 
a paradoxont fogalmazta meg, hol élesebben, hol еlmіsódóbban. És 
a legújabb magyar költészetb ől sem hiányzik: elég csak az Új Hold 
nemzedékének programjára gondolnunk, és Pilinszky János; Nemes 
Nagy Agnes költészetére. 

Weöres Sándor költészetében azonban ennek a paradoxonnak 
van  egy új, eddig kevésbé ismert, ritkán kutatott és kisebb költ ő i 
erővel megvalósítctt vonatkozása, dimenziója, mégpedig a költészet-
nek és a költészeten való gondolkodásnak egyidej ű  megjelenése. Máš 
szóval az, hogy a költészet megvalósulása egyúttal a költészet lénye-
gérő l, a költészet természetér ő l, a költészet léhetőségéről, a költészet 
sorsáról való szenvedélyes és határozott kérdezés is. 

Mallarménál is jelen van a költészetnek ez a d m еnziója, ső t 
Weöresnél megismétl ődik az, ami Mallarménál annyira szembeötl ő , 
hogy a költészeten való gondolkodásban a negatív kategóriák kerül-
nek előtérbe: a költészet, azzal, hagy megvalósul, önmagába mar, 
azzal, hogy létrejön és létezik, önmaga létkérdéseit fogalmazza meg, 
és a mеgfogalmazással egyidőben meg is kérdőjelezi azokat. Ellen-
tétes pólusok ütközőjév válik tehát a vers, olyan térré, ahol a lét 
és nemlét együtt van jelen, egyszerre létezik, és egy egészen ki-
vételes erósségű  feszültséget teremt a szó köré. 

Ennék a költői (intellektuális) programnak a megvalósítását lát-
hatjuk Weöres újabb verseiben, és ennek embrionális jeleit á korai 
versek mimikrire hajló természetében, utánzó hangjaban és modo-
rában. 

KÉRDÉSFELVETÉS 

Ennek a dolgozatnak az az alapkérdése, hogy vajon a vers' 
létezik-e immanens kritikai gondolat, hogy vajon a vers egyszerűen 
egy érzésnek, hangulatnak, gondolatnak többé-kevésbé sikeres struk-
turálása, megalkotása, vagy van a versnek egy másik dimenziója is, 
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egy láthatatlan, de mindig jelenlev ő  dimenzió, a vers lényegér ő l 
való kérdezés, a versről való kritikai gondolkodás? 

A KRITIKA VERSBEN VALI MEGJELENЕSÉNEK 
KÉT FORMAJA 

A kritika versben való megjelenésének két egymással össze-
függő, de egyimástól élesen el is különül ő  farmájat, megjelenési mód-
ját különböztetjük meg, egy deskriptív és egy egzisztenciális válto-
zatát. 

Ma már nem kellene túl sok szót vesztegetni arra, hogy a vers, 
megalkotásának folyamataban, mindig bizonyos princípiumok, poé-
tikai elvek, nyelvi törvényszerűségek felé tendál, és hogy ebben a 
kritikának kapitális jelent ősége van, hiszen T. S. Eliot megfogalma-
zása tételszerűen érvényes: „Meglehet — mondta ,Eliot A kritika 
funkciója című  esszéjében —, voltaképpen egy író legnagyobb er ő-
feszítése, amíg az alkotását komponálja, kritikai er őfeszítés; a válo-
gatás, a kombinálás, a konstruálás, a törlés, a korrigálás, a mérlege-
lés: ez a szörnyű  munka egyformán kritikai és kreatív." 5  Még azok 
a költő i tendenciák sem mondanak ennek ellent, amelyek — sok-
szor spektakulárisan — ki akarnak bújni mindennem ű  ellenőrzés 
alól, és teljes spontaneitásra törekszenek, mert maga a megfogal-
mazas, maga a közlés, bármennyire a véletlen ,dicsérete is (szerin-
tük), immanensen tartalmazza az Eliot által szörny ű  munkának ne-
vezett erőfeszítést. Teljes egészében el kell tehát fogadnunk Eliot 
véleményét, bár nyilvánvaló, hogy az alkotás, a „kreatív aktus" 
nemcsak ez; e „szörnyű  munka" előtt meg kell teremteni a felté-
teleket is erre a szörny ű  munkára. És ez legalább olyan mértékben 
fontos, mint az alkotásnak ez is kritikai jellege. 

A versben megjelenő  kritikának ez az els ő  előfordulási módja, 
melyet deskriptívnek neveztünk, elsósorban a tudatosság kérdését 
veti fel. Ennél a kérdésnél időznünk kell, hiszen az előfordulási 
mód második változatánál is jelent ősége van . 

Szabolcsi Miklós, József Attila példáján igyekezett bebizonyítani, 
hogy „ ... a költemény — különösen a XX. században s különösen 
olyan alkotásmódjában a végtelen!ségig tudatos költ őnél, olyan in-
tellektuális embernél, ;mint József Attila, tudatos alkotás, minden 
részletében az".B (aláhúzás B. J.) Szabolcsi ugyan nem zárja ki, hogy 
„az alkotás folyamatában" része van a „pszichikus automatizmus - 
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nak"' is, ső t valamivel lejjeb azt állítja: „Hogy — különösen a 
nyelvi alapelemek használatában — mennyi a tudatosság és mennyi 
az automatizmus a költőnél, minden esetben további vizsgálatot kö-
vetel. "8  Tehát némileg módosítja, „kifejti" az el őbbi kategorikus 
állítást, viszont azt nem veszi figyelembe, hogy ez a kétségtelenül 
létező , sőt nagyméretű  tudatosság csak a vers ,;metafizikai kapu-
]aig" vezet, és nem mutat túl ezen a kapun. Esszéjében Eliot be is 
vallja, hogy nem lépett be a költészet metafizikai vidékére, csak 
azokat a kérdéseket vetette fel, amelyek a metafizikán innen van-
nak, és ameddig a költői alkotótevékenység kritikai jellege elvezet-
het, tehát ameddig a kreálas tudatos. Meglehet, hogy arról, ami ezen 
a metafizikai kapun túl van, a megfoghatatlanról, kifürkészhetetlen-
ről, pusztán csak megközelíthetőről, nem is lehet beszélni. 

Szabolcsi tehát elemzésében a költeménynek, mint minden rész-
letében tudatos alkotásnak, csak azokat a vonatkozásait tanulmá-
nyozza, amelyeket Eliot „szörny ű  munkaként" jelöl meg, és ame-
lyekre a válogatás, a kombinálás, a konstruálás, a törlés, a korrigá-
lás, a mérlegelés tudatos tevékenysége utal. Szabolcsi az idevágó 
elemzési munkálatokat rendkívül hozzaértően és biztos kézzel végzi, 
sőt na,yon tanulságosan alkalmazza az újabb elemzések eredmé-
nyeit is. Munkájával kapcsolatban tehát csak egyetlen kérdés me-
rül fel, mégpedig az, hogy vajon mindaz, ami beletartozik a tudatos-
s4g körébe, mindaz, amit egzakt módon mérni lehet, kimeríti-e leg-
alább megközelftően a vers jelentésének kérdését? 

Mert mindaz, amit egy ilyen értelmű  és sze:mpontú elemzéssel 
el lehet érni, els ősorban deskripció —ezért nevezhettük a kritika 
versben való megjelenésének els ő  módját deskriptívnek: nem a költő  
és a vers, hanem a megközelíthet őség, a hozzáférhetőség szempont-
ј  .ból. Viszont az alkotás folyamatának többé-kevésbé -pontos és ér-
vényes leírása csak akkor vezet eredményhez, ha sor kerül a kri-
tikai gondolkodásnak arra a szintjére is, amit Roland Barthes „struk-
turalista aktivitásnak "9  tekint, vagy amiről Pierre Guiraud ezt 
mondja: ,.De a stílus tanulmányozása nem lelheti fel a célját a 
klasszifikációkban, lajstromozásokban és a frekvenciák tablázatai-
ban. A stílus tanulmanyozása els ősorban a kritika felé tör, amely-
ben igazolást és jogosultságot talál. " 10  Szabolcsi munkája is „a kri-
tika felé tör", mégis jelent ősége mindenekel ő tt a deskripcióban, a 
kritika versben való megjelenésének és a hozzá kapcsoládó változa-
toknak a leírásaban, az Eliot által „szörny ű  munkának" nevezett 
folyamat ismertetésében van. 
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Mindenesetre ez a deskripció fényes bizonyítéka Eliot tételszer ű  
allítás .nak. 

Bennünket ebben az esetben a tudatosságnak egy másik vonat-
kozása érdekel, az, aminek sokszor sem nyelvi, sem formai, sem 
műfaji jeleit 'a versben meg nem találhatjuk, de ami mindabban, 
ami a verset verssé strukturálja, immanensen jelen van: a vers 
viszonya a vershez, vagyis a versben megnyilvánuló kritikai gondol-
kodás a versről. Kétségtelen, hogy ez is teljes egészében a tudatos-
ság körébe tartozik, hiszen a legfontosabb feltétele, hogy létezzen 
egy tudatos költészet-fogalom, egy aránylag kiépített és megszerve-
zett tudat a költészetr ől, múltjáról, jelenéről, jövőjéről és nem utol-
sósorban a funkciójáról. Tehát kétségtelen az is, hogy ez az út, 
mely a vers egzisztenciális szituációján át vezet, sokszor csak a „me-
tafizikai kapukig" jut el, és csak nagy ritkán láttathatja azt a vidé-
ket, amely a kapu mögött terül el. 

Az alkotásfolyamatban megnyilvánuló tudatosságnak tehát nem 
deskriptív, hanem egzisztenciális, vonatkozása érdekel bennünket, 
amely a vers létkérdése is egyúttal. 

Kíséreljük meg gondolatunkat tételesen megfogalmazni: •a vers 
„leírása", megalkotása, a ,;kreatív aktus" egyúttal gondolkodás, 
mégpedig kritikai és nem elméleti vagy spekulatív gondolkodás a 
költészetről, a költészet szerepér ől, a költészet sorsáról. Vagyis a 
vers mindig a vers megkérd őjelezése is. 

Ez a feltevés teljesen egybeesik azzal a gondolatmenettel, ame-
lyet T. S. Eliot fejtett ki, amikor a m űvészi alkotásnak a m űvészet-
hez, azirodalmi műnek az irodalomhoz, a kritikanak a kritikához 
való viszonyáról beszélt. „A már meglev ő  műemlékek — mondta 
Eliot a Hagyomány és egyéniség című  esszéjében — egymás kö-
zött ideális rendet alkotnak, ezt a rendet módosítja, ha új (igazá-
ban új) műalkotás iktatódik soraik közé. A meglev ő  rend persze 
tökéletes az új mű  betörése előtt; .hogy ez a rend tovább is fenn-
maradhasson (az újdonság beavatkozása után), az egész régi rendet, 
ha csak gyér „retusálásokkal" is, meg 'kell változtatni; ezáltal min-
den egyes műalkotás viszonya, .aránya, értéke az egész eddigi rend-
hez viszonyítva más lesz; éppen ebben áll végi és új összjátéka. 
Bárki, ha egyszer realizálta az európai vagy angol irodalom meg-
nyilatkozási formáiban a rendnek ezt a fogalmát, nem fogja abszurd 
ötletnek minősíteni, hogy a múltat igenis át kell alakítania a jelen-
nek, éppúgy, ahogy a jelen irányt űje a múlt. És a költő , aki mind-
ezzel tisztában van, tisztában lesz a rá váró nagy nehézséggel és 
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felelősséggel is. " 11  Ugyanis a mi feltevésünk is figyelembe vesz egy 
„organikus egészet", egy :bizonyos „rendet", mégpedig a költészet 
fogalmának egy kialakult, ha másként nem, legalább tudatunk leg-
mélyén létező  tartalmát. A költészetnek e fogalma sohasem állandó, 
korról korra, :költő től költőig változik; végtelen dimenziója van, és 
az sem zavar, sőt! nyilván az ad külön és sajátos ízt a költészet 
fogalmának, hogy ezek a dimenziók sokszor ellentétesek. Tekintet 
nélkül a költészet fogalmának e nagymérték ű  változékonyságára, 
minden korban, sőt minden költészeti irányon, stílustörekvésen belül 
is állandó tartalma van, sokszor kimondatlanul is jelenlev ő  tartalma, 
és ily módon bizonyos •egységet, „organikus egészet", „rendet" je-
lent. Ez a tudatunkban létez ő  rend legtöbbször a hagyományos köl-
tészeti és poétikai ismereteinkre támaszkodva létezik. Jelent ősége 
annál nagyobb, minél nyíltabb ez a fogalom, :minél alkalmasabb az 
újabb költészeti törekvések befogadására. Ha tudatunkban nem volna 
meg, nem rendelkeznénk a költészet fogalmának ezzel az egyid őben 
zárt és nyílt tartalmával, akkor teljes egészében lehetetlen volna 
számunkra a költészet kritikai megfigyelése és egyáltalán .a költé-
szet megismerése is. Minden új vers, minden új költői eredmény 
megismerése egyéniségformáló hatással van ránk, ami azt jelenti, 
hogy ez a tudatunkban immanensen létez ő  fogalom, ha csak hajszál-
nyira is, minden új (valóban új) vers megismerésekor módosul, át-
alakul, megváltozik. Nyilván egészen ritkan kerül sor lényegbevá-
góan új rendet és új rendszert, új „organikus egészet" létrehozó mó-
dosulásra. Ez a módosulás rendszerint csak a már meglev ő  költészet-
fogalom egy-egy vonásának, egy-egy hajtásának az el őtérbe kerü-
lésében, masaknak a visszaszorulásában mutatkozik meg. Ebben a 
folyamatban az egyik legfontosabb mozzanat, hogy erre, a m űalko-
tás legmélyebb és legjelent ősebb hatására — a „hatás" kérdésével 
a magyar kritikai irodalomban Hankiss Elemér foglalkozik rendkí-
vül eredményesen 12  — sohasem kerülhetne sor, ha feltételei nem 
volnának meg magában a műalkotásban is. 

Vagyis azt állítjuk, hogy minden valóban és igazán új .költ ői al-
kotás immanensen tartalmazza a költészet fogalmát is, ami arra 
enged következtetni, hagy a m űalkotásban, a versben immanensen 
létezik a hagyományos, a megcsontosodott költészet-fogalom kriti-
kája is, mégpedig rendkívül eredményes és hatásos kritikája, mert 
ha nem így volna, akkor sohasem kerülhetne sor a hagyományos 
alapokon kialakult és a köztudatban létez ő  költészet-fogalom módo-
sulására. 
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Schöpflin Aladár Ady költészetét vizsgálva figyelte meg ugyan-
ezt 'a folyamatot és jelenséget. Arról az öt versr ő l szólva, amely a 
Még egyszer című  kötetben jelent meg, de átveszi azokat az Új ver-
sek .könyve is, állapítja meg: „Először szólal meg bennük az a hang, 
amely meg fogja ,változtatni a magyar líra egész hangját, .még in-
kább a költő  magatartását önmagával és a világgal szemben, a 
költői asszociálás módját, fel fogja szabadítani a költészetet a polgá-
riasság nyűge alól."' 3  Ady hangja kollízióban volt a kor általánosan 
elfogadott és a köztudatban él ő  költészet-fogalmával, és azért jelen-
tett újdonságot, azért válhatott forradalmi jelent őségűvé, sőt irány-
tűjévé a századel ő  magyar költészeti megújhodásnak, mert azzal 
egyidőben, hogy egy új életérzést, egy új magatartás-farmát, új 
érzések, gondolatok, hangulatok egész sorát fogalmazta meg, meg-
fogalmazta a költészet kritikáját is, tehát utat nyitott egy újszer ű  
kritikai gondolkodásnak, és ez az út a költ "eszet-fogalom mádosulá-
sához, átalakulásához, megváltozásához vezetett. Tehát abban az 
„organikus egeszben", amelyet a költészetr ől a századel ő  alakított 
ki, Ady költészete teljes felszabadulási folyamatot okozott. Kétség-
telen, hogy Ady ezzel a lépéssel a költészetnek egy addig még isme-
retlen, feltáratlan vidékére lépett, és ez a lépés, amellett, hagy az 
újdonság erejével hatott, magát a költészetet is kérdésessé tette, te-
h"at az új vers megjelenése egyúttal a vers megkérd őjelezéséhez is 
elvezetett, és ezért tekinthetjük a kritika versben való megjelenésé-
nek ezt a formáját, módjat egzisztenciálisnak. 

Kétségtelen, hogy mint a kritika versben való megjelenésének 
első  formája, ez is a tudatosság kérdését veti fel. 

A költő  nem vadvirág, a költő  munkája nem misztikus és nem 
rejtjeles tevékenys.eg, meg az olyan nagy költ ői egyéniségeknél sem, 
mint Ady Endre. A romantikus „zseni-eszmény" óta állandóan hada-
kozni 'kell enek a gondolatnak az elfogadtatásáért, és úgy látszik, 
ez a hadakozás még igen sokáig fog tartani. A költ ői tevékenység-
nek, az alkotásnak meghatározott ismereti s intellektuális el őfelté-
telei vannak, és ez egy a közösség átlagából kiváló individuumnak a 
megnyilatkozásában, melyben a szubj ektívnek mindig nagyobb és 
élesebben kiütköző  'a szerepe, mint az objektívnek, az adottnak, a 
„reálisnak" mutatkozik meg, mégpedig egy egész sor egzaktan is 
megfogalmazható, kimutatható elem révén: els ősorban azokon az 
elemeken keresztül, amelyeket a hagyomány termelt ki, és amelye-
ket ez az ,.er ős" egyéniség hozott magával, és amelyeket ez a kettős-
ség tesz értékessé. Ezek az egzakt, ismereti elemek azok, amelyekre 
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idézett esszéjében T. S. Eliot és említett verselemzésében Szabolcsi 
Miklós utal. Еs ezek az elemek mellett, vagy éppen ezek 
az elemek közül az egyik legfontosabb az, amit mi „költészet-
fogalomnak" neveztünk. Mert e költészet-fogalom nélkül és ennek 
többé-kevésbé élesen megfogalmazott formája nélkül (láttuk Ady 
példáját) a költői alkotás-tevékenységben aligha lelhetnénk fel bár-
miféle •endenciat, •bármiféle szándékot, bármiféle eszményt. Tuda-
tosan, vagy tudatának legmélyén — voltaképpen egyremegy — a 
költő  ,mindig arra törekszik, hagy versével, alkotásával újra és min-
dig újra megfogalmazza, érvényesítse ezt az egzakt tendenciát, szán-
dékot, eszményt. S nyilván ebben a törekvésben van adva legadek-
vátabban a költői tevékenység tudatosságának a jelent ősége is. És 
lényegében ez a tudatos törekvés azonosítható azzal, amit mi a vers-
ben való kritikai gondolkodásnak tekintünk, és két megjelenési for-
májára figyelmeztettünk. 

A MERÜLĆS SATURNUS PÉLDÁJA 

A Merülő  Saturnus több változatát mutatja be a költészeten és a 
költészet lehetőségein való, egzisztenciális értelemben vett, kritikai 
gondolkodásnak. A !kötet egyik legfontosabb intellektuális motívuma, 
programja ez, de ez az intellektualizmus sohasem válik „tanul-
mánnyá". Vagyis amikor Weöres Sándor verseskötetének intellektu-
ális programjáról beszélünk, és általában, amikor a versben meg-
nyilvánuló kritikai gondolkodást igyekszünk körülhatárolni, mindig 
szem előtt tartjuk Szabó Lőrinc szempontját: „Az igazi költő , azon 
a rangon, melyet egész emberi mivolta képvisel, a maga szellemi 
iгgalmzát is éppúgy fel tudja dolgozni, mint a többi élményt, amit 
érzékei .a külvilágról hozzá közvetítenek." 14  Még akkor is, ha nem 
tartjuk elfogadhatónak ugyancsak Szabó L őrincnek azt a vélemé-
nyét, hogy az intellektualizmus csak „többek között' lehet tulaj-
donsága a költőnek. Mert az intellektualizmus nemcsak afféle mel-
lékese, esetlegessége a költészetnek, hanem, amint azt Weöres Sán-
dor költészetében is láthatjuk, programja is. Mert, mint már állítot-
tuk, az élet felé, az élet fontos kérdéseinek felvetéséig a „szellemi 
izgalmakon" át, az irodalmi és kulturális élmények révén is el le-
het jutni. 

A Merülő  Saturnus intellektuális programja a költészet kérdé-
seinek a felvetésében és a költészet lehetösegein való kritikai gon- 
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dolkodásban mutatkozik meg. Ennek több megjelenési formáját lát-
hatjuk a kötetben: az idevágó gondolatok, érzések közvetlen meg-
fagalmazasát. (A jövendő  költészete című  szonettben), mások gondo-
latköreinek átlózását (Stewardessek a repül őgépen, mely „változat 
Tolnai Ottó versére"), mások verssorainak újrastrukturálását (Col-
lage, mely „Káidi János: 'Ráb.aparti elégia' kötetének verssoraiból" 
készült), mások egyéniségének és sajátos költői magatartásának át-
élését és felvevését, sőt az elmúlt századakba kivetített és kitalált 
egyéniségekbe való beleélést (Psyché, mely „egy hajdani költ őnő  
versei"). Mindez nem pusztán a „miimikrire hajló temperamentum" 
megnyilvánulása, ami esetleg az egyé.niség elvesztését, a személyi-
ség 5zéthullását példázná, illetve semmiképpen sem tekinthetjük 
egyszerű  szerepváltogatásnak. És nemcsak azért, mert beletartozik 
egy költészet intellektuális programjába. Weöresnek ezt a törekvé-
sét egészében a költészet próbatételének lehet tekinteni. Mert akár 
a stewardess-verset, akár a Collage-ot, akár a Psychét vesszük 
szemügyre, nem az útánzás, nem a másolás hat bennük költ ői erő-
vel, hanem els ősorban Weöres egyénisége és költészetének program-
ja: ezeket a verseket tehát egy határozottan megfogalmazott költé-
szet-fogalom vonzáskörében lá,thatjwk, és els őrangúan a költészet kri-
tikáját ,fedezhetjük fel bennük. Mert Weöres másak verseit másak 
gondolatköreit, mások asszociációs mechanizmusát veszi a maga 
szempontjainak, a maga költészet-fogalmának nagyítója alá. 

Külön kidomborítja és külön kiélezi ezt a programot a kötet 
formai változatossá.ga és nini utolsósorban, -s ő t talán eisűdiegesen, 
a nyelvi kísérletezés, a nyelv próbatétele, a költ ői beszéd kutatása. 
Weöres költészetével kapcsolatban sokan beszéltek már a „formai 
virtuozitásról", sokan felfigyeltek arra, hagy a költ ő  milyen könnye-
dén és milyen sikeresen kezeli a verstanokban leírt legtöbb vers-
formát, viszont aránylag kevesen figyeltek fel arra, hogy ez nem 
pusztán az ügyességnek, a kifinomult kézmozdulatoknak, a hajlé-
konyságnak az eredménye, hanem teljes egészében beletartozik köl-
tészete intellektuális programjába, tehát aránylag kevesen figyeltek 
fel arra, hogy ez a formai változatosság nem mellékes produktuma 
költészetének, hanem lényegbevágó ismérve. Ugyanis ahogyan a má-
sok egyéniségét feivevő  versekben, ahogyan a mások asszociaciás 
köreit követő  költeményekben is a versen és a költészeten való kri-
tikai gondolkodás egyik változatát láthattuk és fedezhettük fel, ép-
penugy a „formai virtuozitásban" is els ődlegesen ezt a jelenséget 
fedezhe,tjük fel. Ugyanakkor Weöresnek az a törekvése, hogy a köz- 
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Ismert és sokszor az elfeledett, vagy a költ ői gyakorlatból kiszorult 
formákat elevenítse fel, magának a hagyománynak a próbatétele is; 
itt újra visszakanyaroadtunk a kiindulópont paradoxonához: az új 
vers jeleni narratív informaciákkal, érzésekkel, gondolatokkal, han-
gulatokkal tölti fel a régi formát, és ezzel kétszeres próbatételt vé-
gez, a versben való kritikai gondolkodás két változatát valósítja 
meg —egyrészt a hagyományos formákat kérd őjelezi meg az új 
elemek felhordásaval, másrészt az új elemek költ ői teherbíróképes-
ségét teszi próbára. Weöres verseiben tehát a „formai virtuozitás" 
lényegében nem a forma kérdése, és nem is lehet pusztán a formai 
szempontok figyelembe vételével megközelíteni. A „formai virtuo-
zitas" valójában egy tudatos költői akció megnyilvánulása, a formá-
val végrehajtott, elvégzett kritikai csel еkvés. Jelentősége ezért 
messze meghaladja a verstani jelent őségeket. 

Ugyanezt lehetne elmondani a nyelvi struktúráról is. A Weöres-
vers a költői beszédnek egy olyan változatát valósította meg, amely-
ben egyfolіяnán tanúi vagyunk a nyelv kiszélesitésének, az új érté-
kek és lehetőségek felfedezésének, de tanúi vagyunk a hagyományos 
nyelvi formák felfedezésének is. És ezzel egyid őben aszó kritikailag 
is kiéleződik. 

A Merülő  Saturnusban valósult meg leghatározottabban és leg-
eredményesebben Weöres költészetének ez a tendenciája, ez az in-
tellektuális programja, itt ért be az ,a gyümölcs, amely a költ ő  korai 
világélményében és költészetélményében is jelen volt már, és így 
végigvonult egész eddigi munkásagán. A szándéknak és az alap-
állásnak, a költői és szellemi magatartásnak ez az állandó j elenvaló-
sága azt bizonyítja, hogy költészeténeik lényeges vonulatává vált a 
vers, a költemény, a költészet lényegén való gondolkodás. Olyan 
tengelyt látunk ebben, mely köré kisebb-nagyobb kitér őkkel egy 
sajatos költői világ épült ki. Most, ebben az új kötetben, a férfikor 
bölcsességének megvalósulásaként, a lényegre, a heideggeri értelem-
ben vett „költészet lényegére" való összpontosítást eredményezi. 

Heidegger a költészet lényegét vizsgálva, Höld еrlin költészetét 
választotta, mégpedig azért „ ... mert Hölderlin költészetét az a köl-
tói meghatározottság hordozza, hogy magát a költészet lényegét éne-
kelje meg." 15  Tehát Heidegger számára Hölderlin a „költ ő  költője". 

Weöresnél is ugyanezt figyelhetjük meg, araár némileg más for-
mában. Az ő  költészetét is a költészet lényegének a megéneklése 
határozza meg, de nem elvontan, nem a fogalmak síkján, nem mí-
toszként, hanem konkrétan, egy adott vagy feltételezett lírai szi- 
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tuációban: Weöres másoktól kölcsönvett színeket és ízeket struk-
turálva szervezi meg költészetének intellektuális és lírai platform-
ját, amelynek egyik leglényegesebb felismerése, hogy a versíras nem-
csak egy új költői világnak, egy „folyton-új és folyton-hasztalan" 
világnak a megteremtése, és nemcsak pusztán ihletett emberi tevé-
kenység, hanean egyúttal a vers minden egyes megvalósulásakor, a 
vers — és általá.ban a költészet —sorsán, lényegén való gondolko-
dás, vagy egyszerűen a versírás mint emberi tevékenység lényegén 
való gondolkodás; minden költői megvalósulás a „teremtés" mellett 
a vers és a költészet kritikája is. Ilyen értelemben válik Weöres 
költészete, elsősorban újabb versei, a költészet lényegének meg-
éneklésévé. 

A JÖVENDŐ  KÖLTÉSZETE CÍMO SZONETT SZEMPONTJAI 

Az eddigiek bizonyítására — a kritika mindig harc a tévedés 
ellen, de a tévedés tőszomszédságában —, kiemelésére álljon itt egy 
példavers elemzése. Közben persze figyelembe kell venni, hogy az 
ilyen írások célja mindig meghatározza a példavers kiválasztását, és 
ez mindig tendenciózus; de szem el ő tt kell tartani azt i's, hogy az 
elemzésnek iránya és célja van, tehát sohasem lehet „teljes", és 
ezért a példaversek egyes vonatkozásai nagyobb hangsúlyt kapnak, 
míg mások, amelyek esetleg egy más irányú érdekl ődés esetében elő-
térbe kerülnének, itt bizonyos értelemben visszaszorulnak. Ez men-
tegetőzésnek tűnhet, viszont semmiképpen sem az, inkább egy lehet-
séges módszer, egy célirányos gondolkodás természetszer ű  hiányos-
sága. Mert ha valójában szinte elképzelhetetlen egy költ ői szöveg 
hiánytalan, teljes elemzése, akkor legjobb mégis arról beszélni, ami 
az adott esetben a legfontosabb. 

De nézzük a verset: 

Kristály-angyal-zene! sz űz regiód adósa 
a harci korszakok tűntén vesztes szavam 
— ámbár az át f utó csaták ponyváiban 
hevít őbb volt a bor, illatosabb a rózsa, 
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az ideiglenes, a formátlan, a kósza, 
s a telt virág ölén a hervadás-iram —
immár a folyton-új és folyton-hasztalan 
helyett fordul feléd a szóhabok hajósa, 

változó céljait elhagyva, égi rend 
mozgassa, szerelem tiszta harmóniája 
melyben nincs láz-lökés, nyugalmasan teremt, 

míg imádottjain felragyog glóriája, 
ő  maga megfakul, fülében p őre csend, 
szemében angyalok szent geometriája. 

Hármas metaforával és felkiáltással, mintegy invokációval indul 
a vers: a költészet megszólítása. A „sz űz régiód adósa" már a költő  
metaforája. Az első  sor közli a vers két pólusát: egyik oldalon a 
költészet, a másikon a költ ő , lényegében egymással szemben állva, 
és közöttü:k a küzd őtér, amelyen a költő  drámája játszódik le. A 
költő, e lassú és felörlő  harc viselője, az örökös adós, a „szó-habok 
hajósa" mindig vesztes szavaival áll a teljes, a „kristály-angyal-
zene" — költészettel szemben. 

A vers ívelése könnyen felarajzolható: az invokáció után a hely-
zet komor felismerése, amely mögött a múlt elvesztett, vagy soha 
meg nem ismert, csak emlékként létez ő  képe rajzolódik ki, majd a 
harci korszakból vesztesként kikerült szó lemondása a változó célak-
ról, a kalandos hajózásokról, hagy egy közbeiktatott, nyugalamért 
felhangzó fohász után a nyugalmas teremtés halál-dermedtsége bon-
takozzon ki. A gondolati képlet is hármas jellegű , mint az invo-
káció metaforája: felismerés, lemondás, halál. Egy egész költ ői világ-
kép drámájának páram szorosan összef űzött felvonása. Képlete: a 
„vesztes" költő  és vele szemben a „gy őztes" költészet. 

Mert amikor a költ ő  v "egye „nyugalmasan teremt", és „imádott-
jain felragyog glóriája". 

ő  maga megfakul, fülében p őre csend, 
szemében angyalok szent geometriája. 

A fakulás, az érzéketlenség, a márványos dermedtség, a halál kora 
ez, a „soha-aneg-nem-elégedes" végpontja, ahol a harc megszakad-
hat, a függöny legördülhet. 
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A vers gondolati képlete tehát egészében annak a drámának a 
kifejezése, amivel az alkotás, a teremtés, a költ ői cselekvés jár 
együtt: hare az elérhetetlennel, azzal, ami sohasem „mondja ki ön-
magát", egy „eszményivel" és ördögivel. Ugyanakkor ehhez a gon-
dolati képlethez tartozik az elérhetetlennek a bírálata is. 

Еs ez a bírálat, a versben megnyilvánuló kritikai gondolat, a 
vers angyali geometriájában mutatkozik meg le,ginkább, abban a szi-
gorúságban, ahogyan a vers mindvégig betartja a forma törvény-
szerűségeit. Maga a vers a vers bels ő  terében fogalmazza meg azt 
a végpontot, ameddig a szó-habok hajósa eljuthat. 

A jövendő  költészete egyetlen mondat, amelynek a tengelye a 
követlkező : 

	  szűz régiód adósa 

változó céljait elhagyva 

nyugalmasan teremt 

A gondolata képlet há гmas jellegét a versmondat is követi. A kép-
let egyes vonzas'körei еrtelemmel és jelentéssel töltik ki a vers köz-
bülső  tereit. Tehát itt esomósodik a vers :három lényeges felülete: 
az adósság változatlan helyzetének felismerése, amit a múlt sávárgó 
idézése mélyít el, a felisanerésből következő  lemondás, aminek ez 
a fohász-jellegű  közbeszúrt mondat nyit perspektívát: 
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...égi rend 
mozgassa, szereless tiszta harmóniája 
melyben nincs láz-lökés .. . 

persze, csak részben és csak látszólagosan, mert a nyugalmas te-
remtés már az elmúlás, a halál biztos jele. 

Ugyanezt a mértani törvényszerúséget.példázza a versnek az a 
része, amelyik az űgyesseg, a mívesség régióiba tartozik: a versso-
rok és a szakaszok architektúrája, a ritmus és a rímképlet. Szigo-
rúan szótagszámláló jambikus sorék váltogatják egymást, és a so-
roknak ezt a kijelölt rendjét szinte kínos szigorúsággal követi a 
rínképlet is. A nibelungi sorra emlékeztet ő  tizenháіuuas jambikus 
sorok az alexandrinnak megfelel ően hangsúlyozott tizenkettes jam-
busi sorokat ölelnek át, és ezt a ritmusképet követi a vers els ő  és 
második négysoros szákaszának a rímképlete is: abba. Szigorú és 
egyszerű  geometriai ábrára emlékeztet ez a verstani szerkezet, hogy 
azután a vers két háromsoros szakaszában a tizenkettes .és tizenhár-
mas jambikus sorok keresztezzék egymást, és ezt a ritmusképet is 
ismét követi .a rimelhelyezés: cdcdcd. 

Roman Jakoibso:n állapította meg a rímről, hogy az egy külön, 
összesűrített esete egy jóval általánosabb költészeti jelenségnek, a 
paralelizmusnak.'6  Ennek a párhuzamosságnak az egyik változatá-
val találkozunk Weöres Sándor versében is: a ritmust szigorúan kö-
veti a rian. 

Ugyanakkor a versnek van egy lassított, szinte epikus menete, 
a határozottan kiütköz ő  narratív információ megfelel ője, melyet 
még jobban kiéleznek az aránylag széles jarnbikazs sorok és a szo-
katlanul sok hosszú aszó. Ez a lassítottság ugyanakkor egyfajta el-
fojtottságnak, bizonyos rejt őzködési tendenoiának a jele. Ennek 
a rejtőzködési tendenciának a párhuzamát mutatja, hogy az egyes 
szám első  személy csak egyszer fordul el ő , és az egész versben •az 
egyesszám harmadik személye helyettesíti. Ugyanezt a paraleliz-
must mutatja az igeidбk váltakozása is: az egész versen át egy sajá-
tosan értelmezett, talán senkiföldjére láttatott jelenidej űség vonul 
át, vele párhuzamosan azonban — és nem pusztán a nyelvi for-
mákban —, a felismerés és a lemondás szakaszaiban megjelenik a 
múlt idő , a halál szakaszaiban pedig a jöv ő  idő . 

Mindezek egyrészrő l azt mutatják, hogy milyen nagy szerepe 
van Weöres versében a költemény geometriai elrendezésének, az 
„angyalok szent geometriájá"-nak, ugyanakkor azt is bizonyítják, 
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hogy a paralelizmus az ismétlés mellett talán az egyik legfontosabb 
strukturáló eleme a költói beszédnek. 

Az „angyalok szent geometriája" tehát nemesak rendkívül ki-
fejező  és erős szóképe Weöres Sándor versének, hanem egyúttal a 
vers belső  terének elrendezési törvénye és módja is. Ez a törvény-
szerűség mint „égi rend" mozgatja a verset, ez teremti meg benne 
a harmonikus rendet, „melyben nincs láz-lökés" — ez is a paraleliz-
musnak a példáj a. 

Kétségtelen, mindez az elvontságnak egy magas szintjét reve-
lálja. Ezt az elvontságot érzékelteti a versben el őforduló nagyszámú 
elvont főnev és a szonett klasszikus szabályait is szigorúan kö-
vetve, a zárósorok dermedtséget, halált kifejez ő  kеpsora. 

A KđLTÉSZET KRITIKAJA 

A költészetről, mint a „kristály-angyal-zene!" szóképének meg-
felelőjéről énekel Weöres Sándor, a vers címe szerint a jöv őbe ve-
tített költészetr ől. Közben a versépítési technika és a verstan köz-
ismert szabályait, törvényeit használja fel, alkalmazza a t őle már 
megszokott virtuozitással. És ezen belül a vers strukturálásának geo-
metriai szabályát, a paralelizmust. De mindezt nem öncélúan teszi, 
játszik, de nem a játék kedvéért. A verstani szigorúság és a struk-
turálás tudatossága egyúttal a verstannak és a versepítésnek is, 
következésképpen a versnek s talán általában a költészetnek a kri-
tikája. 

A vers és a ,költészet jövend őbeli sorsán gondolkodott el Weöres 
Sándor, és így lett nála a versírás a vers bírálata is — ez is a pár-
huzamosság elvének felel meg. 

Az, amit a versről és a vers sorsáról — és ezek közbüls ő  ele-
méről: a költőről — mond el, sohasem közvetlenül a sorokban, de 
annál inkább a sorok között, nem sok reménnyel kecsegtet: azok a 
kategóriák, amelyekkel ezt a költ ői-kritгkusi magatartást és e ma-
gatartás megvalósítását körülírhatjuk, csakis negatívak lehetnek. 

Persze nem arról van szó, hogy Weöres nem hisz a költészet 
vagy a vers jövőjében, túlságosan földszinti lenne e következtetés, 
majdnem semmitmondóan banális és ezért hazug is. Arról van szó, 
hogy a költészetnek mindig adósa marad a költ ő , és a szava mindig 
versztes. Még akkor is, vagy akkor leginkább, amikor már „nyugal-
masan teremt", és , ;imádottjain felragyog glóriája", mert akkor már 
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megindult a pusztulás, a kifakulás folyamata, akkor már a halál 
közelébe ért. S talán sohasem érte meg, mint ahogy sohasem érheti 
meg a múlt áhított világát, azt, amikor 

.. az átfutó csaták ponyváiban 

hevít őbb volt a bor, illatosabb a rózsa, 

az ideiglenes, a formátlan, a kósza, 

s a telt virág ölén a hervadás-iram - 

mert ez a múlt mindig illúzió, elérhetetlen álom, hiszen a költ ő  
számára, ahogyan azt Hölderlin már megfoglamazta, minden kor 
„ínséges", mert Hérakleitosz, Dionüszosz és Krisztus után „ ... a 
világidő  estje az éjszaka felé tart"." A mindig vesztes költ ői szó is 
a világéjszaka felé tart, és ennek a világéjszakának a képe, Weöres 
verseben, a nyugalmas teremtés után beállt dermedt rend, az „an-
gyalok szent geometriája", mely a költ ő  szemében csillan fel. 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

BORI IMRE 

CHOLNOKY VIKTOR 

I. 

A „nyugatos" novellisták két kit űnősége: Csáth Géza és Chol-
noky Viktor a lelki-írói habitusuk széls őségeit is jelentik századunk 
első  két évtizedének magyar irodalmában. Csáth Géza élet- és világ-
szemléletét döntően szabta meg a tény, hogy orvos, méghozzá ki-
tűnő  s kísérletező  orvos volt, úgyhogy a fiziológiai látas¢nód, a kór-
képraj гolás íróságának dörnt ő  mozzanatává vált, következésképpen 
pedig az íróknak a pozitivista, természettudományos szemlélet ű  U-
pusát képviseli. Cholnoky Viktor ugyanakkor legtöbb szempo:ntból 
az ellentéte Csáthnak. đ  misztikus, aszó legszorosabb értelmében, 
mikéntműveltsége is „humán" jellegű : az etnográfia, a keleti népek 
története és művészete, a földrajz érdekli elsó ѕoгban — olyan srtú-
diomok, amelyek misztikáját táplálhatták, álom- és kтsértetlátó egyé- 
niségét fűthették. Ugyanakkor újságíró is volt, az élettel közvetlenül 
érintkező, nem különben pedig a mámor tisztel őinek abba a nagy 
családjába tartozó ember, amelybe Ady Endrét és Krúdy Gyulát is 
sorolhatjuk. További megszorításokkal élve azt is megjegyezhetjük 
még, hogy nem tartozott a Csáth-féle polgár-írók közé, s nem volt 
tanár sem, mint annyian a „nyugatosok" közül. Duná.ntúli dzsentri-
fiú volt, egyben pediig különc — jó ajánló levélként egy korban, 
amely szerette és tisztelte a -pózt, a szerepjátszást pedig életelemé-
nek tekintette. Veszprémben született, innen indult írói pályája is 
a .milléneim évében, 'amikor Füstkarikák cím ű  kötetét megjelentette. 
Pestre azonban (míly jellemz ő  ez egyéniségére!) Kipling verseinek 
fordításával érkezik. Az egyik életrajzában olvashatjuk: 

„Pestre jött s a Pesti. Napló ajtaján kopogtatott. Itt rövidesen 
vezérszerephez jutott, bámulatot kelt ő  tudása előtt, amely minden 
kérdésben és minden területen egy zseniális agyvel ő  majdnem a 
misztikusig ható készültségével excellált, olvasó és kollega, barát és 
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idegen egyformán .félelemmel és tisztelettel hajolt meg..." (Az 
1 гdekes Űjság Dekameronja.). 

S ugyanitt íme a jellemzése ás: 
„Bosszú sovány termete , amely igénytelenül , árnyékszerűen im-

bolygott tova a komor , pеStđ  házak mentén , karán megrokkant, szőke 
haja idő  elribt megszü іlkült , finom, lelkes arcát az élet nehéz baráz-
dái szelték át, szelíd •kék szeme zavartan és félénken révedezett, 
negyven éves korában testi kórtól és lelki kínoktól kimerülten, 
fáradt, vén ember benyomását keltette ..." 

Különcségéneik , de helyesebb lenne azt mondani: „más voltá-
nak" ezek csupán életrajzi vana гtkezásai . Az egykori baráti írások-
ból azonban már felsejlik íróságának különössége is, művészetének 
az a jellegzetessége , amely végső  fokon a magyar novella törté-
netében , de századunk modern magyar irodalmi vonulatában is ki-
vételes helyet biztosít •szám .ára. Szin Gyula írásából a következőket 
ragadhatjuk ki: „A sötétségnek ebben a huszadik századában ki-
gyelmed szellemekkel társalog , kísérteteket idéz, odahaza van mind 
a humar)dáráгΡkban , mind a fizikai tudományakban ...". Vagy pedig: 
„A kigyelmed mai jelentőségét az én szerény .nézete+m szerint az 
adja meg, hagy magyar dolgokat tudott hozni a mai 'közönségnek, 
amely sajtója mikrofonján át megérzi a modern világ rezgéseit, föld-
indulásait és részt vesz bennük ..." (Nyugat , 1911 . III. 1107 . old.). 

Közelebbről és ,mélyebben szemléli Kérí Pál Cholnoky Viktor 
különös jelenségét: 

„ Iró, akiből szerencsés körülmények egy magyar Dosztojevszkijt, 
egy magyar Edgar Poet, vagy egy új Jókait teremthetek volna..." 

S mi több : Kéri Pál Cholnoky Viktorral .kapcsolatban 'a „szent 
epilepsziát" is felemlegeti , amely az író evilágiságát irracionális táv- 
latokban mutatja : „Munkáján mindvégig, mint a párosodó kameleon 
bőrén át a belső  tűz , átvilágít egy buja , hihetetlen színeket játszó 
pampás fantázia , amely mindent egyszerre három naptól is átvilá- 
gi'tva lát , amely mindennek életet ad , mindent valami pregnáns 
egyéniségbe burkol , mindent messzibe vesző  távlatba állít, munkája 
az a lázas, szinte önkívületben való dolgozás , amely készen ontja 
farmába a művet , az a szent epilepszia , amely önmagában csodál- 
kozva érez dolgozni egy-egy embert : olyan, mint Dosztojevszkijé 
vagy Poeé volt . Emellett azonban fantasztikumával , lázas gazdag- 
ságával józan intelligencia párosul, fölényes ész és ítélet találkozik, 
ez a hideg izzás, a legnagyobb ritkasága , mint ahogy az uranosz 
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csak akkor drága érték,  ha  rádium van benne ..." (Egy magyar író 
a XX. században. Nyugat, 1909. II. 281. old.). 

Amit elsősorban megfigyelhetünk ezekben a Cholnokyról szóló 
írásókban, az különösségének a hangsúlyozása. Éppen ezért nem lesz 
érdektelen, ha vizsgálódásainkat éppen ezzel a problémával kezdjük, 
hiszen véleményünk szertint Chalndky íróságának és jelent őségének 
is e vonásban van a kulcsa. S nyomban azt is megállapíthatjuk, 
hogy Cholnoky jellemző  megtestesítője annak a művész-sorsnak, ame-
lyet Thomas Mann •a Daktor Faustus című  regényében ábrázolt, 
ti. annak az illu ztráció ja, hogy a XX. században a művésznek, hogy 
művész lehessen, valamilyen módon szövetséget kell kötnie az ör-
döggel. Ady is, Krúdy is, Cholnoky Viktor is az alkohol ördögével 
barát гozik, s ő  is alkotói probléma'ként fogta fel és érzékelte az 
alkohol ördögével való találkozásait. A Tartini ördöge cím ű  elbe-
szélésében így szólaltatja .meg ezt a prablémát: 

„Nagyobb kín és nagyobb gyönyörúség nincsen a szülésnél. Va-
dabb, tehát igazabb kívánság nincsen a szülés, az újatalkot.ás, a 
teremtés vágyánál. Aki 'ezt nem érzi magában, az vagy dárdás, 
vagy rézöntő . Aki pedig érzi ,magában ... Annak ördögenek is kell 
lenni. Boldogok, akik a velük született degeneráció ördöge folytán 
tudnak alkotni újat, boldogok, akik a fiatalkorukban beszerzett neu-
raszténia segítségével tudjak meglátni 'a kísérteteket. Én nem tudom 
másképpen, csak úgy, ha a degeneráltság és neuraszténia ördöge 
helyett ezt a jó öreg sánta ördögöt (ti. a rumot. A megjegyzés B. 
I.-é). szedem magamban. Hahaha! Az ördög elment Tartinihez, de 
nem jön el hozzám. Tehát én megyek el érte ... Hát van igazi író 
és van igazi művész, aki nem a saját lelke kisértet еit rögzíti meg? 
frónak, művésznek gondolod azt, aki nem a saját lelke borongásá-
ból, sötét mélységeiből hoz fel új alakokat, hanem a világ sablonjait 
írja valamelyes stíluskészséggel? Ördög kell mibelénk! ..." 

Lefordítva mostmár a m űvészet és az irodalomszociológia nyel-
vére Cholnoky Viktor kérdését, arra a tapasztalatra kell hivatkoz-
nunk, amit századunk szépirodalma felkínál, ti., hogy az ún. küls ő  
valós "aggal, amelyet közönségesen a világ szóval szoktunk nevezni, 
az író kommunikáaiós lehetőségei a minimálisra csökkentek, illetve, 
hogy az egyenes ábrázolás lehetetlenné vált, mert a látszatok és a 
valóság közötti távolság áthidalhatatlanná szélesedett, aminek követ-
keztében az ún. valóság elrejt őzött, a látszatok pedig, éppen azért 
mert látszatok, becsapják a szemlél őt és így elzárják a közeledés 
útját a „valóságоs" valósághoz. Ezt érzekelte már a századvég is, 
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Ady Endre pedig csak megerősítette ezeket a tapasztalatokat. Az 
irodalomnak XIX. századi eszménye semmisült meg ugyanis száza-
dunk első  évtizedeiben — a magyar irodalomban is — aminek az 
lett a következménye, hogy az írók útja is élesen elkülönült: a való-
ság megközelítését egyfelől a fantasztikum, másfelől a tárgyias, ob-
jektivitast reveláló törekvések tették els ősorban lehetővé, de ugyan-
ilyen módon nőtt meg az emberi lélek valóságának a jelentősége is. 
Nem véletlen, hogy éppen a XX. században emelkedett ez 'a szub-
jektivitás az objektív valóság rangjára. 

Cholnoky Viktor ebből a 'szempontból is tipikus jelenség, nem 
egy tekintetben a magyar irodalom egyedi jelensége, bár nyomiban 
azt is meg kell állapítanunk, hogy m űvészete a totalitás fokát nem 
tudta elérni, a felismert lehet őségeket nem tudta teljes mértékben 
érvényesíteni és kibontani, mint ahogy ezeket Franz Kafka világ-
irodalmi síkon  us  realizálta. Cholnoky Viktor művészete azonban 
„kafkai" művészet, mint ahogy Füst Miláné 'is az egyese vonásaiban. 
Cholnoky Viktor eme „erőtlenségét" viszont azzal magyarázhatjuk, 
hogy nála még sajátos módon él együtt a múlt század irodalmi ízlése 
a felismert új múvészeti intenciókkal, s így írásainak van egy els ő-
sorban anekdátát idéz ő  patinája, s van modern csillanás'a is, mely 
művészetét valójában érdekessé és jelent őssé teszi. Effajta „kétlel-
kűsége" viszont jellegzetesen magyar irodalmi jelenség, hiszen m ű-
vészetében megcsillan a modern irodalom lehetősége, anélkül azon-
ban, hogy általánosabb érvényt tudott volna szerezni neki. 

II. 

Cholnoky Viktor első  jelentős könyve, a Tammuz, 1910-ben 
jelent meg, mely a Nyugat-korszak egyik legérdekesebb és legje-
lentősebb novelláskönyve, s nyilván Cholnokynak is a legharmoni-
kusabb válogatása, hiszen a Tammuzt követ ő  kötetek már nem az ő  
intencióinak szellemét tükröz k, hiszen írásainak gyűjteményei csu-
pán. Éppen ezért kell a Tammuzt Cholnoky m űvészete legjellemzőbb 
tükrének tartanunk, mind kampozicióját, mind pedig írásai anyagát 
tekintve. 

Novella-ízlésének forrásvidékét azokon a területeken kell ke-
resnünk, amelyekre, közismertebben a fiatal Babits m űvei és olvas-
mányai utalnak, s ez a preraffaelizmus és a szecesszió, amelyek 
egyfelől az objektivista, sőt pozitivista veretű, tudományos törek- 
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vésekből táplálkoztak, másfel ől pedig 'a XIX. századnak olyan örök-
ségével való szakítások inszisztálnak, mint amilyen a romantika és 
a naturalizmus volt, s így alapjában véve olyan m űvészetnek az 
eszményét sugallják, amelynek alapvet ő  ismérve a „költőiség", :nem 
pedig a művészi másolás és leírás, tehát a kreáció, méghozzá a való-
ság igazi, „valóságos" voltát célzó módon. Olyan költ őiségre kell itt 
utalnunk, amelynek gyökerei ugyan a valóság talajaba kapaszkod-
nak, de maga a műalkotás már egy más szférában mutatja magát, 
s nem az altalajon vagy ahhoz közelálló szinten. Természetesen a 
kérdésnek ebben a vonatkozásában Cholnokynál azt tapasztalhatjuk, 
hogy szüntelenül felveti és kutatja a valóság „valóságosságának" a 
kritériumait, s ezen a téren olyan ,művészi felfedezések lehetőségei-
nek felvetésééig jut el, amelyeknek kibontakoztatására és elméleti 
megalapozására századunk művészete vállalkozott. Leegyszer űsítve 
úgy is mondhatnánk, hogy Cholnoky Viktor m űve és írói habitusa 
a modern irodalmiság felé fordult, de azt is hozzá kell tennünk, 
hogy Cholnokynál is els ősorban a kezdemények jelent ősek, de ke-
vésbé a megvalósulások, egyszer űen azért, mert a magyar irodalom-
nak általában is csak fövetni volt ereje a modern m űvészetek prob-
lémáit, de megoldania már ritkábban sikerült is azokat világirodalmi 
szinten. Vonatkozik ez els ősorban aprózára, amelyben az életérzés 
mellett a világlátás problémája is dönt ő  fontosságú tényez ő . 

Cholnoky Viktornál, a Tartini ördöge című  elbeszéléséből tűnt 
ki, a modern művész problematikája egészen kiélezett formában 
vetődött fel, hiszen azt a k:érdést vetette fel, amelyet oly általános 
érvénnyel Thomas Mann tárgyalt, évtizedekkel kés őbb, s melynek 
elméleti megalapozásához az avantgarde--m űvészetek járultak a ma-
guk sajátos világában. Mert századunk elmúlt ötven esztendejének 
valóban az volt a problémája, hogy „az ördög elment Tartinihez, de 
nem jön el hozzám. Tehát én megyek el érte ...". S kitűnően érzé-
kelte, s mintegy felfedte, hogy a „világ sablonjait" nem érdemes írni, 
mert ha az író így cselekszik, a valóságig nem fog eljutni, hanem 
pusztán csak a látszat 'kíná гtla képeket másolja majd. A valóságnak 
ezt a „tudathasadását" felfedez ő  irodalom az, amely valójában szá-
zadunk művészeti törekvéseinek áll, s az így felfedezett területek 
azok, amelyek a XIX. század ún. romantikus és naturalista (magyar 
módon értelmezett naturalista) törekvéseire építkez ő  irodalom előtt 
zárva maradnak. A Jókai—Mikszáth-vonal tulajdoniképpen ezért 
zsákutcája a magyar prózának (függetlenül attól, hagy mind Jókai-
nál (az Aranyemberben pl.), mind Mikszáthnál (a Látszat és valóság 
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ellentéteit oly jellemz ően megragadó művére, A Gavallérokra gan-
dolunk) vannak századunk irodalmi tör еkvéseit is reveláló kezde-
mények , s annak ellenére, hogy a közfelfogás szerint éppen az ő  
nevük jelzi a magyar próza f ő  vonulatát . Móricz Zsigmond irodalom-
történeti helye is ezért problematikus mindmáig, s válik ,rniind prob-
le7natikusabbá a jövőben. 

Mert a látásról van szó : arról, hogy az író megelégszik -e a látott 
valósággal, vagy pedig tudja, hogy az, amit lát, tulajdonképpen nem 
a „valóságos" valóság. Am, hogy ehhez a másik valósághoz eljusson, 
valamilyen formában szövetkeznie kell az „ördöggel", hogy felold-
hassa a tapasztalt ellentéteket , s ráébredjen : végletekig szubjektív-
nek kell ahhoz lennie az írónak, hogy objektív lehessen. Csak ebb ő l 
a szempontból érthet ő  Cholnokynak a Tartini ördögében már jelzett 
problémája mind az „ördög " vonatkozásában , mind pedig az „igaz 
író" ama Cholnoky Viktor-i kritériuma kapcsán, mely szerint annak 
„saját lelke kísérteteit" kell rögzítenie, és „saját lelke borongásából, 
sötét mélységéből" kell felhoznia alakjait. 

Nyilvánvaló, hagy az írónak a valósághoz, tehát a „túlsó partra" 
nincs közvetlen írtja, vagy nem volt még a világirodalomban sem 
azokban az időkben (az 1900••as években), amikor Cholnoky Viktor 
a Tammuz elbeszéléseit írta. Ezért kényszerült az író ravaszságok-
hoz, mesterséges, m űvi módszerekhez — azaz olyan kerülők meg-
tételére, az alakoskodás olyan tárházának felhasználására, amelyet 
a XIX. század művésze még nem, vagy alig ismert. Ilyen kerül ő  
volt a szecesszió „keletisége " is — a fantasztikus és az ún . költőn 
novella-világ megidézésével egyetemben. 

Cholnoky Viktor novella-művésгete, élet- és művészetfelfogása 
például három alapvető  tézisen alapul . Mind a három tézisre a Tam-
muz novelláiban bukkanhatunk. Az els őt már többször is idéztük, 
amelyben az „ördöggel való szövetség " gondolata az adott, egyben 
pedig a végletes szubjektivitáson való inszisztálás, az intuíció uralma, 
a kísértetek eluralkodásának a problémája, a , ;nem földiség" meg-
látása, amelyre a legjellemz őbb Cholnoky-novellák épültek, s amely-
nek effektusát az író „éber ájulásnak" nevez. 

A másik, C]olnoky művészete szempontjából sarkalatos tétel 
az egyik Trivulzió-novellában olvasható. Hősének, Trivulziának fél 
szeme van, s ezzel kapcsolatban így elmélkedik: 

„Higyje el nekem , hogyha az embernek kiütik a fél szemét, 
abban is van gyönyörűség. Csak ki kell élvezni tudni. Én például, 
amint 'a búslakodásom elmúlt, roppant jókat mulattam azon, hagy 
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a házakat, a пΡrvikről addig .tudtam, hogy kőből vannak építve, most 
úgy láіttam, mintha papirosból készültek volna. A fél szememmel, 
a felevak ember perspektíváján az egész világot kezdtem a való-
ságos mivoltában látni meg: kártyavárnak ..." 

A harmadik tétele a Meg nem történt történetek cím ű  ciklusá-
nak egyik darabjaban, A nagy kés cím ű  novellában, szólal meg. Egy 
japán mondja 'a következőket: 

„Hát determinista vagyok, igenis, de ne nevessen ki — panteista 
alapon. Nem hiszem, hogy az ember csak egy mozdulatával 'is sza-
badon rendelkezik, mert mindenütt ott van valaki, aki úgy cibálja 
a mozdulatait, az agymozdulatait is, mint a mi komédiásaink a 
drótra járó bábuikat ..." 

Nyomban meg kell azonban mondanunk, hogy Cholnoky meg-
fogalmazta ugyan a művész világszemléletének eme háromszögelési 
pontjait, de elmaradt, s ez fájdalmas veszteség, m űvészi következ-
ményeinek általános érvényű  levonása. Egy harmonikus XX. 5zá-
zadi, valóban nldern magyar írói lehet őség sejlett fel Cholnoky 
Viktor műv "eben, az az író-típus, amelyben a magyar irodalom oly 
szegény, hiszen egy Thomas Mann és egy Franz Kafka nevét s törek-
véseiket kell emlegetnünk m űvével kapcsolatban, s mi több: kettejiik 
vonásainak egységét 'is ígérték 'a Cholnak у-novellák a maguk sajá-
tos, „magyar" módján. 

Közelebbről nézve mostmár a Tarnmuz novellait, az egykori 
kritikának az író „kísértethistóriái" kötötték le a figyelmét, az az 
öt elbeszélés, amely kötete élén áll, cím szerint a Tammuz, az Olivér 
lovag, a Polixéna kisasszony pöre, az Amenhotepes a Tartini ör-
döge. E novellák azonban mégsem egy neműek, s a kísértethistóriák 
különböző  típusait illusztráljak. Sót, nem is kísértethistória vala-
mennyi, elannyira, hogy helyesebbnek tetszik velük kapcsolatban 
misztikumot emlegetni (az egy Olivér lovag című  novella kivételé-
vel), hiszen alapjában véve a misztikum áll a novellák tengelyében, 
s ennek egy-egy vonása az, ami a novellákban túlsúlyba kerül. 
Jellemző  viszont, hogy az egyik legnevesebb magyar kritikus, 
Schöpfl2n Aladár, a Tammuz megjelenése kapcsán írott tanulmá-
nyában (Nyugat, 1909. II.) még arröl beszélt, hogy az írónál „az élet 
kínja fölényes gúnyolódássá, a fogékonyság ideges érzékenységgé, 
a képzelet vízióvá degenerálódott". Schöpflinnél, nyilvánvalóan, a 
degenerálódáson van a hangsúly, hiszen alapjában véve éppen ezért 
nem látja Cholnokynak azt 'a többletét, amely a „képzelet", a vízió 
formájának felfedezése révén keletkezett. Az ilyen felfogás jellemzi 
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Schöpfln interpretációjának a mű  felszínét éгintő  egyéb vonásait 
is. A kísértethistóriák kapcsán írja az írókról: „Ik nem a reális 
életet alkotják újra képzeletükben, hanem lelk űk lidércnyomásos 
álmait az élet színeivel. Lázálom és realitás érintkeznek képeikben 
s mindegyik'ből marad bennük valami. Pontosan, reálisan rajzolt 
képek, de a világításuk soha sehol el ő  nem forduló világítás. M.askor 
a nap igazi fényében jelennek meg a túlizgatott fantázia fantomjai. 
Nem 'az ítélet vezet megértésűkre, hanem az az ideges borzongas, 
melyet láttukra érzünk s az a nyomás, amellyel 'a lelkünkre ráfek-
szenek ...". Sahöpflin ugyan a részletek kapcsán mond jelent ős meg-
állapításokat is, a jelek szerint azonban Cholnoky m űvészetének a 
lényegét nem •értette meg. Csupán több mint harminc esztend ő  
múltán, az 1944 nyarán, megjelent Kenyeres Imre-tanulmány (No-
vellák között. Diárium, 1944, július) tesz kísérletet, hagy Cholnoky 
művészetét közelebbr ől megvilágítsa. Ebben a tanulmányban az író 
kísértetjárásos, misztikus novelláival kapcsolatban máig érvényes 
megállapításokat olvashatunk: 

„Mi lehet az értelme ezeknek a keresve-keresett misztikumok-
nak? Látható, nem a reáliától szakadt el benne az író, nem mint 
E. T. A. Hoffmann-szerű  víziók ezek, mindegyik novella alapja va-
lóság. A szellemi sík tágul bennük, a lélek még ismeretlen, fölfo-
kozott állapotára pillantunk vázlatukból. A Tammuz egy keleti, val-
lási kultúrára nyitja a szemet, az Olivér lovag a sírontúli miszti-
kára, a Poh зΡcёnia kisasszony megfoghatatlan természetfölötti er őre, 
Amenhotep a Tammuz-nyomon nyúl továbbra, már a lélekvándorlás 
titkát érinhi, míg a Tartini öndöge egyszerre magyarázza a titQkza-
tosságot; a lélek elengedhetetlen névületét óhajtja. Az író bennük 
a mindennapin jóval felülemelkedő  lelkiállapotot kerget és kutat ..." 

S valóban: Cholnoky egészen egyértelm űen veti fel, éppen a 
Tamsnuz kísértet-novelláiban ás misztikus írásaiban az emberi lélek 
valóságának a problémáját, tehát azt, 'ami éppen az 1900-as években 
vált irodalmilag iak'tuálissá Freud felfedezései nyomán. Ugyanakkor 
azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy pl. az olyan elbe-
szélésekben, mint amilyen a Tammuz, a ikölt őinek :megnövekedett a 
szerepe, méghozzá az álmodni oly egyértelműnek latszó síkján. 

Nem véletlen tehát, hogy 'a kötet címadó novellája gaz, amelyik 
a legtalányosabb összefoglalása az író törekvéseinek, és példája is 
Cholnoky Viktor művészetének. Jellegzetesen szecessziós alkotás még 
ez az elbeszélés, s a közel=keleti világ els ő  jelentős magyar felfe-
dezői egyikévé avatja az írót. „Keleti álom" ez a m ű, az a világ, a 
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maga módján , .amelyről Ady is álmodott , abban ragyog az a „déli 
verőfény", amely Babits nosztalgiáiban is üzen, s amelyet majd év-
tizedekkel később Kоdolányi János idéz meg regénytrilógiájában. 
Cholnoky látomása ugyanakkor a költői kreáció remeklése is, de 
nem a puszta kitalálás , hanem az archeológiai ismeretek síkján költői 
rekonstrukciója is, amelyben, az íróra oly jellemz ő  mádon helyet 
cserél álom és valóság . Ami ugyanis a novellában valóság, az tulaj-
donképpen a kepzelet buja munkájának az eredménye , s ami a no-
vellaban álam , a Tammuzzal történ ő  találkozás , valamint Tammuz 
filozófiája , s az ebben a bölcseletben megnyilatkozó panteizmus, az 
tulajdonképpen Cholnoky Viktor korának tudományos valósága. Ezt 
mondja Tammuz: „ ... A levél vékony erében, a föld mélyén fülled ő  
kőszénben, az üvegen megtör ő  szivárványban, a gőzben, a gázban, 
az emberi kitalálas s a természeti erő  minden megnyilvánulásában 
csak én vagyok otthon: a mindig isten, a folyton isten, a Pantheon..." 
Alapjában véve azonban az identifikáció :miszt1kájának művészi képe 
is 'a Tammuz , hisz hőse , Beid Alnisszor 'a vagyаk és az álmak fonalán 
indul el, hogy szembenézzen a valósággal, és megszüntesse a fájó 
ellentmondást álom és vágy, valamint az élet között. De festmény-
ként is jelentős ez a novella : szecessziós pikturális ,megoldásaival, 
egy Csontváry eosetjével versenyre kel ő  technikájával is figyelmet 
érdemel , annál is ánkább, mert !kettejük művészetében bizonyos ro-
konság is megfigyelhető, különösképpen az érzékelésnek színekben 
kifejezésre jutó síkján. Ennek a novellának másik érdekessége az 
álomnak , méghozzá az „:irodalmi", művészi álomnak , az , ;éber ál-
madámnak" a leirasa, s ebben a logikán , a rend mozzanatán inszisz-
táló sugallata: 

„Először jött a semmi; 'az álomnak az a semmije, amely még 
csak nem is alaktalan , hanem a mindenség alakját ölti magára. A 
végtelen5ég , amelynek látszik a vége, a kaosz, amely rendszeresen 
gomolyog. Azután két óriasi gömb támadt a szeme két sankaból és 
kezdte összeszorítani 'az agyvelejét . Ez a 'szorítás el őször csak fájt, 
aztán viszketett , 'azután kéj es gyönyörűséggé vált, végül pedig arra 
az eszméletre térítette, hagy valaki a kezé иΡel fogja és szorítja a 
fejét ..." 

A többi ún. misztikus elbeszélésében is az álomnak, a kísérte-
tiességnek a valósággá válásá folyamatának leírását figyelhetjük 
meg —már a novella-fornnáló erők !között, illetve , még pontosabban: 
az identifikáció folyamata az a szervez ő  erő , amely lehetővé teszi a 
műalkotást , és mintegy „megfejti " azokat a titkokat, amelyek az 
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emberi sorsok körül lappanganak. Cholnoky ezekben az elbeszélé-
sekben megőrzi ugyan még a hagyományos magyar novellaf,ormát 
(ezt különben is mindvégig majdnem érintetlenül hagyta), s az 
anekdótikus váz is adott és ép még nála. De a kapott kereteken belül 
már szuverénül alkot, s a csoda oly fontos, a műalkotásban az emberi 
sorsot megidéző  szerepét érvényre hagyja jutni, hiszen éppen a csoda 
motívuma az a katalizátor, amelynek segítségévei az álomnak és a 
valóságna'k az egye ülése ј  .tszádhat le, tehát az identifikáció folya-
mata mehet végbe, s ebb ől az derül ki, hogy az a tulajdonképpeni 
valóság, amely az álom kísérteties hártyáin dereng át. Ez a vonás 
uralkodik a Polixéna 'kisasszony pöre cím ű  novellan is, ez jellemzi 
az Amenhoitep című  elbeszéleset, amelyben különben az identifi-
káció a visszaminősítés folyamatába olvad, hiszen a novella-történet 
menetében és „logikájaban" ennek hatását figyelhetjük meg. Az 
ilyen novellaban a hősök sorsa, életpályájuk görbéje az ősiségbe 
vész, hogy ami ґaz ember életében ún. titok, annak rejtelme meg-
világoso іdjék. És megvilágosodik, a ti іtdkzatossag, a kísértetiesség se-
gítsegével megoldódik a halál és az élet rejtélye, miközben reálíssá, 
kézzelfoghatóvá válik — az Amenhotep esetében — Keleméry 
György különös természete is. 

Legteljesebben azonban az Olivér lovag cím ű  elbeszélésében 
mutatkozik meg Cholnoky műveszetének ilyen sajátossága, mely 
egyben ;művészetének szélsőséges esete is. 

Az Olivér lovag Cholnoky Viktor egyik legtanulságosabb no-
vellája, mely szélsóséges, s őt eltorzult formájában mutatja az író 
törekvéseit, a fantasztikum realitása terén végzett kutatásainak 
jellegét. 

A novella-keret jellegzetesen középkorias volta, s a cselekmény-
nek az a vonása, hogy egy mániává fajult érzelem rajza hozza az 
írói szándékot, a valóság ábrázolásaban az irreálisba átjátszó realitás 
kínálta lehetőségeit használja fel, analógiaként Mikszáth m űvét, a 
Beszterce ostromát juttatja eszünkbe. S nem véletlenül, hiszen a 
kettő  összevetéséb ől derül ki, hogy Cholnoky tulajdonképpen a Mik-
száth-műben még csak magáról jelt adó törekvéseket viszi tovább, 
és fогmá ј a át ezeket a maga sajátos felfogása szellemében. Mikszáth 
ugyanis már Az új Zrinyiászban megragadta alapvet ő  prablémáját, 
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a századvég világában tovább él ő  középkar kérdését, a középkorét, 
melynek erényei ekkor már égbe kiáltó abszurdumokként jelennek 
meg. S ez a probléma foglalkoztatta a Beszterce ostromában is, 
valóságes esem іényekre építve regényét. „A XIX. század végének 
»jоgállaтnában«, a gráfi korona és a f őrendiház védelme alatt egy 
oligarcha büntetlenül folytathatja a maga középkori játékait ..." —
írta Király István. S valóban: a regénybeli Pongrácz István, az 
„utolsó várúr", a .nedeci várban középkori módon élt: „feles föl-
dekért katonáskodásra fogta a környékbeli parasztokat, hadijátéko-
kat rendezett velük, s egy ízben csakugyan Beszterce ellen vezette 
hadait..." (Király István). E;bb ől a történetből Mikszáth egy különc 
ember rajzát bontotta ki, aki fantazmagóriák és káprázatok hamis 
világában él, következésképpén a szertelenség teng benne túl. Ezért 
írhatta Király Istvan: „Pongrácz illúziói nem bírtáik el a valóságét: 
szembesítve vele, őrültként lepleződtek le, a középkori káprázatok 
mеgszállattjából elmebeteg lett..." Viszont a legtanulságosabb ta-
lán Mikszáthnaik az a nyilatkozata, amelyb ől kiderül, hogy a Pang-
rácz-probléma, mint irodalmai-ábrázolási kérdés is izgatta, függetle-
nül aфtól, hagy вn nt elvet, amely művészetének alapja lehetett volna, 
neon ismerte fel. Mikszáth ugyanis, az egyik Beszterce ostroima miatt 
ért támadásra válaszolva, szempontunkból a legtanulsagosabb meg-
állapításokat tette: „Ami a Beszterce ostromában igaz, az mind nem 
valószínű. Csak az a valószínű  benne, amit én gondoltam bele, azaz, 
ami meg nem történt ..." (idézi Király István Mikszáth-monográ-
fiájának 204-205. oldalán). 

Cholnoky Viktor elbeszélésében háttérbe szorul, ami még Mik-
száthnál alapvető  feltétel volt, ti. hogy adva van az ún. valóság, 
másfelől pedig a beteg lelkű  Pongrác gróf képzelgései, melyb ől Mik-
száth mind a kontrasztnak, mind pedig a megkülönböztetésnak és 
elhatarolásnak a lehet őségét kiaknázza. Cholnoky Viktor viszont már 
nem a megkülönböztetésen, hanem az azonosításon inszisztál. Tehát 
az az egykét évtized, amely a két m űvet egymástól elválasztja, az 
írók kiindulási pontjait polarizálta: Mikszáthnál még a fantasztikum 
realitása ez a pont, Cholnakynál pedig a realitás fantasztikuma, kö-
vetkezésképpen Mikszáth a fantasztikumot még XIX. századi szem-
lélettel kezelte, Cholnoky viszont már „modern" módon fogta fel. 
Ezt Schöpflin Aladár így interpretálta: 

„A dacos, sűrűvérű  középkori magyar úr, akiben monomániává 
betegedett a düh a veszprémi papák s különösen a püspök ellen, 
anvi гt megcsonkították családi birtokát. Eddig a pontig a történet 
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csupa realitás: ahogy Olivér lovagot ekszponálj a, halála hírének ha-
tását egyetlen alakban, L őkós molnárban megrajzolja, eleven, reális 
művészet. De amikor a történet lényegéhez jutunk, lázálommá lesz 
a fantázia eleven képe. A mánia, a b ősz bosszú túléli a lovagot. 
Fölkel a ravataláról s indul a püspöki vár felé: viszi magával a 
hunkutyákat, amelyeket arra nevelt, hogy megfojtsák a gy űlölt el-
lenséget. Mikor .nem akarják követni, a saját holttestér ől leszaggatott 
húscafatokkal csalogatja őket. A lidércfény kékes lángjai világítják 
meg ezt a borzalmas jelenetet s a kísértetiesség fokozödik azzal, hogy 
minden a legpontosabban, biztos, tömören összefoglaló vonásakkal 
van ,megrajzolva. Még az egésznek a valósághoz való viszonya is 
jelezve van — s leginkább ez választja el a mer ő  fantasztikummal 
dolgozó romantikától. Valóság-e ez, vagy pedig a paraszt- аnolnár 
mámoros agyának babonás álma? Te kérded, az író pedig a vállát 
vonogatja ..." Schöpflin már kitűnően érzekeli, hogy az író nem 
kínál egyértelmű  feleletet, minthogy nem is .adhatott, hiszen Chol-
noky, mint jeleztük, a valósághoz való viszony problémáját bogozza, 
s a látható valóság megkérd őjelezettségének .tudatában alkot. Racio-
nális ,okfejtéssel kideríthető  ugyanis, hogy a molnár gondolatainak 
a vetületéről van szó, az éber álmodas effektusáról mindenek el őtt, 
amit a véletleneknek az az összjátéka hoz létre, hogy szinte egyid ő-
ben halt meg a két ádáz ellenség: Olivér lovag és a veszprémi püs-
pök. Rejtélyes lehet viszont az események összjátéka, s amikor a 
molnár éber álmodása és éber ájulása a lélek vásznán lejátszatja a 
novellában olvasható törtenetet, akkor tulajdonképpen ennek a vé-
letlennek a racionalizmusa nyiltakozik meg, s az író végeredmény-
ben az élet 1ogLkátlan logikájának a gondolatán inszisztál, azon, 
amely tűri a korlátokat, és a valóság fogalmának körében tudja a 
képzeletnek és a gondolatnak a játékait is. De nagyon jellemz ő , 
hogy Cholnoky nem inszisztál a kórtani kérdéseken sem a lovag, 
sem a molnár viszónylatában, bár mindketten az „éber ájulás" álla-
potában látnak. Ezek a síkok egy prizma fénytör ő  jatékaként az 
adottak a novellában, mert Cholnoky nem leegyszer űsít, hanem ket-
tđz, bonyolít, azaz: nemcsak az éber ájulás els ő  fátylát lebbenti 
fel a molnár köré fonódó mozzanatok rögzítésével, hanem még to-
vabb lép, és Olivér lovagot is átvilágítja, a lélekről letépve a külszín 
alattiakat is. Ebből a szempontból jellegzetes írói cselnek kell értél-
meznünk azokat a sorokat, amelyekben Cholnoky a molnár részeg-
sгgét idézi meg, hiszen az olvasónak úgy t űnik, a novella történé-
seinek racionális kulcsát tartja a 'kezében e mozzanat révén, holott 
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az derül ki, hagy ez a „racionális kulcs " és magyarázat semmiféle 
zárat nini nyit. Többr ől van itt szó ugyanis, mint részeg képzelgés-
ről. S mi több : az író tulajdonképpen nem megfejteni akarja a 
rejtélyt a lovag és a molnár kapcsán, hanem az eset rejtélyes voltán 
mintegy inszisztál — elmosva a határaktit álam és valóság között. 

Cholnoky navellá гiban tehát a rejtély s űrű  szövedéke vesz körül 
bennünket , hiszen ezekben a novellákban az ismeretlenség mozza-
nata nem kategorikus imperatíviszként van jelen (így a Polixénia 
kisasszony pöre és az Amenhotep cím űekben sem), hiszen Cholnoky 
a rejtélyt nem megoldani , hanem ábrázoln .i és felfedeztetni akarja 
művészi törekvései többleteként. 

Ebben a .mozzanatban kínálkozik ugyanakkor az a szemléleti 
lehetőség is, ahonnan a Meg nem történt történetek cím alá foglalt 
elbeszélése;i megfigyelhet ők. Nem másak ezek a novellák ugyanis, 
mint eleven cáfolatai a hétköznapi logikának . Bennük ugyanis az az 
eleve adott, hogy az élet logikája sokszor kiszámíthatatlan, hiszen 
bennük éppen az ellenkez ője történik annak , amit várnánk, tehát 
nem az történik bennük, ami szokványos, ami hétköznapi. Chol-
nokyt az a lélektani helyzet foglalkoztatja, amelyben ez a furcsa, 
logikátlan logika érvényre tud jutni. Abszurd helyzetekre bukkan 
így a normális logika mércéje szerint, mert pl. A nagy kés Bajazzo-
története, abban a változatban, amelyet az operából ismerünk, a 
megszokottsag, a normális keretei között bontakozik ki. Cholnaky 
novellájában is féltékenységi dráma keletkezik , ám mennyire unás, 
s nem hétköznapok indokolta a vége! Cholnoky elbeszélésének koor-
dinátái között az a logikus, hogy a féltékenységében gyilkolni akaró 
férj nem gyilkol, bár minden apró jel szerint ennek kellene bekö-
vetkeznie. A férj ugyanis tovább dobálja a késeket, még veszélye-
sebb válla}kozásként , és így minden nap megismétlődik a gyitkasság 
lehetőségének a drámája, a latens tragédia a végletekig kiélez ődik, 
aminek következtében az anekdotikus történet olyan távlataktit kap, 
amelyek az eredeti történetnek a mélyén szunnyadtak. De az sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a fatalizmus mozzanata is beleját-
szott a történetbe, színezve a novella alap-problematikáját. 

Az események ilyen logikáját mutatja a megtéveszt ő  A képzelt 
beteg című  Cholnoky-novella is, amelynek neuraszténias h őse meg-
hal, holott azt várnánk, hogy a történet végén a h ős majd moso-
lyogva felkel ágyából és jóíz űen szétnéz a világban. De nem ez tör-
ténik: a képzelt beteg meghal, orvosa pedig, a novella utolsó szavai- 
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ban így kommentál: „Különös, különös. A legközelebbi vandorgyű-
lésen erről az esetről föltétlenül beszélni fogok". 

Ezek a példák is nyilvánvalóvá teszik, hogy Cholnoky a realitás 
fantasztikumában mind jobban és mind intenzívebben az abszurdu-
mot érzékеlte. Ezek a történetek ugyanis egy-egy abszurd drama le-
hetőségét is tartalmazzák, mint pl. A királygyilkas cím ű  novellája, 
ahonnan már szinte egyenes út vezet a történetnélküliség problema-
tikájának az érzékeléséhez, amely A senkik szigete cím ű  novellá-
jának a horizontján tűnik fel, részben pedig a Durkán fia cím ű  
írásaban üzen. 

Mert az abszurdion az olyan fajta világképnek és életlátásnak, 
mint amilyen Cholnokyé is volt, természetes velejárója, s ezért kell 
ismételten arra figyelmeztetnünk, hogy Cholnokynál a m űvészi látás 
rendszerével van dolgunk — egy-egy tünete kapcsán is, s mi több, 
nemcsak életszemléletként, hanem esztétikumként is érzékelhet ő  
már nála ez. A Meg nem történt történetek nem véletlenül revelál-
ják tehát nemcsak az illogikusságot, amely a látszat-élet és a való-
ságos valóság szembesítésekor mutatja meg magát, hanem az illogi-
kus mozzanatának az abszurdumba való átfejl ődését is, kezdve az 
éjszakára, „,mint természetes és boldog napszakra" való hivatkozás-
tól, az éber ájulás és ébren álmodás, a kísértetjárás lehetöségeit ől 
a „febris leonina" analóg esztétikai problémájának a felvetéséig (a 
Febris leonina című  dialógusában) a Néhusztán meséiből című  kö-
tetében). 

Cholnoky novella-világa is a „febris leonina" betegségében szen-
ved, „oroszlán-láza" van, amelyet a napvilág vált ki — legyen szó 
emberrő l vagy oroszlánról. A Febris leonina cím ű  dialógusának Mi-
hály nevű  hőse mondja, aki látott már oroszlánt nappal gyávaként, 
s éppen ezért „magával јб tehetlen, szánalmas, irgalmat keres ő  dög-
nek" kell neveznie, amelyre egy valamire való vadász sem süti el 
fegyverét, a „febris leonináról" elmélkedik, mert ez a betegség kí-
sérti őt is a nappalok idején. Az estet dicséri: „Most már nem fázom. 
Еs nem is félek olyan nagyon az utca kietlen távolságaitól, mint 
aminőket a napfény mutogat ..." 

A hős, hogy megvilágítsa esete természetét, a „csodálatos fak-
tumokat" emlegeti, barátja viszont bagatelizálni prábálja azzal, hogy 
közönségesen „neuraszténianak" min ősíti Mihály e különös termé-
szetét, amelyben a napfény „meg nem érthet ő  szorongást" vált ki. 
Mert valójában err ő l a bizonyos szorongásról van szó, amelyet a 
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hős barátja abszurdumnak nevez majd, miután el őbb már neurasz-
téniának minősítette . Ezzel kapcsolatban mondja Mihály: 

„Lehet, hogy abszurdum . De a világ valóságai bizony ilyen ab-
szurdumokból tevődnek össze. Talán ezt érezte szegény Reviczky 
Gyula is: 'a világ csak hangulat ..." 

Cholnoky ugyanis a neuraszténia (a századvég és a huszadik 
század első  két évtizedének jellegzetes betegsége ez, s Ady a legna-
gyobb neuraszténikus egyénisége e kornak (mélyebb és láthatatla-
nabb összefüggéseit keresve jutott el az abszurdum gondolatáig, te-
hát ahhoz a kategóriához, amelynek jelentése általánosabb érvény ű  
az írói valóság önkörénél is, bár nem Cholnokynak adatott meg, 
hogy ennek világirodalmi mértékét megadja . De Cholnoky művé-
szete intenzíven foglalkozik e kérdésekkel , miként azt az Eördögh 
Róbert halála című  elbeszélés с  is jelzi (ugyancsak a Néhusztán me-
séiből című  kötetében ), amelyben Lilith ördögasszony magyarázza, 
ki különben neuraszténiás emberek idegszálaiból köti a harisnyát, 
s ha ránt egyet a fonalakon , a földön sivalkodni kezdenek a neu-
raszténiásak: 

„Ne félj tőle Róbert gyerek. Nem komoly dolog ez. Akiknek 
a siralmat most ide hallod, azok csak emberek, még pedig beteg 
emberek. Azok az úgynevezett neuraszténiásak . Mert tudod ... van-
nak emberek , akiknek összegubancolódott ideggombolyagából egy-
egy szál lenyúlik ide hozzánk a pokolba. A marhák, ők azt hiszik 
magukröl, hogy akkor meg is magyarázták a jóra-rasszra egyaránt 
való hajlandóságukat , az egészség -betegség mesgyéjén való ténfer-
gésüket azzal a szóval, hogy : neuraszténia . És nem tudják, hagy 
tulajdonképpen az a bajuk, hogy van a testükben, az otromba em-
beri testükben egy olyan idegszál is, amelyik átnyúlik az ő  három 
dimenziójukból időn át, téren át a mi negyedik dimenziónkba ..." 

„Transzcendentális idegszálról " beszél Cholnaky, s nyilván jog-
gal, mert nála , mint már többször is hangsúlyoztuk , a látszatvalóság 
alatt megbúvó „valóságos valóság" iránti fogékonyság manifesztá-
lódik. S ahogy kezdetben kísértetjárást és „látást" emlegettünk, a 
Tammuzt követő  kötetek kapcsán már Néhusztánról kell beszélnünk, 
akiben jelképként testet öltött a Cholnaky Viktor meglátta világ 
rejtett arculata: 

„Maga Néhusztán, a leghatalmasabb szeráf, megmaradt, örökké 
él és akiket áldásra vagy kárhozatra kiválogat , azoknak félálomtól 
lázas éjszakákon meséket mond . Tud mindent , lát mindent , beszél 
mindenrő l , nincs elő tte ismeretlen sem kor, sem birodalom, se. -  . 

5) 
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pedig időn és téren túl való titok. És akit az álmatlanság kígyói 
marnak, ha hallgatja az ő  meséit, vagy meggyógyul tőlük, vagy pe-
dig kárhozottabbá válik. 

Minden kor történetén át és emberi korokon túl is beszél Né-
husztán ..." 

Nyilvánvalóan ez Cholnoky íróságának a valóságas síkja, s ezen 
szemlélhető  az összefügg:éseknek az a 'hálózata, amelyet novellái fel-
kínálnak. A Tammuz novellainak köreiben sorra felfedezhet ők pl. 
azok a tünetek, amelyek szoros összefüggésben állnak Cholnoky 
vúláglátásának természetével, s ezt figyelhetjük meg Az Alerion-
madár vére című  gyűjteménye írásaiban is, amelynek címadó no-
vellája a Tammuz című  kötetében olvasható Amenhotep-novellával 
rokon. 

Ennek a kötetnek az elbeszélései ugyan nem érnek fel a Tam-
muz tökélyéhez, deeppen azért bírnak mégis különös érdiekkel, hi-
szen ezekben a Tammuz világképi problémái talán még egyértel-
műbben, s kevesebb áttétellel, s éppen csak rejt őzködő  formákban 
nyilatkoznak meg, sót, 'a Tammuzban érzékelt kérdések tovabbi ki-
dolgozásának a nyomait is felfedezhetjük, következés'képpen Chol-
noky ars poeticáját is jobban érzekelhetjük. 

Az Alerion-madár a Kelet faunájához tartozik, s tulajdonképpen 
a Néhusztán-motívum egyik változata. Ezen a síkon tehát már 
eleve adva van a „félálamtól lázasejszakáknak" az a képzete, amely-
ben ,már Olivér lovagot is láttuk bosszútól lihegve vágtatni hunku-
tyái kíséretében, s amelynek vonzásában Cholnoky „meg nem tör-
tént történetei", az abszurdum oly beszédes példái, is lejátszódnak. 
Nem véletlen tehát, hogy ebben a novelláskötetben is felt űnik 
Cholnoky együk sarkalatos problémája: a valóság-1atás іКёгdёѕе . An-
nak a félszemű  Trivulziónak a sajátos látásáról van szó, amely a 
valóságot idézi meg a látszatok ellenében, ám nem hagyható figyel-
men kívül Cholnokynak az az ünszüsztálása sem, amely szerint a lát-
szólag beteg, félvak van megáldva a látásnak ezzel a sajátos és kü-
lönös módjával. Egyik legfontosabb vallomását olvashatjuk Az 
Alerion-madár vére cím ű  novellában: 

„A másik tanács:oim ellenben a következ ő . A világért se menjen 
férjhez Des Maupertius úrhoz, mert ez az ember el őször is rövid-
látó. 'Sőt, akárhogy is csillog a szeme, félig vak. A rosszul látó em-
bertől pedig félni kell, mert ezek, miután nem képesek már meg-
látrи  a külső  vilag valáságai гt, önmagukba néznek bele, ott új, kü-

lönös világot látnak meg, s Fezt a világot akarják rákényszeríteni az 
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egészséges szemű  környezetükre is. Ez pedig, majd meglátja, hogy 
valamikor igazam lesz, vagy itt, vagy odaát Angliában — nem is a 
poklot jelenti, hanem annál is nagyobb kínszenvedést: az elveszett 
paradicsomot ..." 

E mellé még oda 'kell tudnunk Cholnokynak azt az állítását is, 
amely szerint .adva van egy „másodlk tatás" is, a „second sight", 
amely, egészen nyilvánvalóan, Cholnoky művészetére is vonatkozik. 
A Mc-Cadwore-hitbizomány című  Trivulzió-novellában olvassuk a 
skótokról: 

„Mert tudja, ezek között a rettent ő  mogorvaságú hegyek között 
e araellett a kietlen tengerpart mellett minden ember kísértetlátóvá 
születik. Csaknem minden egyes családnak megvan .a maga külön 
babonája és mindegyik hisz ebben a babonában, és aki igazán hisz 
a araaga babonájában, annak átka is foganás. A második látásnak, a 
„second sight" ~nak a tartománya ez, csupa nem rendes ember, csupa 
mániákus születik benne...." 

Emlékeztetnünk kell itt arra a tényre, hogy a Tammuz címíi 
kötetének van egy egész ciklusa, a Beteg emberek, mely a Meg nem 
történt történetekkel rokon novellákat tartalmaz. S itt a század els ő  
évtizedei betegség-kultuszának sajátos értelmezésével állunk szem-
ben, s a dekadencia fogalmának olyan igazolását fedezhetjük fel, 
amelyet már Baudelaire is képviselt. A betegségnek, a dekadenciá-
nak a kultusza a mélyebben látás revelációja is: erre kínálja Ady 
Endre a legbeszédesebb példát, s Cholnoky Viktor a legtragikusabb 
bizonyságot a magyar irodalomban. 

Ez a problematika mélyül tovabb Az agórán cím ű  novellájában, 
amelyben az álmodni problematikáját fejtegeti, megvédve az álom-
látást, miközben különbséget tesz a látszatak és a valóság között: 

„Nem neki volt iigaza a vilag ellen, hanem a világnak volt igaza 
vele szemben. 

Látszólag igaza. De ez a legfels őbb igazság, amely emberi kéz-
től meg elérhető , azt mondja, hogy egyáltalan nincs is igazság. És 
minden fény kifordítva is csak fénnyé válik. Az az öreg ott, a 
Paikilé márványlepcs őјёn, bizonyság erre. Atál:m,odta az egész het-
ven esztendős életét (a novella egy másik helyén err ől mondta az 
író: „Ez a rongyos, elgyötört ember sohasem ,aludt, mindig csak 
álmodott". A megjegyzés B. I.-é.) És amikor ébren volt, az álomnak 
nyugalmas és biztos levegője vette 'körül, de amikor aludt, az élet 
minden izgalma .keresztüljárta agyának serkenésére kész velejét. Éb-

ren alvajáró volt és élhetetlen, álmaban biztos, agresszív, türelmet- 
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len és jövőbe látó. De mindez kifordult fényként is megmutatkozott 
benne..." 

Ezek a felismerések kerekednek ki az író , ;gólyakalifa-unotívu-
mában", a tudathasadásos ember rajzában. Babits regényének el ő-
képe ez 'a Cholnoky-írás, s mi több, természetes folyamánya is az 
író művészetének, Babits alkotása elszigetelt volta ellenében, hiszen 
Вabátsnál az életművön belül alibijét nem találjuk. Az emberke —
ez a címe ennek a novellának, s hogy nagyobb legyen a parado-
xona, illetve, hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon a tudathasadás 
mozzanata, főhőse „Laád Bulcsu doktor, az európai hír ű  fiziológus, a 
biológia és az embriológia újabb alapjainak világszerte ismert nev ű  
megalkotója". Ez valószínúsíti a különben valószín űtlennek ható ese-
tet, s válik természetessé, ami alaptalannak tetszhetne, a rendkívüli 
pedig így válik normálissá, kézenfekv ővé, hiszen a tudomány embere 
mondja: 

„Elvégre is ostobaság az, bogy az én fejemben még más valaki 
is ül. Mi a csodáért járok én másodmagammal? Miért van, hogy 
még az én sem atom, s hogy az ego is kettéhasad? Ezért mondja a 
latin az egyéni individuumnak, oszthatatlan? És: — ha már az em-
ber, legalább az intelligens ember, kett őből áll, akkor miért nem 
tudom én ezt a második énemet egészen megszemélyesíteni magam-
nak? Milyen csodás biológiai feladat! Ha meg tudnam valósítani m ű-
helyemben is azt, amit pszichice, lelkileg érzek. Ha a valóságban, 
a realitásban tudnám produkálni azt, amit most egészen biztosan tu-
dok: hogy az egy tulajdonképpen kett ő , — az ember és az emberke. 
Ezt a kétszer kettő  nyolcat..." 

S ekkor játszádak le a csoda, a „második látásnak" a csodája az 
el'beszélésben, hiszen élni kezd az a másik világ. Ebb ől következik, 
hogy a novella végén így elmélkedik a h ős: 

„Nem más az élet, csak m űvészet. Vagy, hogy egy elkoptatott 
szót használjak, irodalom. A kicsiny ember a nagy emberb ől neon 
jöhet másképpen ki, csak a líra névén. Ami tárgyi, ami objektívum, 
amii az igazi lényeg, az benn marad. Mert szüz akar maradni és sz űz 
is marad. A homunkuluszt, a kisembert, öreg, bízd rá az írókra, 
festőkre és .képfaragókra. Azok elég embertelenek, hogy kidobják 
magukból .az agyuk hónapos lakóját ... ;mi ketten együtt mara-
dunk ...,, 

A közvetlen tapasztalatok körén túl ennek a reflexiónak van 
még egy nagy, és századunk m űvészetére érvényes általános igazsága 
is, az ti., hogy a XX. század m űvészetének alapvet ően lírai a világ- 
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képe — nem függetlenül attól a tényt ől, hogy világunk meg-
osztott, s így ellenáll az ún, realista szemléletnek is. A magyar esz-
tétikai gondolkodásnak is jelent ős villanása ez a gondolat, melyből 
kiindulva szinte természetes, hogy Cholnoky megírja 'a klasszikusan 
Franz Kafka-+i elbeszélését, A kövér ember cím űt is. 

Ennek az elbeszélésnek valódi karakterét a Kafka-m űvek kom-
mentárja nélkül nehezen lehetne érzékelni, s következésképpen an-
nak az írói leleménynek az értékét és jelent őségét sem lehetne mér-
ni, amelyet Cholnoky ebben a novellában felfedez, s a modern ma-
gyar irodalom egy nagy lehet őségeként csillant meg. 

A Kafkára jellemző  •törekvések nagyobbik hányadát Cholnolky-
nál is felfedezhetjük, hiszen Kafka m űve is a „féléberség különös 
alkotói á'llapotából fakadt" (Süikösd Mihály), s mind kett őjükre jel-
lemző  a „természeth ű  cselekmény, lélektani elemzés, hangulati sej-
dítés helyett: az adott világ elemeinek példátlanul éles körvonalú, 
szigorúan tárgyilagos megjelenítése" (uő .). Nem véletlen, hogy a 
Kafka-jellemzések mennyire Cholnokyra is érvényesek, s mily frap-
páns az egyezés a  parabola, 'a  groteszk, :az abszurd helyzetek síkján 
is, egészen az abszurdum természetességének felismerésééig. 

Hiszen „kafkai" elemek uralják A kövér ember cím ű  C:holnoky-
novellát, gondoljunk csak arra a tényre, hogy a hétköznapi és ter-
mészetes világ, valamint az abszurd helyzet között Cholnoky sem 
ismert határt, s nem gondoskodik á.bmenetekr ől sem, sőt: mi sem 
természetesebb ebben a novellában, mint az, hogy egy hulla utazik 
a hőssel, társadagnak, eszronéket cserélnek. Az abszurdum természe-
tességét azonban a kalauz viselkedése hangsúlyozza a legegyértel-
műbben s a maga hétköznapi ágában, annak alkotó részeként. 
Ugyanakkor .a groteszk, 'a grand guignol lehet őségével is el-eljátszik 
az író, azzal az effektussal, amely aKafka-m űvekben is adott, hogy 
végül is kiderüljön addig lappangott az igazság. Cholnoky novella-
művészetében mutatkozó lehetőségek végső  pontja ez az elbeszélés, 
ahonnan a modern magyar novella indulhatott volna új útjára. S 
még abban is rokon Kafkával, hogy a novella-keretet nem bontja 
meg, s nem szakít a hagyományos prózai technikával sem, hiszen A 
kövér ember is formailag anekdotikus történet, melyben a leírások 
párbeszédekkel váltakoznak. A m ű  „kafkai" elemei ugyanakkor olyan 
tágasságot biztosítanak, amelyr ől a hagyományos novella kapcsán 
nem beszélhetünk: a novella 'itt új dimenzióval gazdagodott, azzal, 
ami már jellegzetesen XX. századi eredmény: az ember „másik", 
azaz „igazi" világának a felfedezésével és ábrázolási kísérletével. 
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IV. 

Cholnoky Viktor Trivulzió-történeteinek jellegét világirodalmi 
kommentár nélkül nehezebb meghatározni, hiszen Trivulzió olyan 
sajátos, külön típust képvisel ő  hős, kinek ironikus-groteszk maga-
tartása az írni ábrázolás és világfelfogás terén is aránylag ismeretle-
nebb színfoltja a modern magyar irodalomnak. 

A kommentárt Thomas Mannak Egy szélhámos vallomásai cím ű  
műve kínálja, amelynek fogantatása körülbelül a Trivulzió-történe-
tek megszületésével egyidőben játszódott le. Jellemz ő  azonban, hogy 
Mann akkoriban a'.művész-polgár problematúkájának ezt az ironikus 
felfogású elemzését abbahagyta, s csak évtizedekkel kés őbb, már a 
Doktor Faustus elkészülte után vette fel a fonalat, mit az els ő  világ-
háború előtt ejtett el a Halál Velencében megírásának kedvéért. 
Igy született meg, a második világháború után, az Egy szélhámos 
vallomásai című  kalandor-regénye, amelynek eredetileg az lett volna 
a funkciója, hogy a Buddenbrook-ház világának fonákjáról látott 
kepét adja — azaz, hogy Mann vele átléphesse.n arra a területre, 
amelyet .manapság már inkább Franz Kafka nevével jelezhetünk. 
Mann különben „fantazmagóriának" nevezte m űvét, s regényében 
„egy színes, varázslatos, a realizmus és az illúzió között lebeg ő  vi-
lág tárul ki elébünk ..." Az irodalmi-társadalmi problem'at'ika, egy-
ben pedig a világirodalmi mérce (legalábbis, ami a h ős-választást 
illeti) a Mann-regény révén adott, s nyomban azt is leszögezhetj űk, 
hogy Cholnoky Trivulziója édestestvére Félix Krullnak. Egy pillana-
tig sem szabad azonban felednünk, hogy nem konkrét analógiákröl 
van szó a két h ős kapcsán, hanem olyan irodalmi megfelelésekr ő l, 
amelyeket mindenek el&tt a kortünetek fogalmi körébe kell sorol-
nunk. S az is tény, hogy Mann műve regény, tehát zárt alkotás, 
Cholnoky Viktor viszont Trivulzióról novella-fűzért írt, s nyílt, el-
méletileg tovább bővíthető  és építhető  formát alkotott. 

Cholnoky felfogásaban Trivulzió anekdotikus hós, alkalom szí-
nes, kalandos, kontinenseket átível ő , tarka forgatagokat, különös, 
nem hétköznapi eseményeket fest ő  epizódok írására. A kérdés azon-
ban az, hogy az író mit tud kezdeni a felkínálkozó lehet őségekkel. 
Ebből a szempontból Cholnoky példás író, hiszen a Trivulzió-törté-
n.etek nagyobbik hányada nem marad ,meg ezen az anekdotikus fo-
kon, hanem a hőst át tudja ragadni a maga „külön világába", s Tri-
vulzió ebben a világban fatális jelenéssé transzponálódik, miként ar-
ról a Trivulzió szeme cimű  novellája is vall: 
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„Van nekem egy egészen furcsa barátom, akivel az összetalál-
kozásaim is mindig szokatlanok, különösek és nem véletlenek, hanem 
valami anegmagyarázhatatlan akarat rendszeres m űködésének az 
eredményei ..." 

Fel kell figyelni erre az interpretációra, hiszen a szövegben fel-
bukkanó jelzők amilyen mértékben Cholnoky novella-világának ál-
talános tulajdonságait rögzítik, oly mértékben a Trivulzió-történetek 
specifikumát is jelzik, méghozzá az ironikusnak egy halálosan ko-
moly, fölényesen látó íróság munkája révén, hiszen nem szabad el-
felednünk, hagy ezekben az elbeszélésekben mindenütt Trivulzió cso-
dálatos látásáról van szó, amelyet már idéztünk, ti., hogy Trivulzió 
„az egész világot a valóságos mivoltában látta: kártyavárnak". Tri-
vulzió esetében is tehát a világnak arról a fonákjáról van szó, me-
lyet a Féliх  Krull kapcsán szoktak emlegetni, s az is kétségtelen, 
hogy összefüggés van az írói felfogás és a h ősválasztas között. Mann 
művének elméleti tanulsága ugyanis éppen az, hagy ha az író szá-
zadunk első  évtizedeiben a világ fonákját akarja ábrázolni, akkor 
kalandor-h őst kell választania, aki ugyan benne van a társadalom-
ban, viszont sorsának, eszén еk fölényével ugyanakkor társadalmon 
kívüli jelenség is. De semmi esetre sem hétköznapi lény, követke-
zésképpen a nagyságnak is egészen jellegzetes ismérveivel bír, olyan, 
aki már-már a negatív h ős típusába látszik beleolvadni. A kalandor 
azonban nem pusztán csak negatív h ős, amilyenekkel, mondjuk, 
Jákai regényeiben .találkozhatunk, mert pl. a középkor óta népszer ű  
kópé sem az, mégha a hétköznapi erkölcsi normákat át is lépi, az 
emberi és társadalmi gyöngeségekb ől, hibákból élve. 

A kaland az ilyen típusú hősnek természetes életeleme, s éppen 
ebből a szempontból kap, miként Mann Féli х  Krullja is jelzi, kü-
lönös jelentőséget az ilyen h ős a XX. század irodalmában, hiszen ez 
az irodalom a kaland elvesztésének pillanatában a nem-történések 
tényével együtt született, s paradox módon az ún. nagyvilág veszett 
el számára. A kaland csak a fantasztikum síkján realizálható, illetve 
a lélek belső  területein egy sajátod nagyítási technika segítségével, 
amely pl. egy pánizsi utcaközben tett sétát is a kaland szenzációjává 
tudja avatni, mint Aragon műve, a Párizs parasztja, másfel ől az 
indokolatlan tett elvének felfedezésével. 

A kalandor hős viszont a nagyvilágba ragad, s a társadalmi 
szakásokon felülemelked ő  természete lehet ővé teszi a gyors és alap-
jában véve motivációt alig igényl ő  helyváltoztatást, minek követ-
keztében ismét iradalommá válhat (regénnyé és elbeszéléssé), ami 
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már a múlt században útikaland-leírás, illetve Verne Gyula jelezte 
fantasztikus regény lett. Nyilvánvalóan az írói szabadságnak egy 
egészen kötelmektől független formáját is revelálja az ilyen h ős: a 
kalandnak és a kalandornak .a szabadságát, amely a nagyvilágot —
változatainak gazdagságával kínálja fel. 

Trivulzió alakja hozza a magyar irodalomban elsőnek a fentebb 
jelzett lehetőségeket, az a Trivulzió, akir ől Cholnoky Viktor azt 
mondhatta, hagy „tekintélyes és csak a muzulmán talikí г  .s tarka-
ságával összehasonlítható múlt volt mögötte". Életadatai, amelye-
ket a novellákból kiszűrhetünk, kitűnően példázzák a tényt, hogy 
a szürke hétköznapi életb ől a kiút a kalandorságon át vezetett, s 
hogy az irodalmilag értelmezett nagyvilág is csak ilyen úton érhet ő  
el. Mert pl. mit kezdhetett volna Cholnoky az olyan h őssel, mint 
amilyen a kishivatalnok Amanchich Trivulzió? Nyilvan szürke rea-
lista novellák születhettek volna csupán a fiúmei dohánybeváltó hi-
vatal napidíjasának, írnaká.nak, amolyan félfináncának az életér ől, 
aki, miután Pestre került, ott sem vitte többre a ferencvárosi do-
hánygyár alantosabb tisztvisel ő i állásánál. Az ilyen hősök horizontja, 
íróilag kamatoztatható perspektívája ugyanis minimális, ha nem a 
másoló, hanem a kreációt el őnyben részesít ő  író néz vele szemben. 
Viszont a kalandor Trivulzió a változatok sokféleségével lép fel. 
Hol Velencében bukkan fel, hol Marseilleben, majd .megtudjuk, 
hogy „Fiuméban fű tеnek szegődött el egy hajóra. Azután gyöngyha-
lászat vállalkozó lett Ceylon szigetén, meggazdagodott és megvett 
egy vulkanikus szigetet a maláji tengerszorosban; amikor pedig ez 
a sziget egy nagy erupció következtében elsüllyedt a tengerbe, ő  
úszva mentette meg életét és Ombaynál felmenekült egy portugál 
hajóra ..." Azután következett Kamortelha szigete, innen ismét 
Marseille az élet-állomása, ahol egy léghajós famulusa lesz és If 
szigeténél a tengerbe zuhan. De járt Új Zeland szigetén, volt kalóz a 
Déli-tengeren és szobainas Skóciában, vadász Afrikában, és moz-
donyvezető  Amerikában, nem beszélve magyarorszagi kalandjairól, 
amelyeknek gyöngye, az író megítélése szerint, a Taddeusz lovag va-
csoгá ј a című  novellába foglalt epizód. 

A térnek és időnek az így megszerzett szabadsága mellé társul-
nak a bizarr helyzetek és különös h ősök is, amelyek az emberi 
életnek azokat a rejtett lehet őségeit érintik, titkainak homályát osz-
latják, melyek hétköznapi logikával nehezen oldhatók meg. A hét-
köznapinak a bizarrba való átvezetését példázza kit űnően a Taddeusz 
lovag vacsorája című  cirkuszi eset, amely azért is érdekes, mert 
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„hazai" történet, s mint ilyen szemléletesen mutatja azoknak a lehe-
tőségeknek a munkáját, amelyeket a Trivulzió-típus felkínálhatott. 

Ennek a novellának a hőse egy bizonyos lengyel, neve Taddeusz 
aki a nemesi életmód látszatával, tehát pénz nélkül, éhenkórászként 
él Pesten, kisstílű  kalandor — egyben pedig Trivulzión.ak röghöz 
kötött alterergója is. Jellegzetesen dzsentri ez a Taddeusz, ki a „fenn 
az erny ő , nincsen kas" állapotában tengeti életét. Am amikor ebbe 
az életbe belerobban Trivulzió, nyomban a feje tetejére áll a világ, 
és Taddeusz a lehet ő  legfurcsább hősök egyikévé válik: eleven tyú-
kokat evő  szerecsenné egy videki cirkuszban, akinek halálát szerel-
me, a 18 pudos Eszterella okozza, ki ráült. Taddeuszt vég űi csoma-
golópapírban temetik el: a nagy szárazságtól megrepedezett föld 
egy hasadékába dugják. Taddeusz életében Trivulzió a sors szeszé-
lyének a szerepét játssza, minthogy Trivulzió egész élete is ennek a 
szeszély nek a példázata, s mint ilyen abszurdumok sorozata. 

Az abszurd logika működését látjuk, bármelyik Trivulzió-tör-
ténetet olvassuk is. Nemcsak Trivulzió oly felt űnő  otthonosságát 
érzékelhetjük ezekben a rendkívüli helyzetekben, hanem az el ő-
állott szituációk abszurd voltát is — azt a természetellenes termé-
szetességet, amelyet Cholnoky höse példáz, mintha a „semmin sem 
csodálkozni" lenne a jelszava. Alapjában véve ugyanazt az effektust 
érjük tetten .a Trivulzió alakja köré sz őtt novellákban, amelyet A 
kövér ember című  elbeszélésében figyelhettünk meg. Természetes, 
hogy Trivulzió ültetvényes Új Zelandon, hogy cirkuszi menedzser a 
horvátországi Bregovicán, hogy komornyik Skáciában, léghajós Mar-
seilleben és kalóz a Csendes-óceánon. Az abszurdum természetessége 
ez, az a gesztus, amellyel a boldogtalan Taddeusz ,eszi az eleven tyú-
kokat a cirkuszban, s nyomban úgy, mintha a világ legterrnkszete-
sebb dolgát művelné. Cholnoky íróságának nagy vívmánya (magyar 
irodalmi viszonylatban) a h ős-es életsors szemlélet terén, hogy az 
abszurdumot ki tudta ragdni a fantasztikumnak XIX. századi köré-
ből, azaz: evilági és természetes életjelenségként tudta kezelni, je-
lezve, hogy ami a múlt században még kivétel volt, itt már szabály 
s hétköznapi valóság: 

„Mert ezt az akkor való találkozásunkkor úgy mondta el ne-
kem, mint ahogy például én mondanám el fogam kihullásának az 
esetét, vagy ahogy más elmondja esetét, amikor a komfortábli egyik 
kereke eltörik alatta..." (Trivulzió szeme). 

Bármelyik Trivulzió-novellát üssük is fel, tulajdonképpen ezzel 
a jelenséggel találjuk magunkat szemben. Trivulzió szemében fél- 
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vakká válasá csak érdekes eset, de újzélandi kalandja az üvegsze-
mével már több ennél: a természetes fantasztikum határesete. Vagy 
gondoljunk !a Szent Rókus napi bál epizódjára A máltai láz cím ű  
novellában, amelyben a delíriumos, lázas álomkép realizálódik, s 
utaljunk a skóciai halott-borotválás bizarr jelenetére — tehát 
azokra a mozzanatokra, amelyek Cholnoky novella-m űvészetének 
alapvető  sajátosságai közé tartoznak. 

A Trivulzíó-novellalkör tehát a magyar prózának nemcsak szél-
sőséges, de jelentős álbohósa is, különösen az elmélet számára, f űg-
getlenül attól, hogy Cholnokynak nem sikerült h ősét egy Félix Krull 
rangjára emelni, s hogy nem minden Trivulzió-története egyenér-
tékű, hiszen van olyan novellája is, amely egyértelműen az anek-
dota felé uhutat (Kökküregén kán foga pl.). Viszont h ős-felfogását 
kitűnően példázza a Baunbuán katasztrófája cím ű  novellájának kö-
vebkező  részlete: 

„Unikum számba menő  keveméke volt a cinizmusnak és a naivi-
tásnak. A sors, amely körülkergette az egész földgömbön és az ese-
ményekből harlekin-ruhát varrt rá, cinikussá tette annyira, hogy a 
végletekig mert hazudni, de alapjában véve mégis annyira becsüle-
tes, jólelkű  szamár volt, hogy ,a naivságát nem tudta róla lemosni 
sem .az óceán sós vize, sem a saját veritékének még sósabb szaka-
dasa. Hitte maga is szentül, amit hazudott. És az ilyen hazugok na-
gyon szimpatikusak. Mert az alaptények, amelyeket elmondanak, 
mind igazak, csak .a színeket hazudják rájuk, tehát mulatságosak, 
tehát költők ..." 

V. 

Cholnoky újságíró is volt, cikkeinek két gy űjteménye közül a 
Beszélgetések című  1910-es kötete bír különös érdekkel, mert az 
ebben foglalt írások egy része kommentárjai is a novelláknak, s őt 
novellaszerűségük is nem egyszer hívja magára a figyelmet. Az új-
ságíró, a gondolkodó Cholnoky Viktor ugyanis teljesen összeforrt a 
novellá.k írójával, s cikkeiben mintegy esztétikai fragmentumait 
szórja szét. 

Olyan megállapításaira utalhatunk itt, mint amilyenek az intuí-
ció és a természettudományok rokonságát érintik („Csodálatosan szép 
dolog elgondolkozni azon, hogy a legnaivabb régi hit és megérzés, 
az igazi intuíció egészen rokon az annyira ridegnek és legenda- 
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tépőnek mondott mai természettudománnyal". Beszél ő  hegyek), vagy 
a Bolya-díj kapcsán a ritmusról és a szent elragadtatásról leírtakra. 
S ezekben az írásákban találjuk meg a maga megfogalmazásában 
ember-szemléletének, művészete antropológiájának szaciolágiai meg-
mutatását is. Az elidegenült, eltargyiasodott és elembertelenedett 
polgárra mutatnak sorai, egyben pedig m űvészete különös voltának 
indokait is felsorakoztatják: 

„Budapesten nincs utca és nincs tér, csak házközök vannak, és 
a magyar fővárosban nincs 1. polgár és 2. polgár, csak fogpiszkálók 
vannak. A fogpiszkáló lévén az a társas lény, amely mindig többed-
magával jelentkezik, de azért mindig mereven zárt egyéniség marad. 
Merev, hegyes, használat el őtt meg kell vakarni, használat után pe-
dig el kell dobni. Fából van, de feje nincs, mint a másik társas fá-
nak, a gyújtónak, tehát semmiért sem tud hevülni, fellobbanni, se7n-
miért sem emészti a maga egyénisegét, mert semmi más nem ér-
dekli, csak a saját becses énje ..." (Savanyú lelkek). 

Cholnoky Viktor kivételes helyét a Nyugat-nemzedék irodalmá-
ban tehát mind művészete, mind pedig a művészetével oly szoros 
összefondódottságban j іelentkező  világ- és polgár-szemlélete bizto-
sítja. đ  is, akárcsak Ady Endre a líra területén, s Füst Milán a lírai 
és prózai kezdemények sikján, azon a határion áll, ameddig a „nyu-
gatosok" az új művészet kiala.kításában, megteremtésében el tudtak 
jutni, anélkül, hogy valamelyik ,;izmus" hajtóerejére is szükségük 
lett volna. Az Arany Jánossal kezd ődő  alakulási „logika" kiteljese-
dése és tetőzése a művük: a lezárás és az újnak a kezdete lehet ősé-
gének gesztusaival egyetemben. A modern magyar próza ezért tart-
hatja méltó ősének Cholnoky Viktort, s ezért kell a magyar eszté-
tikai közgondaldokásban is rehabilitálni helyét. 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

BOSNYÁK ISTVÁN 

AZ ETIKUS EMBER REALIZMUSA 

(Széljegyzetek Sinkó Ervin szépprózájáról) 

A snnkóa életmű  is azok közül való, amelyeknek vizsgálata hat-
ványozott szkepszissel veti fel a kérdést: Mit ér az irodalomról 
írott irodalom, az ún. szakirodalom? 

Közћz lyszerűen közismert, de a szakirodalom által mégis gyak-
ran mellőzött a tény, hogy a •m űvészlét és alkotóeredménye között 
szükségképpen paradoxálas a viszony: a hiány, az alkotói tettnek e 
mindenkori alapindítéka a létrehozott m űvel nem szűnik meg tény-
legesen, csak , ;szebb", „felemelőbb" alakot ölt; a nyomor látványá-
ból megszületik az átstilizált, „megnemesített" nyomor, az örömteli 
pillanat.  Józsuai visszatartásának szükségletéből az „irodalmilag", de 
csak „irodalmilag" megállított idő , a rút negatív élményéb ől a „mű-
vészi rút" — a „vérb ől" az „arany"... S hogy a paradoxon még 
nagyabb legyen, az alkotói tiltakozás a m űvészetnek e pótlék-volta 
ellen egy újabb képtelenséget szül: a vers vers volta ellen újabb 
verset, az esztétikává váló élet ellen újabb esztétikumot, az „arany-
nyá" lett „vér" ellen újabb „aranyat", de csakis aranyat teremt. 
Az egyetlen önmagához ill ő  gesztus, mely költőnek, művésznek is-
mételten hátramarad, a mindig elölr ől kezdett nemes donquijotteria 
e bűvkörből való kitörésért, az „élet" és „irodalom" közti szakadék 
áthidalásáért. 

S nuit tesz e nemes szélmalom:harccal ellentétben •az irodalom-
ról írott szakirodalom? — Noha „anyagából" következ ően ő  maga 
kétszeresen is paradoxálas szülemény („arany” az „aranyról", mely 
nemrég még „vér" volt), legtöbbször nemcsak hogy közömbösem le-
galizálja, lázadás helyett passzívan szentesíti saját „tárgyána.k" és 
önmagának nagy paradoxonát, hanem még sietteti is kiteljesedni, 
valóságos abszurdummá válni: az ún. tudományos hozzáállással, ob-
jektív analízissel, egzakt interpretálással és a többavel lényegében 
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irodalmi szakkérdésekre redukálja az alkotóember műbe foglalt élet-
kérdéseit, magát a tovább-éhi, s nem pedig mumizálódni akaró éle-
tet. Szem elől té esztve a szem el ől téveszthetetlen tényt, hogy ami 
ma „irodalom", az tegnap még szitok vagy egzaltáció, undor vagy 
áhítat, kétségbeesés vagy swan, de mindenképp az él ő  ember eleven 

valósága volt, a szakirodalom legtöbbször maga is túlbuzgón hozzá-
járul ahhoz, hogy a lüktető  élet mielőbb megmerevedjen, hogy az 
alkotáember megismételhetetlenül egyéni, egyszeri viszonyulása lét-
hez és nemléthez puszta „tudományos témává" váljon, hogy az a 
bizonyos nem-irodalmi irodalom, mely „olyan félelmesen igaz, mint 
a sár, a vér, a halálhörgés, az esztelenre és rémületesre rárémül ő  
szegény emberi szem", 1  menthetetlenül a szakmaiság szarkofágjá-
ban kössön ki. 

Minden irodalmi alkotás, még a legspontánabbul, legelemibb 
közvetlenséggel feltörő  is kétségkívül tartalmaz valami csináltat, 
megszerkesztettet, s magától értet ődő , hagy a „csinálásnak" a folya-
matát, a mű  elemeinek egybeötvözési módját s az elemek milyen-
séget megfelelő  elemzéssel ki lehet és ki is kell mutatni, hisz csak 
ilymódon lehetséges közelébe férk őzni a lényegnek, a bels ő  tarta-
lomnak is. Az irodalomról írt irodalom azonban sokszor mást tesz: 
azzal válik rossz értelemben is szakmaivá, hogy az alkotás m űves-
ségének meghatározását végs ő  céljának, s nem pedig szükséges, 
hasznos eszközének teszi meg, s az illető  alkotásból az :égvilágon 
minden szakinait kianalizál, kidedukál és kiredukál — csak épp a 
leglényegesebbet, a legcsodálatosabbat sikkasztja el, ti. a m űbe 
transzponált emberi :indi иidualitást, aszóba foglalt, egyszeri és meg-
ismételhetetlen életvalóság misztériumát. A m ű  „objektum", de nem 
mechanikus konstrukció, s az egyetemes eltárgyiasadás világára vall, 
hogy legtöbbször megis puszta szétszedhet ő , méricskélhető , ilyen és 
ilyen funkciójú ielemekb ő l összeszerkesztett eszközként kezelik. 

Naiv remény lenne, természetesen, azt várni az irodalomról írt 
irodalomtól, hogy véglegesen feloldja a költészet és önmaga bels ő  
paradoxarát. „Vérré" nem lehet változtatni az azzá amúgy se vál-
ható költő i szót, ez nyilvánvaló — mint ahogy az is nyilvánvaló, 
hogy lehet késleltetni, lehet fékezni a mumizáládás folyamatát, a 
„vér" „arannyá" válását. Nem a többé-kevésbé sikertelen végered-
mény, de maga az erőfeszítés, a szellemi görcs: ez az egyetlen, ami 
értelmet s némi alkotói pátoszt kölcsönözhet az irodalom irodalmá-
nak is. Eleve lemondani err ől az erőfeszítésről mindenekelőtt annyit 
jelent, mint jóelőre feladni a re:menytelenül-szép „szzüsziphoszi" 
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harcot, a küzdelmet, amely méltóvá teszi az irodalommal való fog-
lalatoskodást az irodalomhoz, végs ő  fokon pedig annyit jelent, mint 
vállalni a szakiparosság, a joggal megvetett irodalmi mesterember-
kedés pozícióját. Ez a pozíció egyetlen írói életm űhöz sem médtó, 
de különösen méltatlan és inadekvát lenne az olyan életm ű  eseté-
ben, amely elméletileg és gyakorlatilag egyetlen folyamatos küzdel-
met, görcsös tiltakozást képvisel az „irodalom", a „költészet" ellen, 
amely mint valami csodás transz-szubsztancia, „csúfot űz saját inten-
ciómból: aszó nem válik vérré, hanem a vér válik szép, nagyon szép, 
talán gyöngyönű  szóvá. De csak szóvá." 2  

I 

Mivel magyarázható, hogy Smnkó, aki leginkább szenved ő  alany-
ként élte át a huszadik század legsötétebb eseményeit, a jobb- és 
baloldali szörnyűségek egész sorát — Bukovinaban az els ő  világ-
háborút, pesti, szabadkai és bécsi bujkálása hónapjamban a fehér-
terrort, a grünzingi barakkokban a rezervátum=sarsot, Moszkvában 
a sztálini csisztkák légkörét, Bosz!niaban az usztasa- és csetnikural-
mat, Dalmaciiában a zsi.dó-mnternációt, s mindezen túl csaladjának 
teljes liКVidálá t a háború idején —, mivel magyarazható, hogy ez 
az ember, akinek a huszadik századi emberiségben ugyancsak volt 
alkalma meglátni a bestmálmsat, mindig és csakis az embert, de nem 
a bestiát festi? Mi képesíti arra, hagy a huszadik századi gorilliz-
mus legkétségbeejtőbb pillanataiban is kitartson az elborult orcájú 
ember mellett? A mindent megbocsátó krisztusi tolerancia-e, vagy 
ellenkezőleg, egy csupa-optimista, szemellenz ős baloldali ideológia? 

Épp a szépprózája bizonyítja mindennél ékesebben, hogy egyik 
sem, hanem a tipikusnak, jellegzetesen sinkómnák is mondható al-
kati sajátság, az etikus fantázia. Az erkölcsi szenzibilitásnak a kép-
zelet révén megnyilvánuló képessége, hogy azonosulni tud a nem 
-énnel is, együtt tud rezdülni a legkevésbé személyessel .is, hordo-
zóját, tulajdonosát bele tudja láttatni a más_sorsba, más-életbe, s 
ilymódon mindig át képes hidalni az ember és ember közti közöm-
bösség szakadékát. Ugyanaz az etikus képzelet, amely a hisztérikus 
Liza  Hohlakovának megakasztja torkán az ananászkompótot s msmé-
telten ,arra kényszeríti, hogy a személyes b űnösség tudatával gon-
doljon a négyéves kisfiúra, akinek el őször levágták az ujjait s aztán 
a falra feszítve negy órán át haldokolni hagyták; ugyanaz a szili- 
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dáris fantázia, amely azokat a felejthetetlenül szép háborgó sorokat 
íratja gráf Tolsztojjal, hogy íme, az ő  asztalán fehér abrosz, rajta 
piros retek, szép sárga vaj, aranyszín ű  kerek cipó, a kertben meg, 
zöld lombok között, muszlinruhás hölgyek örülnek a melegnek és 
az árnyéknak —odaát pedig, a jobbágytelepen, „az éhínség gonosz 
ördöge már végzi a munkáját, gazzal veri fel a földeket, megre-
peszti a .kiszáradt talajt, lemarja a parasztok és a parasztasszonyok 
kérges talpát, feltöri a jószág patáit" ... 3  

Ez a minden „kis" és „nagy" etikusra egyaránt jellemz ő  szoli-
dáris képzelet eredményezi azt, hogy Sinkó prózájában az emberi 
gyöngeségek, talajszinti sajátságok és trivialitások, de a mocsoknak 
és bestialitásnak legkülönfélébb módozatai is túlmutatnak önmagu-
kon s az embertelenség felszíne alól eredend ő  szépségében sejlik föl 
az életfeltételekkel megnyomorított ember igazibb arca, jelenlegi 
lénye mögül potenciális valósága. 

Az etikus fantázia SinКб  nem egy prózaalakjának kifejezetten, 
hangsúlyozottan is sajátja. Az Áron szerelme fóhőse, az ismert nem-
zetközi antifasiszta forradalmár például rekonstruálni tudja a poé-
zist minden élőlényben, mely a természet balsikerének, a mostoha 
sorsnak vagy a pusztulásnak fájdalmas bélyegét viseli magán: kép-
zelete a 'kimustrált, puffadt párizsi utcalányokból is ki tudja bon-
tani a fehér tejfogú nyolcéves kislányokat, akik egykor voltak. S 
az Optimisták Sásdi Bandija is az Áron szerinti legkülönb, a logi-
kánál is különb emberi sajátságnak, a képzeletnek köszönheti a 
képességét, hogy a gyászos öltözet ű  szobalányban is Noa-Noát tud 
1atni, hatalmas medencecsontokkal, meztelenül ragyogó b őrrel, füle 
mögött a karállszín ű  virággal s övén a lenge paréoval... Ahogy 
Sásdi Bandi a „szürke" kis szobalányba a Gauguin-tündért, regény-
beli társa, Báti Jóska az egykori fehér inges, hímzett gallérú ártat-
lan gyerkőcöt látja bele a korosodó csend őr portréjába, akit a Lenin-
fiúk minden ok nélkül, puszta virtusból likvidáltak. Ez a felszín 
alá látó szolidáris képzelet juttatja a Tizennégy nap barakk-h ősét, 
Benedikt Arnoldot is arra az álláspontra, hogy ha arról va szó, hogy 
egy láb megfagyjon, akkor mindegy, kié az, lehet akár a rámai 
pápáé is, mert az emberek ugyan nem, a lábak azonban mind test-
vérek és ártatlanok. S ugyanez :az etikus fantázia munkálkodik az 
öregkori Utolsó beszélgetés főszereplőjében is. „Egy hajszálon múlt, 
ki tudja, min múlt, hogy nem az a svihák jár most itt a ködben s 
kopog a botja a fahídon, s hogy őhelyette nem az a svihák készül 
a vele való utolsó beszélgetésre, nagy leszámolásra. Svihák? Kinek 
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az é,ndeme, hagy nem történt szerepcsere?" — kérdi az öreg szenve-
délyes monológban, beleképzelve magát az ellenféí, a svihák szere-
pébe, sőt teljesen azonosulva vele —élete legnagyobb gonosztev ő-
jével: „egy pillanatra szinte összetévesztette, azonosította magát az-
zal a másikkal, mintha nem ő , hanem az a másik volna az, aki itt 
lassan ,húzza a lábát és volna útban őfeléje." 

A sinkói etikus fantáziának e munkálkodása nemcsak a szerep-
lők mentahtásában, jellemében fedezhet ő  fel, hanem megnyilvanul 
hangsúlytalanabb formában, diszkrétebb alkotói gesztusokban is: 
egy-egy „mellesleg" bevetett hasonlatban vagy metaforában, látszó-
lag jelentéktelen, minden különösebb funkció nélküli digresszióban, 
a helyzetek és konfliktusok finom, inkább sejtet ő, mint mindent-
kibeszélő  motiválásában stb. 

Az ifjúkori Sorsok Tréber Tónija például önmagaban véve egy 
durva, érzéketlen fickó, akinek „a jobb életr ől való elképzeléseiben 
a nőnek már régóta főleg annyiban jutott hely, hogy a n ő  szüksé-
ges tényezője a ferfi ellátottságának, mert f őz neki és mos rá." 
Azonban a földönfutó Tóninak e csöppet sem eszményi viszonyu-
lása — amint ezt a nem is nagyon nyomatékos „régóta" is sejteti 
már valamelyest — nem holmi született talaj ѕzіntіѕёg következ-
ménye: életében a n őnek csak „régóta", de nem kezdett ől fogva 
jut ilyen triviális szerep: egykor, fiatal korában — amint ez egy 
„mellesleg" bevetett írói digresszióból kit űnik — ő  is emberibb mó-
don, poetikusabban viszonyult a szerelemhez, egykor még „minden 
nő  után megfordult, aki csecsem ő t vitt a karjan, vagy aki mellett 
felnőtt gyermeke ment. Akkoriban az esetleg láthatatlan férjet is 
hirtelen feltámadó határozott fájdalomérzéssel úgy tudta irigyelni, 
akár a gazdag szántóföldek gazdáit." S hogy a múlttal ellentétben 
most már pusztán .mosó- és főzőalkalmatosságot lát ,az asszonyban, 
ennek — az író ezt, természetesen, nem mondja ki szószerint, de 
szereplője világának, életközegének egész rajzával, képzeletet moz-
gósító erejével szuggerálja — Tréber Tónin kívüli okai vannak. 

S az Elemér f őhadnagy címszereplője is mentes minden esz-
ményiségtől, sőt első  impresszióként úgy tűnik, az író pusztán az 
emberi gyűlöletet akarja vele példázni kíméletlen nyíltsággal, vég-
ső  pesszimizmussal. Elemér ugyanis már kilenc éves korától való-
ságos megszállottja a rossznak; az apatini el őkelőség iskolájába ek-
kor becsöppent zsidógyerek, az Útkaparó Pisti iránt fellobbant gy ű-
lölete az évek folyamán démonivá n ő , s még akkor sem elégül ki, 
amikor bosszúvágyának e puszta objektumát végre kötélen látj 
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fogni. Azonban az író e sátáni vonásoktól sem mentes Elemér f ő -

hadnagy teljes valóságának, egész egyéniségének megérteséhez a 
cselekmény indításakor egy látszólag objektív ténymegállapítással 
megadja a kellő  emberi perspektívát: Elemér a járási f őszolga-
bíráék, „Alsó- és Felsőbaróczi Baróczy Elemér és Baráczyné szüle-
tett báró Bessenyei Kornélia egyetlen fiúgyermeke", akiben ennél-
fogva — sugallja a kés őbbi események távlatából ez a bevezet őbeli 
„objektív" ténymegállapítás — természetszerű leg, az ő  kiskirályi 
szempontjából nézve: logikusan lobban fel a gyűlölet, amikor a 
fiatal előkelőség iskolájába egyszerre becsőppen s ifjú Felsőbaráczi 
Baróczy Elemér központi, vadósággal sztár-szerepét ügyességével 
és talpraesettségével veszélyeztetni kezdi holmi Útkaparó Pisti, a 
bevándorolt és nincstelen útkaparó, s méghozzá zsidó útkaparó 
fia... A sátánfan irracionális eleméri gy űlölet mögött ilymódon 
felsejlik a reális gyűlölet képzete, a társadalmi viszonyok, hierar-
chiák, szociális reflexek labirintusából, s nem valami született elve-
temültségből eredő  bűnösség víziója. 

Az Elemér f őhadnagyhoz hasonlóan az Aegidius útra kelésé-

nek is csak a felszíne, a faktúrája tanúskodik az ember állatiassá-
gáról. E parabola-regény a mindennem ű  öldök2és, bármiféle eszme 
érdekében történ ő  mészarlás esztelenségét, az eszanék démonikus-
ságát akarja példázni, s ezt is példázza, de csak ezt; azok viszont, 
akiken az eszmék emberséget devalváló, elállatiasító hatalmát kel-
lene látni, érezni, azok — ti. az  Anyaszentegyház link, az eretnekek 
ellen tűzzel-vassal küzdő  zsoldosai — nem „született" szörnyetegek-
ként, hanem emberként, nyomorúságos emberekként jelennek meg 
a regényben: a sinkói etikus fantázia erejét példázva Aegidius sze-
mében a harmincezer védtelen magdeburgi kíméletlen lemészár-
lása után sem megtestesült Gonosznak, hanem csakis mindennapi, 
kicsit fáradt, kicsit megelégedett, zsákmányt cserélget ő , muzsikál-
gató és szomorú nótákat énekl ő  katonáknak látszanak, nyomorúsá-
gos embereknek, akiknek ez a gyilkos munka adatott egyetlen fog-
lalkozásul. 

Nem maga a harcos, hanem a harc a gonosz: ezt példázza A dög 

című , öregkori Sinkó-novella is. A személyi kultuszos id ők mindenre 
kész, magát a direktíváknak vakon alárendel ő  , ;dögjének" egész 
történeteb ől is kisejlik halványan, hogy alighanem ő  sem holmi 
eredendő  bűnös, „döggé" nyilván azok az id ők tették, amelyekben 
embernek, harcosnak, forradalmárnak maradni azonos volt a fel-
tétlen szófogadással, a kegyetlen, intoleráns, de társadalmilag á11í- 
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tólag hasznos tettek végrehajtásával. Azonban a tény, hagy ő  is 
egyféle áldozat, akárcsak azok a szerencsétlenek, akiket egykor ő  
kínzott meg rendületlen „forradalmi" kegyetlenséggel — ez az igaz-
ság teljes tragikumában egy diszkrét írói tollvonással, egyetlen me-
tafora révén válik egészen is nyilvánvalóvá: az id őközben lefoko-
zott, mellőzött, félretett „dögöt" felkeresi egykori, azóta már „reha-
bilitált" áldozata, a rettenetesen meghurcolt és megalázott Tamás 
Antal, a zenész, s az író a b űnös és áldozat találkozását a „dög" 
sivár, „csupasz bárkára" emlékeztet ő  szabijában egy látszólag ba-
nális és funkciótlan, de lényegileg csöppet se köznapi és nagyon is 
mélyértelmű  képpel kétoldalúan tragikus helyzetté teszi: „itt, ezen 
a csupasz bárkán, ahol majdnem úgy festenek ők ketten, mintha 
egyformán volnának hajótöröttek ..." 

„Az éhes ember nem jó ember, de nem is rossz emiber, hanem 
elsődlegesen — éhes. Az éhségnek oly mértékben kiszolgáltatott 
áldozata, hogy morális kvalitásai indiferensek"' — fogalmazza meg 
az idős Sinkó tömény kepletességgel a mindennemű  metafizikai 
Morált relatívvá tev ő , a normatív-etikai dogmákat sutbavagó meg-
győződését, azt a meggy őződést, amely, mint láttuk, élete legkül őnb 
időszakaiban írott prózájában is jelen van, érzékletesen testet ölt. 
Sinkó, az etikus ember nem egy dogmatikus normatív etikával 
szemlélődik prózavilágában, hanem az etikus fantázia költ ői — sin-
kói értelemben költői, ,azaz a dolgok, sémák, fantomok személytelen 
világát, a látszatok, konvenciók, ideologiák kemény kérgét felper-
zselő  — fénycsóvájával világítva, mely mindent áthat, beragyog. En-
nek köszönve tudja Sinkó a prózájában az embertelen külszín alól 
mindig kiemelni az emberit, korának, világának embertelen valósá-
gához hozzáképzelni és képzeltetni a meggyötört, eltorzított, emberi 
mivoltaból lépten-nyomon kivetk őztetett embernek a lehet őségeit. 
A lehetőségeket, melynek nehézkes, akadozó, meg-megtorpanó rea-
lizálódásáért nem magát az embert kárhoztatja, hanem azokat a tár-
sadalmi, politikai, szociális létfeltételeket, melyek a normatív etikák 
szerint az „enkölcstelenségeket" létrehozzák, tartósítják és reprodu-
kálják. 

Már az ifjú Sinkó is —legkorábbi prózái ezt bizonyítják — ren-
delkezik az etikus fantáziának e mindent besugárzó, átvilágító ha-
talmával, s ez teszi érthet ővé, többek között, hogy miért lett olyan 
korán és olyan szenvedélyes „nietzscheánus". A fiatal, szinte még 
kamasz-poéta, akinek Ady Endréhez hasonlóan Nietzsche sem „iro-
dalmat" jelentett, hanem az önmagára ismerés, a szellemi önismere* 
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médiumát, a korán kialakult etikai alkatával könnyen megfogad-
hatta Zarathustrának a „bírákhoz" intézett tanácsát: „Mondjátok 
'ellenségnek', de ne mondjátok 'gonosztev őnek', mondjátok 'beteg-
nek', de ne 'gazembernek': mondjátok 'bolondnak', de ne 'b űnös-
nek'...." Azonban az ifjú Sinkó ugyanakkor alaposan megszívlel-
hette a tanítványokhoz intézett zarathustrai intelmet is, ti. nem 
maradt meg örök tanítványnak, hanem az önmagában, mentalutá-
sában felismert „nuetzscheánuzmus" mellett kifejlesztette a maga 
„ellen-nietzscheánuzmusát" is, amely mint láttuk, prózájában oly-
képp nyilvánul meg, hogy Sinkó igenis toleráns tud maradni, kö-
vetkezetesen tolerans a zarathustrai arisztokratizmussal megvetett 
„apró nép", a „fölöslegesek", „férgések" és „rohadtak", az ún. kis, 
jelentéktelen emberek és ún. banális sajátságaik, az „apró eré-
nyek", "apró okosságok", „porszemtekintetek" és „hangyadibdábok" 
iránt. Közismert Sinkának az a valóságg,al szenvedéllyé vált szük-
séglete, hogy demítuzálja a „történelmi nagysággá" emelt bálvanyo-
kat (pl. a ,>nagy Sztálint"), s hagy antimítikus néz őpontról szemlélje 
a ténylegesen kúemleked ő  politikai és művészi egyénuségekеt is (Le-
nint, Tutбt, Goethét, Beethovent stb.) Azonban e közismert szükség-
lete mögött kissé elsikkad az a másuk, ti. a „kis, szürke ember" és 
„banális" élete demusztufukálásának a szükséglete. Pedig a szervesen, 
az egész lényét .meghatározó etikus fantáziának köszönve: alkatilag 
sajátjává lett protagorászu meggy őződésnek, hogy az ember a mér-
téke minden dolgoknak — logikus következménye, hogy Sunkó nem-
csak a „nagyokról" vagy ténylegesen  is  nagyokról, de a kusszerű-
ség, banalitás, hétköznapiság látszatával befedett „szürke" ember-
ről is szenvedélyesen le-le .kapja a társadalmi maszkot, melyet vi-
selni kényszerül, azonban nem valami „isteni", nem valami Abszolút 
Kritériumbбl, hanem csakis és mindig a mitizálatlan-emberu mérté-
kéből, magából az emberuből kiindulva. 

Sinkó etikus képzelete úgy rekonstruálja a talajszintiben és 
trivuálisban az emberségest, hagy eközben nem válik a kisszer űség 
és otrombaság védelmezójévé, s ugyanígy, .a szoc+uális, politikai és 
osztálykorlátok között eltorzult emberr ől is úgy hámozza le mind-
azt, ami torz, hagy ezzel nem lesz a történelmileg retrográdnak az 
apologétája. Amikor például az Optimisták Bátuja úgy véli, hogy a 
fiatal, féllábbal még gyerek ellenforradalmárok, a ludovukások is 
voltaképpen és bizonyos szempontból ugyanolyan áldozatok, mint 
azok a forradalmárok, akiket a sikertelen ellenforradalmi lázadás 
idején ők öltek meg, akkor nem valami zavaros és reakciós politi - 
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kai nézetnek áldoz, hanem egy kifinomult, emberséges, a véres jelen 
valóságától messzire el őrefutott erkölcsi szenzibilitásról tesz tanú-
ságot, egy erkölcsi fogékonyságról, mely nem az osztályellenség po-
litikai felmentését célozza, hanem csupán azt az emberséges meg-
győződést juttatja érvényre, hogy az ember nem vonható be semmi-
féle normatív etika elmarasztaló ítéletei alá, mert emberileg —
legalábbis potenciálisan — többet ér, mint amit osztálykorlátai kö-
zött, társadalmi determináltságában felmutathat. 

A sinkói ember, bármilyen torz társadalmi maszkot is visel, 
potenciálisan többé vagy kevésbé mindig ember, mindig magába 
rejt egy immanens emberséget, amely nem, vagy csak részben ké-
pes áttörni az embertelen maszkot. Ezért a legkifejezettebben ne-
gatív hősei is, mint láttuk, mindig csak feltételesen negatívak, jel-
lemük csak viszonylagosan embertelen s vétségeik leginkább tra-
gikus vétségek: amolyan bűntelen bűnösök, vagy legalábbis kevésbé 
rosszak, mint amilyennek életűk, cselekvésük fényében látszanak. 

Ilyen vonatkozásban a sinkói emberszemlélet szembeötl ően rokon 
a krlež,aival. Mint ahogy Krleža kétségkívül legsötétebb, emberi 
mivoltából leginkább kivetk őzött alakja, a Bankett Blitvában Baru-
tanški ezredese sem született démon, hanem egy utálatos, vérengz ő  
fráter, aki nem holmi passzióból tirannuskodik, hanem társadalmi 
posztjához híven, s aki ezen a poszton nemcsak korlátlan hatalmú 
kényúr, hanem paradox mádon maga is rabja ugyanannak a blitvai 
Apokabipszisnek, amelynek éppen ő  az elsőszámú lovasa —úgy a 
sinkói próza legkegyetlenebb emberei is .az illet ő  társadalmi közeg 
determináltjai; alakjuk fölött állandóan ott kísért az írói sugallat, 
hogy a világban, ahol ezeknek a nyomorultaknak élni adatott, a „len-
ti" és a „fönti", a hatalmas és a sanyargatott végs ő  fokon egyazon 
embertelen sors, egyazon történelem el ő tti idő  kiszolgáltatottja. 

Jellegzetesen sinkói a gesztus, hogy a Moszkvai napló írója a 
sztálini csisztkák légkörében feljegyzi, intelemként az utókornak, 
azoknak, „,akik jönni fognak" — hogy ne tévesszék majd össze e 
mostani kor emberének uniformisát az eleven emberrel. Hogy ez 
az intelem nem a sztálini „szocializmust" szépítgetni akaró politi-
kusé, hagy bel ő le nem az ideológus szól, hanem az etikus ember 
fantáziája, mely nem ,,,szépíti", nem idealizálja a nyomorúságos 
embert és emberi nyomorúságot, csak éppen hozzáképzeli azt az 
emberségesebb lеhetőséget is, melynek megvalósulása az el ő törté-
nelemnél szerencsésebb időben lehetséges lenne — ezt ,a Moszkvai 
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napló előtt és után írt Sinkó-prózák mindennél ékese'bben bizo-
nyítják. 

Sinkó minden körülmények között, még akkor is, amikor lát-
szólag csak esztétizál vagy politizál, mindig megmarad etikusnak, 
de nem olyan értelemiben, hogy etikai elméletéket kovácsol szüntele-
nül, hanem etikus alkatával, egész egyéniségét meghatározó etikus 
képzeletével elevenen reagál élete médiumára. Az elméletekb ő l — az 
etükaiakból is — csak azok válnak igazán sajátjává, melyek ön-
magát, legbensóbb lényét revelálják. Amikor például az egyik utolsó 
nyilvános előadásán azt fejtegeti, hogy , ;maga a kapitalista is, aki-
nek az a társadalmi funkciója, hogy a termel ő  es~Jközök birtokában 
a megvásárolt munkaerőből hasznot, értéktöbbletet sajtoljon ki, em-
berként, emberi mivoltában elt űnik a társadalmi funkciója mögött", 
s hogy ilymódon „egy elvarázsolt világba kerülünk, ahol az eleven 
ember eldologiasodik, mert emberi viszonyok helyett a birtok-viszo-
nyok, az áru .az, ami uralkodik és mint valami mesebeli sárkány, 
elnyeli, láthatatlanná teszi az embert" 5  —, amikor az immár idős 
Sinkó ezt fejtegeti, akkor látszólag nem tesz mást, mint elméletet al-
kot, s méghozzá nem is túlságasan eredetien. Hisz terminológiában és 
tartalmilag is nyilvánvalóan Marxot követi, s többek között A filo-
zófia nyomora közismert metaforájára asszociáltat, hogy nem az 
uralkodó az, aki megkaparintotta s a maga pecsétj!ével ellatta a 
pénzként forgalomba kerül ő  aranyakat és ezüstöket, hanem ellen-
kezőleg, azok kaparintották meg az uralkodót s ,arra kényszerítet-
ték, hogy pecsétjével lássa el és szentesítse őket... S mégis, a 1 t-
szattal ellentétben Sinkó mást is tesz itt, nemcsak Marxot interpre-
tál: saját legbens ő , egész életén átvonuló meggy őződésének ad elmé-
leti köntösű  kifejezést. Annak a meggy őződésenek, amelyet nem 
megtanult, szorgalmasan elsajátított elméletek éltetnek. Nem az em-
ber eredend ő  jó-voltába vetett erazmusi hit „eltanulass" például, 
sem a descartes-i minden él ővel való szolidarizálás „megszívlelése", 
s nem is a Marxéknál többször is fel-felbukkanó, a fentihez hason-
lóan az uralkodó osztály képvisel őivel szemben is toleráns osztály-
elméleti tételek „elsajátítása" magyarázza ezt a meggy őződést, ha-
nem az alkati humanizmus, melynek az etikus fantázia az egyetlen 
tényleges, embert és m űvet egyaránt és folyamatosan hatalmában 
tartó ura. 
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Ez az alkati humaniciirus a legközvetlenebbül meghatározza 
Sinkó alkotói módszerét: akit etikus fantáziája ismételten arra kény-
szerít, hogy az emberr ől lefejtse a társadalmi korózlót, s hogy ily-
módon a külszín, a jelenség kérge alá hatolva rekonstruálja az em-
berben az emberit — az nem lehet más, csak realista. 

Ha a naturalista az az ember, aki a láthatatlanná vált, elsze-
mélytelenedett, fantomatikussá lett embernek, a valóságos él ő  em-
berinek a keresése közben általában a biológiai p őreségnek mint az 
ember utolsó menedékének a feltárásánál állapodik meg, akkor 
Sinkó kimondottan anti-naturalista írói alkat. Az inkognitóba szo-
rított, a társadalmi létfeltételekkel elfedett emberit keresi ő  is, de 
e keresés alkotói eredménye őnála sohasem a pőrén maradt bioló-
giai. ember, hanem az animális maszk alatt teng ődő , a nem-emberi 
társadalmi viszonyokkal eltorzított ember-ember. A naturalista pró-
zához hasonlóan az övé is lemeztelenít, demisztifikál — ahogy 
A tőke írója mondaná —, a dolgok fantazm,agorik.us  formáját fel-
vevő  emberi viszonyokat demisztifikálja, azonban e m űveletnek a 
végeredménye őnála sohasem az ember „tisztán emberi" biológiai 
léte, „eredendő  természetessége", hanem mindig és csakis a látha-
tatlanná vált szociális jellegű  humanitása. Ha Dosztojevszkij realiz-
musa „végső  soron a lélek legmélyén létez ő  erőket és erényeket 
juttatja diadalra — a bűnök, a ziláltságok, a moháságok és önzések 
alatt mégis épen, sértetlenül maradt humánumot, mint az emberlét 
végső  lényegét "6  —, akkor Sinkó prózája a morális elem központi-
ságán és az etikus fantázia szerepén túl a módszerben is némi rokon-
ságot mutat a dosztojevszkiji prózával, amennyiben az emberlét végs ő  
lényegét szintén a humánumban, s nem a biologizmusban fedezi fel. 

A sinkó módszer a mélyrehatolas módszere, realizmusa fel-
tárja a társadalmi létfeltételekkel eltakart emberit, a küls ő  lét vi-
szonyaival eltorzított emberre visszaképzeli és képzelteti az ember-
ségest, s ennélfogva nem  •más, mint szakadatlan humanizáló folya-
mat. E módszer végső  határa az ember szocialitasának a határa. 
Legkorabbi, a huszas évek elején írt prózája is azt bizonyítja, hogy 
az emberszemléletet illet ően Sinkó egy vonatkozásban marxista volt 
akkor is — amikor egyébként kriszti .nus volt, ti. A politikai gazda-
ságtan bírálatához írott bevezet ő  azon tétele, hogy az ember olyan 
„zoon politikon", aki izolálódni sem képes másként, mint társadal-
milag, csakis a társadalomban, ez a marxi tétel a fiatalkori Sinkó- 
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prózának éppúgy immanens sajátsága, mint krisztianizmusának fel-
számolása közben és .az azután írott m űveinek. Mint a Tizennégy 
nap önéletrajzi fogantatású Bollert 1VLihályánál, az ifjú és id ős Sin-
kónál is egyaránt jelen van és végérvényes a meggy őződés, hogy 
az ember soha olyan mélypontra nem juthat, amely túl van minden 
társadalmi összeszöv ődöttségen. Prózaszerepl ői életében ennek a 
meggyőződésnek köszönve kap oly nagy jelent őséget az ellenáll-
hatatlan csábítású, a legkövetkezetesebb apolitikusi programokkal 
is sikeresen megküzdő , vonzáskörébe az embert afféle mágneses 
erőként berántó politika. Sinkót az ember csak addig foglalkoztatja, 
ameddig szaciális-, s nem fiziológiai-, főként pedig nem pszichopa-
tologikus alkat. Ennek a határnak szigorú, következetes betartása 
eredményezi prózájának állandó melegségét, humánus kisugárzását 
— de ugyanakkor ez szabja meg korlátait is, ez teszi lehetetlenné, 
hogy az ember társadalmisága alá, az ösztönök és tudatalattik biro-
dalmába hatolva megszólalt,assa azokat az emberen-onnani, aszociá-
lis és irracionális tartalmakat is, .melyeket épp az ő  korának ma 
már klasszikussá vált modern prózája szólaltatott meg. 

Sinkóra is illene a lenini Gorkij-bírálat: az irodalomban jó 
realista, az emberek iránti viszonyában azonban romantikus, hisz 
nála mindeniki a történelem áldozata ... Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy ez a romanticizmus Sinkónál is csak az emberi magatartásra 
vonatkoztatható, ti. az  ő  korában kialakult és a szocrealizmussal le-
j "aratott „irodalmi" romantika igen távol áll t ő le. 

A Moszkvai napló írója egy alkalommal feljegyzi bíráló észre-
vételét, hogy a hivatalos szovjet irodalomból kirekesztették az em-
ber ,;intim, ellentmondásos, irracionális, evilági és alvilági, egyszó-
val: az ember fájdalmas, antibukolikus valóságát." A sinkói élet szép 
paradoxonai közül való, s ,humanizáló realizmusának gy őzelmét je-
lenti a tény, hogy amikor ő  igyekszik kifejezni ezt az antibukoli-
kus, irracionális és alvilági emberi valóságot, akkor írói fényszóróját 
ő  sem a ténylegesen alvilágira és irracionálisra irányítja, hanem az 
„alvilági", az ösztönélet fölött és a társadalmi külszín alatt elterülő , 
dramatikus ellentétekkel és ellentmondásokkal terhes antibukolikus 
zónára. Erre, de sohasem a szocrealizmus idealizált emberére. Sinkó 
nem tagadja le az emberr ől a szennyet, a nyamorúságot, az ataviz-
must, ő  nem „lakkoz": ahogy például „negatív" h őseiben felfedi az 
inkognitóba szorított emberit, úgy a munkásszerepl őkben és kom-
munista forradalmárokban is felmutatja az eldurvultat, a személy-
telenül közkatonásat, a sablonosat, a hurrá-optimizmust és a fana- 
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tizmust. Sinkó nem idealizál, csupán azt teszi, hogy a teljes valósá-
gában, szépítés nélkül láttatott külszín alól felvillantja szerepl ői-
ben a lehetőségeket is, amelyeket a nem-élet elfolytott, megnyomo-
ríto'tt, nem ,engedett megvalósulni. Prózaalakjai fölött mindig ott 
kísért az Aron szerelmében megfogalmazott felismerés, hogy egy és 
ugyanazon emberről nem egy, s nem is két, hanem „harminckét" 
életrajzot is lehetne írni, olyan életrajzakat, melyek arról szólná-
nak, ami az ember lehetett volna és nem volt, vagyis a meg nem 
történt életét foglalnák magukba, azt, amit elmulasztott, „ami fak-
tummá nem vált, s ha vált volna, éppoly jellemz ő  lett volna rá, 
mint az élet, amelyet de facto élt." 

Ennek az antibukolikus, se nem szocrealista, se nem naturalista 
prózának, e humanizáló realizmusnak — mint egyébként Sinkó egész 
életművének is —legszembetűnőbb sajátsága az önéletrajzi-lírúkusi 
jelleg. Ez a lírizmus azonban, természetesen, nem holmi „m űfaj-
szimpátiából", nem abból következik, hogy Sinkó minden más ki-
fejezési formával szemben épp a vallo:másosat „kedveli"; ellenke-
zőleg, lírizmusában lényeges, egész egyéniségére visszaható alkati 
sajátság, életérzés és világnézet jut ,kifejezésre. 

Sinkó „önéletrajzú ember", de nem csupán abban az egyoldalú, 
hianyos értele!mben, ahogy e fogalmat Szerb Antal értelmezi:' a 
mélységes tisztelet önmagával ,szemben és ennek megfelel ően a sze-
retet feltétlen megkövetelése a világgal szemben" csak egyik eleme 
a sinkói önéletrajziságnak. Mentalitása másik, ett ől elválaszthatat-
lan sajátsága a feltétlen odaadás, önfeledt viszontszeretés készsége, 
mely a bizalomteljes feltárulkozásban nyilvánul meg s amelyet a 
„ megkövetelt" szeretet helyett kínál fel, mintegy „cserébe". 

Az önmagában, egyéniségében korán felismert „nietzscheániz-
mus" őszinteség-programja szól az Optimisták Sinkó-В  .tijából, ami-
kor azt hirdeti, hogy minden életnek nyitott könyvn еk kell lennie, 
mert csak a nyílt élet bátor és tiszta. Sinkó els ő  verseskötete, az 
Éjszakák és hajnalok tanúsága szerint a kamasz-poéta leger őtelje-
sebb vers-indítási motívuma a „sz űk börtönöm: a Magam" felisme-
rése volt. Nem csupán „verselni" s a körülrajongott Ady Endrét 
„utánozni" ,akaró kamasz, hanem az individualitása börtönét sz űk-
nek érző  ifjú-amber írta az Еjszakákat, egy fiatalember, akit ke-
csegtet a mindenkori individualisták titkos reménye, hogy a meg-
nyilatkozással, ön-odaadással szolidáris emberi médiumot teremthet 
magának. S hogy ez a remény az ifjú, közösségért sóvárgó indivi-
dualistát cserbenhagyta, mi sem bizonyítja jobban annál, hogy a 
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közösség-teremtés ,szellemi kísérlete után gyakorlati, cselekv ő  kí-
sérlethez folyamodik: beáll az egyetemes kollektivitást hirdet ők 
„szent Sakaságába", vers helyett tettel kísérli meg szétrombolni a 
, ;szűk börtönöm: a Magam" falait. Ezek az előzmények magyarázzák 
a forradalmasodó f ővárosba sietett, az emberi életet „nyitott könyv-
nek" hirdető  Sinkó-Biti eszelősen-szép lóstatását az emberek után, 
s ezek teszik érthet ővé a forradalom idején elhatalmasodó amiatti 
hiányát is, hogy az emberek továbbra is élik a maguk kett ős életét, 
egyrészt az intim, zárt, ,körülhatárolt, másrészt pedig a „nyilvános", 
,;hivatalos" életet. Hogy .az individualitások börtönei a forradalom 
ellenére sem törtek fel, hogy az Ady megénekelte ,;minden külön 
pokol" „meghalása" nem következett be a forradalommal sem, ez 
nyilvánvalóan hozzájárult a messianisztikus forradalmi remények-
tő l lobogó Sinkó-Biti kiégéséhez és so гból való kiállásához. Nem 
lehet véletlen ugyanis, hogy a kecskeméti városparancsnakságról le-
mondó, , ;disszidáló" Bábi Jóska Pest felé tartva a vonaton épp arra a 
helyre bukkan г  . a Bibliatan, ahol Jézus a kútnál az óriási értelmi 
különbség ellenére is oly biztos mozdulattal nyitja meg magát a 
samáriai asszonynak, ,s hogy e gesztus Bátiban a nyíltság, a feltét-
len feltárulkozás, másokba-oldódás nyilvánvalóan kielégítetlen nosz-
talgiáját lobbantja fel: „Ha van egyáltalán valami isteni, akkor ez 
a nyíltság .az, ez a semmivel vissza nem riasztható, következmények 
miatt nem aggódó kitárulkozás, ez, mely feltétele minden egyesü-
lés misztér гiumának, s mely több minden misztériumnál." 

A kitárulkozás ,mint amásokba-oldódás .misztériumának el őfel-
tétele: ez a kielégületlen individualizmus, ez az olthatatlan, egész 
életműveét megülő  alkati közösségszomj, s nem holmi „műfaj-szim-
pátia" magyarázza Sinkónál a lirizmus egyeduralmát. Az ifjú Marx 
hitvallása, hogy minden egyes, mások iránti viszonyulásnak a tény-
leges individualitás egy meghatározott megnyilatkozásának kellene 
lenni, s hogy a szeretet szeretetre, a bizalmat bizalomra csak akkor 
lehet felváltani, ha az embert mint embert, világhoz való viszonyát 
pedig mint emberi viszonyt feltételezzük$ — ez a látszólag absztrakt-
filozáfikus igény — belemagyarázás nélkül állítható — Sinkó alap-
vető, alkati igényei közé tartozik. Prózaszerepl őinél elementáris 
szükséglet a tényleges individualitás feltárása és másokkal-megosz-
tása, a feltarulkozó bizalom bizalomra cserélése. Bármilyen nehéz-
kesek, durvák, a küls ő  életfeltételekkel és a vállalt szerep által 
bármennyire is eltorzítottak e szerepl ők, mihelyt vallani kezdenek, 
a másokba-oldódás misztériumának fénye ragyogja be őket, egy- 
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szerre meglágyulnak, emberies emberré válnak, mint pl. Kovács 
elvtárs a Tizennégy napban vagy Áron az Áron szerelmében. Létkér-
déseik afféle „ford'átott egzisztencializmusban" nyilvánulnak meg, ti. 
a pokol: az emberek képletét ők a pokol: az emberek hiánya, a 
másokba-oldódás lehetetlensége képletére váltják .át. „A titok a Po-
kol. Attól szenvedtem, hogy van egy megoszthatatlan külön ügyem" 
— vallja Áron az „emigráns magyar írónak", s az a magaalkotta 
„chassid legenda", melyet néki ezzel az élménnyel kapcsolatban 
elmond, ennek az , ;emigráns magyar írónak", Sinkó Ervinnek egyik 
legszebb vallomását képezi lényének elementáris igényér ő l, a teljes 
odaadás és teljes viszont-odaadás szükségletér ől, „önéletrajziságá-
nak" e két, szervesen összetartozó vonatkozásáról: „Akinek életed-
ben nem adtad magad egészen oda, de úgy, hogy titoknak egy csöpp 
titkod se maradt, akit életedben nem kaptál meg egészen, de úgy, 
hogy semmi se maradt benne titok, arra inem fog a túlvilágon ráis-
merni a lelked. Eltakarja, ha csak gombostűfej nagyságú titok is, 
ott áthatolhatatlan órias felh ő . Felhő  mellett felhő , elmentek 
egymás mellett. Az egész örökkévalóságban mindig egyedül ma-
radsz, mint ahogy egyedül voltál a halál pillanatában, lelkek mi-
riádjai közt ismeretlenül és ismerős nélkül, magadban. S ez és ilyen 
a pokol." 

Sinkó alkotói lírizmusa azonban nemcsak a kollektivitásért 
sóvárgó, ösztönösen feloldásra tör ő  individualizmusnak a kérdése, 
hanem egyúttal és ettől elválaszthatatlanul né тd szándékoltságé, 
programszerűségé is. 1938-ban írja Sirnkó Malraux lírizmusa kap-
csán, hogy „nála a művészet nem egy önmagától való elkalandozás 
az objektív világba, hanem az objektív világnak az ő  szubjektivi-
tásába való beolvasztása. Élet ёs mű  nála egyek, mert az ő  útja ön-
magához a küls ő  világon keresztül vezet", s Malraux ennélfogva az 
az ember, „aki noha, vagy ha úgy tetszik: mert metafizikailag halá-
losan magányos, testvéri közösségben akar élni és halni". 9  A mal-
raux-i lírizmusnak e világnézeti jellemzésével Snkó a saját líriz-
musának lényeges vonatkozását is meghatározza. Az itt felsejlett 
gondolat — a lírizmus magatartásban megnyilvánuló világnézet —
teljesebb megfogalmazást majd A véres mítoszban nyer, ahol Sinkó, 
önjellemzésként is, hangsúlyozottan világnézet megnyilvánulását 
látja a Bankett írójának azon eljárásában, hogy a ,politikai téma 
mellett a titkolt fájdalmaknak és fájdalmas titkoknak egész orkesz-
terét szólaltatja meg: „Ebben az eljárási mádban világnézet jut ki-
fejezésre, a költőé, aki (...) nem hogy nem szigeteli el magát kosa 
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emberi közösségét ől, hanem a maga szemelyes kérdéseit mint a kö-
zösség sorskérdéseinek részét, közös sorskérdés egyéni változatát, a 
közösség sorsától elválaszthatatlan sorsként éli át." 

Sinkó lírizmusa egy vonatkozásban különösképpen is világné-
zeti kérdés: számára a líra az antimitikus viszonyulás eszköze, „a 
dolgok, sémák, fantomok személytelen zárt világán" való áttörés 
alkotói módja. „Rokona a költő i szónak minden olyan szó, melyet 
valami gyökerekig megrendít ő  élmény, a fájdalom, az öröm, a vágy 
teljessége szakít fel az egyébként konvencióknak alávetett ember-
ben. Az élet olyan pillanataiban, melyekben az adott helyzetnél 
fogva vagy valamely végzetes bens ő  konfliktus következtében az 
ember az élet valóságára fokozott, féket tép ő  intenzitással reagál, 
az ember nem lesz ugyan költ ővé, de ha dadogva is, ugyanazt te-
szi, amit a költ ő"' ° — szélesíti ki Simkó a lírizmus fogalomkörét a 
„műfaji" kereteket széttörve, a „stilisztikákat" túlhaladva, s be-
vonva e körbe az ember minden elementaris, „féket tép ő" életmeg-
nyilvánulását, az élet-poézis, pánpoézis témájára variál. 

Attörés a dolgok, sémák, fantomok személytelen zárt világán, 
vagyis a személytelen konvenciók hatalma alól kitörő  ember felfo-
kozott intenzitású reagálása az életvalóságra: íme a sinkói értelem-
ben vett lírizmus, lírikus magatartás alapvet ő  ismérve. A költészet 
— részletezi Sinkó elírizmus-koncepcióját a Beszélgetések a Láto-
gatómmal című  vallomásos esszéjében —, az élt és írott költészet 
mindaz, ami „megszabadítja az embert mindattól, ami pusztán me-
ohanikus és automatikus, ami nem élet. az  életben. Közeg, mely 
közvetlenerintkezést teremt az ember és a konvencióktól, törvé-
nyektől, szabályoktól és önön gyávaságunktól eltakart valóság kö-
zött (...) a gondtalan emberi merészség kitörése a halál, az élette-
len próza, a hamis valóság börtönéb ől." Ezzel szemben a „próza" 
— természetesen szintén nem ;stilisztikai" értelemben véve —
mindaz, ami nem „meglepő  felfedezések finoman csörgedez ő  for-
rása", ami „forradalommá hidegült kép", „intézménnyé ésszer űsített 
mámor", „élettelen konvenció", „unalmat lehel ő  frázis" a „rutin és 
a godolattalanság száz fajtája". A Beszélgetések programszerű  ki-
tétele tehát — „Ellene vagyok a prózának" — nem műfajilag ér-
tendő ; a „próza" elvetése Sinkónál jelkepes, a konvenciók, frázi-
sok, rutinosságok elvetését jelenti életben és irodalomban egyaránt, 
a ,;költészet", a „líra" abszolutizálása pedig az ember írott vagy 
íratlan, de mindenképpen „diadalmas lázadását" dioséri, s ilyen 
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értelemben jelent nála a lírizmus egyúttal magatartásban meg-
nyilvánuló világnézeti kérdést is. 

Ez a kettős fogantatású — alkati-életérzésbeli és рrograrnszerű-
világnézeti — lírizmus Sinkó egész életm űvén átvonuló görcsös ön-
kifejezési vágyban, sietős, lázas önmeghatározó szándékban, a to-
tális vallomás felfokozott áhítatában jut kifejezésre. S ezt az állandó 
szükségletet képező  lírizmust a leglehetetlenebb külső  körülmények 
ellenére ismételten érvényre is juttatja; afféle Mídász-borbélyként, 
aki nem bírván titkával, hallgatáság híjján a földnek suttogja el, 
Sinkó a lírikusi megnyilatkozást legkevésbé sem 2gényl ő  körülmé-
nyek között is rendületlen daccal rója a napvilágra maga sem tudja 
mikor számítható szubjektív feljegyzéseit, naplóit, verseinek töme-
gét — meg a szintén lírikus, dk tetekre rúgó szépprózáját. 

Sinkó eredendően lírikus, aki a széppróza területén is akkor 
van igazán otthon, ha ;nem akar más, csak lírikus lenni. Az objek-
tív, ábrázoló próza nyilvánvalóan nem konveniál neki, s az alkotó-
egyéniségét meghatározó lírikusság szinte törvényszer ű  szigorral áll 
bosszút, mihelyt Sinkó a számára idegen kifejezésmáddal kísérletezik: 
amikor az ún. ábrázoló .próza epikus sodrásán ringatja magát, akkor 
ő  is „prózát", a szemlélt realitást rutinosan legalizáló, konvencio-
nális prózát ír, tolla alatt az epikus madarú fabula csakugyan „pró-
za", sinkói értelemben vett „próza" marad s nem válik , ;diadalmas 
lázadássá". Többek között ezért lett amolyan standard, giccsmen-
tes próza — de csak ez — a fiatalkari, a .Nyugatban megjelent 
Sorsok és Tenyerek és öklök, meg az Aegidius útra kelése és más 
történetek nem egy novellája is, azok, amelyekben a tárgyilagosan 
megfigyelt szociális téma „ábrázolása", s nem pedig lírikusi kifeje-
zése van jelen. Holott Sirnkónak, a lírikus moralistának a széppró-
zában nyilvánvalóan csak egyetlen téma és egyetlen kifejezésmód 
konveniál: az önéletrajzi vonatkozású pszichikai-morális téma és az 
azt kifejező, közvetlen vagy áttételesebb, burkolatlanul els őszemé-
lyű  vagy parabolisztikus konfesszió, de csakis konfesszió. Mert le-
het például a témája kimondottan önéletrajzi fogantatású is, mint 
számos „standard" navellájaban, azonban ha ehhez objektív-ábrá-
zoló, s nem lírikusi-kifejező  szándékkal nyúl, akkor nem képes 
többre, csak szolid középszerre, a maga-értelmezte „prózára". 
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III 

Az antibukolikus sinkói prózának a lírizmus mellett szembe-
ötlő  sajátsága a dokumentarizmus és a lágy, tolerans komikum is. 

Sinkónak a prózában egyféle Arany János-i „époszi hitelre" van 
szüksége, szilárd fogódzókra, hiteles konkrétumokra, amelyekre az-
tán inkább tudatos, mint ösztönös eljárással ráépíti, rászerkeszti pró-
zavilágát. Személyes élmény, ténylegesen megtörtént esemény, 
napló, olvasónapló, újságkivágások, levelek — nemcsak a már kö-
zölt művek, hanem a zágrábi JAZU Irodalom- és Színháztörténeti 
Intézetében őrzött Sinkó-hagyaték is arról tanúskodik, hogy egész 
prózaírói — ső t jórészt drámaírói és esszéista — opusa is az „epikus 
hitel" legkülönfélébb pilléreire épül. Reformácáó-tanulmányok és 
Friedrich Spee von Langenfeld páter mint az Aegidius-regény „mo-
dellje"; Az út című , 1920-ban írt önéletrajzi krónika mint az Opti-

misták későbbi „nyersanyaga"; jegyzetelés, f őleg magyarországi la-
pokból, a moszkvai Komakadémia könyvtárában és ~ ,1lizennégy nap 
vagy egy meg nem írt regény története" címen részletes, gondos 
dokumentáció a Sallai-Fürst regényhez; a Moszkvai napló autenti-
kus (a rágalmazó legendá.tól eltérően: nem „utólag írt", „kitalált") 
anyaga az Egy regény regényében; a Moszkvai- és a Drvari napló 
keletkezése között vezetett jegyzetfüzet önéletrajzi konfliktusa mint 
az Áron szerelme címszereplőjének alapvető  emberi morális prob-
lémája; a Drvari napló valóságos, élő  szereplői „irodalmi" szerepben 
a háború alatt írt, jobbára töredékes prózákban; A jó feleség c. 

novellának az Érzelmek iskolájából kölcsönvett s eredetien variált 
alapötlete — a sinkói dokumentarizmusnak, „époszi hitelre" való tá-
maszkodásnak megannyi .bizonyítéka. 

Ez a dokumentarizmus azonban nem a Sinkó-korabeli irodalmi 
iskolák egyikének, nem a „Neue Sachlichkeit" valamiféle „hatásá-
nak" az eredménye, hanem írói alkatnak és ett ől elválaszthatatlanul 
némi világnézeti szándékoltságnak a megnyilvánulása. 

„Az érzékelhet ő  valóság az én számomra egyszer űen mindig 
minden csodás történetnél izgatóbb és csodával és rejtéllyel telí-
tettebb volt. Mindig úgy éreztem, hogy a legnehezebb a valóságot 
utolérni, és a maga kivételes, mindig kivételes egyéni valóságában 
megörökíteni. Utolérni és megörökíteni egy „közönséges" konflis-
lovat vagy a kocsisát; egy közönséges szobát, melynek kívülr ől csak 
a kiv_lágított vagy sötét ablakát látom és alatta magamat; M. neve-
tését vagy az embert, aki az utcán megállít, mert tüzet kér t őlem, 
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és csak egy percre, s csak alig ér keze a kezemhez, aztán minden 
időkre eltűnik abban az ismeretlenben, melyb ő l egy szempillantásra 
felbukkant" — vallja Sinkó az Egy regény regényében,l г  s e vallo-
más nemcsak azé az emberé, akinek „született' individualizmusából 
következően a Mások, a más-életek misztériumával semmi sem ér 
fel, s aki etikus fantáziájával a „közönségesben", „banáli5ban", „hét-
köznapiban" is mindig rekonstruálni tudja a poézist, s éppen ezért 
a világ „prózai" dolgai között semmi olyat se talál, amihez képes 
volna „prózaian", a maga-értelmezte prózaisággal viszonyulni. Neon 
csupán annak az embernek a vallomása ez, aki mindig üde, mindig 
eleven pánpoézisként éli az életet — hanem azé is, aki ha százszor 
is akarna, akkor se volna képes „csodás történetaktit" kitalálni, te-
remteni, a maga és mások gyönyörűségére mintegy a semmibő l 
létrehozni, mert írói alkatának nem az esztétikai, hanem az etikai 
képzelet az elsódleges meghatározója. Prózája ezt meggy őzően bizo-
nyítj a. 

Az alakformálásnál és jellemabrázolásnál Sinkót nem annyira 
a szépírói alkotófantázia világokat teremt ő s a jellemek pazar sok-
színűségével benépesít ő  képessége vezérli, hanem mindenekel őtt er-
kölcsi szenzibilitása, illetve annak aktivizáló, azonosulásra készte.t ő  
erőforrása, az etikus fantázia. Ez a fantázia Sinkónál a legnagyobb 
mértékben produktív: gazdag invencióval teremt morális-immorális 
személyeket, erkölcsi helyzeteket, dilemmákat és konfliktusokat, s 
ahogy a Tizennégy nap írószerepl ője vallja, „egy emberbő l kettő t, 
háromból meg egyet" alkot.'= 

Az Egy regény regénye tanúságaként már a gyerek-Sinkó is 
etikuskкnt viszonyul az irodalomhoz, ti. neki „a puszta képzelet 
kombinációi, fantasztikus utazások, egzotikumok, Jules Verne, Monte 
Chirsto vagy még kés őbb H. G. Wells (...) nem .imponáltak"; őrá 
a szó úgy, s csakis úgy hatott, mintha varázsereje volna, s ő  nyom- 
ban, mint egy kinyílt kapun át, a szón keresztül „belement" egy 
történetbe, amelynek maga volt a h őse vagy áldozata. „Ez a képes- 
ségem megmaradt: a stigmatizáció tüneményét minden csoda nélkül, 
tapasztalatból meg tudom érteni, mert ha leírok például valami testi 
szenvedést, magam is intenzíven, a belebetegedésig, testileg átélem." 

Az etikus fantáziának a hatalma, mely birtokosát felfokozott 
intenzitású azonosulásra, együttérzésre, „stigmatizációra" kénysze- 
ríti alkotás közben is: ez magyarázza a tényt, hogy Sinkó legsikere- 
sebben megformált prózaszerepl ői kivétel nélkül etikus emberek, ki- 
sebb-nagyobb mértékben pozitív vagy negatív moralitású lények, 
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akiknek küls ő  dinamizmusa a kompozícióban másodlagos szerepet 
kap, szeanben a bels ő  cselekményességgel, a moralitás szférájában 
zajló „mozgásokkal". Sinkó prózájának külvilága is eléggé esemény-
dús, de esztétikai funkciója őnála nem annyira a küls ő , hanem in-
kább a belső , etikai mozgalmasságnak van: a szerepl ők etikai konf-
liktusai, erkölcsi problémákkal és magatartás-kérdésekkel való nyílt 
vagy inkognitóban történ ő  vívódása ragadja magával az olvasót, ez 
aktivizálja esztétikai-etikai szenzibilitását, ez kényszeríti „stigmati-
zációra" vagy erkölcsi revoltálásra.' 3  

Az etikus képzelet teremt ő  ereje, a tisztán-esztétikai, „kitaláló", 
a szem gyönyörködtetését szolgáló képzelet helyett pedig a repro-
duktív, a dokumentumok „époszi hitelére" támaszkodó képzelet: 
ezek alkotjak együttesen .a prózaíró Sinkó alkotókellékét. S hogy 
ezek közül az el őbbi a lényegesebb, hatékonyabb, az prózájában egé-
szen nyilvánvaló. Azonban az utóbbinak is van esztétikai jelent ő-
sége, amennyiben működése a megtörténtség, ténylegesség, a jó 
értelemben vett irodalmiatiianság benyomását kelti az olvasóban. 
Hogy az Optimisták jelenete, amelyben a Tanácsköztársaság veze-
tői Lenin szikratáviratát jegyzik, szinte szóról-szóra megtalálható 
Lengyel József riportázs-regényében, mint hiteles dokumentum, ame-
lyet a magyar emigránsoknak az egyik Lenin-emlékünnepélyen be-
szélt el egy szem- és fültianú, s hogy ugyanez a dokumentum-m ű  
megörökíti az Optimisták Danijának, ti. Cserni Józsefnek, a Lenin-
fiúk parancsnokának legendáris, lobogó vörös sálját is, vagy hogy 
ugyanennek a Cserni József-Daninak a históriáját — Eszterházi 
gróf a szabadonbocsátása pillanatában kezet nyújt neki, s ő, a 
félelmetes-szigorú vörös- őr hirtelen támadó zavarában összeütí a 
bokáját — az Optimistáknak ezt a szinte naturalisztikus h ű5éggel 
megörökített jelenetét Károlyi Mihály az Egy regény regénye tanú-
sága szerint nem Sinkó regényéb ől ismerte meg, hanem maga gráf 
Eszterházi mesélte el neki, vagy az a tény, hogy a Tizennégy nap 
szocdem képvisel őjének, Klamun Mártonnak az alakja sem pusz-
tán a képzelet szülöttje, hanem egy valóságos prototípusa van, az a 
Peyer Károly, akiről Sinkónak Vágó Béla mesélte el Moszkvában 
azt a Tizen іiégy napba is bekerülő  részletet, hogy ellenzéki-szociál-
demokrata, korrumpálatlan id őszakában vasbottal és kalapáccsal 
rontott neki a munkások ellen kivezényelt rend őröknek — mind-
ezek a tények nem pusztán „irodalomtörténeti kuriózumok", me-
lyekhez hasonlót az irodalomtörténészek böngész ő  típusa garmadá-
val találhat Sinkó életművében, hanem esztétekailag is releváns tar- 
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tozékai a ainkói prózának: a krónikása ténytisztelet, amely e pél-
dákban megnyilvánul, az életszer űség, a történelmi és emberi hi-
telesség varázsával vonja be prózáját. Amikor nem akar mese-
mondó, hanem csakis krónikás, dokumentumokra alapozó, a „tad-
tusi elemmel" bőségesen élő  elbeszélő  lenni, akkor Sinkó erőteljes, 
életes prózát ír; deskripciói is ott a legjobbak, paradox módon ott 
van legnagyobb, legszuggesztívebb irodalmi, művészi erejük, ahol 
már=már riportszerűek. 

Az etikus fantázia szerepbeli fölénye az esztétikai — reproduk-
tívval szemben sokszor egyenetlenséget szül prózájában: a „bels ő " 
és „külső" világ megjelenítése között sokszor nyilvánvaló a szint-
különbség. Sinkónak legtöbbször „nem megy" a küls ő  epika, a rész-
letező  leírás, környezetrajz stb., s ilyen szempontból, mellesleg 
szólva, igaza volt az Optimisták egyik moszkvaii recenzensének. Pró-
zájában az „objektív valóság" sokszor osak puszta dekórumnak t ű-
nik, mintha csak körítése volna a szerepl ők etikumának. Ellentét-
ben pl. Krležaval, az egyféleképp szintén lírikus prózaíróval, Sinkó-
nál a társadalmi=történelmi valóság nem jelenik meg ugyanakkora 
alkotói intenzitással, mint a szerepl ők pszichikai-morális mikrokoz-
mosza. Következésképp Sinkó mindenekel ő tt az individuális lét szel-
lemi problematikájának, s nem a társadalmi-történelmi realitásnak 
az epikusa. 14  Amikor ő  is „valóságábrázoló" epikus akar lenni —
mint a már említett kisregényeiben és navelláiban —, akkor ké-
pességein alulii prózát ír. Epikájának másik gyönge pillanata pedig 
az, amikor a belső  moralizmust, a szerepl őkben erő teljesen működő  
etikumot a külső  moralizmus váltja fel, vagyis amikor az egészében 
etikus ember s elsősorban az etikus fantáziájával teremt ő  alkotó 
helyett a bölcselkedő-moralizálgató, „a hitszónak, az értelmiségi 
prédikátor" jelenik meg, akinek mondatai valóban „elnehezülnek, 
ellottyadnak, sorakoznak a megfontolt, bölcs, mindenttudó feleletek, 
melyek teljesen eltakarják, láthatatlanná teszik az eleven, véres, 
örökké kíváncsi költ ői ].cérdések villanásait. " 1 '' 

A sinkói alkotófantázia etikus-teremt ő  és esztétikai — repro-
duktív kett ős égén kívül, illetve attól elválaszthatatlanul némi 
szándékoltság is közrejátszik abban, hogy irodalomszemléletében és 
prózaírói gyakorlatában is oly nagy szerepe van a dokumentumnak, 
a „tacitusi elemnek". „Az író ma elszigetelt ember, és minden pilla-
natban megtámadhatja a kétség, hogy szociálisan jogosult-e, amit 
csinál, illetve nem csinál. (...) Én is hiszem, hogy minden ember-
nek megvan a maga fatális posztja, melyen ki kell tartania. A 
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enyém az írás és minden, ami ezzel együtt jár: az egyébként való 
hasznavehstetlenség, ,a szubjektivitas, a magányosság és a kívülr ől 
nevetséges szituáció: egy emberiség neveben feleselni és küzdeni 
Istennel anélkül, hogy az emberiségt ől erre legcsekélyebb megbízást 
is kaptam volna" — jegyzi be Sinkó 1926-ban a naplójába, 16  s e 
szenvedélyes hangban könnyű  ráismerni a gyakorlati, „véres" forra-
dalmisággal nemreg szakító emberre, aki m, g harcban van új pozí-
ciójával, de végül is feloldó elhatározásra jut: .a cselekv ő  létezés he-
lyett az írói, a „ténylegest ől" semmivel sem méltatlanabb alkotói 
tett az ő  ,,fatális posztja", azon kell kitartania. E kétféle tett közötti 
kapcsolatot Sinkó többek között a dokumentarizmus, a „herodotosi" 
epikum révén igyekszik fenntartani, illetve pozitív, gyakorlati fele-
letet adni a kérdésre, hogy „szaciálisan jogosult-e, amit csinál, illetve 
nem csinál" — ti. az , hogy a gyakorlati forradalmárság ismételt 
vállalása helyett „csak" ír. Megörökíteni, dokumentálni az életet és 
nem-életet, amelyért és amely ellen egykor valóságos fegyvert 
emelt: ez a közvetlenül ki nem mondott. szándék is nyilván közre-
játszik abban, hogy Sinkó egész életében, s nemcsak a prózaban, 
már-már Karl Krausra emlékeztet ő  szenvedélyességgel dokumentál. 

Mint ahogy a dokumentarizmusa sem „irodalmi probléma", 
holmi „korízlés" kérdése, úgy prózájának másik szembeötl ő  jegye, a 
lágy, emberséges komikum se „stiláris" sajátság, hanem az alkotó-
ember, az alkati humanista és humanizáló realista sajátsága. 

Sinkó meghatározása szerint a tragikumhoz hasonlóan a komi-
kum is „az emberi öntudatnak azt a hatalmást tükrözi, mellyel az 
ember szemlélő'i minőségben vagy szenvedélyes állásfoglalásával 
szembe tudja helyezni a maga emberi mértékét a tények, követel-
mények és kényszerek mechanikus világával. " 17  Ez a meghatározás, 
mint esztétikai kategóriái általában, többet képvisel puszta objektív, 
személytelen definíciónál; a maga írói gyakorlatából levont induk-
ció ez, a komikum sinkói jellegének kiemelése: a komikum nem az 
emberrel, hanem „•a tények, követelmények és kényszerek mecha-
nikus világával" helyezkedik szembe... 

A sinkói 'komikumban érvényre jutó emberi mérték sohasem 
a normatív etikák .követel őző , intoleráns, kíméletlenül ítélkez ő  mér-
téke. Mindegy, hogy prózájában kire alkalmazza komikumban testet 
öltő  emberi mértékét — a garázdálkodó, kegyetlen, s a halálba maga 
is az „áldozat" trgikomikus tudatával távozó fehérterroristára 
(András gazda), a „világ" rosszaságain békesen elcsámcsogó mora-
lista filiszterre (Godo f réd úr), a foglyokat módszeres kegyetlenseg- 
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gel kínzó s „ mártírnak" mégis öm гnagát tartó börtön őrre, valamint 
az ő t, s nem pedig a megkínzottakat szánó feleségére (A jó feleség), 
a forradalom zivatarában is kispolgári ábrándjaival 'bíbel ődő  pin-
cérre, vagy a grófi ruhában és grófi ágyban, tragikomikus küls ősé-
gek köxt haldokló öreg proletárra (Optimisták), vagy pedig az egyéb-
ként annyira nem szívlelt szocdemekre (Optimisták, Tizennégy nap) 
—, Sinkóból sohasem az acsarkodó szatirikus szól, hanem az alkati 
humanista és humanizáló realista. Komikumának megnyilvánulási 
eszköze sohasem a szarkazmus, ,hanem csakis a finom, lágy, ember-
séges irónia, amely a szerepl őire nem vet sötét árnyékot, ellenkez ő-
leg, ezúttal is külszínt átjáró, a látszatot áttör ő  fénnyel sugározza 
be őket. Komikumának kritikaiele nem magára az emberre, ha-
nem az embertelen helyzetekre, körülményekre és viszonyokra irá-
nyul, nem az embertelen emberrel, hanem á hozzá nem méltó élettel 
szemben teremt távolságot, kritikai distanciát. A fehérterrorista 
András gazda halálát fest ő  jelenet ironikus árnyaltságába ezért 
vegyül némi tragikus szín is, az írói meggyőződést sejtetve: bár-
mennyire fura is e kíméletlen fehérterrorista „áldozat" — tudata, a 
maga módján, a saját szemszögéből nézve csakugyan áldozat, ti. a 
hivatalos, uniformisos fehérterroristák áldozata. ,S Godorfréd úr 
„humanizmusa" mögött is ezért sejlik fel a társadalmi háttér, amely 
e képmutató „humanizmust" létrehozta és élteti, s a „jó feleség" 
történetének már-már groteszk zárójelenetében is ezért kísért a su-
gallat, hogy ezeknek az embereknek a világában a börtön őr is egy-
féle fogoly, életének, kenyérkeresési módjának, nyomorult kis 
„funkciójának" a foglya. Az esetlen, együgy ű  kis nyárspolgár-prolit, 
az Optimisták Eisingerét ugyancsak ezért lengi be valami toleráns 
báj, az alakját önmagából, s nem a mindenható іtélőbíró posztjáról 
figyelő  írói szemlélet, s a Kozma György halálát ábrázoló jelenet-
ben is ezért lesz maga a helyzet a groteszk, a tragikomikus, s nem 
pedig a halálába — az átnyomorgott élet után — egy elkeseredett, 
dacos pózzal, a végre elért jólét küls ő  :kellékével távozó hadirokkant 
proletár, mint ahogy Sinkó következetesen távol tartott, diszkréten 
elutasított szocdem-szerepl őiben is ezért lesz az irónia els ődleges 
tárgya a reformerked ő  — taktizálgató politikai maszlag, s nem maga 
a munkásem'ber, aki ennek bedő l. 

Bármilyen társadalmi környezetb ől, a politikai hierarchia bár- 
melyik lépcsőfokáról való is, a sinkói próza ironikus fény "eben az 
ember sohasem kuporog megszégyenítetten, megalázottan, szánal- 

~ . mas megvetettségben. Sinkótól alkatilag, etikai szenzibilitásán .1 
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fogva rendkívül távol áll a komikum swifti vállfaja, amelyr ől egy 
alkalommal maga is írt, ,többek között .azt állmtva róla, hogy inspirá-
cióit abból a keresztény felfogásból meríti, hogy az ember ereden-
dően bűnös, képtelen a jóra, testi mivoltában alantas és megve-
tendő . A swifti komikummal szemben, melynek fényében az ember 
úgy fest, mint „gyógyíthatatlanul bűnbe esett, méltatlanná vált kre-
atúra", akit minél nagyobb leleménnyel meg kell szégyeníteni, ki 
kell csúfolni „nemcsak esztelen társadalmi intézményei, háborúi, 
vérengzései, gonosztettei tömege miatt, hanem (...) egyszer űen a 
puszta ember volta miatt" is 18  — e szenvedélyesen elvetett swifti 
szatírával szemben a Sinkói komikum inkább Dosztojevszkij „naiv 
és gyanútlan mosolyára" asszociáltat, arra a komikumban testet 
öltő  emberségre, amely „sohasem képes rideg, szenvtelen távolságot 
teremteni maga és h őséi között — szomorú szeretet, bíráló szána-
lom, irgalmas gyengédség f űzi mindig hozzájuk." 19  Azonban még 
Dosztojevszkij sem mindig következetes önmagával szemben, tole-
ráns magatartása ellen néha még ő  is vét. Ivan Karamazov keser ű-
ségéből — „néha az ember „vadállati" kegyetlenségér ől beszélnek, 
de ez szörnyen sértő  és igazságtalan a vadállatok irant: a vadállat 
sohasem tud olyan kegyetlen lenni, mint az ember, olyan m űvé-
szien, olyan kifinomultan kegyetlen" —, ebb ől a cinizmussal határos 
szarkazmusból például semmiképpen sem a naiv és gyanútlan mo-
soly embere szól, hanem a moralista Dosztojevszkij, aki néha épp a 
moralizmus, az abszolút mértékkel mér ő  metafizikai Morál áldoza-
taként kerül a swifti pozíció közelébe. 

Sinkó komikuma viszont csakugyan következetesen azon a ha-
táron belül marad, amelyet a krležai szatíráról szólva ő  húzott meg, 
a Bankett szatíráját — s tudva vagy ösztönösen, saját komikumát 
is precízen jellemezve: „A Bankett Blitvában szatírája nem egy 
metafizikai morál mértékével méri az embert, nem követelésekkel; 
melyeknek nagysága mellett az ember féregszer űen kicsinynek és 
visszataszítónak tűnik fel (...) Nem az embernek, hanem az emberi 
életnek és feltételeinek a szatírája, nem az ember ellen fordul, nem 
az ember felett, hanem az ember nevében bíráskodik." г0  

A kritika, mely az ember helyett az „emberi", nem-embersé-
ges életre és feltételeire irányul: ez a sinkói komikumnak, a nyílt 
gúny vagy szarkazmus helyett következetesen a lágy, tompított iró-
niában megjelenő  humornak a belső  lényege. S nem is lehet más, 
hisz Sinkó szakadatlanul kitartott — az etikus fantáziája uralta 
humanizmusánál fogva: ki kellett tartania az Optimistákban képle- 
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Lesen megfogalmazott ifjúkori meggy őződésénél, hogy nem a börtö-
nöket és börtönőröket kell gyűlölni, mert a társadalom a börtön, 
rajta múlik, hogy vannak rabok és olyan emberek, akik ragaszkod-
nak is hozzá, hagy legyenek rabok, mert abból élnek, hogy azok 
léteznek... 

Iv 

Sinkó antibukolikus ember- és életszemlélete prózaszerepl őinek 
paradoxonokkal terhes bels ő  életében közvetlenül is kifejezésre jut 
— az Ez minden c. kisnovellának és az Áron szerelmének a fősze-
replője például maga a megtestesült ellentmondásosság —, azonban 
prózájában az ember-lét paradoxális volta inkább közvetve, legf ő-
képp pedig a kompozícióban nyilvánul meg. 

A sinkói próza mindenek előtt a belső  történések világát tárja 
fel, s e világ dinamizmusát kiszámíthatatlan impulzusok sokasága 
irányítja, akárcsak Dosztojevszkij prózájában. 21  Azonban e Doszto-
jevszkij-vonatkozás magyarázatát, mint az eddigiekét is, az „iro-
dalmi hatáson" kívül kell keresni: a kiszámíthatatlan, a véletlen-
szerű  hasonló szerepe e két — min őségileg természetesen lényegesen 
különböző- prózában az életszemléletek rokonságán alapszik, azon a 
felismerésen, hogy a valószer űtlenségek világában az egyedi életet, 
a személyes szándékokat és tetteket is a személytelen, fantomatikus 
véletlenek irányítják. 22  

Humanizáló realizmusának bels ő  logikájaból következ ően Sinkó-
nál a véletlenek, a kiszámíthatatlan fordulatok és paradoxonok nem 
a Gide-i action gratuite elvében, hanem az ember társadalmi hely-
zetéről, a társadalmi valószerűtlenné-válásról kialakult meggyőző-
désben fogannak. A szenvedélyesen vallott permanens meggy őző-
dése, hogy az ember sohasem válhat ki oly mértékben a társadalmi 
létez sből, hagy köztük minden kötelék megszakadna, meggátolja 
Sinkót abban, hagy prózája kompozíciójában a véletleneknek, para-
doxonoknak és abszurditá oknak irracionális és misztikus látszatot 
kölcsönözzön. 

A kompozíció mint különösképpen fontos tartalmi, a mű  jelen-
tésére erőteljesen visszaható elem az Optimistáknak, s nem egy el-
beszélésének is sajátja, központi jelentőségét azonban a méltatlanul 
mellőzött, egy kissé az Optimisták árnyékába vesz ő  Tizennégy nap-
ban kap, ahol a társadalomrajz, a harmincas évek Magyarországá- 
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nak írói feltárasa épp a véletlenekben, paradoxonokban és abszur-
ditásokban bővelkedő  kompozíció révén valósul meg leginkább. 

E regény szerepl őit, noha meghatározott társadalmi relaciókon 
mozognak '.s 'legtöbbjük közvetlenül is részt vesz a társadalmi harc-
ban, legtöbbször el őre láthatatlan fordulatok hozzák viszonyba, léte-
zésüket paradoxálas helyzetek jellemzik s nagy mértékben véletlen-
szerűségеk határozzák meg. 23  Az ifjú Sági György például a vélet-
lennek köszönheti a mozgalomban a rangemelést, Kend Gábor, a 
besúgó meg épp .abban a pillanatban fut össze Kardos Pállal, a 
Vörös Villamos szerkeszt őjével, amikor véglegessé válik elhatáro-
zása, hogy beárulja őt, Klamm András pedig, az apolitikus képvi-
selő-csemete éppen gyorsaság-rekordot akar felállítani kerékpárjan, 
amikor a nővérke újruhájáért rohanva ügynökökbe ütközik — s 
így válik politikailag „gyanússá" ... A helyzetek paradoxóna sok-
szor a tragikomikumig fo'kozádik: Az id ős Sági Györgyhöz, a .moz-
galmon kívül álló cipészhez például beállít a politikai rend őrség két 
ügynöke s közli vele, hogy most majd „részletesen, alaposan" min-
denről elfognak „diskurálni" — mire ő  gyanútlan naivitással, figyel-
meztetően közbeszól: „Nem szokásom beszélgetni"... Az árulóvá lett 
Mayer Hanzi pedig, anélkül, hogy ezt tudná, az ő  elagyabugyálására 
kész ifjú mőzgalmiak csapdája felé tart — s közben önfeledt, áhí-
tatos elégedettséggel dalfikázik: O Suzanna, o Suzanna, ist das Leben 
dóch so schön .. . 

A téves látszat, mint a valószer űtlenné vált élet „realitása": a 
láthatatlanokra épül ő  kompozíció folyamatosan is ezt az ítéletet hir-
deti a regényben, de van néhány különösen szép jelenet, ahol a 
kompozíciónak e tartalmi jelent ősége hatványozottan is kidomboro-
dik. A rendszer például már sietősen készül Sallaiék likvidálására, 
amikor a pesti színészn ők egy csoportja meglátogatja Klamm kép-
visélőurat elpanaszolja a színész-problémákat. A „fitos orrú szub-
rett" például kijélenti: „Ezt az egész nagy lármát a státárium miatt 
fentről azért csinálják, hogy eltereljék a figyelmet a merénylet-
ről, amit ellenünk (ti. a színészek ellen!) agyaltak 'ki. Manőver az 
egész, és direktatlátszó" ... S a drámai színészn ő  is, aki „szép láb-
szárairól és gazdag bankar barátjáról volt híres", hasonlóan értel-
mezi a politikai pillanatot: „Akasztófa rémképét rajzolják a hori-
zontra, mindenki csak odanéz, nagy a szenzáció, s közben háboríta-
tatlanul fosztanak ki bennünket... Ki fog most a m űvészettel tö-
rődni?" E paradox helyzet jelentésgazdagsága nem önmagában van, 
hanem a kompozícióból ered. Annak a távlatábál, ami e jelenet el őtt 
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a regényben már megtörtént, s méginkább annak a perspektívájá-
ból, ami ezután fog történni: e jelenet er őteljes, maró v"adat kép-
visel a látszat-világ ellen, ahol a legvalóságosabb, a „valóságban" 
már gondosan előkészített tragédia puszta lehet ősége is valószerűt-
lennek tűnik fel, vagyis ahol a ténylegesen valós válik irreálissá, 
s ami való]aban fikció („merénylet” a színészek ellen), az látszik 
reálisnak. 

A társadalom, melyben a regény szerepl ői mozognak, a káprá-
zattá torzult realitások és a realitásként szerepl ő  káprázatok világa, 
ahol az ember az embernek mer ő  félreértés, a dialógus, a nem-én 
másokkal megosztása kivételes ritkaság, szemben az egymás mellett 
érintetlenül tovasuhanó monológokkal, mint a „társadalmi érint-
kezés" legfőbb formájával. Az emberi párbeszéd, a szóértés lehe-
tetlenségét különösen szépen példázza az a jelenet, amikor Bollert 
Mihály, a regénybeli regényíró művészléte központi kérdésével vias-
kodva megkérdi a mozgalomban is tevékenyked ő  takarítón ő t — aki-
nek a nosztalgikus művész-célt, a „publikumot" kellene jelképeznie 
— hogy „Mondja, Mayerné, maga mit gondol, érdemes-e leírni, 
hogy például én miket gondolok, érzek", a kérdezett pedig, mintha-
csak egy másik planétáról szólna, egykedv űen válaszol: „Biztosan 
megtalálja a számítását, mert különben nem tenné, Bollert úr" .. . 

A véletlenek, paradoxális félreértések és abszurditások ember-
telen világának indirekt, főként a kompozícióval történ ő  jellemzése 
közben felsejlik a regényben a lukianosi-erazmusi theatrum mundi 
víziója. „Akár olümposzi istenek seregének, akár egyetlen, de annál 
hatalmasabb Rendez őnek tulajdoníttatik a mindenkori színjáték le-
folyása, az emberek, a szerepl ők egyéni sorsa és cselekedetei mint 
tőlük független, nekik kiosztott, az egész színjáték kompozíciójá-
ból következő  szerep rémlik fel, s a szerep eljátsz.ása után a maszk-
kal együtt a szerepl ő  is eltűnik a színrő l, ahol nem a maga akaratá-
ból jelent meg, és ahonnan nem a maga akaratából és a maga kí-
vánságainak megfelel ően merül vissza a semmibe, melyb ől egy szem-
pillantásnyi életidőre felbukkant" —határozza meg Sinkó a Ban-
kett kapcsán24  ugyanazt az -életszemléletet —amelyr ől egyéni vál-
tozatban másfél évtizeddel elóbb, s nyilván nem vélétlenül: épp a 
Bankett keletkezésének idején, Európa rohamos fasizálódásának évei-
ben ő  is tanúságot tett már a Tizennégy napban. Mert szerepekkel 
teli e regény látszat-világa: ember az emberr ől, fia az apjáról, csa-
ládtag a családtagról, „élettárs" arról a másik emberr ől, akivel egy 
fedél alatt él, sohasem tudhatja, hogy jelenleg miféle szerepet ját- 
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szik, s hogy ennek megfelően hogyan kell hozzá igazodni. Klamm 
András cellájába például, ,ahová a rekorddöntési kí érlet, vagyis 
egy paradoxálas véletlen folytán került, apja egykori harcostársának 
kitűnően megjátszott szerepében dobnak be — egy közönséges spic-
lit, Teréz pedig, aki olyan sajátosan értelmezte Bollert Mihály jól 
megtalált „számítását", a férjével összet űző , s ezért hazapakoló asz-
szony szerepét játsza meg zseniálisan s a tulajdon szülei el őtt —
miközben batyujában a továbbítandó röpiratok sokaságát rejte-
geti... S a szerepek tulajdonosai mögött mindig feldereng, kisebb-
nagyobb titokzatossággal, a háttérben maradt rendez ő  is: a minisz-
térium, a titkos rend őrség, az illegális kommunista párt. A háttér 
titokzatos félhomálya valósággal kísértetiessé válik, amikor a részeg 
báró, a minisztériumi fogdmeg egy őszinteségi rohamában avval a 
Klammnak elböfögött információjával világítja meg, hogy a bör-
tönbe, vagyis a forradalmi szerepbe véletlenül becsöppent ifjú 
Klammnak az ügyében az ő  miniszter-f őnöke telefonált a rendőr-
ségre. E közlés fényében nemcsak az ifjú Klamm, de a fiatal akti-
‚nista-csoport minden egyes tagja is szánalmas, szerencsétlen szere-
pet játszó figurának t űnik fel, akire anélkül, hogy tudná, szemreb-
banél nél'kül, nem lanyhuló figyelemmel szegez ődik a nagy Rendező , 
a Hatalom mindent látó s minden pillanatban lecsapni kész tekin-
tete... A regény mintha csak Erazmust illusztrálná: „Nos, m-i más 
az emberi élet, mint egy ,nagy iszindarab, melyben mindenki ön-
magától elütő  álarcot borít magára és úgy járkál és játsza a válasz-
tott szerepet, amíg a nagy színigazgató le nem szólítja a színr ől".`-' 5  
Azonban itt, a részeg báró jelenetében is kit űnik, hogy Sinkó az 
erazmusi életszemléletnek egy sajátos módozatát képviseli. Mert a 
minisztériumi fogdmeg közlésének távlatából az ifjú aktivisták 
ugyan valóban szánalmas, kiszolgáltatott, bármely pillanatban köny-
nyen lebukó szerepl őknek látszanak — azonban őket nem a sejtel-
mes „nagy színigazgató", nem a misztikus Fátum, titokzatos Sors, 
nem-evilági Elrendeltség irányítja, követi, ellen őrzi, hanem egy 
reális fátum, egy társadalmi sors, egy politikai determináció — a 
mindenható, de nagyon is evilági intézményben, a részeg báró mi-
niszteriumában megtestesülve. S a regény fináléja is — az ifjú moz-
galmiak a Sallaiék kivégzése után még lehetetlenebbé vált körül-
mények aközt 'is készül ődnek az újabb tettekre —szintén arról ta-
núskodik; hogy a theatrum mundi sinkói víziójában a szereplők 
szembeszállnak determináltságukkal, társadalmi elrendeltségükkel, 
maguk is beleszólnak a kiosztott szerepbe s nem lehet őket csak úgy 

28 



Az etikus ember realizmusa 
	

93 

egyszerűen „leszólítani" a színről... Magatartásukban tehát az 
erazmusi helyett inkább a marxi képlet, ti. A filozófia nyomora 

tézise jut kifejezésre, hogy az emberek szerepl ői, de egyúttal alko-
tói is saját történekei drámájuknak. 

A téma minden és semmi, hangoztatta Sinkó következetesen, 
s az ő  prózája is meggyőzően bizonyítja: a anódszer is az. Mert 
amint ez talán a Tizennégy nap esetében a legnyilvánvalóbb, Sinkó 
a hagyományos realizmussal is tud releváns tartalmakat közölni, 
„anakronisztikus" eszközökkel élve is képes a korszerű  lét egzisz-
tenciális problémáiról szólni. A realista epika módszere és temati-
kája nincs kimerítve ma sem, hisz nem a téma és nem a módszer, 
hanem az alkotóember ;  aki mindkettő t a maga szolgálatába fogja, 
individualitása kivetítésének eszközeként kezeli — ez teszi élet-
képessé a realista prózát ma is, amikor a téma, a módszer és a 
technika terén az epika messze a sinkói el őtt jár. Sinkó prózájá-
nak autentikus darabjai, azok, melyek megörökítenek valamit ab-
ból a fenoménből, amit egy szükségképpeni absztrakcióval alkati 
humanizmusnak és humanizáló realizmusnak neveztünk, ezért tud-
nak, ezért képesek sikeresen dacolni az id ővel. Ma éppúgy mint 

holnap s holnapután. 

JEGYZETEK 

Sinkó Ervin: Szocializmus, kultúra és etika, Új Symposion, 1965/4. 

Sinkó Ervin: Byron — Apsurd života i smrti (Sudbonosna pisma, L) 

Tolsztoj levele Fetnek, 1865. május 16. 
Szocializmus, kultúra és etika 
uo. 
Sőtér István: A Karamazov-testvérekr ől (F. M. Dosztojevszkij: A Ka-
ramazov testvérek, Bpest, 1959.) 

Szerb Antal: Dosztojevszkij és Tolsztoj (A világirodalom története) 

K. Marx: Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. god. Trebi rukopis. 
Novae. (K. Marx—F. Engels: Rani radovi) 
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André Malraux új regénye. Korunk, 1938/4. 

Sorsdöntő  levelek 
E vallomás hitelességéről mindennél meggyőzőbben tanúskodik a 

tény, hogy élményét a tüzet kér ő  emberrel a Porte de Vanves c. no-

vellájában időtállóan megörökítette. 
Sinkó egyik levele („Forrás", 1965/1.) arról tanúskodik, hogy e jel-

legzetes realista teremt őaktus szülötte az Optimisták Blaha elvtársa 

is, akit kizárólag „m űvészeti okok hívták életre", s a regényb ől, va-

lamint Az út c. krónikából tudjuk, milyen okokról van szó: hogy 

morális konfliktusa, mely a kecskeméti városparancsnoksága idején 

hatalmasodik el rajta, művészileg hitelesebb legyen, Sinkó a maga 

kettős-énjéből, cselekvő  és lírikus-forradalmári önmagából teremtett 

két embert, Báti Jóskát és Blaha elvtársat. 

Az etikus fantáziának e kö гponti, az esztétikainál tevékenyebb sze-

repe magyarázza azt a jelenséget ,is, hogy Sinkónak a leggazdagabb 

alkotóterületen, az ess тéisztikában a kommentár a fő-műfaja: bele-

élő, „stigmatiizációs" képessége itt talál igazi szerepre, s nem az ob-

jektív-tudományos tanulmányban és irodaiomtörténetben. 

Ezért nem tudnék egyezni Méliusz József kiváló, elemz ő-emlékező  
esszéjenek (Sinkó Ervint ő l búcsúzva ... Híd, 1968/3.) azon részeivel, 

melyek Sinkó Monarchia-élményének fontosságát hangsúlyozzák. 

Sinkó csakugyan maradandó dokumentumot állított a korabeli értel-

miség társadalmi, etikai, gondolati útkeresésének, de ez inkább az 

örök-individualistának, a „csodálatos kirándulónak" a dokumentu-

ma, s nem a monarchiabeli értelmiségié. A Manarchiának, vagyis a 

társadalmi-politikai ért.elemben vett valóságnak csak Krleža lírikus 

prózájában van igazán nagy alkotói jelent ősége, de Sinkónál semmi-

képp; némi sematizálassal szólva a szubjektív univerzum, az etikai 

rniknokozmosz lírikusa, Krleža pedig a totalitásé. 

Marijan Matković : Sinkó Ervin. Űj Sуmpoaion. 1968/44. 

Én, te,  6...  Új Symposion, 1968/33. 

Sarjdöntő  levelek 

A véres mítosz 

Sőtér István, id. tanulmány 

A véres rnítosz 

Sőtér István, id. tanulmány 

Sinkóra ilyen vonatkozásban inkább „hatott” — természetesen itt is 

csak a ráismerés, a személyes tartalom végleges felismerése értel-

mében — Kierkegaard (akir ől még az emigrációja kezdetén ismer-

tetőt írt) — és Marx: a kierkegaard-i tétel, hogy egyetlen remete 
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sem élt még olyan valószer űtlenül, mint amilyen valószerűtlen .a mai 
élet, SinkÓ egyik 1951-es tanulmányában (Borba protiv naturalizma 

iii strah od ljudskog) együtt jelenik meg Marxnak a kapitalizmus 
embere valószerűtlenségér ől szóló tezisével; Kierkegaard, állítja Sin-
kó, ,merőben más néz őpontról kiindulva, de ugyanahhoz a következ-
tetéshez jutott az emberinek a valószer űtlenné válását illet ően, mink 
Marx. 

Egy összevető  elemzés ilyen szempantból meglep ő  hasonlóságot mu-
tathatna ki A befejezetlen mondat és a Tizennégy nap között, de 
a „hatás" feltételezése itt különösen is képtelenség. Sinkó és Déry 
esetében is csupan az életszemléletek, a világlátások hasonlóságáról 

lehet szó, meg arról, hogy milyen szerepe van ebben a közös kor-

élménynek, a fasizmus minden addigi valószer űtlenséget meghaladó 
valöszex"őtlenségenek. Arról azonban aligha lehet szó, hogy Déry Ti-

bor A befejezetlen mondatban a „magas époszi példák" (Ungvári 

Tamás) ir "anti rokanszenvéb ől él oly szívesen a kompozícióban a „cso-

dás elemmel"; mint ahogy láttuk, a Tizennégy nap írója sem azért 

élt vele oly gyakran. 

A véres mítosz 

Rotterdami Erazmus: A Balgaság Dicsérete 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

CSÁKY S. PIROSKA 

SINKÓ ERVIN KÖNYVEI KÖZÖTT 

November végén .nagy könyиszállítmany érkezett az egyetemre: 
Siгkó Ervin hagyatéka, a Magyar Tanszék öröksége: az elhunyt 
tanszékvezető  könyvtára. A 42 csomagban rengeteg könyv, folyóirat, 
újság, katalógus és egyéb nyomtatott papír. Nehéz volt hozzáf иgni 
a könyvek kúcsoanagolásához, rendszerezéséhez, pedig a munka fo-
lyamán kitűnt milyen élvezetes ezek között a könyvek. között dol-
gomni, még ha fárasztó is. Belelapomrni egyikbe-4másikba. Itt-ott be-
jegyzések, aláhúzgálások. Ezernyi kérdés merül fel az emberben. Jó 
volna tudni mrit, mikor, miért-miért éppen azt a részt jelölte meg 
a könyv olvasója. A sok könyv ott hevier a polcokon még megszá-
nvoiatlanul. Mindössze .néhányról készült jegyzet: a szerz ő, szer-
kesztő  vagy kiadó ajánlá5.vа1 ellátott dedikált könyvekről. Ezek is 
sok,mindenröl elgondolkodtatnak. Beszédesek az évszámok, amiikor ad-
ták a könyvet (rengeteg utazás a 30-as években csak növeli az értékét 
azoknak a könyveknek, amelyek ezekb ől az évekből datálódnak), nem 
kevésbé érdekes az is kik adtáik a könyv іеt, s hogyan ajánlatták mű-
vüket az írótársnak, barátnak, a nagy tanítónak. Ezeket az ajánlá-
sokat gyűjtöttem össze, kihagyva a felsomolázbál a jugoszláviai írókat 
(beleértve a vajdasági magyar írókat is), mert ők közelebb vannak 
hozzánk térben és időben iás és nini akartam :b ővvten2 az amúgy is 
elég terjedelmes anyagot. Míndössz'e egyszer tértem el ett ől az elv-
tбl: Czakó Tibor esetében, aki már nagyon is a múlté, tehát nyu-
godtan idesorolható. 

A ,külföldi írókkal (a magyarországi, rornámi аú, em іgг  zns és a 
többi íróval) fenntartott kapcsolata híven tükrözi S.inkó közismert-
ségét főleg a háború utáni időben. Ezt tiilkrözik az ajánlások is, ame-
lyeket könyveiben olvashatunk. A közölt anyagot mélyebben nem 
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analizálom, az iхodіalomtörгténíszekre bízom: olvassák ki bel őle 
mindazt, ami kiolvasható .. . 

Az összegyűjtött a j іánlásdkаt szerzők- illetve az ajánló neve sze-
rint ábécé sorrendben közlöm. Nem valasztattam külön nyelvek sze-
rint sem a könyveket, mert legtöbb a magyar, de nem nsindonki 
ír magyarul. A külföldön élő  magyar írók gyakran jelentetnek meg 
könyvekеt іm Јѕ  nyelven, de magyarul dedikálták, van eset amikor a 
szerző  (feltételezhetően) magyar, idegen nyelven ír, úgy is dedikál. 
Ilyenkor — ha nyelvek szerinti felosztásról is lenne szó — el kellene 
dönteni hova soroljuk a művet oda-e amilyen nemzetiségű  az írója, 
amilyen nyelven íródott a könyv, vagy amilyen nyelven íródott az 
ajánlás. Ezért legegyszer űbb az ábécé sorrend. 

Az idegen ,nyelvű  dedikác гiát az eredeti nyelven közlöm, mellette 
zárójelben a fordítást. A szerz őkről, csak ha kevésbé ismert személy-
ről van szó akkor közlök adatot. Ha egy szerz őtől több könyvben is 
találtam ajánlást, akkor a :m űveket időrendi sorrendben sorolom: 
először a legrégibb művet, utána a napjaiimlkhoz közelebb es ő  dátum-
mal eilátattakat. Sajn оs nini minden beírás után van dátum, ez 
esetben .a mű  megjelenésének éve alapján prábáltam kikövetkeztetni 
az ajándekozás dátumát. 
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Aveline, Claude 1  négy könyvét ajándékozta Sinkóéknak. Háro-
lnon szerepel dátum (1950 szeptember), a negyediken csak az auto-
gram áll ajánlásként. Valószín űleg azonban mind a négyet egy-
szerre adta barátašnak. 

A mis amiss Šinko, que je sins si heureux 
d'avoir retrauvés daps leur nouvelle it réelle 
patrie Claude Avelin, sept. 50 (Sinkóéknak, 
barátaimnak, akiket örömmel láttam viszont 
új, valödi hazájukban Claude Avеl ne) 1 . 1  

Aux Šinko ce petit lívre qui fut clandestin 
Claude Aveline, sept. 50 1 . 2  

(Sdnkáéknak ezt a kis könyvet, amely való-
( ában egy kicsit Claude Aveline) 
Claude Avelinel. 3  

A mis amis Šinko, en souvenir de Dubrovnik 
it de Claude Aveline, sept. 50 1 . 4  

(Sinkóéknak , barátaimnak , hogy emlékezze-
nek Dubrоvnikra és Claude Aveline-ra) 

Barta Lajos: 	Sinkó Ervinnek elvtársi szíves üdvözlettel 
Barta Lajos 1. XII. 47 2 . 1  

Blake, Patricia3 : 

Cayrol, Jean4 : 

for Ervin Sinka with deep admiration Patri-
cia Blake May 1962 3 . 1  

Sinkó Ervinnelk mély nagyrabecsüléssel 
Patricia Blake 

Pour Ervin Sinko les Poémes de Ia nuirt et 
du brouillard venus des mille it une nui.ts 
des mile et un brouállards de Montparnasse 
vers l'Aube avec le salut trés fraternel de 
Jean Cayrol 31 . avril 19414 . 1  

Siinkó Ervinnek „Az éjszaka és köd verseit ", 
melyek ezeregy éjen és ezeregy ködön át 
születtek meg a Montparnasse-on Hajnaltájt 
testvéri üdvözlettel Jean Cayrol 

Csuka Zoltán: 	1) Sinkó Ervinnek, a régi őszinte barátsággal 
Csuka Zoltán (dátum nélkül) 5 . 1  

3 
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2) Sinkó Ervinnek, a hajdani jó baráitsággal: 
Csuka Zultán, Zagreb, 1958. III. 21 5 . 2  

Czakó Tibor: 	 Sinkó Ervinnek a Napló Almanachjában sze- 
replő  írátarsától tisztelet jeléül a szerz ő s.l 

Déry Tibor nevéhez egy érdekes adat fűződik. Sinkó :Ervin 1948- 
ban tiszteletpéldanyként postán kapj a a Befejezetlen mondat cím ű  
regényét. A könyvben megvan a szállítólevél amelyen ez áll: 

Tiszteletpéldány 2682 (sz.) Sinkó Ervin ré-
szére, Zagreb, Prilaz Jugoslovenska Armija 
9. 1 pld. Déry: Befejezetlen mondat c. köny-
ve. Atvettem postán, 1948. III. 16. 7 • 1  

A szerző  beírása egy másik könyvében: 
Sinkó Ervinnek és Micinek szeretettel, tisz-
telettel 
Déry Tibor, Budapest, 1965 január' 2  

Emmanuel, Pierre: 

Farago, Lucien: 

Fejtő  Ferenc: 

á Šinko homme de droiture, Pierre Emma-
nue181  
Sinkának, az igazság emberének 

á Mici  it Ervin Sinko affectueusement L. 
Faragо91  
Sinkó Micinek és Ervinnek szeréttel 
L. Farago 

Sinkó Ervinnek barátsággal küldöm e köny-
vet, .amely talán érdekelni fogja őt s kedves 
feleségét 
Fejtő  Ferenc 101  

Freymond, Jacques névjegyével küldte: 
Avec les compliments de Jacques 
Freymond11 . 1  

Tisztelettel J. Freymondtól 

Fried, Erich: 
	

1) Vim Aufenhalt in London Van E г~ch Fried 
196612 . 1  
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A londoni találkozás emlékére Erich Fried-től 
Für M und E Sinko — all Zyklen — (auch 
Spiegelungen, Berechnung, die  uh  weniger 
wig Vollstеndigkeits halter) Ihr Erich 12 . 2  

Simkó Ervinnek és Micфnek — miііden ciklus 
— (a tükrözés és számadás is, melyeket ke-
vésbé szeretek, a teljesség miatt) Erichjük 
Von Erich Fried 1966 12 . 3  

Erich Fried»4ől 1966 
Für Erwin und Mici Sinko- (Der „Anlauf") 
s. 185 (ist nicht .fur  eme  Formübung!) Ihr 
Erich Fried 12 . 4  

Sinkó Ervinnek és Micinek (az „Indulás ") 
185. old. (nemcsak formagyakorlat) Erich 
Fried-jük 

Gábor Andor: 13 	1) Sinkó Ervinnek szeretettel Gábor Andor 
47/VI/12 16. 1  

2) Gábor Andor Sinkó Ervinnek 1947/VI/12 13 • 2  

Gereblyés László: 	Sinkó Ervinnek szíves viszоnzásul, nagyra- 
becsüléssel: Gereblyés László, Bpest, 1964. 
IX. 14.1  

Gergely Sándor: 	Súвkó Ervinnek szeretettel Gergely Sándor, 
Belgrád, 1946. XI/18. 15 . 1  

Grimme, Adolf: Herrn Sinko in güter Erinnerung an unsere 
Begegenung Ad. Grinxme, Hamburg, August, 
1954 13 . 1  

Sinkó úrnak tаl јkozásunk szép emlékeként 
Ad. Grimme 

Hamon, Léo: a „La Yougoslavie Nouvelle it nous" cikk írója meleg 
szavakkal küldi .a cikkgyű jteményt barátjának: 

A Erwin Shnko qui m'a aidé á aimer son 
pays con me it aime le mien Léo H,amоn, 
27. X. 1951 17 • 1  

Sinkó Ervinnek, aki megszerettette velem a 

5 
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hazáját, mint ahogyan ő  szereti az enyémet 

Léo Haman 

Hevesi Gyula: 	Sinkó Ervinnek baráti emlékül, szeretettel 
Hevesi Gyula, Budapest, 1963. X. 27. 18 . 1  

Ignótus Pál: 	 vinkó Ervinnek és Micinek sok-sok szeretettel 
Ignótus Pál 1967 január 1 s• 1  

Illés Béla ugyan nem a legjelentősebb művét adta írátá.rsának 1947-
ben amikor Sinkóék Pesten jártak, ajánlása megbmtt baráti viszony-
ról tanúskodik: 

Micinek és Ervinnek szeretettel Illés Béla 
947. VI. 1320.1 

Illés Endre két könyvében van bejegyzés: 
Sinkó Ervinnek híve Illés Endre 1966 21 . 1  

Sinkó Ervinnek szerétetteQ Illés Endre 
196621 . 2  

Illyés Gyula: Első  kötetébe egy évvel a megjelenés után Fezt írja be: 
Sinkó Ervinnek őszinte nagyrabecsüléssel 
Illyés Gyula, Budapest, 1929 január 1022.1 

A később!i ajánlások sokkal közvеtlenebbék: 
Micinek, Ervinnek szeretettel GyulaS 2 2  

A 47-es találkezás felújítja a barátságot. I11yés Gyula két kötetet 
ajándékozza Sinkáéknak: 

Ervinnek, Micinek a régi szeretettel Illyés 
Gyula, 1947. VI. 1122.3 

Sinkó Ervinéknek szeretettel: Illyés Gyula 
1947. VI. 1122.4 

Jancsó Elemér: A romániai magyar irodalom művelőihez is baráti 
kapcsolat fűzi 5inkót. Jancsó Elemér, a romániai magyar irodalom- 
történész sajtó alá rendezett és bevezetéssel ellátott m űveket küld: 

1) Sin.kó Ervinnek barátsaggal és tisztelettel 
Jancsó Elemér, Kolozsvár, 1966. július 1023.1 

7 
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2) Sónkó Erviлnеk szeretettel Jancsó Elemér, 
Kolozsvar, 1966. július 1023.2 

Kassák Lajos dedikációi újabb keletűek, az 1956-1966-os évből 
v'alбk. 

Sinkó Ervinékndk barátsággal K а~vsák Lajos, 
1965 . VII/1224 . 1  

SnлΡkó Ervinékлеk emlékül Kassák Lajos, 
1965. VII. 1228.2 
Sinkó Ervtinéknek 'barátsággal, üdvözlegei 
Kassák Lajos  1966/1/15243  

Komlós Aladár legtöbb könyve dedákáлva van a Sinkó hagyatékban. 
Nyolc k&iyvben találunk bejjegyzést. Az els őn nincs dátum de való-
színűleg későbbi ajándék, mint ahogy a könyv megjelent: 

Sіі nkó Erv'innek іѕzіґіtіttіІ  Komlós Aladár25 . 1  
Sinkó Ervinnek szeretettel Komlós Aladár, 
Budapest, 57. febr. 25 . 2  

Sinkó Ervinnek szeretettel Komlós Aladár, 
Bpest, 62. jún. 25 . 3  

S.imlkó Ervinéknek szerettettél Komlós Aladár, 
Bpest, 63. ,ok't. 25 . 4  

Sinkó Ervinéknek szeretettel Komlós Aladár, 
Bpest, 1964. okt. 25 . 5  

Sinkó Erv2néknеk szeretettel Kormás Aladár, 
Bpest, 65. tebr. 25 . 6  

Siinikó Ervi'néknek szeretettel Kom1 бS Ala-
dár25 •' 

Sinkó Ervinéknek sok szeretettel: Komlós 
A1adar Bpest, 67. febr. 1.25.8 

Kovai L őrinc nem tudni Sinkónak szánta-e könyvét amikor ezt írta 
bele: 

Kedves  0lvasómnak őszinte szeretettel Kovai 
Lőrinc 1945. jú1. 1326.1 

Klaniczay Tibor, a kortárs irodalomtörténész két könyvét találjuk 
ajánlással. Egyiken rajta .a dátum is, a másik anélkül: 

1) Sdвkó Ervdn elvtársnak őszinte nagyrabecsü- 
léssel Klaniczay Tibor, 1964. július 132 7 •1 

9 
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2) Sinkó Ervinnek tisztelettel Klaniczay Ti-
bor27 . 2  

Kunina, Irina: Ervinu i Mice Šinko s blagoda'rnos'tju Irina 
Pariž, 8. 7. 3728.1 
Siiinkó Ervinnek és Micinek hálásan Irí гLa 

Kurella, Al f red:29  Maszkvában ismerkedett meg Sinkóékkal, segite:tt 
nekik az Optimisták knadásáért folyó küzdelemben — innen a ba-
rátság: 

A Ervin Snko ce fruit d'un travail qui coin-
cida avec le débu't de notre connaissance Le 
„Collaborateur" (Moskva, 1937) 29 . 1  

Sinkó Ervinnek munkámnak ezt .a gyümöl-
csét, amelynek létrejötte egybeesik ismeret -
ségünk kezdetével az „Együttm űködő". 

Lányi Viktor: Az első  magyar Opera-kalauz szerzője nepszerűsítő  
munkáját 10 évvel megjelenése után adja Sinkóéknak: 

Sinkó Ervinnek és Micinek szép esténk em-
lékére Lanyi Viktor, 947. jún. 17. 30 . 1  

Lányi. Sarolta 1963-ban amikor Sinkáék ismét Pesten jártak, ezzel 
adta nekik legújabb könyvét: 

S-inkó Ervinnek es Misinek régi és új barát-
sággal Cz. Lányi Sarolta, 1963 ok г Ρtáber311  

Lengyel József 1923-ban közvetlen szavakkal adja els ő  kötetét Sin-
kóéknak hét évvel a Visegrádi utca megjelenése el ő tt .. . 

Ervinnek és Misink Jóska, Wien 1923. 
IX. 30.32 . 1  

Lesznai Anna: legközvetlenebbül szólal meg ajánlásain keresztül; 
(ha nem ábécé sorrendben kez.ditem volna a felsoralást, talán ő  került 
volna az első  helyre): 

Ervinnek és Miczinek nagy szeretettel — s 
egyetakaró, különböző  eretnekségünk test-
vériségével Máli, Wien, jan. 20. 1922 23 . 1  

Mici és Ervin baráta!imna.k akiket testvéri 
összetartással szeretek Málijuk 1965. nov. 33 . 2  

11 
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3) Ervinkém, Mioikёm olyan mély szeretettel 
és baráitsággal, hagy nem tudom szóba se 
foglalni — csakis szívbe fér Máktok. Jertek 
várlak! 1966 könyvnapan 33 . 3  

Ludowyk, E. F. C:34 	Mici & Ervin with low: Ludowyk 34 . 1  

Micinek és Ervinnek szeretettel Ludowyk 

Major Ottó is Sinkó Ervin tisztel ői között van. Két könyvében talá-
lunk bejegyzést: 

Sinkó Ervinnek, az Optimisták írójának, 
tisztelete jeléül kй 'Ісli Major Ottó, Budapest, 
1963. fe'br. 3s.i 

Sinkó Ervinnek küldi igaz tisztelője: Major 
Ottó, 1964. dec. 35 . 2  

Malraux, André .a párizsi pártfogó, valószínűleg közvetlen a meg-
jelenése utan adhatta könyvét Sinkóéknak. 36  

Pour Erwin Shinko amicalement André Mal-
raux3s.i 

Sinkó Ervinnek barátsággal André Malraux 

Méliusz József romániai magyar költő , műfarditó, író és kritikus, 
1958-ban saját verseskötetét, 1966-ban egyik válogatását és fordí-
tását küldi: 

Sinkó Ervinnek és feleségének akit 22 év 
múltán újra megtaláltam, köszönettel a „Ti- 
zennégy nap" nagy forradalmi és m űvészi 
élményéért Méliusz József, B. 958. V. 20. з '• 1  

Sinkó Ervinéknek Bukarestb ől, időn, téren át 
ragaszkodással Méliusz, B. 966. 10. 27. 37 . 2  

Mocsár Gábor tanulmánykötete is itt van: 
Szeretettel, megbecsüléssel Sinkó Ervinnek 
Mocsár Gábor Debrecen, 1963. akt. 28. 38 . 1  

Palotai Boris kézírását három könyvében is megtaláljuk. A 60-as 
évekből származó bejegyzések bizalmas, meghitt viszоnyról tanús-
kodnak: 

12 
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Sdnkó Ervinnek szeretettel Palotai Boris 
1962. dec.39 . 1  

Sinkáéknak, megbecsüléssel, szeretettel Pa-
lotai Boris39 . 2  

Sinkó Ervinnnek és Micinek sok szeretettel: 
Palotai Boris 1966. nov. 39 . 3  

Rab  emananjara, Raymond W.: 
а  Monsieur Ervin Sinkó éminent éc гivain 
Yaugoslave а  1'ami sincére en agissant des 
peuples calonisés et de Madagascar, en té- 
moignage д 'amitié it en souvenir de la Ran -
centi de Zagreb Rabemananjara, Paris ii 22 
sept. 1952 40 . 1  

Sin,kó Ervin úrnak a kiиáló j.ugoszláv írának, 
az адаадо  barátnak az elnyomott népek és 
Madagaszkár nevében a baráts"ag bizonyíté- 
k"aul ёs a zágrábi találkozás emlékére Rabe- 
mananjiara. 

Ratsimamanga, A. Rakoto: 
Au 1'éxquis poéte Ervin Šinko, en souvenir 
de 1'atmasphére parfique d'Elsneur. Amical 
hommage d'on non littéraire. Paris le 4 sept. 
1951 A. Rakoto Ratsimamanga 41 . 1  

Siinkó Ervinnek a kiváló költőnek egy kelle-
mes hangulat emlékére Elsneur-юél. Baráti 
hódolattal egy nem irodalmártól. 

Rényi Edit is régi barát volt. 1966-bon Londonban találkoztak ismét, 
ennek az emlékét őrzi Rényi Edit 1919-ben megjelent verseskötetébe 
írt néhány sora: 

Mininek és Ervinnek egy kicsi a múltból, 
hálásan a jelenért és sok szeretettel minden 
jövő  időre Edit, London, 1966 . febrnuár4z. 1  

Sükösd Mihály könyveivel is találkozunk Spinkó könyvei között. (5 
már a fiatal generációt képviseli: 

1) Sinkó Ervinnek igaz tisztelettel Siikösd Mi-
hály, 63. V. 22. 43 . 1  

14 
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Siгlkó Ervinnek az „Egy regény regényé"-
ért köszönettel Sükösd MV ihály, 63. V.  23432 

 

Sinkó Ervinéknek őszinte tisztelettel és sze-
retettel Sükösd Mihály, 65. VIII. 17•43.3 

Svéd László ЅinkónёnІak dedikál, de mivel Ѕi*ó és felesége annyira 
összetartoztak, mondhatni eggyek voltak, a neki szóló ajánlást is 
idesoroltam: 

Cs. Szabó László: 

A forrada9iml mozgalom úttörőinek kijáró 
őszinte tisztelettel küldd S іјі kóné evt.-nak a 
krónikás Svéd Laszló, Bp., 1963. akit. 25. 44 . 1  

Sinkó Ervinnek -barátsággal és j ó emlékezés-
sel londoni találkoz бnkra Osé, London, 1966, 
Húsvét4s• 1  

Szabó Pál még a megjelenés évében eljuttatja útinaplóját Sinkónak: 

Si~nkó Ervinneik szerеtеіttel küldöm Budapest, 
947. XII/12 Szabó Pá146 . 1  

Szabolcsi Bence nem írt dátumot, csak ezt: 

Sinkó Ervinéknеk igaz nagyrabecsüléssel 
Szabolcsi Bence47 . 1  

Szemlér Ferenc a romániai magyar költ ő  egyik tanulmánykötetébe 
ezt írta: 

Simkó Ervinnek tisztelő  szeretettel ajánlja 
könyvét a szerz ő  Szemtér Ferenc, Bukarest, 
66. 1. 11. 48 . 1  

Verseskötetét a költ őnek ajánlja: 

Sinkó Ervinnek, az „Éjszakák és hajnalok" 
költőjének, tisztelő  szeretettel Szemtér Fe-
reіъc , Bukгa~et , 1966 . szeptemberében4as 

Thomas Edit: 
	

Pour Erwin Sinko aver m,on amkal souvenir 
Edith Thomas49 . 1  

Sinkó Ervinnek baráti emlékül Edith Thomas 
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Tolnai Gábor is S•irvkó tisztelője: 

Sinkó Ervinnek, igaz tisztelettel és — ha 
szabad így mondani —barátsággal küldi Tol-
nai Gabor, 1964. II. 26-án 50 . 1  

Még rigу  név a tisztelők 
Ungvári Tamás: 

Vercors (Jean Bruller): 

sorából: 
Sinkó Ervinnek nagy tisztelettel Ungvári Ta-
más, 66. III51 . 1  

A m. it come Ervin it  Mici  Sinko, sincére 
hommage de Vercors52 . 1  

Sinkó Ervin úrnak és Sinkó Mici asszonynak 
odaadó hódolattal: Vercors 

Vorms, Pierre:53  A Erwin it Miczi por leur trouver sous le 
signe de Ron-rain Rolland irt de Masereel 
qu'on vüt encor en depit d'un long silence 
cordialement Pierre Vorms53 . 1  

Ervinnek és Micinek, hogy bebizonyítsa Ro-
main Rolland és Masereel neve alartrt: él még, 
hosszú hallgatasa ellenére is, szívélyesen 
Pierre Vonrns 

á Ervin it Mici aujourd'hui connne bier 
Pierre Les Vergnes, 1e 8 juin 5653.2 

Waldapfel Józseffel 1963-ban ismerkedett meg személyesen Sinkó, 
addig csak olvasták egymás műveit, ezért ajánlja Waldapfel egyik 
legismertebb könyvét Sánkónak ezekkel a szavakkal: 

A hírből és művekből régóta ismert Sinkó 
Ervinnek első  .személyes találkozásunk emlé-
kéül Waldapfel József, 1963 október 29.54 . 1  

17 
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JEGYZETEK 

1 Aveline, Claude (1901-) nagyszáamú regény és íztleírás írója. Pszicho-

lógus, akit az élet és halál problémája vonz. Érdekl ődik kora szo-

ciális válságai iránt is. 
1.1 Claude Aveline: Le ,prisonnier. - Paris, Emilie-Paul fréres, 1936 

1.2 Claude Aveline: Le temps mort. - Paris, Les É Nјtiоas de minuit, 

1944. 

1.3 „Les bells listoires". Nocturnes par Claude Aveline. - Par's, La 

вibliathéque Fnanaise, 1947 

1.4 Aveline, Claude. Pégomanci,e. - Paris, Émile-Paul, 1948. 

2.1 Banta Lajos: Gyár. Regény. - Bpest, Szikra, 1947. 

3.1 Blake, Patricia proifessz иonális journalista és kritikus, .aki az orosz 

művekre specializálta magát. Majakovszkij verse~köteténеk elősza-

vát Majakovszkij barátaivial folytatott beszélgetése alapján írta meg. 

1955-56 és 1959-ben tartózkodott Moszkvában. 

3.1 Vladimir Mayakovslky. The ,bedbug and selected .poetry. Edited by 

Patricia Blake. - New York, Meridian Books, 1960. 

4 Cayral, Jean (1911- 	) akölteményelket írt prózában. 

4.1 Cayrol, Jean: Poémes de la nuit it du brouillard suivis •di Larmes 

Publiques par Jean Cayrol. Collection poésie 45. - Paris, P. 

Seghens, aé. n. 

5.1 Délszláv népballadák. Vuk Szteván Karadzsies eredeti népdalgyűj-

téséből ford. Csuka Zoltán. - B.peet. Faust, 1946. 

5.2 Csuka Zoltáni. Buzgó ikiáltás. - Bpest, Magvető , 1967. 

6.1 Czakó Tibor. Fekete kenyéren. - Novi Sad, , ;Urania", 1939. 

7.1 Déry Tibor:  Befejezetlen mondat. 1-3 köt. - Bipest, Hungária. 

7.2 Déry Tibor: G. A. úr X-ben. Regény. - Bpest, Szépirodalmi Könyv- 

kiadó, 1964. 

8.1 Emmanuel, Pierre: Qui est cet homme? Ou le singulier universel. 

- Paris, Egloff, 1947. 

9.1 Farago Lucien: Un home á dévorer. - Paris, La Table Ronde, 

1955. 

10.1 Fran~•ois Fejitő. Histoire des démocraties apopulaires. - Paris, Edi-

tions du Seul, 1952. 

11.1 Comtгibutioays a l'Histoire du Comintern..Publiées sous la direction 

de Jacques Freymond. - Genéve, Lib•raire Droz, 1965. 

12.1 Fried, Erich: Ein Sold;at und cin Mődchen. Roman, - Hamburg, 

Ciaassen, 1960. 
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12.2 Fried, Erich: Reich der Stein. Zyllklsche Gedichte. - Hamburg, 

Glaјassen, 1963 

12.3 Fried, Erich: Warngedichte. - München, Hanser, 1964. 

12.4 Fried, Erich: Kinder und Narren. Prosa. - München, Honser, 1965. 

13 „Gábor Andor...  ELső  találkozásom a nevével kamaszkoromba nyú- 

11k vissza ..." (Sinkó: Egy regény regénye. - N. S, Forum, 1961 II 

86-97 0. 

13.1 Gábor Andor: Doktor Senki. Regény. 1-2. köt. - B;pest, Hungária, 

é. n. 

13.2 Gábor Andor versei. - Bpest, Athenaeum, é. n. 

14.1 Gereblyés L. Még tovább! Összsgyűjrtött versek. - Bpest, Szёpiro-

dalmi Könyvkiadó, 1964. 

15.1 Gergely Sándor. Vitéиek és hősök. Elbeszéléssk. - Bpest, Bárd, 

ё . in. 
16.1 Grimmi, Adolf: Selbstbeslnnung. Reden und Aufsrtátzi aus dim 

ersten Jahr des Wiederaufbaus. - Hamburg, Georg Westerrnann, 

1947. 

17.1 Vers une renaissance du socialisrne. Témo gnages sur Ia Yougoslavie. 

Textes recueiliis .par les soins de l'Association France-Yougosla-

vie. Préface de Jean Cassou. - Paris, Gizard-Éditiur. 

18.1 Hevesi Gyula. Egy anérnök a forradalomban. Négy évtized törté -

nelmi időkben. - Bipest, Európa Könyvkiadó, 1959. 

19.1 The Paradox of Maupassant. Paul Ignatus. - London, Univ. of 

London, 1966. 

20.1 Illés Béla: Tűz Moszkva alatt. - Bpest, Athenaeum, é. n. 
21.1 Illés Endre. Hamisjátékosok. - Bpest, Magvető , 1958. 

21.2 Illés Endre. Kettős kör. - Bpest, Magиető , 1966 

22.1 Illyés Gyula. Nehez föad. Versek. - Bpest, Nyugat, 1928. 

22.2 Illyés Gyula. Magyarok. 1-2 köt. - Bpest, Nyugat. (1938). 

22.3 Illyés  Gyula.  Szembenézve. Versek. - Bpest, Révai, 1947. 

22.4 Illyés Gyula. Egy .év. Versek. - Bpest, Sarló, 1945. 

23.1 Kazinczy Ferenc. Válogatott munkai. Szerkesztette é ѕ  a bevezetőt 

irlta JanсSб  Elemér. - Bukarest, Áll. Irod. és Mily. k., 1960. 

23.2 Ku iez Aladár. Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internált- 

ságból. A bev. tanulmányt írta Jancsó Elemér. - Bukarest, Irodal- 

mi kk. 1965. 

24.1 Kassák Lajos. Egy lélek keresi magát. - Bpest, Magvet ő , 1965. 

24.2 Kassák Lajos. A .tölgyfa levelei. - Bpest, Magvet ő , 1964. 
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24.3 Kassák Lajos. Mesterek iköszöntбse. - Bpest, 1Vlagvető , 1965 

25.1 Komlós Aladár. Írók és elvek. Irodalmi tanulmányok. - Bpest, 

Nyugat, 1937. 
25.2 Konvlós Aladár. Tegnap és sna. Irodalmi •tanulmányok. - Bpest, 

Szépirodalmi Könyvkdаdó, 1956. 

25.3 Kondás Aladár. A líra műhelyében. - Bpest, Magvet ő , 1961. 

25.4 Komlós Aladár. Reggelt ől estig. - Bpest, Magvet ő , 1963. 

25.5 Komlós Aladar. A magyar kö жészet Petőfвtől Adyiig. - Bpest, 

Gondolat, 1959. 
25.6 Komlós Aladár. A szimbolizmus rés •a magyar líra. - Bpest, Ak'a-

démiai K. 1965. 

25.7 A szimbolizmus. A bev. tanúlmányt írta és a szövegeket vá1. Kom-

lós Aladár. - Bpest, Gondolat, 1965. 

25.8 Komlós Aladar. Táguló irodaalom. Tanulmányoik, esszék, kritikák. 

- Bpest, Magvető , 1967. 

26.1 .Kovai Lőirinc. }F 1d, kenyér ... szabadság ... - Bpest, Athenaeum, 

1945. 

27.1 Klaniczay Tibor. Zrínyi Мik1ás. - Bpest, Akadémiai Kiadó, 1964 

27.2 Klaniczay Tibor. A magyar irodalom története 1600-ig. - Bpest, 

Akadémiai Kvadó, 1964. 
28.1 Tol'iko !fakti cser! Roman. Kunima Irina. - Berlin, Petropolis, 1933 

29 „Kurella &tven iszazalákot kap Barbusse tiszteletdíjából, is másik 

ötvenet Barbusse kapja azért a könyvért, amit ,maga Barbusse el 

se olvas, de az ő  neve alatt jelenik meg... Ugyanigy készíti Ku-

rella a Les Éditians Rieder párizsi cég számára Lenimmek esalád-

jához írt leveleit is Lettres de Lénine á sa famille-it, erre a könyvre 

rá lesz írva, hogy „avec .la collaboration de Allred Kurella", de 

szintén Barbusse .könyveként fog megjelenni ..." Sínkó  Ervin:  Egy 

regény regénye 315. Đ . 

29.1 Lettres de Lenin á sa famine présentées par Henri Barbusse. Avec 

La  collaboraation de A•lfred Kurella. - Paris, Rieder, 1936. 

30.1 Lányi Viktor. Opera-kalauz. 6. kiad. - Bpest, Rózsavölgyi és Társa, 

1937. 

31.1 Lányi Sarolta. Énekszó. Vál. versek. - Bpest, szépirodalmi Kk., 

1963. 

32.1 Lengyel József: Ó hit Jeruzsálem ... Gábriel Lajos változásai. -

Wien, Írók könyvtára, 1923. 

33.1 Lesznai Anna: Eltévedt litániák. - Wden, Libeni - Verlag, 1922. 

33.2 Anna Lesznai. S,pátherbst in Eden. Roman. - Karlsruhe, Stah1-

berg, 1965. 

20 



Sinkó Ervin könyvei között 

     

117 

       

33.3 Lesznai Anna : Kezdetben volt a kert. I-II. köt. Bpest, Szépiro-

dalmi Könyvkiadó, 1966. 

34. Ludowyk , E. F. C. a cambridge .i Egyetemen tanult angolul. 1936-

56-ig ,a ceyloni egyetemen tanított angol nyelvet. 

34.1 The  modern  history  of  Ceylon. - London, Weidenfeld and Nicol-

son, 1966. 

35.1 Major Ottó. Játék a tükörrel. - Bpest, Magvet ő , 1966. 

35.2 Major Otitó. Isten békéje. 1-2. .köt. - Bpest, Magvet ő , 1964. 

36 Malraux, André ёs Sinkóék barátságával kapcsolatban lásd az Egy 

regény regénye II. köt. záró fejezeteit. 
36.1 Malraux, André. L'Espoir. Roman. - Paris, Gallimard, 1937. 

37.1 Méliusz József . Együtt a világgal . Versek . ( 1931-1956). - Bukarest, 

Áll. Irodalmi és Művészeti Kiadó, (1956). 

37.2 Geo Dumitrescu. A k ővitorlásak balladája. Vál. és ford. Méliusz 

József. - Bukarest , Irodalmi Könyvikiadó, 1966. 

38.1 Maosár Gábor . Sze11em és századok . Betekintő  Debrecen múiitjába. 

- Debrecen, 1962. 
39.1 Padatai Baris. A madarak e}hallgath аk . Regény. - Bpest, 1962. 

39.2 Palotai Boris. A férfi. - Bpest, Szépirodalmi K őnyv.kiadó, 1964. 

39.3 Palotai Baris. A szinészn ő  és :az oraszlám. - Bpest, 1966. 

40.1 Rabemananjar ,a, Raymond W. Madagascar . Histoire de  la  Nation 

Malgache. - Paris, 1952. 

41.1 Les plus beaux écrits de l'Union Francaise  it  du Maghreb . Présen-

tés par Mahamed cl Kholti, Léapold Cédar Senghor, Pierre do 

Dtinh, A. Rakoto Ratsimamanga, E. Ralajm .ihiatra. - Paris, La Co-

lombe, 1947. 

42.1 Rény:i Edit. Versei. - Bpest, Benk ő  Gyula, 1919. 

43.1 Sülkősd Mihály : Fától fáig . Regény. - Bpest, Szépirodalmi Kk., 

1962. 

43.2 Sükösd Mihály : Ólomketrec . Elbeszélések. - Bpest, 1960. 

43.3 Sükösd Mihály. Franc Kafka. - Bpest, Gondolat, 1965. 

44.1 -Svéd László. Utat tör .az ifjú sereg. Fejezetek .a magyar forradalmi 

ifjwsági mozgalom :történetéb ől. - Bpest, Kossuth Kk., 1962 

45.1 Cs. Szabó László. Ország és irodalom. Négy tanulmány. - Brüsszel, 

Nagy I. Polit. és Társ. Int., 1963. 

46.1 Bzabó Pál. Szabad népnek hazájában. - Bpest, Valóság, 1947. 

47.1 Szabolcsi Bence. Liszt Ferenc estéje. - Bpest, Zenem űkiadó V., 

1956. 

21 



118 	 Csáky S. Piroska: 

48.1 Szemdér Ferenc. A kđitészet éпtelane. Esszék és jegyzetek. — Buka-

rest, Irodalmi Kđnyvkiadó, 1965. 

48.2 Szemdér Ferenc. Кi'јk nős  ikorhan.  Versek. — Bukarest, Irodalmi 

Kik., 19&6. 

49.1 Etith Тhoanaіѕ : Eve it les autres. — Paris, Gizard, é. m. 

50.1 Tolnai Gábor. A tenger és is szél. Kuban krónika. — Bpest, Mag-

vető , 1964. 
51.1 Ungvári Tornás: Modern  tragikum  — tragikus .modernség. — Bpest, 

Gondolat, 1966. 
52.1 Tapisseries de Jean Lurgat. 1939-1957. Aunt-propos de Vercors. 

— Belvés (Domdagne), 1958. 

53 Vorms, Pierre: „Pár napja itt van Párizsból Pierre Vorrns Ia fele-

ségével. Vormsnak a Rue de la Boótie-ben kepcsarnaka és irodalmi 

ügyndksége vn. ...Párizsban néhányszor megforduitam nála,agy-

nevezett ügyfеli minőségben, a Rue di la Boi'tie -beli irodájában, 

de Vonmsra jellemző , hagy már akkor is félig-meddig úgy gondol-

hattam rá, mint egy emberre, ;ajki nem keresni, hanem segíteni 

akar rajtam. Mégis .meglepetés számomra, hagy ennyire közel ke-

rültünk agymáshoz, -mióta iút Moszkvában pár nap előtt találkoz-

tunik." Írja Sinkó iaz Fagy regény regényében (461, 462-3 old.) 

53.1 Rornain Rolland, Frans Masereel. La Révolte des Machines ou la 

pensée déohainée. — Paris, P. Vorms, 1947. 

53.2 Les ballets susses. Ser,ge de Diaghilew it la décoration théatrale. 

Par Nathale Gontsharova, Michel Larionev, Pierre Vorms. — Bel-

vés, (Dordogne), 1955. 

54.1 WaJdapfel József: Magyar irodalom a felvilágosodás korában. 3. 

jav. kiad. — Bpest, Akadémiai Kiadó, 1963. 

22 



Az iljvždéká Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar 	119 
Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

DÁVID ANDRÁS 

SZILÁGYI MIHÁLY ALAKJA 
A DÉLSZLÁV VITÉZI ÉNEKEK TÜKRÉBEN 

A délszláv népek ,gazdag és színes vitézi énekköltészetében sze-
replő  magyar hősök (Ugri čići) számban is jelentős csoportja két ka-
tegóriaba tagolható. Az els őbe tartoznak azok a meghatározott id őhöz 
nem köthető  és személyüket illetően már nem id,entnfikálható vagyis 
nem hiteles magyar h ősök, amilyenek a „budai király", az előszere-
tettel megénekelt „budai ,királyasszony", valami лгt a „magyar ura-
ságok" összеfaglaló névve.l szerepl ő  és ma már fiktívnek érzett (és 
annak tekintett) személyek csoportja. 

A második kategóriát .a XIV. és XVI. század aközötti periódusban 
élő  és tevékenykedő , hírneves magyar törteneti személyek képezik, 
aikiiknek tetteit, vitézségét s a nevükhöz fűződő  különböző  története-
ket mintegy 350 vitézi inek (junaёka pesma) örökítet ћte meg. Ezt a 
meglepően szép számú énekréteget mindazok a hosszú- és rövid-
soros (bu.garštice, deseterci) énekek alkotják, amelyeket szerbhorvát 
(belesértve a Crna Gora-it is), szlovén és macedón nyelvterületen, 
valanvint a boszniai és hercegovinai mohamedának között gy űjtöttek 
össze. Egyszóval: a délszláv nepek több nyelven kiteljesedett, de 
mindenképpen egységes vitézi énekanyagából háromszázátven ének-
ben esik szó e régиiúlt századok olyan magyar történeti személyeiről, 
akiknek sokrétű  közvetlen kapcsolataik voltak a délszláv népekkel, 
sót: gyakran e népek sorsdönt ő , vitális jelentőségű  eseményeinek is 
tanúi és szereplői voltak. 

A szóbain forgó személyekkel — vagy legalábbis néhánnyal 
közülük a régi magyar énekköitészеtben ugyancsak találkozunk, 
noha emléküket érdemlegesebben krónikáink és évkönyveink őrzik; 
jóllehet mindez ,együttvéve is egy elmerült, .az él ő  emlékezetből rég 
kisiklott éneik- és mondaanyag vélhető  literária fényének csak sze-
rvény sziporkáit, elvétett morzsáit képviseli ahhoz a soknyelv ű  dél- 

1 



120 Dávid András: 

szláv anyaghoz viszonyttva, amely (a leggyakrabban közösnek érzett 
és valójában is iközös) h őse'inkhez évszazadokon keresztül h ű  maradt. 
Emléküket híven és tartósan megőrizte; nevüket és tetteiket a 
Dunától gaz Adriáig, a Triglav béroeit ől .a Pirim hegység és a Stru-
mica-áztatta dalterm ő  vidékeiig visszhangozva. 

Arra a kérdésre, mikor tűnhettek föl első  ízben a magyar 
személyеkröl szóló délszláv vitézi énekek, végérvényes választ nem 
adhatunk: csak mеgközelítőt, s ebben a legrégibb (erre vonatkozó) 
és eddig 'ismert följegyzésekre fogunk támaszkodni. 

A jelenleg rendelkеzésiinЁхe álló legkorábbi följ egyzés 1VI arcan-
tonio Nicoletti (1563-1596) olasz nyelvű  adata a Mátyás királyról 
szóló szlovén énekekr őh ugyanis a XVI. század második feléb ő l 
sгármazvk. Utána, a XVII. század másaddik feléig (vagyis az Erlan-
genski rukopis2  című  gyűjtemény összeírásának idöpanitjaig, amely-
ben mintegy tizennyolc vitézi énckben találkozunk hiteles magyar 
hősök megéneklé ével), .már folyamatosan vannak adataink a dél-
szláv vitézi énekek magyar hóseiröl. Ilyen értelemben különösen 
értékes támpantoik аt szolgáltatnak a XVI. sz . végén, illetve a XVII. 
század első  felében a dubrovniki és zárai költ ők: Baraković  Jura  

(1548-1628), aki a Vila slovinska c. elbeszél ő  költeménye XII. 
ánekében szerepelteti a magyar h ősök 'közül Hunyadi Jánost, Szi-
lágyi 1VLvhályt 'és I. Ulászló királyt; Gundulić  Ivan (1589-1638) 
Osman c. nagyeposzában a korabeli vitézi énekhagyomány legismer-
tebb, leggyakrabban megénelkelt alakjait sorolja fel; köztük a ben-
nürket érdeklő  magyar hősöket isi; és Palmoti ć  Junije (1606-1657) 
Glas c. terjedelmes magasztaló énekében a hazai és egyéb vitézeikkel 
párhuzamosan .a magyar h ősöket is dics őíti, s azoknak a h ősöknek 
a sorában jelöli meg a helyükeit, akik az ő  idejében „szemmel látha-
tók"', ti. róluk szóló énekek hallhatók mindenfelé. 

Persze, jó néhány évtized;nek kellett eltelne ahhoz, hagy ezek 
a magyar tárgyú énekek és h őseik (Nagy Lajos király, I. Ulászló, 
Hunyadi János, Szilagyi Мihály, Mátyás király) közismertek legye-
nek, s hogy a felsorolt dalmáaiai költ ők az említett id őpontban mint 
ilyenekre utaljanak rájuk, és valoságggal iinnepeljék őket alkotásaik-
ban. 

Ilyen ésegyéb bizonyítékokból következmk, hogy a hiteles ma-
gyar hősökről szóló délszláv énekanyag java része a XV. század 
Eardulójától kezdve terjedhetett. Ez viszont leegyszer űsítve annyit 
jelent, hogy például a Hunyadiakról szóló énekek közvetlenül vagy 
röviddel a megеnekelt események után jöhettek létre els ődleges 
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formájukban, ma ismert szövegállapotuk pedig јedеntős alakítás k 
és változtatások eredménye, akár szóbeli úton, akár másolás útján 
terjedtek. 

A dé1 ~zláv pitézi énekköltes hígteles magyar személyeivel kap-
csolatos mintegy 350 (rövid- és hosszúsoros) éneket számláló réteg-
ben nem egy központi eszme vagy téma dominál, tekintettel arra, 
hogy ez az énekanyag elsősiorban hősök szerint tagolható kisebb-
nagyobb é;s egymástól eltér ő  csoportokra. Az egyes hősökhöz fűződő  
ilyen énekcsopomtuk, témáik alapján, ugyancsak kisebb ciklusok sze-
rint határolhatók el. E ciklusok a legkülönbözőbb témáknak (egyéni 
vitézkedés lakodalmi keretben, törökellenes harc, családi törté-
netek, vitézi párviadalok stb.) felelnek meg. A Hunyadiról, Székely 
Jánosról és I. Ulászló királyról szóló énekcsoportok központi helyét 
a török elleni harc témája foglalja el; Mátyas királyhal viszont a 
legnagyobb témagazdagság tapasztalható, amelynek nincs az e:lóbbi-
ekhez fogható oentrális eseménye vagy eseménycsoportja. 

A magyar hősök.ről szóló délszláv vitézi énekek zömükben m ű-
költói eredetet sejtetnek, jelenlegi tematikai különnem űségük pedig 
az eredetileg feltehető  egységesebb összképpel szemben annak a 
„szétréneklésnek" (Zersingen) a következménye, amely az ún. népi 
énekmondók alakításai folytán következhetett be. 

A magyar hősök feltűnésének hи  јtéka a délszláv vit:бzi ének-
költészetben nemcsak a közös törökellenes harci vállalak оzásokban 
keresend ő . Az ilyen akciók ösztönző  hatosa és szerepe tagadhatat-
lan, de nem egyedülálló és kіzárálagos. A közös vállalkozások esz-
méj:e újabb, erőteljesebb impulzust adhatott egy jóval korábbi dél-
szláv-magyar énekköltői gyakorlatnak, amely a közös török veszély 
feltúnése előbb időkbe vezet. Egy ilyen folyamatos gyakorlat meg-
létéről a Nagy Lajos és Filippo Scolari nevéhez f űződő  énekek 
tanúskodnak lеgіnkább; az összefogás eszméje egyébként Hunyadi 
fellépéséhez kapcsolódik, addig ténylegesen nemi lehet róla szó. 

A Hunyadiak idejében zajló törökellenes akciók jelent ősége a 
Hunyadiak körének központi szerepet juttat, és hírnevük kapcsán 
hatalmas énekanyagot fűz hozzájuk. Ezen énekanyag аlapeszméje 
az ellenállás létfontosságú tényét hangoztatja, s eredetileg is bizo-
nyára olyan híranyag közlését szolgálta, amely a népi és h űbéri 
közönség java részét egyaránt közelr ől érintette és vonzotta. Egy 
ilyen deіtermináltságú énekszerzési és énekmondási hullám háttérbe 
szorította az új magyar h ősök feltűnésével párhuzamosan az .aktuali-
tasukat vesztett régieket. Az ebb ől adódó feledés következtében a 
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régi hősökről szóló anyag legjobb esetben a koaizirvativabb j.ell еgíí 

peremvidékekre szorult, s ott is leggyakrabbam csak fragrnemtum оk-

bam őrződött meg (például a Nagy Lajosról száló énekek). A XVI—
XVII. századi dalmát költők verses utalásai ékesen bizonyítjálk a 
„régi" hősök epikai meglétét és népszeruségét, de egyben azt is, 
hogy e hősök egy része a nagy gy űjtések időszakáig nem tudott 
dacolni a feledéssel, s a róluk szóló énekek nyomtalanul eltf nLek. 

A jelenlegi kwtatasіk nyomán leszögezhető , hagy a délszláv 
vitézi énekköLtésbem a magyar történeti személyek sara Nagy Lajos 
megéneklésével veszi kezdetét. 5  A Hunyadiak körevet már kivételes 
gazdagságot mutat, és elmarasztaló el őjellel ugyan, de a Rákócziról 
és Thökölyről szóló énekeken k егеѕztйІ  egészen Kossuthig jut el. 

Legrégibb hiteles adatunk már a XVI. század közepén tudósít 
a Mátyás királyról szóló szlovén népénekekr ől, arai egyértelműnek 
tekiуvthető  ezen énekek korábbi indítasával. Meglev ő  adata±nk arra 
e gednek következtetni, hogy .a történeti magyar személyekr ől szóló 
viézn énekek egy ré;sze délszláv területen legkés őbb a XV. század 
végén, illetve a XVI. század elején terjedt el, jóllehet nem sok két-
ség fér ahhoz, hogy a Nagy Lajasrál és a Filippo Scolariról (Ozo гrai 
Pipo) szóló énekek ennél korábbiak, ugyanis mindenképpen meg 
kellett előzniiiik a Hunyaddak fellépésével sarjadó énekhullá іnъot. 

Ezt a költészetet olyan énekszerz ők művelhették, akik magyar 
és délszláv területen hasonló körülményekben, hasonló céloknak 
megfele4ёen és hasonló igényű  közönségnek alkottak. Ezek egy része 
a magyar „literatus diákok"inak megfelel ő  délszláv „dijacиk" lehet-
tek, mos részük esetleg a f őúri udvarok hivatásos ének еsiei és nem 
utođsásorban a népi énekmondák táborából került ki. 

A történeti magyar személyekr ől szóló énekanyag témái és mo-
tívumai lényegében három fő  forrásra utaltnak. Igy kimutatható az 
európai és ncmzеtközi elemek és sémák reflexiója. Emellett a sajá-
tosan délszláv miegoldások foglalnak el jelent ős helyet. Végül a ma-
gyar kapсsalatakbál következ ő , magyar ihletésű  anyagot emđithetjük 
meg bennük. Széphistórnáinik példáj;a azt bizonyítja, hogy a magyar 
vensszerzők délsz!láv társa7ktal kölcsönöztek, de a cserefolyamatnak 
ellenkező  irányban is léteznie kellett. A rakanvonások nem egyoldalú 
ha~tá9o!ka:t, hanem egy gazdagon áramló, kölcsönös délsz;láv-magyar 
cserefolyamatot feltételeznak. 

A delszlávna:k rnegfеlelő  magyar nyelvű  vitézi darabak sorsa 
Mohács után válsagba kerül. A megváltaz офt politikai viszonyok 
(amelyek például egyaltalán nem kedveznek a Hunyadiak kultuszá- 
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nak), a megváltozott igényű  közönség, a kőnyvnyоmtatas föllendü-
lése, a barakk ízlés térhódítása; mind-mind az id őszerűtlerc ігlé, amak-
ranikussá és immár tarsthatatlanná vált, szóbeli úton terjed ő  ének-
kultúra rovására megy, sőt — gyarsiitemű  ki:szorítását eredményezi. 

A török fennhatóság alá kertilt délszláv területeken az irodalmi 
élet megnyilvánulásai — a szóbe)li énekköltést kivéve! — teljes 
egésгében hnányoznak. Az azmán hódító elleni harc eszménye ugyan-
akkor semmit sem veszít aktualitásá.ból egészen a XIX. század els ő  
feléig. E két alapvető  tényező  nagymértékben hazzájárult egyrészt 
a magyar hősöket is szerepeltető  vitézi énekhagyamány ápolásához 
és fenntartásához, másrészt pedig az el őbbiek mintájára késszült (és 
nemegyszer alaposan f иlhígított) variánsdarabak szóbeli és írásos 
terjesztéséhez. Dél zláv területen tehát minden el őfeltétel megvolt 
arra, hagy ez a vitézi énekréteg a magyar megfelel ő  válságba juгtá-
sával és elsorvadásával párhuzamasan a MOhácsat követ ő  századok-
ban is tovább alakuljon és kivételes gazdagságban maradjon fenn. 

A magyar történeti személyekr ől szóló délszláv vitézi énekek 
rendkívül becses érték ű  vonatkazásakat tartalmaznak számun јkra 
olyan szempontból is, hagy egy részükkel (a vázolt áttételek alapján) 
a hajdan jóval gazdagabb, XIV—XVI. szá гadi magyar históriás jel-
legű  énekköltés nyamában járunk. 

Ezekne гk a, vélem.nуüi k szerint, szükséges el őzetes fagódzák-
nak a vázlatas ismertetése után rátérhetünk annak a délszláv vitézi 
énekanyagnak az ismertetésére és taglalására, amely Szilágyi Mihály 
(?-1460) nevéhez fűződve maradt fenn. 

Szilágyi egy századnegyeden keresztiíl küzd Hunyadi János 
mellett anélkül, hogy a hazai vagy külföldi közvélemény ezt egyál- 
talában tudomásul vette volna. Életének és ténykedésének utolsó öt 
esztendejében viszont Oly nagy az események torlódása, mintha csak 
minden az évekkel tovatűnt lehetőségek utólagos kárpótlása jegyé- 
ben zajlana. Nevét és hírét az 1456-i törökellenes belgrádi várvvadal 
folyamán tanusítoitгt nagyszerű  helytállás juttatja a hír szárnyára, 
hogy aztán új árnyalatokkal gazdagítva, fáradhatatlanul fenntartsa 
egészen a legenda ködébe burkolódzó kanstan їtiná,pOlyi fővesztéséLg.s 

Hunyadi mellett, az ő  aldalán, az általa vezetett csatákban 
(amilyenek az 1444-es várnai, az 1448-sas rigómezei ütközet és az 
1456-os belgrádi ostrom, hogy csupán a legismertebbeknél marad- 
junk) érlelődnek és bontakoznak ki vitézi képességei, és Hunyadi 
hatására válik jomaga is az ozmán hódítók elszánt ellenségévé olyany- 
nyira, hagy 1458-ban történt karmányzóvá választása kapcsán III. 
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Сашх tus pápa véleménye szerint Magyarország Szilágyi Mihály 
személy "eben egy újiabb Hunyadi Jánost nyert osztályrészül. 

Nem csoda tеhát, hogy a délszláv Szilágyi-hagyomány a vitézi 
énekek egész sorában rögzítette Szilágyi és Hunyadi kapcsolatait, 
külön utalva e viszony mindikét hiteles alapon nyugvó vonaticozá-
sára; teh.át a két vitéz együttes, párhuzamos felt űnésére a csaták-
ban, illetőleg auitentikus rokon kötelékeik tényére. 

Szilágyi szerepe Mátyás mellett, köl n ősképpen a királyválasz-
tás körül, egészen kiemelked ő . Későbbi kapcsolataik ugyancsak tele 
vannak a váratlan és rendkívüli események egymást viharosan váltó 
sorozatával. Ntátyás oldalán kormányzóként kezdi ugyanis élete leg-
izgalmasabb és merő  ellentétekben dús szakaszát, hogy aztán a Hu-
nyadi-ház ellenségeinek táborába sodródjék. Mátyás nagyvonalú 
bőkezűsége alapján lesz például Beszterce örökös grófja, Erdély kor-
mányzója, de ugyancsak az ifjú király rendelkezése értelmébe.n tölt 
csaknem egy teljes esztendőt börtönben. Közben nyilvánvaló lesz, 
hogy a szerb fejedelmi szék elnyerésével kapcsolatos, titkon és nyíl-
tan táplált reményei végérvényesen illúziók maradnak. Mindez lé-
nyegesen befolyásolja addigi aspirációit, hogy magába szállva, mond-
hatni vvsszavonultan, már csak a török elleni harcok ügyének éljen, 
és ,;leghőbb vágya Szendrő  megvívása" legyen. 

A Mátyás mellett lezajlott események pezsg ő , kavargó gazdag-
sága mindennek ellenére még a Hunyadira utaló epikai kapcsolatok 
rnia-  t јá ra sem talált visszhangra a délszláv Szilágyi-énekhagyo-
mányban. Ha eredetileg talán volt is némi nyoma, a napjainkig 
fönnmaradt tradíció összesen tizenhat darabjában ennek már halvány 
reminszcencáit sem tudjuk kimutatni. 

SZILAGYI NÉVFORMAI A ROLA SZILI DÉLSZLÁV 
ЕNEKHAGYOMANYBAN 

A Szilágyi-névformákat előfordulásuk gyakorisága és egymás 
közti eltéréseik alapján három csoportba osztjuk. Ennek megfelel ően 
az első  csoportot képezik azok a változatok, amelyek a magyar ere-
detit idéző  vezeték- és keresztnév vagy csupan az egyik, illetve 
másik szerbhorvát megfelel őjeként jöttek létre. Ilyen alapon a Szi-
lágyi-tradíció egészét tekintve, közism егtлеk és leginkabb elterie-
dettnek mondható a Mihailo Svilojevtić,' illetve a tagok fordított 
sorrendje esetén: Svilojevi ć  Mihailo névszerkezet. Ide sorolhatók még 
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a Svilojevi ć,8  illetve Mijai.lo,9  Mihovil 10  névformák, amelyek csupán a 
vezetéknévre, illetve a puszta keresztnévre korlátozódnak. A ma-
gyar Szilágyi hangkapcsolatot utánzó, noha erősen (az -ić  toldalékkal 
is!) szerbesített vezetéknévvel már nemcsak az énekmondók, hanem 
a régi szerb krónikások is éltek, méghozzá több változatot szerepel-
tetve, amilyenek a: Silojadevi č  Svilojađević  Svilajevi ć  és 
Svilojević . 11  

A névformák ,második csoportjába soroljuk azokat a szerkeze-
teiket, amelyek Szilágyi magas állami tisztségege (kormányzó, ma-
csái bán, Nemesi főispán, besztercei örökös gróf, erdélyi vajda, belg-
rádi kapitány) utalva, a báni méltósagot rögzítették a következ őikép-
pen: Svilajin ban (od Svilaja ban), 12  Banovi ć  Mihajlols ban 
Mihailo. 14  

тekintettel arra, hogy Szilágyi .már 1457 óta macsói (Ma čva) 
bán, s a belgrádi kapitányság el őtt ezzel is tisztgégével került a szerb-
ség közvetlen közelébe még területi szempontbál is; egészen érthet ő  
a báni rang következetes iismétlése. 

A nёvfiommák harmadik csapoгntj.át képviseli az a szerkezet, 
amelyben a keгеsztnév és báni tisztseg feltüa~tеtége mеl еtt a „fe-
kete" jelző  is szerepel. Ennek megfelel ően a névforma tehát: crni 
ban Mihail (Mihajil)-nak hangzik. 15  A „fekete (crni) jelző  tapa-
dása Szilágyi nevéhez több mádon magyarázható. igy legvalószí-
nűbb, hagy a Hunyadi melletti іаІvеzёгѕёgёге  utalás szándékával 
(az alvezér ugyanis fekete „kara" szín ű  jerkestiveget viselt) a törökök 
nevezték el Kara Mihálynak.l0  Fraknói szerint „sötétbarna arcszíne 
és fekete haja szolgáltathatott alapot" az ilyen elnevezésre, ugyan-
csak török részről. 17  

Mindennek alapján bizonyosnak tekљnthető , hogy a délszlávok, 
más népekhez hasоnláan, Szilágyi esetében a törökök ,á1ta1 használt 
és terjesztett „fekete" jelz őt vehették át és honasít іtták meg szerb-
horvát fordításban („crni"). Ezzel kapcsolatban érdemes megemlí-
teni Behaim XV. századi osztrák költ ő  adatát, mely szerint egy a 
várnai csatában résztvett és tizenhat évig a töröknél raboskodó né-
met katona еlbeszéléséból hallotta, hogy a várnai ütközetben a bal-
szá.rnyon küzdő  Szil"agyit Csernin Miheln.ek nevezték. Emellett a 
XV. szazadi görög történetíró, Chalkokondylasz ugyancsak Cara 
Mihalnak, Bonfini pedig, török értesülések nyomán, Niger Michael-
nek mondja. 18  
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A SZILAGYI-ÉNEKHAGYOMÁNY DÉLSZLÁV ANYAGA 

Erről az énekhagyományról napjavnkig szerbhorvát és magyar 
nyelven mintegy féltucat értekezés látott napvilágat. 19  Mindezek az 
írársok lényegében egy-egy részletkérdést fejtegetnek, s a Szilágyi-
tradíció teljes igényű  feltárását és kiértékelését nem tekintik cél-
juknak. Részleteredményeik mindemellett nagy segítséget nyújtot-
tak a teljesebb Szilágyi-portré felvázolásában. 

Szögezzük le rögtön az elején, hogy a Szilágyirál száló délszláv 
énekhagyomány teapatikai szenlpontbói nem alkot egészet. A dara-
bok valójában magukban állnak, mondanivalójukkal meg leggyak-
rabban elütnek egymásnól. Az áttekinthet őség érdekében mindemel-
lett két kategóriába osztottuk őket. Az elsőbe (A) sorolható énekek 
Szilágyi részvételér ől szólnak a várnai és rigómezei csatában, majd 
fogságát és .szabadulását tárgyalják. Ezt a kate;góriát egy ének (Pert-
ranović : I. m., III., 41. sz. é.) kivételével hasszúsaros darabok (bu-
gar9tice) alkonják, mondаnivalájuk pedig a megfelelő  hiteles esemé-
nyek emlékét idézi. A második kategóriába (B) az wn. „egyéb esebek" 
tartoznak. Ilyeneknek min ősítettük azokat az énekeken, amelyek 
hősünk részvételét ecsetelik .a különböz ő  és szokványos nászünne-
peken, valamint epikai összeütközését Marko királyfival. Az els ő  
énekkategóriáиal szemben itt .a hosszú- és rövidsoros (deseterci) éne-
kek már egyenlő  arányban szerepelnek. Tematikai szempontból e 
csoport darabjai az énekmondák szabad kreációit képezik — elne-
kirvtve a Jankó vajda és Szilágyi húga házasságát elbeszél ő  darab-
tól —, és semmiben sem támaszkodnak (közvetlenül) a h ősünk tény-
kedésével kapcsolatos reális alapra. 

A fenti két kategórián kívül áll .az az ének, 20  amelynek záró 
soraiban esik szó Szilágyi (ban Mihail) születésér ől. Eszerint hősünk 
Jankó vajda húgának és St гahinja bánfiinak21  a fia, egyúttal pedig 
Székely bánfő  testvéröccse. 

A 

I. SZILÁGYI A VAB;NAI CSATABAN 22  

Mielőtt csatába vonulna, Budára siet, hogy Sibinjaninnal együtt 
megkérjék a király bugát Sekula bánfi 2З  számára. Ez alkalommal 
a „három útonálló" közül Szilágyi az, aki az utca kell ős közepén 
fellebbenni a királylány arcáról a fátyolt. (A, B) 
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Húga szavak alapján 

(„Az iamielyik orvamról a fátylamat fölemelne, 
Viselt fényes nehéz köntöst, beöltözött szep selyembe, 
S olyan volt a pampája, anintha hegyi tündér voknia,") 

a király felismeri az „uraságaka гt", ґkёztі k Szilágyit is: 

„Az, amelyik orcádról te fátyladat fölemeltje: 
Nevezetes uraság az, maga Mihály Szvklojevkcs", 24 (A, B, C). 

Az eljegyzést követően a menyasszony ajándékokkal kedveske-
dik vendégeinek. A fekete bán Mihailnak például tolldíszes sisakot 
ad, a bán meg igazgyöngyökkel ékesített karpereccel viszonozza fi-
gyelmességét, majd Jankó vajdával és Székely bánfival együtt arra 
kéri, hogy imádkozzék szerencsés visszatérésükért. (C) 

Az ütközet edő tt Jankó vajda rendelkezései alapján Szilágyi ka-
tonáival együtt a „natáliai" (anartakai) pasával kerül szercnbe. Az 
ütközet során meg úgy adódik ia helyzet, hagy a vajdához kel for-
duknia segitségért. (D) 

A budavári leány .a csataveszítés hírével együtt értesül királyi 
bátyja a .magyar banok közül meg Szilágyi haláláról(!) is. (A, C) 

Az iitközet utáni esennényekkel faglalkozó „E" je1z'és ű  érceik a 
fentebbi két darabbal ellentétben nem veszi tudomásul ezt az d ő-
ben egészen előre hozott hakálhirt. Ezzel el'lenгtétben ugyanis az 
Ulaszló király korai halálát gyászoló magyar urak sorában szerepel-
teti, ami'koris Szilágyi a sulyos csapás miatt kedvenc száгakozásárál, 
a körtánc (kilo) vezetésér ől ;iás lemond. (E) 

2. A RIGOMEZEI CSATA ÉS к0VETKEZMЕNYEI 

Szilagyi részvételének emlékét a rigómezei Gsatában összesen 
két ének őrzi, jóllehet mindkettő  már csak az ütközet epilógusát 
követő  események kaposán foglalkozik vele. Az egyvk 25  ugyanis 
Jankó vajda szendrői fogságát tárgyaljra, Szilágyit pedig húgával, 
Margarita asszonnyal (Szilágyi Erzsébet!) parhuzamasa ~n vonja be az 
énekbe. Az asszony ti. férje, Jankó vajda, kkszabadítása érdekében 
György despatához kíséri fiait 'túszokként, s іеkёzbеn találkozik 
Szikágyival : 
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„Útjában csak rátalá t 'az .a Mihály szvil : jevies, 
Lánytestvérét meghajlással köszöntötte Mihály szépem, 
S :amaz is köszönt vala jó bátyjának meghajlással. 
És imigy kezdte Mihály kérdezgetni húga dalgát: 
— Merre s meddig hugocskám, hová olyan siet ősen? 

S ugyan hová vezeted te két sólyom fiaidat?" ... 
— Én jó bátyám, .elindultam Szendr ővárba, ama Györgyhöz, 

Mert mit tett az ellenemre? Magyar Jankát lefogatta:.. . 
Fölfelelte Mi.hály szóval , ígyen szólalt Margitjának: 
— Lám, mily bolond az én húgom , sírba viszi a bo1andság, 

Mert egy sólyom madaráért kett őt iakar odaadni!" 

Svilojevi ć  hevesen ellenzi húga szándékát , aanшért összekiilön-
böznek, s ki-ki a maga útját folytatja, miközben ;már egyetlen sza-
vuk sincs egymáshoz. 

Az ének , amint 1á ~ttuk , Jаігvkó fogságát tárgyalja , míg szilágyi 
(hitelesen is) hasonló sonsára ez alkalommal nem tömténik utalás. 
Hősünk szabadon van, s így adádilk rá -alkalom, hogy húgaval és a 
Hunyadi fiúkkal tа1 Јkozzék . Az alábbi , :másoddk ének2б  viszont 
Hunyadi fogsagba jutásának is tényét hanyagolja, s zsupán szilagyi 
rabюѕkodását említi. A csatából ugyanis egy „véres vitéz" Jankó 
vajda sátorába fut, és elújsá .galja neki gaz i tközet legfontosabb ese-
ményeit: 

„Rossz híreket hoztam néked , az égi úr így .akarta, 
Az átkozott török sereg arszágadat mind földúlta, 

Atkozott pogányak! 
Megölette seregednek sok-sok bátor jó vitézét, 
Élve került török kézre jó cár urunk és Mihály bán." 

Az ének kizárólag a fogságba jutás mozzanatát villamtj a fel, s 
ezzel mintegy előzménye, költői bevezetője az ,alább sorra kerül ő  
énekeiknek, amelyek már behatóbban foglalkoznak a fogság-témával. 
Egyébként Szilágyinak a várrlwi és rigómezei ütközettel kapcsolatos 
epikai ténykedésére jellemz ő , hagy a felsorolt énekek egyikében 
semi jut főszereplőként az események előterébe; csupán Hunyadival 
és Székely bámfival párhuzamosan vagy mellettük jelenik meg. Tettei 
egyetlen esetben sem tűnnek fel különösebben , s a töгbénések to-
vábbi a1'akulásában sincs dönt ő  szerepük. Figyelemre mé,ltának te-
kintjük még azt a tényt is, hagy a vitézi darabokban bemutatott 
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történetek, valamint e történetek teljes beállítasa hiteless еg szem-
pontjából, egészében, nem haladja meg a realitás határait. A feldol-
gozás módja az c*sеmé+nyek sajátos bonyolításában a magyar krónikás 
énekeket asszociálja, s egyben azt a feltevést érleli bennünk, hogy 
ezek a vonások a magyar kránkás énektípus és a szóban forgó dél-
szláv vitézi énekek m űfaji rokonságát sejtetik. 

3. SZILÁGYI TOROK FOGSÁGA 

Ahogy :a várnai és rigómezei csatában történ ő  szerepeltetésére 
megvolt a hiteles tényalap, hasanláképpen törökországi fogságának 
költészeti fieldalgozása is a való esemény talaján sarjadt. A fogság 27  

ténye hősink ídejében, a XV. században, s őt később, a XVI. század 
folyamán is közismert dolognak számíthatott, hiszen Szilágyi két 
ízben is megismerkedik az igazhit űek urának börtönével. El őször 
Hunyadi 1448-4 rigámezei ütközete után kerül fogságba Drinápoly-
ban, de ez alkalommal rövidesen ki is szabadul. A raibszíjra fűzött 
keresztény іnаgуг  esetét egy 1486-ból származó török k г&n ka is 
feljegyzi a következőképpen: „Miikor megvirradt, a hiitetlenek lá1]ták, 
hogy Jankó sem közöttük nincs, sem kinn semmi nyoma. Az iszlám 
serege pedig körülvette a szekérvára+t. A gy:aurak tehát azannial fe-
jük megmentéséről gondoskodtak, s utána ők is megszöktek. Akkor 
a müszűlmáпnak űldözni kezdték a gyaurokat; egy másák rész pedig 
elfoglalta a szekérvárakat és a benne talalb аkat részint kardra 
hányta, részmnt foglyokká tette. Egy-két bánjukat is elfogták és 
Murad szultán .elé vitték. E bárnak egyike volt egy Kara Mihály 
nevű , akit később Murad szultán szabadon bocsátott." 28  

Második fogsága egy Belgrád környéki, ugyancsak törökellenes 
akciónak a .következménye. Ez esetben már nem lesz szerencsés 
kimeneftelű , a szultán ugyanis .a többi magyar fogoly kivégzése után, 
legutoljára, Sznл ágyinak is fejét véteti. 

Az emlékezetes гigómezei ütközetet követő  első , majd a végze-
tesen záruló másodszori raboskodás momienturna kivételesen impresz-
szív hаÚáSÚ híranyag lehetett —, amiit Szilágyi hazai faltságának 
emléke még iгъkább éleszthetett —, és bizonyára röviddel a való 
események után jelent meg a fogság sorrendben еLső , újságoló, hír-
közlő  megfogalmazása. 

A régi magyar irodalom .a téma széphistória formájában történt 
feldolgozását (Szendrei Névtelen: Szilágyi Mihály és Hagymási 
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László históriája, 1561), .a magyar epikai néphagyamány, .a népköltés 
pedig .a „Szilágyi és Hajmási" ballada-típus egesz variánssorát is-
meri. A történet a régi szlovák irodalomban is feltúnik, s az eddigi 
kutatásuk meggy őző  kövebkeztetései szerint a magyar nyelv ű  alap-
vaгiáns hatasára. 29  A történeti hitelességű  esernényeket velőszeretettel 
megéneklő  délszláv vitézi hagyomány ugyancsak foglalkozik e témá-
val. És moha a magyar és délszláv énekformálás jóval közelebb áll-
hаtott egymáshoz (tekintettel Szilágyi aktív kapcsolataira a szerb 
lakosságú területekkel, valamint az ott lezajlott törökellenes vállal-
kozásaira), mint a magyarhoz vi'szoinyított szlovák énekek esetében 
feltételezhet ő ; mégis éppen a magyar és délszláv megfogalmazás, 
illetve formába öltöztetés tér el leginkább egymástól. A magyar 
széphistória ,és népballada az egytitt raboskodó vitézek (Szilagyi és 
Hagymása) szabadulását, helyesebben szökését tárgyalja a török töm-
löcből arabtartó leányának (hozzátartozó]anak) segítségével. A dél-
szláv hagyományban az ilyen jellegű  raboskodás és szabadulás ének-
típusa feltűniik ugyan Marko királyfi, Matyás, Zrínyi és mások tra-
díciójában; Szilágyi esetében viszont, minden eddigi adat szerint, 
nyoma sincs. Szilágyi fagságával egyébként csupán kéjt ének fiog-
laikozik. Az egyikrő130  teljes bizonysággal állíthatjuk, hogy erede-
tére nézve a XV. századra vezethet ő  vissza. Szövege Zrínyi Péter-
nek (1621-167]), az 1671-i Wesselénya-féle Habsburg-ellenes össze-
esküvés tagjának a hagyatékából került el ő . A hosszúspros ének 14 
(3-} 3) (3+5), 15 (3+4) (4+4) és 16 (4±4) (4-{ 4) szótagú sorai sza-
bálytalanul váltakoznak, míg 'a hat szótagú ismétl őser állandó. Az 
ének csak írott formában maradit fenn, valtozatai mindunóig isme-
retlenek. 

Nézzük most rövid ,tartalmát: 
Svilojević  mátkája tűnődve tudakolja a holdtól, látta-e jegyeset 

a carigradi tömlöcben, vagy talán már a fejét vették. A hald éppen 
altkor l .tta :a foglyot, amikor a szultán rendelte maga elé, s az 
ütközet során kit űnt keresztény vitézek kiléter ől érdeiklődött tőle. 
Ily mádon derűit ki, hogy a török seregben Mariko királyfi és Szé-
kely Bánfi idézett el ő  legtöbb kárt. Ezek után a szultán a vaitézségé-
vel feltűnő  harmadik daliáról szeretne valami közelebbit hallani: 
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„Mondjad, melyik dalia volt, ifjú legény csupasz karddal 
Barna lova hátán, 

Altal gázolt táboromom, seregemet kaszabolta, 
Sátoromig j öve j ó vitézi pejlovával 

Ama legényifjú, 
S hogy oda ért, biz' levágta köteleit sátoromnak, 
Alig tudtam megugrani, engem akart ő  levágmi 

Engem uraságot." 
Szóval szólott Szvilojevies, fölfelelte a császárnak: 
„Magam valék ,a csatában, magam valék, 

Török császár, 
Kezedben volt éles szablyád, levághattad volna f őmet —
De én vagyok Szvilojevies, csupasz karddal általmentein 

Táborodra törvén, 
Azután meg sátorodnak köteleit biz levágtam, 
Menekültél, elfutottál, de ha elér éles szablyám, 

Kedves jó császárom! 
Levágtalak volna téged, daliáid siratnának." 

A bátor, egyenes szó fölkelti a szultán bosszúvágyat; Szviloje-
vicsra már csak az marad, hogy .a f ővesztés módját válassza meg: 

„Jó szablyával fenekedtem, szablya által kéme vesznem. 
Tedd meg ,nékem, császár uram, ültess engem jó lovamra, 

Gsaszár uraságomn 
Oldalamra jó szablyámat, s a karomat kössük hátra, 
Janicsárok csapaktával engedj engem párbajozni, 

Csaszá.r ura ágom! 

Az együgyű  szultá,nnak tetszik a javaslat, ám a janicsónak meg-
alázónak teakintik a harcot egy szál rnegbilincselt rabbal, ezért el-
oldozzák kötelékeit, mire váratlan fordulat áll be: 

„Jó sz,ablyáját elökapta, paripáját megj "aratta, 
S aprítatta a törököt, a császár úr daráit, 

A janicsárságot, 
Akkor aztán odetermett Králjivies, ki lesben állott, 
Levágták a törökséget, egyet mégis elengedtek, 

Egyet a .seregb ől, 
Hírül vinni .a császárnak, miképpen hullott le foglyuk." 
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A fogságról szóló második ének 31  a téma alaposan felhígított 
rövidsoros v!ariánsdarabjia, amely nem írásos formában őrződött meg, 

hanem újabb keletű  lévén, népénekes ajkáról került följegyzésre a 
XIX. század derekán. A tagabban értelmezett közös tárgyon, vala-
mint a szabadítók sorában ismételten megjelen ő  Marko királyfin 
kívül semmi .egyéb sem köti .a fentebbi darabhoz. L егбvi dített me-
séje ,a köve!tkeгő : 

Marko királyfi bort iszogat Obili ć  Miloš és В3 njanin Relja 
társaságában, amikor egy madárka levelet hoz neki Banovi ć  
Mihajlo gyermektől, aki mindhármuk segítségét kéri, mert az 
arabok Kaldakn.ál, a tóvíz közelében foglyul ejtették tizem;két 
vajdájaval és harminc ifjúval együtt. 
A rabtartó vátságdíj fejében éppen több váras kulcsait követeli 
Мihajlotól, s megpillantva a fogoly érkez ő  bajtársait, azt hiszi, 
máris hozzák az óhajtott kincseket. Fegyverük azonban gondot 
okoz neki, míg Mihajlo meg nemz nyugtatja, hogy a magyarok 
fegyver nélkül sehová sem mennek. Markoék végeznek az arab-
bal, felforgatják bástyáját, majd haza indulnak; Mihajlo pedig 
Zadarje iranyában (!) folytatja útját. 

A fogság-témával aSzilágyi-hagyományban tehát három ének 
foglalkazik,es az események id őrendi sorrendben haram egymást 
követő  mozzamatát dolgozza fel. Az els őben (Bogišiić , i. m., 25. sz. é.) 
utalás történik csupán .a fogsagba jutas tányére. A következ ő  ének-
ben mar a tömlöcben ül ő  Svi оjević  képe tárul elénk a kivételes 
vitéznek megfelelő  szabadulás motívumával együtt. Az utolsó, sor-
rendben harmadik darab pedig kizárólag a börtönb ől történő  szaba-
dulással foglalkozik. 

Amint említettük már, .a fogsággal kapcsolatos hagyományrész 
magját képező , egyben legért,ékesebb, leginkább kifejez ő  délszláv 
éneket Zrínyi Péter a XVII, század közepe táján (esetleg el őbb) 
jegyezte föl. Ebből nyilván arra következtethetünk, hogy az eredeti 
énekváltozat jóval elóbbr ől, tehát legkés őbb a XVI. sz. végéről 
származtatható. A magyar széphistória és a délszláv hosszúsoros ének 
keletkezési ideje, ilyen alapon, lényegében egybeesik; feldo:lgazásuk 
mikéntjében és formai kiképzéвükben viszont teljesen eltérmek egy-
mástól, noha több olyan veleményről tudunk, 32  amelyek szerint a 
magyar széphistória Szendrei Névtelenje a délszláv vitézi énekha- 
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gyomány közismert és igen gyakori sémája alapján dolgozhatta ki 
(illetve fordította) a történet magyar nyelv ű  megfelelőjét. A magyar 
irodalomban és népköltésben e monda kizárólag a császarlánmal 
kapcsolatos formában t űnik fel, míg a délszláv Szilágyi-hagyomány-
ban épp ez a típus ismeretlen mindannak ellenére, hogy más magyar 
epikai hősöknél ugyanakkor el őfordul. Fдnne'k a furcsa ellentétesség-
nek a kibogozasa egyébként olyan probléma, amely túln ő  dolgoza-
tunk jelenlegi célkitűzésein: ezért csupán az énektéma magyar-dél-
szláv vonatkozásaival kapcsolatos feltevéseinket fogjuk vázlatosan 
ismertetni: 

A magyar riyelvű  széphistória, illetve szerbhorvát vitézi ének 
a mindkét nyelvterületen jól ismert Szilágyi Mihály (:belgrádi kapi-
tány, macsói bán) hiteles fagságának emlékét hivatatt megörökúteni. 
Az énekek tehát azonos témaalapon (már el őző  еg meglevő  sémák 
igénybevételével), egybees ő  időpontban, de egymástál függetlenül 
alakulnak ki magyar, illetve szerbhorvát myelven. 33  

A magyar széphistória délszláv közvetítés ű  éneksablon 
igénybevételével (semmiképpen sem fordítás útján) készült, noha a 
sémának megfelelő  délszláv énekbon (énekekben) S ~ іlágyi névsze-
rint nem szerepel sem az esetleges atvétel idején, sem kés őbb. 

A délszláv vit еz.i ének a magyar nyelvű  széphistória ihlető  
hatására jött létre. Ez esetben a szultánlány segítségére épül ő  sé-
mának az énekalakulás idején ismeretlennek kellett lennie a dél-
szláv éneknnondók körében, s a magyar széphistória névtelenje pe-
dig nem tőlük (Horváth János szerint a latin ,nyelv ű  lovagi ének-
költészetből) kölcsőnözte a mesei keretet. (A séma későbbi térhódí-
tását látszik támogatni felt űnése a szlovén nyelvű  Mátyás-hagyo-
mányban, valamint a Zrínyi énekek között. Megléte a Marko-tradí-
c:ióban nem tekinthet ő  a korai előfordulás bizonyítékának, mert a 
királyfi nevéhez fűződő  epikát .a több ízbeni legendaalakulás jel-
lemzi.) Ha tehát csupán ihlető  hatást feltételezünk magyar részr ő l, 
érthetőnek tűnhet a délszláv vitézi énekeknek a magyartál eltér ő  
megfagalmazása. 
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B 

1. LAK'ODALMASOK KÖZÖTT 

Az első  idetartozó hosszúsoros darabban 34  Svilojević  Mnhajlo a 
szépségéról messze földön híres húga miatt udvarukba özönl ő  ké-
rőkre neheztel, s a leánynak bátyja kívánsága szerint Jankó vajdát 
kell választania. 

A második énekben35  hősünk már :a Kruševóból házasodó budai 
király násznépe között van, s ahogy a verseny folyam 

л  kitűnik, 
Sibnгijanin Janko után ő  a királyi tábor második legjobb vitéze, ti. 
a király helyett átugorja az egymás me11é állított kilenc paripát. 

Végül a csoport utolsó darabjában 3б  'ismételten Magyar Jankó 
mellett látjuk, amikor a vajda a tündérek birtokát képez ő  Száva-
partra telepíti taborát. A csakhamar megjelen ő  tündér fenyegetésé-
től Jankó .nem retten meg, ti. Székely bánfi mellett másik „öccse, 
Mijailo" is mellette van. 

2. PÁRVIADAL NIARKO KIRALYFIVAL 

A Szilágyi-hagyomány utolsó két éneke37  az Ozorai Piipo (Filip 
Madžarin) — Marko királyfi konfliktusát idéző  epikai történetekhez 
hasоndóan ecseteli hő' k k és a nagyharagú Marko összeütközését: 

Sviajin bán szertelenked ő  önbizalmában, sértő  és megalázó 
szavak kíséretében párbajra szólítja Marko királyfit. (a, b) 
Marko édesanyja retteg a porviadaltól, mert Svilajin bánnak 
is meg fiának is tündértestvérei vannak. (a, b) 
Svilajin bán', a rettenetes paripáján megjelen ő  királyfi láttán 
páni félelem tölti el, ezért arra kéri Mark őt, hogy vitézi 
erőpróba helyett 'bort igyanak. (a, a „b" változat szerint a 
bár (id Svilaja) már annyira megalázkodik, hogy az italt 
személyesen is hajlandó felszolgálni Ma.rkonak.) 
Noha a bán könyörgésre fogja a dolgot, a királyfii mégis le-
csapja a fejét, (a) A „b" változatban Marko hajlandó meg-
bocsájtani Svilajinnak, de lova és szablyája méltatlanko-
dása (!) miatt mégsem cselekszik így. 
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Jelen esettben az a kérdés merül fel, mivel indokolható ennek a 
csöppet sem kedvező  szerepnek a feltúnése az egyébként sok szim-
pát!iával formált, •népszer ű  Szilagyinál. Szilágyi élettörténetét, viszo-
nyulását a déli vidékekhez, valamint a róla alakult délszláv hagyo-
mány hangnemét, beállítottságát véve alapul, úgy véljük, Szilágyi 
feltűnésére ebben a keretben els ősorban a személyes vonások el-
mоsódá:sa következtében kerülhetett sor. Ebben a fázisban a niká-
palyi vereséggel kapcsolatos, szertelenül dicsekvő  éS csúfos kudarcot 
valló negatív magyar vitéz analógiájára (esetleg éppen a „magyar" 
Ozorai Pipo mintájára) t űnhetett fel -a róla szóló és az öt előnyösen 
szerepeltető enekek mellett a sablonos párviadal=történet is. 

Ezen általános természet ű  lehetőségen túl ki tudunk mutatni 
egy olyan eredőt is, amely esetleg megfoghatóbbá teszi ennek a 
Szilágyi-hagyományból valósággal kirívó szinfo+ltnak a megjelenését. 
Szilagyi kapcsolataiban Brankovics György despotával ugyanis 
gyakran merültek föl súrlódások és összeütközések. 38  1455-ben az 
elleпtét már pattanásig feszül. György despota megtáanadja kato-
náival a Belgrád alatt kocsizó Szilágyit és öccsét, Osvátak. A villáan-
gyorsan kirobbant összet űzésből Szilágyi alig tudja szökéssel menteni 
eletét, öccsét viszont felkoncolják. A megtorlás természetesen nem 
sokig késik. Szi цΡá.gyi még ez év december 14-én megtámadja csapa-
tával a despotát és kíséretét. Ez alkalommal Brankovics elveszti 
jobb kezének néhány ujját, Szilágyi foglya lesz, és csak jelent ős 
váltságdíj fejében szabadul a börtönb ől, s álKtólag az összetűzéskor 
kapott sebe okozza majd rövidesen bekövetkez ő  halalát. 39  

A despota és Szilágyi ellenséges kapcsolatai, f őleg pedig az ösz-
szecsapások sorozatát záró epilógus a Brankovicshoz közel állók 
körében feltehetően hozzájárult egy Szilágyiról szóló, cseppet sem 
hízelgő  tónusú híranyag terjedéséhez, amely vagy már ez id ő  tájt 
nyert a veszedelean énekekhez has і•nló megfogаlmazást, vagy a des-
pota közvetlen körétől függetlenül, söt térben és időben is távolabbi 
énekszerzők (énekmondák) foglaltak versbe a már egészen elhalvá-
nyult konfliktus emlékét egy olyan fázisban, amikor a Svil оjević -
tradíció főhős;ének egyéni vonásai alaposan megfakultak. Az ének-
szerzők lényegében csak a (valahai hagyományból felködlő  emlékű ) 
megbüntetend ő  Svilojevi ćról és a vele szemben álló szerb ellenfél 
komponensről tudhattak. A két alapmozzanat énekké formálásához 
készen kínalkuzott a már meglev ő  hösepikai keret, amelyben a szerb-
ségen esett sérelmekért Marko királyfi szokott (következetesen és 

17 



136 Dávid András: 

sablanszerűen) basszút állni, s fcltevésiink szerint csak ilyen alapon 
kerülhettett sor a tragikusan záruló énekben Szilágyá és Marko 
királyfi szembeáhítására. 

JEGYZETEK 

1  „Ucaino essi caftan in versi ne' vasii modi Bella loro Lingua le 

lodi di Chniste is de' Beati, nonche di Mattia re d' Ungheria e di altri 

oeleibri personaggi di quella Nazione" Zvon. Ljubljana, 1879; 139. 1 

2  ErLangensiki rukoipis starih srp ~kohrvatskih narodnih .pesama. 
Izda.o  di-  Geghard Gezemain. Sr. Karlovai, 1925 

s Ivan GunduLič : Oisman (eliső  kiadása 1826-bál), Zagneb, 1955; 

III. é. 
4 Dje1a Gjana Gjora Ralmatióa. (S фΡari pisci hrvatski. Knjiga XIII.) 

Zagreb, 1883; 514-524. 1., 201-225. verssor. 

s Az I. László királyról (vagy .az árpádházi szentekr ől) szóló eset-
leges énekanyag meglétér ől ez ideig ntncsenék megbízhatóadataink. 

8 A Szilágyi család eredete, pontasabban .megléte a XIV. század 
közepétő!1 okleveilckkel bizonyítható. H ősünk édesapj!a, Szilágyi László, 
Zsigmond király .hűséges embere, ,aki iaz uralkodó elleni zendülés idején 
tanúsitatt Lajáilis magatartása jutalmáúl Halmos, Jánosi .és ,z еntml.hályi 
hеlységеket kapja, s így lesz Bodrog .megye birtokosa, röviddel utana 

pedig Báas megye f őispánja. Zsigmond boszniai a'kaiói idején ugyancsak 

kütiintetii magát, is ily гnádon jut a Times megyei Horogszeg birtokába, 

amelynek alapján .a Horogszegi előnevet fogja felvenni. A csalad ;többi 
tagjait јillеtően négy gyermekr ől tudunk: két fiúról (Mihály és Osvát) 

meg két leányról (Erzsébet és Zsófia). 

Szülá!gyi Mihály feltehet ően korán megismerkedik Hunyadi János-

sal; húga, Erzsébet, házassá;ga (?1431) révén pedig rokoni kaposola!tba 

kerülnek. 1437-től mar Hunyadi elválaszthatatlan társa a török elleni 

harcokban, jó ideig csaknem né'teLenül, hogy aztán 1456-ban neve Hu-

nyadié és Ca гΡpistnanoé mellett a méltó harmadik legyen. 

1457-ben már az ország zászlósurai között  van,  ekkor ti. maosói 

bán ёs nemesi fő isipáin. 

Utászül őtt László halála (1458) után is .nemzeti királyság vissza- 
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állitásáёnt küzdő  nemesi koalíció vez•é гe. Mátyás 1458-bon dtö јгtént meg-

váyasztásaval kapcsolatban Bonf ini szerint „ ... Szilágyi Mihály volt 

minderne terv és ,hangulatkeltés irányítója; vitéz, kiváló hadvezér, 

nagytekintéiyű  , nagyon okos férfiú. Látva a Cor'inus-ház ellen régóta 

ástkálódó egyes főuunak áјlnakságát, megértette, hagy a kiralyválasztashoz 

imkább verő  kell1, aniunt meggyőzés. Sár tudta, hagy ,a mép unokaöccse 

mellé .áll szavazatával, mégis úgy gondolta,ellenfeleit fegyverrel kell 

elrettenteriil, ha dszembeszegiilni merészelnének. Úgy vélte ugyanis, hogy ez 

bekövetkezhet. Ezért ,Erddéilyből, a Délvidékről, továibbá cseh, lengyel és 

német földről sok zsoldost fogadott fal, mintegy húsz®zret ... Minthogy 

azonban a gyűlés megtantásáit már dtöbb napja halogatták, a tabor köze-

pén kar&kat, vérpadot állított fel, s szigorú paranccsal azonnali halailal 

fenyegette meg iazokat, lakik nem Mátyásra szavaznak. ... A f őrendek 

nagy része azt Гbanácsalta, hogy Szilágyit kellene királlyá választani; 

ezt azor цΡban ő , öccsére való tekintettel, eiháritá rnagá гtól.") Mátyás ki-

rály. Magyar Helikon. Budapest, 1959; 68-69., ... 37. 1.) 

1460-ig négy ízben isúlyosan összekülönbözik Mátyással, іѕёt a ki-

rályellenеs főúri osopoгtasuláasal paktál. Még ebben azevben egy Bel-

gгád közelédben lezajlott összecsapás folyamán is törökök foglyul ejtik, 

Konstantinápolyba szállítják, s a szultán rendeletére őt is kivegzik. 

Szilágyi élettörténetével .kapcsolatban vö.: Fraknói Vilmos: Szi-

lágyi Mihály. Mátyás király nagybátyja •(Bp., 1913) c. m űvöt. 
тΡ Niaradne pjesme iz starijih, najviše primorskih napisa. Sabrao i 

na svijet izdao V. Bogiši ć. Knjiga I sa raspravom o „bugarštioama" i 

rječnikam. Biggrad, 1878; 10., 20., 23., 26., 31. és 32. számú énekébedn. 
8 Bagi ić : I. m., 46. sz. ё . 
~ Srpske narodne pjesme. Skupio •ih i na svijet izdao Vuk Stefa-

novi ć  Karadžić . Č  etvгto državno izdanje, knjiga I—IX. B,gd., 1929-1936; 

I.  k.  266. sz. é. 
10  Bogišič : I. rn., 29. sz. é. 

11 „Od njiegova mađdarska prezimena pjeva či su naši nač nili Svi-

lojević , ,a vsć  stará srpi5ki letopisci nijesu mu znali pravo zapisati ime, 

ddk ga ipišu: Silojadjević , Svilojiadjević, Svilajević , Svüojević ." Maretić , 

Tomi: Naša narodna •epika. Zagreb, 1909; 181. 1. 
12 нгvatske narodne pjesme. Skupüa i izdala Matica hrvatska I—X 

Zagreb, 1896-1940. II. k.; 44. sz. ,é. 
1s ,Srpske narodne ,pjesme iz Bosne i Hercegovin. Skupio ih i na 

svijet izdao jeromonah Bogoljub Petranović  ... Knj;iga I (Saajevo, 1867), 

II (Biograd, 1867), III (Biograd, 1870), III. k.; 41. sz. é. 
1 4  Bagišić : I. m., 25. sz. é. 
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15  Bagišić :  I.  m., 21. sz. é. 
18  1486-ban a Névtelen török történetíró is ezzel a névvel .illeti :a 

rügáзnezei osatára voinabkozó leirásábnn: „Akkor a müszülmánok üldözni 

kezdték a gyaurokat; egy másik .rész pedig elfoglalta a szekervárat és a 

benne találtaikat a észint ikardra іћбnуїtа , ігбѕziлt foglyokká etette. Egy-.két 

bánjakot is elfogták .és Murad iszultán elé vitték. E bánok egyike volt 

egy Kara Mihál nevű ..." (Thury József: Török történetírók. Bp., 1893; 

I. k., 25. 1.) 

17  Fralknói V.: I. m., 17. 1. 

18  Uo., ld. •a 17-18. ilapdkon olvasható jegyzetet. 
l~ Megjelenésük időrendjét tartva szem el őtt, az alábbi jegyzetben 

tekintjük  64 .az .említett írások egy részét. 
Pavić, Armin (Dvije stare hrv;atske naradne pjesme. Rad Jugoslo-

venske iakademije znanasti i umjetnoisti. XLVII. if., 93-128. 1. Zgb., 

1879) a Popijevka od Svilojevi ća címen ismert vitézi ének (Bogiši ć , i. m., 

46. sz. é.) főszereiplőjét Szilágyi 1Vlihállyal azonositva, .az éneket .a XV. 

száziadbál keltezi. A ibenne elöfordul,ó párbeszédet, amely a szultán és 

a fogoly ,Szilágyi !között folyik, az 1456-os belgrádi varostrommal kap-

esolatos eseményekre utaló oélzásnak tekinti. Foglalkozik még Szilágyi 

és Hunyadi rokoni kaposolataival, majd h őseink Szerbia területén lebo-

nyoktoitt tö гökdФenes vállalkozásairál, fogságáról és haláláról szól. 

Maretić , Tomo idézett múvében (181-182.  1.) Szilágyi eredetileg lé-

nyegesen nagyobb epikai népszer űségét hangsúlyozza. Ebbeli feltevését 

támagiatja véleménye іszегіnt a jelenleg ismert énekek mellett a XVII. 

századi Gundulić  (Osman, III. é.) is, .aki Szilágyit 1Vlarko királyfival együtt 

a déilszláv epikai néphagyomány legismertebb hősei közt emlegeti. Ösz-

szesen nyolc éneket tart számon, h ősünk fő  jellemvonásaként pedig er ő-

szakos és a vérontástól sem hátr "aló tulajdonságait emlegeti. A róla 

szóló rövidsaras énekeket jelentékteleneknek mondja. A Szilágyiéhoz 

hasonló foigság-téma feltúnése más h ősök hagyományában véleménye 

szerint kizárólag néиbehelyettes гtés wtján jöhetett létre a már meglev ő  
S zil ágyi-tradíoiából. 

Szegedy Rezső  (Hunyadi János rigóm,ezei csatája a régi horvát 

népköltészetben. E,thnographia. Bp., 1912; 66-68. 1.) Hunyadi János és 

Székely bánfi mellett Szilágyit tartja a kasovoi ütközetet idéz ő  ének-

költés harmadik h ősének. A szilágyi foigságárál szóló Popij.evka c. da-

rab konvbimјatív (verses és próza;i) farditását közli, a moitívum elterj  e-

dёsёгёІ  pedig azonos véleményen van 1Vlareti ćtyad. 

A még háЉralevő előzetes írósakkal dolgozatunk egyéb megfelel ő  
részein foglalkozwnk majd. 
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20 Pevanija cernogorska i hercegava čka. Sabrana Čubno-m Čojko-

vićem Cernogoroem ... Leipzig, 1837. A іkё tіt tulajdonképpen Sin1a Mi-

lutinović  Sanaj/ij.a írói álnévem kiadott munLkáj•a. 151. sz. •é. 

21 A név fгeltehetően Stnacimirovi ć  Balšić  Đunađ  XIV. századi zetai 

hűbárúrra vonatkozik. 
22 Ezzel .a témával foglalkoznak .a kö иetkező  Szilagyit is szere-

peltető  énekek, amelyeknek az itt közölt jelölését adkalunazzuk .a f őszö-

vegben: Bag•iši ć : I. m., 32, sz. é. = A; Ui.,  20.  sz. é. = B; Uo., 21. sz. 

é. = C; Pavi ć, Armin: I. m. = D; Bogiši ć : I. m., 29. sz. é. = E. 
23  B,anюvić  íekula — Székеly Já ~nas (?-1448) Hunyadi János mellett 

a délszláv vitézi epika magyar hőseinek csaportjában az egyik legnep-

sz:e ~rűb'b ёs 1egrokonszenvesebb személy. Nevéhez csaknem száz d:élszláv 

vitézi énckből á11ó valóságas kiseposz fűződek. Kivételes népszer űsége 

bizonyára a Hunyadival kapcsolatos rokonsággal magyarázható. 

24 ,A veridézeteket Kiss Károly fordította. 
25  Bagisić : I. m., 10. asz. é. 
26  Bіo~gišić : I. m., 25. sz. é. 
27 Kostić , Dragutin (Dva kosovska cikia. Prilozi p•nou čavаnju na-

rodne poezije. 1939, I. f., 1-18. 1.) véleménye aszerint .a •Szilágyiról szóló 

ének pámdarabjánnak megjelenése más délszláv epikai h ősöknél (pl.: Ju-

rišić  Jankonál) nevbehelyettesítéses atruházással történt. E p гobbеmával 

foiglalkozиa, Dinić, M. (Đorđe .remac i naša narodna epika. Prilozi .. . 

1939, II. f., 158-166. 1.) fejtegetésen szerint a Szerémi György kránvká-
jában előforduló Szilágyival kapcsolatos rész felt űnően eltérő  volta a 

hvteles eseményektől •a megfelelő  Szilágyi-hagyomány ismeretével, sót 

fеLhaszná1á5 val лъagyarázható. (Ugyanezt a gondolatolt fejtegeti Fraknói 

is idézett műve fi ggelékében; 109-127. 1.) A cikkíró nyomatékosian 

hangsnílyozza továbbá, hogy a fogság költészeti feldolgozása a  ma  ismert-

nél lényegesen gazdagabb és :er őteljesebb lehetett, mert csak Szilágyi 

áltаd nos népszerűségével magyarázható, hagy a raguz,ai Gunduli ć  is 

megkülőnböztеtő  mádon szól róla. 

Vö. még Thury József : Szilágyi és Hajmási históriája. Ik, 1893; 

293-306. 1. 
28 Thury József: Töröktörténetírók ..., 25. 1. 

29  Csanda Sándor: A Szilágyi és Hagymása •széphistória szlovák és 

magyar változaфa és :a monda e гedetének kérdése. (A törökellenes és 

kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai. MTA. Bp., 1961; 

155-184. 1.) 

30  Bognšíć : I. m., 46. esz. é. El őször M ikl оŠ2Ć  (Mikl:osioh) tette közzé 

a Siavische Bibhothek c. folyóinat 851. számában. 
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SI Peіtranović , .i. •m., III., 41. sz. ё . 
32 Dézsi Lajos (RMKT, VII. k., 376. 1.), Toldy F.) A magyar költé-

szert Zrínyűg. Pest, 1854), Szegedy Rezső : A Szilágyi és Hajmási monda 

dé1szlfáv rakomai. Itk, 1915; 1$. 1.; Korompay Bertalan: szilágyi és Haj-

mási históriája a szlovénefknél és a magyar monda eredetkérdése. Itk, 

1953, 218-227. 1. 

Horváth János (A reformáció jegyében. B+p., 1957, 227-231. 1.) 

a széphistórüa latin nyelvű  lovagkori előzményekre támаs zkadó, magyar 

alakulásnak tekinti „ ... mint a Tar- és Toldi monda esetében, a lo-

vagi epika korábbi laftin nyelv ű  Permékében kell feltennünk a Szendr ő i 

Névtelen énekéndk végs ő  hazai forrá5at." 

S4  Bogišić , i. m., 23. sz. é. 
~ s Uo., 26. sz. é. 
~ s Vuk, i. m., I., 266. sz. é. 
a7 Hrvatske narodne pjesme ... II., 44. sz. é. = a; Ja őke iii na-

rodne pesme prostoga i neprostoga pwka hrvatskog po župah Šo г Ρprun-

skoj, Mašonskoj i Železnoj na Ugrih. Skupio Fran Kurelac. Zgb., 1871, 

IV., 1500. sz. é. = b. 
38 	_ , mi akbál, bizonyosan .megmondani nem tudjuk, de való- 

színűleg ebkeseredésében, hagy Magyarorszagból tartománya oltalmára 

segedelmet nyerni inem tudta, és szilágyi, mint nandor-fejérvári kapi-

tány fezen vár altalmára Szendr ővel szemben іnёгіaеиІу  erősségeket akar-

ván felhányatni, ez által újabban maga ellen haragította őt, veje CilJei 

Ulrik meggyilko+Ytatásáért, menyet faként neki tulajdonírta, boaszvit ál-

landó, sőt talán a Hunyadi-csalad leghatalmasabb •el>Lenségei, Garai és 

Újlaki által is késztetve, vagy pedig a nándor-fejérvári varai hatalmába 

kerátendő, ..." Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. II., Pest, 

1852; 498. 1. 

Teleki az elmondottak +kapcsán Prayra (Annales III. D., 199. 1.), 

Aeneas Sylviusra (Europa V., 396. 1.), Fehérre, Engelre (Gesch. v. Serv., 

411. 1.) és Kaprinaira (list. Dipl., II., 198. I.) hivatkozik. 
a~ Fraknói V.: i. m., 23-27. 1.; Klai ć, Vjekoslav: Povjest Hrvata. 

III., Zgb., 1901; 286-287. 1. 

22 



Az гTjvidéki. Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar 	141 
Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

JUHÁSZ GÉZA 

PAPP DÁNIEL ÉS A VAJDASÁG MŰVЕSZI ÁBRÁZOLÁSA 
A KORTÁRSAK ÉS UTÓDOK MŰVEIBEN 

Hogy minél világosabban lássuk Papp Dannel érzelmi köt ődését 
Vajdaság tájaihoz es annak embereihez, illet őleg azt a nagy-nagy 
szeretetet, megértést, ragaszkodást, mely írásaiból feléjük árad, ves-
sünk egy-egy futó pillantást a kortársak — a Bánságban él ő  Gozsdu 
Elek és a Párizst járt nagyvárosi-pesti író, Ambrus Zoltán — bács-
kai és bánsági tárgyú írásaira, valamint a „Dél-Magyaromszagról 
írók sorában" utána következők műveiben elénk táruló Vajdaság-
rajzra, „a Vajdaság költői dicséretere", azaz a vajdaragi „tajirada-
lomra", s állítsuk azt párhuzamba a Papp Dániel rajztolta Vajdaság-
képpel. 

Gozsdu Elek Fehértemplomban volt alügyész, majd Temesvá гоn 
királyi ügyész, s több írásának választotta színhelyéül a Bánságot, 
melyet módjában állt alaposan megismerni. Már emütettwk a ne'n-
z'etiségi kérdésben elfoglalt állaspantját, rámutattunk, hagy jól látja, 
illetve közvetlen forrásból tudja, milyen eszközökkel apróbálja a köz-
igazgatás és a kormányzat „megoldani" a nemzetiségi kérdést: a 
besúgók hálózatával szövi át mozgalmukat, az Omladinát, anyagi és 
erkölcsi vétségben találbatabt szerb embereik, f őleg, tesztvisel ők az 
elkerült büntetést hálálják. meg a besúgással, s a hatóság az ő  segít-
ségükkel tartja féken egyszersmind a nemzetiségeket. É:pp csak, hogy 
nem .mondja ki, mily nyomorult eszközök ezek, mily rövidlátó poli-
tika ez, de ha nem is mondja ki, érzékelteti azzal, amit mond. Igaz, 
nála kevesebb írásban találkozunk a vajdasági tajjal, mint Papp 
Dánielnél, de ahol szól róla, ott konkrétabb, tárgyiasabb valóságá-
ban jeleníti meg. És mégis, sem a kortársak, sem az utókor sohasem 
tekintette Gozsdu Eleket a Bánság írójának! Annak ellenére, hogy 
nála megfigyelhető  némi szocLOgráfiai igény is és a programszer ű  
tény- és adatfelvétel szándéka, az ilyen aprólékos, naturalisztikus 
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rajzokból korántsem csap ki oly frissen és er őteljesen e tájak félre-
ismerhetetlen levegője, nem érezzük olyan hitelesnek, igazán bánsá-
g nak a hangulatot, az atmioszférat, mint Papp Danielnél. Csak mel-
lékesen jegyezzük meg, hogy azt a lángoló szeretetet, a szül őföld 
iranti rajongást is —érthet ően — hiába keresnénk nála, amely Papp 
Dánielnél oly erőteljesen jut kifejezésre a Tündérlak Magyarhonban 

előszavában, s más bácskai, vajdasági tárgyú írásaiban is jelen van. 
Természetes azonban, hogy nemcsak a szül őföld ir"anti szeretet hiány-
zik itt, hanem mindenekel őtt atájhoz és emberéhez való lírai, költ ő i 
hozzáállás, az a festői ecsetkezelés, melynek nyomán Papp Dánielnél 
a dimbes-dombos Bácska „lombbal, maggal, mezei virággal" tele-
hintett bűbájos vidékké szépül. A Gozsdunál megfigyelhet ő  szo-
ciográfiai igényű , aprólékos tájleírások ezzel szemben nemcsak hogy 
hidegen hagyják az ovlasót, hanem olykor egyenesen elriasztják 
ettől a tájtól, amely nála szürke, fakó és sivár: „A vadkacsák, sza-
lonkák meghúzták magukat a zsombékban, az ezerhangú békák el-
bújtak a part lyukaiba aludni. Néma csend, élettelen nyugalom volt 
az Aranka környékén. A fakó szantóföldekr ől csak elvétve tévedt a 
fülembe egy-egy éhes varjú 'károgása; s a laposon hosszában fekv ő  
akácerdőcsike visszhangozta a lovak cuppanó lépéseit". Gozsdu a 
„síkság szomorú muzsikáját" hallja itt, „pásztorkutyák nyafogó uga-
tását", s a vidék összes hangjai együtt olyanok, mintha „fájó dal 
volna, tele panasszal, búbánattal". 1  Mennyire más ez a vidék, mint 
amit Papp Dániel fest ugyanerr ő l a vidékről példaul Az öregeknél 

című  írásában! 
Gozsdu mellett még Herczeg Ferencet és Ambrus Zoltánt kell 

itt megemlíteni a kortársak közül, akiknek m űveiben ugyancsak 
találkozunk a Bánság, illetve a l3acska rajzával. Herczeg Ferenc 
műveiben, mint ismeretes, a Bánság csak a nagybirtokosok és 
dzsentrmk, a Gyurkovics Gyurkák és elegáns katonatisztek szirupos, 
idillbe torkolló kalandjainak hamis ragyogású kulisszája, csaknem 
minden vaiáságelem nélkül, s ráta teljes joggal írta a két háború 
között Szenteleky, hogy „mentális érzésvilag tekintetében sokkal tá-
volabb áll tőlünk, mint Móricz Zsiga, Komáromi János vagy akárki, 
aki isohasem járt ezen a vidéken. Az a régi 'kaszinágandolkodás' 
mindegyikünktől rettenetesen messze  van...  Hol vannak azok a régi 
dzsentri-idők, és kit érdekel még ezen a tájon ... e múlt századbeli 
úriember elmélete". 2  E sorokat Szenteleky egyik levelében olvashat-
juk, melyben tiltakozik az ellen, hogy a pesti rádióban rendezend ő  
vajdasági esten Herczeg Ferenc is szerepeljen a vajdasági írókkal. 
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„Közülünk senki sincs —írja ugyanitt —, aki Herczeg Ferenccel 
mint 'vajdasági magyar íróval' szerepelme a pesti rádióbam". Való-
ban, e Vajdaságrajzak már születésük pillanatában teljesen avultak 
voltak, s már tíz-húsz évvel keletkezésük után joggal nem vállalták 
azt a vaj daságia'k. 

Ambrus Zoltán Giro f lé és Giro f lá című  rеgényének Szabadka 
a színhelye. De ezzel — ilyen szempontból — szinte csak azért érde-
mes foglalkozni, hogy jobban, vilagosabban lássuk, mennyire mást, 
mennyivel többet mondott Papp Dániel erről a tájról és népeiről 
minden kortársánál. Nagy Miklós igen találóan jegyzi meg, hogy 
Bácskának a rajza Ambrus regényében „inkább csak jó képeslevele-
zőlap marad, igazi délvidéki leveg ője nincs a regénynek". A nagy-
várasi ember csodálkozik. itt rá a gyors ütemben épül ő  vidéki vá-
rosra, elgyönyörködik a Palicsi-tóban, úgy messzir ől, ‚Тё.гоѕі  szemmel 
megcsodálja a dús termést hozó szántóföldeket, s a lényegében zsá-
neralakok cselekményéhez a Szabadka környéki vidék csupan ku-
lisszaként szollgal, ha e kulisszáknak nem is olyan hamis a ragyo-
gásuk, mint Herczeg Ferenonél. 

„A Vajdaságnak sosem volt er ős tájjelegű  műveltsége vagy iro-
dalma, mint például Erdélynek vagy a Dunántúlnak — olvashatjuk 
A magyar irodalom története VI. kötetének Magyar irodalom Jugo-
szidviában című  fejezetében. — A közegkorban igen fejlett gazda-
sági életet, a kalocsai érdekséghez tartozó bácsi kolostor körül kibon-
takozó humanista kultúrát, a husziták e v іdёkе  іkйІёnёѕеn erős ma-
gyar nyelvű  egyházi irodalmát szinte nyom nélkül pusztította el a 
török hódítás, és a hódoltság utáni szellemi fejl ődés sem volt zavar-
talan". 3  Majd Pest 'irodalmi gyarmatosításáról', a magyar kultúra és 
irodalom 'főváros-központúságáról' szólva, a szerz ők (Bori Imre és 
Szeli István) megállapítják, hogy „írója mindig akadt a'televény Bács-
kának'... , de magyar nyelv ű  irodalom nem bontakozott ki, mert a 
tehets "egek nem itt keresték az érvényesülés útját". 4  Bisztray Gyula 
már 1943-ban, Szеnteleky levelei elé írt bevezet őjében rámutatott 
ennek az „irodalmi gyarmatosítassak" a következményeire, s meg-
állapította: „Aki írót kitermelt ez a táj, azt a f őváras azonnal fel-
szívta", s az így elszármazott írók „m űveikbe kezdetben... bele-
vitték szülőföldjük élményanyagát, de a bánati, illetve bácskai színek 
helyett inkább csak a kisvárosi miliőt hangsúlyozták ki". 5  Ez első-
sorban Kosztalányi bácskai, közelebbr ől szabadkai tárgyú írásaira 
vonatkozik. Kosztolányi, mint köztudott, igen gyakran fordul témá-
ért e vidék felé, pontosabban m űvei cselekményének színhelyéül 
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többször választja a Bácškát, leginkább Szabadkát és környékét. Mi-
előtt azonban megvizsgálnánk, ,milyen képet rajzol err ől a tájról, 
figyeljük meg egyik vallomásában, milyen az ő  hozzáállass a hazai 
tájhoz, milyen érzelmek f űzik a szülőföldhöz, a szülővároshoz. 

Egyik levelében így ír Szabadkáról Juhász Gyulának: „Több-
ször hangoztattam, hagy az én Recanatim Szabadka. Ó, te szegény, 
szürke és unalmas Szabadka, mily poros és unott, s őt ko!mikus vagy 
még ez összevetésben is. Neked még az a jog sem adatott meg, hogy 
igazán rossz és unalmas légy, mert a nagystíl ű  rossz és unalom már 
megsemmisítené önmagát, s nem illenék hozzád. Vadidegen vagy 
hozzám: kongó lelkeiddel és kőházaiddal. Ezer ember között magam 
járok, mert nincs ember, aki úgy érezne és gondolkodna, mint én. 
Az emlékek, mik talán e röghöz f űzhetnének, fásultak és bosszantóak. 
Te mostoha édesanya, csak tudnád —, hagy dédelgetett és szoptatott 
az a másik, akit nemrégen elhagytam. Az én édes-mostoha anyámat: 
Budapestet értem".° Ha itt most újra emlékezetünkbe idézzük a 
Tündérlak Előszóféléjét, s azt Papp Dániel, ezt pedig Kosztolanyi 
alapvető  érzelmi viszonyulásának fogjuk fel a Bácskához, a szül ő-
földhöz — erre pedig minden jakunk megvan —, akkora egyáltalán 
nem fog bennünket meglepni az az általános kép, amely Kosztolányi 
műveiben a Eácská гÓl elénk tárul, s nyomban érthet ő  lesz a Papp 
Dániel-i és a Kosztolányi-féle Bácska-rajz közötti lényeges különb-
ség is. 

Nagy Miklós állapítja meg, hagy a „Dél-Magyarországról írók 
sorában Kosztolányi következik Papp Dániel után". Felfigyel ő  is a 
kettejük közötti alapvet ő  különbségckre, látja, hogy a Kosztolányi 
művedből kirajzolódó kép „nem olyan sokoldalú, a részleteket is 
kedvtelve rajzolgató, mint a Papp Dánielé".' Közös vonásuk talán 
csak annyi, hagy némiképp mindketten a különöst, kissé egzotikust 
keresik itt, de Kosztolányi alig figyel például a nemzetiségi tarka-
ságra, csak elvétve találunk írásaiban egy-egy szerb vagy bunyevác 
szereplőt. Óit inkább az itt élő  ,magyarak, a napokonat tartó, ro-
gyásig hajszolt mulatozások, a zsíros vidék zsíros parasztjai vagy a 
mesés termést hozó földek jövedelmét elkótyavetyél ő , bűnösen, he-
nyén élő  urai érdeklik, akik a kultúratól távol élve, indulataikat, 
jobb érzésüket féktelen, szilaj tivornyákba fojtják. eme, milyennek 
írja le, a fiatal bácskai nábob típusát: „Tudott ez mindent. Tudott 
legalább ezer magyar nótát, a dallamát és a szövegét is pontosan, 
tudott bánni a cigányokkal, parancsolgatni nekik és kordába szedni 
őket, leinteni bizalmaskodásukat egy szemrebbenéssel, majd meg- 
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nyerni szeretetüket egy úri leereszked ő  s mégis testvéri kacér oldal-
pillantással, 'acsit' kiáltani, tökéletesen, ráordítani a prímasra, mi-
kor a csendesen csak csendesent nem húzta eléggé csendesen, mikor 
a Hullámzó Balaton nem eléggé zúgott és morajlott a cimbalom vat-
taütőkkel vert húrjain, megcsákolni a brácsás ragyavert ábrázatát, 
belerúgni 'a nagybőgőbe, poharat, tükröt törni, három napig egy-
folytában .bort, sört inni és törkölypálinkát is, vizes pohárból, cset-
tinteni a káposztaleves és malacpörkölt láttán, kártyát gusztálni 
hosszan, kéjelegve, egyik szemét lehunyva, gyors csárdást ropni fél 
óra hosszat, s közben önmagát uszítva és őrjítve toporzékolni, kur-
jantani, lеvіegöbe hajigálni táncosnőjét magasra, elkapni könnyedén, 
mint a pelyhet félkarjával: szóval — mint mondtam —mindent tu-
dott ez, ami az embert kiemeli állati sorából és igazán emberré 
teszi".b 

Mindezt nagyjából már Noszty Feri is tudta, s Boros Pista csak 
valamivel féktelenebb, szilajabb, s a környezet más, amelyben ezt 
„gyakorolja", egyébként a dzsentri típusa ez, különösebb bácskai 
jegyek nélkül. Jóval több „helyi'' jellegzetesség található azonban 
az aranyparaszt alakjában. Ez már a bácskai zsírosparaszt összeté-
veszthetetlen és félreismerhetetlen figurája, aki ugyan taníttatj a a 
lányát, de nem azért, hogy egy Boros Pista-féle alak elcsavarja a 
fejét. Igaz, mégis éppen ez történik, de az agyafúrt paraszt túljár 
a hozományvadász ficsúr eszén, s végül is visszaszerzi lánya mindnn 
hozományát. 

Tudvalevő, hogy két regényének is Szabadka a színhelye: a 
Pacsirtának és az Aranysárkánynak. Mindegyikben jó néhány leírás 
teszi kétségtelenné, hogy valóban Szabadkáról van szó, s a róla ki-
rajzolódó összkép egybehangzik 'az idézett levélben látható sommá-
zott ítélettel. Szó sincs itt ellágyulásról, a gyermekkori emlékek ér-
zelmi befolyásáról, teljességgel hiányzik itt 'a nosztalgia az elhagyott 
szülőföld iránt. Szabadka valtaképp „a poshadt, önelégült magyar 
kisvárost" jelenti Kosztolányi számára, s azt érezzük e rajzból, hogy 
inkább csak a szülók iránti szeretet és kegyelet parancsolja id őn-
ként haza, de alig várja, hogy ismét Pesten lehessen. A legtöbb 
Szabadkáról szóló leírásban mintha egy hatalmas kérdés meredne 
az olvasó elé: hogy lehet itt egyáltalán élni?! Leginkább csak olyan 
élményeink maradnak írásai nyomán e városról, mint a Bácska 
című  novella francia újságokat járató, franciául beszél ő  ember hí-
rében álló ügyvédje, aki beszélni ugyan nem tud a hozzá bekvár-
télyozott francia tudással, de beteggé teszi túlságos gondoskodásával 
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és hallatlanul nehéz ételeivel. Mintha ázsiai pusztákon találkoznánk 
e vidék elképesztően tompult, szellemileg eldurvult, elbutult taní-
tóival, akik pedig alighanem szintén a szabadkai vasútállbanáson vi-
tatkoznak felnészeg állapotban a hajnali vonatra várakozva. 

A szerbeknek elsősorban ő  is a szilajságát, szertelenségét és 
egzotikus vonásait látja meg. Nem 'kap ugyan külön hangsúlyt, 
hogy épp szerb az a fiú, aki 'a Tréfa című  novellában szinte csak 
kollégiumi, diákos „csínytevésbő l" leszúrja az eminens diákot, ami-
kor egy éjszaka az esztelen !kollégiumi fegyelem elleni lázadás vad 
hisztériában tör ki a diákokból, de nem is egészen mell őzhető  tény, 
hogy az író épp ezt az egyetlen szerb gyenm ёket szemelte ki erre 
a szerepre. Egzotikus vonásai alapján 'ide sorolható A szerb cím ű  
novella Bogumilja is, aki Párizsba kerülve, igen nehéz körülmények 
között él, s kénytelenségből, szükségbő l erről is, arról is fokozatosan 
leszokik, hogy végül az életrő l is leszokjék, mivel elgázolja egy 
autóbusz. 

A legtömörebben, a legnagyobb m űvészi erővel s a legintimebb 
hangon A szegény kisgyermek panaszaiban vall a szül őföldről, a 
Sácskáról, s a vonatablakból szemlélve „szunnyadó csöndességet" 
lát, amely „lomha, mély", s ahol 

Fázik az erdő , csontkemény a föld, 
a dermedő  ég alja sárgazöld, 

s az egész vtidék szinte kísérteties, lidérces: 

Fekete, nagy ijesztő  szélmalom. 
Kék hold cikázik a fehér tavon. 9  

S a tájtól való félelembe, idegenkedésbe láthatóan belejátszik min-
denekelőtt ez a Kosztolányira annyira jellemző  nézőpont, a vonat-
ablak-perspektíva, melybő l a számára idegen, csak kívülr ől és tá-
volról ismert, félelmetes szláv elem jelenlétét is szemléli, pedig —
mint ő  is igen jól tudja — e nemzetiség jelenléte igen fontos jel-
lemzője a vidéknek. Erről a lúdbőrös félelemről ugyancsak A sze-
gény kisgyermek panaszainak egyik darabjában tesz vallomást, s 
már a vers címében betegnek, .borosnak, búsnak, lomhának nevezi 
a Bácskát: 
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Itt félve jár az úri kisgyerek. 
Mérges virágok, nyiszlett emberek. 
Egy távol torony ferde lángolásba. 
Méreggel mart, fehér, virágos orcák. 
Lánggal rikító selymek, rác mennyország. 
Nehéz aranypénz a lányok nyakán, 
mindegyik oly finom és halavány. 
A trombiták estente mint a szörnyek 
egy vörös kocsmaablakból röfögnek. 
Trágár tivornya, részeg és tunya. 
Sír a beteg és méla, szláv duda. 
Mos reszketek. Azt mondják, hogy mulatnak. 
Sipít a síp, csörömpöl minden ablak, 
boros az asztal, véresek a kések, 
az ördög is felpántlikázva lumpol, 
festett leányok lesnek a zsalukból, 
s én meghalok, ha egyszer odanézek. 10  

S emlékezzünk csak egy pillanatra, hogyan is mulatnak Papp 
Dáníel szerb hajósai a pesti kikötőben horgonyzó Szent Száva hajón: 
„A lámpa köré telepedtek a hajósak, és hosszú nyakú üvegekkel koc-
cintottak. Arra aztán n іegpendült a tambura, és az éles +kis gitárt 
elnyújtott, búgó férfikörus kísérte, valami délvidéki гоmanc a rigó-
mezei csatáról avagy egy szerelmes párról, becsületes rác trocheu-
sokban". 11  

Egyéb indítékok mellett természetesen arról sem szabad meg-
feledkezni, ha a Kosztolányi- illetve a Papp Dániel-féle Bácska-
rajzot egymás ;mellé állítjuk és a köztük lev ő  különbséget vizsgál-
juk, hogy már nem a múlt század kilencvenes éveiben járunk,  ha-
nini a huszadik század elején, az első  világháború felé sodródi!k az 
ország, ahol a nagyvárossá kiépül ő  Budapest és a vidék közötti 
különbség — mind a kultúra, mind az iparosodás és általában az 
életritmus іtekintetében — ;egyre szembeszök őbb lesz. S tegyük hoz-
zá, hogy Kosztolányi nem is csak a pesti ember. hanem a Párizst 
járó, európai műveltségű  polgár szemével is nézi a Bácskát és Sza-
badkát. Ez a vidék pedig még az arszág többi vidékeihez képest is a 
legelmaradottabbak közé tartozik. Az egész tájnak nincs egy igazán 
mozgalmas városa. ipari létesítmények itt alig születnek, hisz a me-
zőgazdaság a f ő  foglalkozási ág, a zsíros Bácska az ország gabona-
raktára, disznóhizlalója, s ezen túl nem is tör ődnek vele. 
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Nagy Miklós fenti megállapítását tehát, mely szerint Bácska 
ábrázolásában Kosztolányi következik Fapp Dániel után, valóban 
úgy is kell értelmezni, hogy utána következik, az iránta kifejtett 
szeretetben és ragaszkodásban, amennyiben sokkal sivárabb, elriasz-
tóbb képet rajzol sz űkebb hazánkról, mint elődje, ha nem is kevésbé 
igazat! 

Az első  világháború után új közjogi egységbe új államkeretei 
közé került Bácska, Bánát és Baranya egy részének magyarsága, s 
értelmiségenek józanabb, reálisabb gondolkodású vezet ő  egyéniségei 
csakhamar felismerték e népcsoport új helyzetéb ő l adódó feladatait. 
Elindítva a józan öneszmélés folyamatát, mindenekel őtt azt az 
illúziót kellett eloszlatniuk, hogy ez valami ideiglenes, átmeneti ál-
lapot, hogy az új délszláv állam id őleges képződmény, s csak a mo-
narchia relációjában lehet gondolkodni. Olyan magyar közgondolko-
dás, olyan „kisebbségi" tudat kialakítására volt tehát szükség, amely 
a magyarság új helyzetét történelmi realitásnak fogja fel, s hozzá-
járul ahhoz, hagy e népcsoport megtalálja helyét az új közösségben; 
hogy egyfelől ellenálljon a nagyszerb állameszmével együtt járó el-
nemzetietlenítő  törekvéseknek, de immunis legyen a magyarországi 
fehér terror, a Horthy-fasizmus szította féktelen nacionalista-sovi-
niszta, irredenta propagandával szemben is. Csakhamar nyilvánvaló 
lett, hogy az új környezetben való fennmaradás egyik f ő  feltétele 
a Festtőles Belgrádtól egyaránt független, önálló szellemi élet, 
melynek legfontosabb megnyilatkozási formája az irodalom. Ugyan-
akkor szinte egyik napról a másikra „megszűntek azok a gyér 'kul-
turális Katásak is, amelyek addig a centralizált magyar irodalom 
felől érték (ti. az  itteni magyarsagot) ... irodalmi kultúrája alap-
jainak lerakásában teljesen a maga erejére kellett támaszkodnia. 
De éppen ez a magára maradottsága ébresztette fel potenciális er őit, 
s indította meg benne az öneszmélés folyamatát, önmaga helyének 
és szerepének keresését ".l 2  S igen jellemző , hogy ehhez a józan, az 
adott helyzetben egyedül lehetséges kisebbségi koncepcióhoz, reál-
politikai felismeréshez nem az a néhány hivatásos politikus jutott 
el, akiknek e nemzetiséget a közéletben és képvisel őházban képvi-
selniük kellett volna. Míg utóbbiak a királyi diktatúra kormánya 
iránti lojalitásban vagy a fasiszta magyar uralkodó körök kiszolgá-
lásában versengtek egymással, a jugoszláviai magyarság legjózanabb 
szellemei, az írók — s köztük is mindenekelőtt Szenteleky — azon 
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fáradoztak, hogy népünk otthonra találjon új hazájában. Szükség-
szerűen merült fel tehát a vajdasági magyar irodalom megteremté-
sénck gondolata, mégpedig olyan irodalmé, amely a reális közgon-
dolkodás kialakítását, az új helyzet tudatosítását szolgálja. Nem két-
séges, hogy ezt az irodalmat olyannak képzelték el, amely magán 
viseli e vidék jellegzetességeit, amely el ő tt méltán áll a „vajdasági" 
jelző . 

Első  lépésein Szenteleky is a hagyománytalanságba ütközik. 
Megállapítja, hogy „a Bácskának és Bánátnak kultúrélete sohasem 
volt. Még kevésbé van mostan". A legfőbb nehézséget abban látja, 
hogy nincs miből kiindulni, nincs tradíció, múlt, elkezdett irány, 
lefektetett alap, „melyet folytatni, lerombolni, átfo гni .lni, megta-
gadni mindig könnyebb, mint teljesen újat csinálni". 13  De mint tud-
juk, Szenteleky vá1_lalkozott arra is, hagy élére álljon ennek a sem-
miből újat teremtésnek. S amint arról kezd elmélkedni, hogy milyen 
legyen ez az új, Taine-hez, az „ész poétájához" tér vissza, s az ő  
miliő-elméletéből indul ki. Csakhamar ő  is felismeri e vidék ugyan-
azon jellegzetességeit, melyeket- mint láttuk, Papp Dániel is fel-
ismert és meg is formált költ őileg: „olyan vidéken lakunk —írja 

ahol különböző  népek keverednek egymással", s azt :követeli 
majd, hogy az írók ennek a tájnak jellegzetességeit, ízét, zamatát, 
levegőjét fejezzék ki, a „pozitívumba kapaszkodjanak", amit nevez-
hetünk, úgymond, „esprit actuele-nek, esprit locale-nak avagy neue 
Sachlischkeitnak". Siet is mindjárt részletesen kifejteni, hogy mit 
ért ő  couleur locale-on: „Nem fontos, hogy a történet Bácskaban 
vagy Bánátban játszódjék le, hogy a гkörnyezet színei megfeleljenek 
az idevaló táj színeinek. A szellem a fontos. A szellem, amit az író 
a színeken túl megérez, s amivel az író némi közösséget érez". 14  

Ezután szinte érthetetlen, hogy csak „dühödt hangon" tudott 
szólni Papp Dán'iel munkásságáról, illetve vajdasági tárgyú írásairól. 
Nem találta benne a bácskai leveg őt! Pedig ma már világos, hogy 
Papp Dánielnél nemcsak a történetek játszódnak Bácskában, Bánát-
ban és Szerérnségben, hanem épp az a szellem van itt_ jelen, ,;amit 
az író a színeken túl megérez, s amivel némi közösséget vállal". 
Ismétlem, érthetetlen — de csak els ő  pillanatra —, hogy Szenteleky 
nem kapott két kézzel e hagyomány után, nem ragadta meg kitör ő  
örömmel azt, nem fedezte fel Papp Dánielben az el ődöt, aki alig 
néhány évtizeddel őelőtte szinte egész életm űvét annak az ügynek 
szentelte, amelyre most Sz еnteleky tette fel az életét. 

Ha azonban közelebbr ő l szemügyre vesszük Szenteleky kiinduló- 
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pontj át, azt az alaphelyzetet, amelyben irodalomszervez ő  munkás-

ságát megkezdte еs kifejtette, mindjárt érthet őbbé válik Papp Dá-
niellel szembeni magatartása is. 1931-ben egyik levelében így fogal-
mazza meg a vajdasági magyar irodalomról vallott elképzeléseit: 
„Irodalmunknak csak úgy lehet holnapja és létjogosultsága, ha sz.o 
ros kapcsolatot teremtünk népünkkel, a kisebbségi lélekkel, sajátos 
csüggedős és reménykedős életünkkel". 15  1933-ban novellaantolágiát 
szerkeszt (Akácok alatt), s ennek kapcsán számos levélben fejti ki 
irodalomteremtő  koncepcióját. Egyik írónak szinte könyörög a he-
lyi színekért: „Tudom, ,hogy te sohasem voltál a helyi színek kedve-
lője, mégis kérlek, hogy legalabb a háttérben legyen egy kis Bácska, 
valami idevaló, földünket j іellemző  esprit locale. Ennek az antoló-
gianak csak akkor van létjogasultsága, ha csakugyan ennek a föld-
nek a szagát viseli magán, ha igazi 'neue Sachlichkeit'-et ad, ha 
bizonyos okkal és értelemmel áll az elbeszél ők előtt a 'vajdasági' 
jelző". 16  A válogatás és szerkesztés elveit pedig a következ őkben 
foglalja össze: „Azt szerettem volna bemutatni, hogyan élünk, ér-
zünk, vágyunk, várunk, keresünk, búsulunk, hiszünk, csüggedünk, 
mosolygunk meg szeretünk Bácska é ѕ  Bánát földjén". Egyszóval te-
hát a jugoszláviai magyarság kisebbségi sorsának m űvészi-irodalmi 
ábrázolását szorgalmazta, s vallatta, hogy az igazi írónak „bele kell 
kapaszkodnia az idő , a talaj, a tények, a társadalmi adottságok pozi-

tívumába", 17  (Kiemelte J. G.) 
Mknthogy tehát Szentelaky az esprit locale-t a „tények", „társa-

dalmi adottságok pozitívumában" kívanta megragadni, a társadalmi 
adottságuk pedig elsősomban a régi Jugoszlávia magyarságának ki-
sebbségi ,helyzetét jelentették számára, érthet ő , hogy nem tudott 
mit kezdeni Papp Dániel Vajdaság-rajzával. Igaza lehet Herceg Já-
nosnak, aki szerint Szenteleky Vajdaság tárgyiasabb, etnográfiai és 
szociológiai leírását, rajzát hianyolta Papp Dánielnél — s ezt joggal. 
Hogy pedig az itteni magyarság kisebbségi helyzetét tükröz ő  iro-
dalom megteremteséhez nem találta felhasználható hagyománynak 
Papp Dániel műveit, az az elmondottak után nem szorul bizonyításra, 
hisz Papp Dánieltő l_ nemcsak a táj tárgyiasabb leísásának, a tények 
és társadalmi adottságok pozitívumainak kifejezési szándéka állt tá-
vol, hanem mint láttuk, a szláv nemzetiségek önállósulási törekvései 
irant sem mutatott sok megértést, s őt a magyar nacionalizmus, a ma-
gyar szupremácia ábrándja sem hagyta teljesen érintetlenül; s egé-
szében egyáltalán nem mint politikai ténnyel azaz tényez ővel fog-
lalkozott az itt él ő  szlávok életével, hanem mint sajátos színnel, mint 
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az általa ismert társadalmo.n kívül él ő  népcsoporttal, mellyel a tár-
sadalomból elvágyódó századvégi értelmiség körében s az irodalmi 
közvéleményben felhívhatta magára a figyelmet — ahogyan Mik-
száth a palócaival, Petelei szekely figuráival, Tömörkény Szeged 
vidéki célszerű  szegény embereivel. S ha gyakorlati irodalomszer-
vező  tevékenysége során nem is használhatta fel a Papp Dániel-i 
örökséget, azzal kétségkívül adósa maradt Szenteleky az el őfutárnak, 
hogy .sem szépírói kvalitásait nem ismerte el, sem a Bácska els ő  
művészi hilelű  ábrázolójának 'kijáró tiszteletet .nem adta meg neki. 

Herceg János az els ő  és mindeddig egyetlen jugoszláviai magyar 
író, aki időről időre előveszi Papp Dániel írásait és foglalkozik az 
íróval egy-egy esszé erejéig. El őször — valószínűleg Féja Géza 
biztatására — 1944-ban, a Kalangyában írt róla Papp Dániel világa 
címen, majd legutóbb a Leányvári levelekben szentelt neki egy 
hosszabb lélegzet ű  írást. đ  már 1944-ben igyekszik helyreigazitani 
Szenteleky elhibázott ítéletét, de alapjában inkább Szentelekyt men-
tegeti, mintsem hogy igazságot szolgáltatna Papp Dánielnek. Els ő-
sorban azt igyekszik kimutatni, hagy mit hiányolt Szenteleky az 
íróban, mi a magyarázata annak, hogy olyan elfogult volt vele szem-
ben, és nem látta meg tényleges értékeit. Igaz, végeredményként le-
szögezi, hogy Szenteleky adós maradt Papp Dánielnek az elisme-
réssel, ez azonban még korántsem igazságszolgáltatás. S őt még leg-
utóbbi, 1959-es esszéjében is igazolni próbálja Szentelekyt: „Talán 
nem is a közösségi érzés határozottabb megnyilvánulását szerette 
volna látni ő  a különféle társadalmi rétegekkel és a magyar néppel, 
hanem a tájleírás hitelességét és több tárgyi hozzájárulást az ő  
programjához, mely a neue Sachlichkeit jegyében a semmib ől volt 
kénytelen önálló szellemi életet teremteni ezen a vidéken. Az el ődöt 
kereste Szenteleky Papp Dánielben, és bosszantotta, hogy helyette 
egy többnyire szerelmi patronokkal dolgozó romantikus írót talált".'g 

A szerelmi tárgyú írásokról, a „szerelmi patronok" teljes hiá-
nyaról szóltunk már a Mikszáthtal való összehasonlítás során, de 
épp ilyen képtelenség romantikus írónak is nevezni az utolsó század-
negyednek ezt a tipikus képviselöjét, ezt a határozottan intellek-
tuális alkatot, a naturalizmus, szimbolizmus, pozitivizmus hatásától 
egyarant megérintett írót. Jellemz ő  azonban, hogy Herceg János —
mivel láthatóan nem tud kitörni a Szenteleky-féle elmarasztaló ítélet 
bűvkörébő l — mindmáig igen ellentmondásosan ikdzeledik írónkhoz. 
Erről a ,;szerelmi patronokkal dolgozó romantikus író"-ról ugyanis 
más helyen így vélekedik: „Van azonban az ő  elbeszélő  művészeté- 
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ben valami, ami mégis csak arra figyelmeztet, hogy irodalmi jelen-
tőségén túl a bácskai színek fest őjét s a bácskai lélek megszólalta-
tóját is tisztelnünk kell benne, s azt a becsületes szándékot, mely 
nem engedte meg Papp Dánielnek a magyar szupremáciia hiú és 
ostoba hangoztatását ebben a nemzetiségi kariglameratumban, de el-
lenkezőleg: minden itteni élményt őrző  írásából kiérződik a szeretet 
szerbek, bunyevácok és mos népek iránt". 19  

Nem véletlen természetesen, hagy Herceg általában mégis több 
megértést tanúsít Papp Dániel iránt, mint Szenteleky, s hogy els ő  
helyen a „szerbek, bunyevácok és más népek" iránti szeretetet 
hangsúlyozza nála. Míg ugyanis Szenteleky a pesti irodalmi életb ő l 
(A Hét munkatársa volt) került erre a vidékre, és szerb származása 
ellenére sem volt teljesen mentes a magyar nacionalizmus pesti vál-
fajától, addig Herceg már a régi Jugoszláviaban n ő tt fel, s termé-
szetesebbnek talalhatta a magyarság új helyzetét is Jugoszláviában, 
sбt a szerbségben sem csak az államalkotó elemet látta, amelynek 
sovinizmusát szította is a kormányzat és spekulált is rá, hanem Papp 
Dánielhez hasonlóan a mgyarsággal békében együtt él ő , dolgozó 
embereket is meglátja bennük, aki épp Oly elégedetlenek a dikta-
tórikus rezsimmel, mint a magyarok, sőt a haladóeszmék hirdetésé-
ben találkozhatnak is a két nép fiai, írói. Vajdaság népcsoportjainak 
egymáshoz való viszonyát sok tekintetben úgy fogta fel és ábrázolta 
ő  is, .mint Papp Dániel. 

Van azonban még egy fonál, amely Henceg Jánost Papp Dániel-
hez fűzi: Herceg szintén szívesen, meleg együttérzéssel és szeretettel 
ábrázolja acsetl ő-botló, esetlen kisembereket, s ha azok Papp Dá-
nielnél előrehaladásukat hasztalan váró kistisztvisel ők, vidéki hiva-
talnokok, akkor Hercegnél kisvárosi nyugdíjasok, kisiparosok stb. 
S érdekes véletlen, hogy e típusok legtöbbjét Herceg szintén Zom-
borban nézte ki magának, ahonnan Papp Dániel is .nem egy h őse 
alakját mintázta. Herceg idejében ugyan nem megyeszékhely már 
Zombor, hanem még csendesebb kisváros, ahogy gyakran mondják 
mostanában, a nyugdíjasak várasa, de még mindig nagyon hasonlít, 
különösen Herceg rajzaiban ez a lassú élettempójú, csendes városka 
ahhoz, amely Papp Dániel számos írásában is kibontakozik el őttünk. 
Az egykori megyeszékhely még ma is, de húsz-harminc .évvel ezel őtt 
még sokkal inkább, őrizte a régi világ emlékeit, különösen a régen 
népesebb hivatalnok rétegb ől itt maradt nyugdíjasak, akik igen 
kedvelt figurái Hercegnek. 

Még inkább Papp Dániel rokonának látjuk Herceget az olyan 
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írásokban, mint például az Unalom, amelyben a kisváros kisiparosai 
üzletajtajukban állva várnak valami eseményt a teljes mozdulat-
lanságban, s miután feltűnik egy fényes autó, melynek utasa vált 
velük egy-két semmitmondó szót, harmadik társuknak úgy adják 
elő  az eseményt, mintha jól odamondogattak volna a vezet őnek vélt 
városi embernek. S itt nemcsak ez az eseménytelenség, nemcsak a 
vidék ilyen leírás'a emlékeztet Papp Dánielre, hanem e kisemberek, 
e zsáner-figurák enyhe, megbocsájtó és szelíd humorral való bemu-
tatása, sőt még az anekdotikus szerkesztésmód is. De nyugodtan oda 
lehet állítani Papp Dániel szertelen s kissé egzotikus és zsáner-
szerű  figurái mellé Kekez Tunát, Herceg egyik leger őteljesebb, leg-
sikerültebb figuráját is. 

De a vidékhez, Vajdasághoz való h űséges ragaszkodásáról, a táj-
hoz való érzelmi kötődéséről közvetlenül is vall Herceg. „A térhez 
kötött idő  tölti ki a haza fogalmát" —írja Cél és vallomás című  
írásában 1953-ban. A szülóföld pedig: „az udvar, a ház, az utca, a 
kisváros, 9 ahogyan e mikrokozmosz tágult és megtelt tartalommal: 
a nyelv zenéj,ével, a táj színével, a környezet szakásaival és törvé-
nyeivel ... itt álltam meg biztos lábbal, hagy szétnézzek a világban, 
innen vezettek az én utaim Európa felé, ebb ől a tudatból sugárzott 
ki érdeklődésem más népek, más szokósak, más tájak, más .nyelvi 
és szellemi gócuk felé". Amint látjuk, a vajdasági irodalom tájhoz 
kötöttségének voltaképp Szentel еky elképzelése szerint kíván ki-
fejezést adni, s azt is hangoztatja, hogy irodalmunknak , ;erős gyö-
kerekkel muszáj kapaszkodnia a hazai rögbe, hogy igazán vajdasági 
és a miénk legyen". Írói hitvallását is ebben a szellemben fogal-
mazza meg: „ iró vagyok, tehát a hagyományikon kívül a szül ő föld 
és a haza tudata, környezetem, az itt él ő  népek, a táj, a mindennapi 
élet valósága, küzdelme és öröme az, ami munkásságomat megha-
tározza " . 2o  

Nem kétséges tehát, hogy Herceg János ars poeticája voltaképp 
Papp Dániel hajdani írói gyakorlatának továbbvitelét jelenti, a Tün-

dérlak Magyarhonban előszavában 'kifejtett írói feladatvállalás újra-
fogalmazasát — kissé Szenteleky szellemében —, s őt azt is mondhat-
juk talán, hogy megkísérli — a megváltozott körülményeknek meg-
felelően —összeegyeztetni, összebékíteni a Papp Dániel-i gyakor-
latot a Szenteleky-féle elmélettel. 

A két háború közötti Jugoszláviában azonban Szenteleky mdnden 
fáradozása ellenére sem született meg a neue Sachlichkeit vagy az 
esprit locale szellemében a vajdasági magyar tájirodalom. A líra 
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például, amely a korszak itteni magyar irodalmának is reprezenta-
tív műfaja volt, s a legnagyobb eredményeket mutatta fel, korántsem 
fordul olyan szeretettel és rajongással e táj felé, mint Papp Dániel. 
Persze, ehhez tudni kell, hogy a két vezet ő  hrikusnak Csuka Zoltán-
nak és Fekete Lajosnak nem szül őföldje a Bácska, hanem csak emig-
rácnójuk egyik á11onása, s mindegyik inkabb az elhagyott szül őföld, 
Erdély iránt érez — és olykor fejez is ki — nosztalgiát. Еrthetó hát, 
hogy ők mindenekelőtt szintén a csendet, a sivárságot és egyhangú-
ságot érzik a táj jellegzetességének, s nem keresik és nem is talál-
ják meg itt a tündérlakot, mert — hogy továbbra is Papp Dániel 
szavaival éljünk, ,;a Pegazus, a patkó .nem idevaló"; ók Európára 
figyelnek, az új háború riasztó el őjeleire hívják fel a figyelmet t űz-
harang kongására emlékeztet ő , erős sodrású, expresszionista szabad-
verseikben. Csuka Zoltán egyik költeményében például így jelenik 
meg a Bácska térképe: 

Fekete kuvasz az este 
és ugat 
a tanyák ,piros gyöngyszemekkel állnak 
a fák fagyott karokkal összeesve 
az égre szitkot kiabálnak. 

Fekete Lajos is a csendet, a visszhangtalanságot és vakságot 
találja tájunk f ő  sajátságának. Szentelekynek ajánlott Bácska cím ű  
versében egyetlen nagy kérdést vet fel, variál és hangosít fel: 

Milyen erőnek 
kéne itt jönni, 
hogy feltépné a nagy kötelet 

milyen tüzeknek 
kellene gyúlni, 
hogy szem pillantana rá: 
látok, 
milyen sípoknak 
kéne sípolni, 
hagy fölneszelne 
rá a fül: 
hallak 
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A két háború közt Indult Gál László és Dudás Kálmán vajda-
sági tájélményét elsősorban szintén a tespedtség, egyhangúság je-
lenti. Gál László mintha Szabadka leírásába s űríte.né bele mindazt, 
amit mint költő  ebben a tájban, vidékben meglátott és megérzett. 
Szavaiban szinte Kosztolányi idézett sorai visszhangoznak: 

Ebben a városban csöndesen szólna 
a dán királyfi: 
nem lenni 

Nem olvasnak, nem lázadnak, nem akarnak, 
nem törnek, nem kérnek, nem vágynak .. . 
Szцbotica, 
csak úgy idetespedt gátnak, astobán, 
unalmasan szürkén. 

A Tiszai alkonyban Dudás Kálmán is a „bamba utcákart" látja, 
melyek „álmosan nyúlnak a partra", de magát a tájat már melegebb 
színekkel rajzolja: 

Egy igazi szép istenmosoly a Tiszaparton, 
Ha nehezen, sűrűn hull az alkony. 
Az ég aranycsápkével hímezett karton. 

Oly selymes: járni a parton kés ő  estig 
Ha a víz arca csöndesen kisimul 
S az aranyalkony a halk vízarcra feslik. 

Csépe Imre a vidék, a falu, ső t a tanyavilág és a kubikus gödör 
költőjeként indult, valóban szerelmese ennek a tájnak, s ha meg 
tudta állni, hogy ne fúljon giccsbe költ ői hangja, ha el tuda kerülni 
a hamis romantika buktatóit, helyenként igen szép és valóban költ őú 
sorokat írt le erről a „költőietlen" tájról. A Májusi éj páldául 

Gyöngyöket aggatott a rózsák nyakába, 
Diadémmal ékítve a bimbók homlokát, 

az ég 
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Kék vásznára félholdat festett, 
Csadálatos méllyé téve a végtelent, 
Az utak mentén lámpákat gyújtott, 
Szentjánosbogáїkák óvták a lépteket. 

Nem véletlen azonban, hogy Herceg János még 1953-ban is ezt 
kérdezi: „Mikor szólal meg a Vajdaság költ ő i dicsérete?", Nos, éppen 
1953-ban jelent meg Fehér Ferenc els ő  verseskönyve, a Jobbágyok 
unokái, majd szinte szabályos egymásutánban az Álom a dű lőutak 
sűélén, az ívig a f öidbeásva, az Esővárók és utolsónak Delelő  címen 
válagatott versei, amelyek — mint ezt címük is hangosan hirdeti 
— egytől egyig kifejеzёst adtak e tájhoz való sajatos érzelmi viszo-
nyulásnak, a Bácskahoz való feltátlen ragaszkodásnak. Bori Imre is 
úgy fogadta fellépése ііdејёn, mint „Vajdaság költőjét, igazi jellegé-
nek megsz.álaltatáját", s ez a Fehér Ferenc által „költészetbe emelt 
Vajdaság" — ugyancsak Bori szavai szerint — „költ őileg és emberileg 
is hiteles". 21  Nem tündёrlakn'ak találja ugyan ő  sem a Bácskát, ha-
nem a mai ember szemével nézi, de a puszta végtelen világát pél-
dául olyan szabadnak és dacosnak látja, mint Pet őfi, s szelídnek, 
„mint a jó szerelem világa"; az évek „d őlt búzarendek s telt leány-
arcok (pi-pacsával merülnek a mélyre", a „déli d ű lők" „dajkálók", s 
a „tarka tányérrózsák", „szenderg ő  dinnyeindák" világa ez, melyhez 
ő  ragaszkodik. 

Költői hitvallása szerint számára a föld „kezdet és vég". „A 
föld —írja —életérzésem legmélyén lapul... Ez az életérzés adja 
a hitem... Ennek az életérzésnek újra meg újra hangot adni: annyit 
jelent számomra, mint élni ".22  

Az ötvenes években tehát megszólalt Vajdaság költ ői dicsérete, 
csakhogy mire kiteljesedett ez a költészet, s Fehér munkásságában 
komoly esztétikai színvonalra emelkedett volna, voltaképp már id ő-
szerűtlenné is vált a maga közegében, a jugoszláviai magyar iro-
dalomban, amit mi sem bizonyít ékesebben, mint hagy maga Fehér 
is, a couleur locale konok híve, a regionális színek és a szül őföld 
szerelmese már hosszabb ideje válsággal küzd, úgy látszik, mintha 
költői vénája elapadt volna. Legvalószínúbb magyarázata ennek az, 
hogy irodalmunk idóközben túljutott azon a szakaszon, amikor csu-
pán vajdasági jellege biztosíthatta a létét. Ma már itt is érvényes 
— némi megváltoztatással — a század végén hangoztatott követelés: 
a vajdasági jelleg úgy sem lehet kérdéses, de a cél, hogy ezen 
túlhaladjunk Európa s a világ felé! 
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Mint láttuk, Vajdaság tájainak és népeinek rajza végigkövet-
hető  tájunk irodalmában - ha nem is egyenes vonalban - Papp 
Dánieltől napjainkig, s ha utódait keressük, természetesen Herceg 
Jánosban és Fehér Ferencben fogjuk őket megtalálni elsősvarban; 
ők azok, akik valóban idősebb testvérüknek tekinthetik, akik a ma-
guk korának és írói alkatának megfelel ően tovább vitték a Papp 
Dániel-i hagyományt, s a Vajdaság írójának, énekesének szeg ődtek. 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

LđRINC PÉTER 

A MAGYAR POLITIKA ÉS TÖRTÉNETÍRÁS 
A MACEDÓN KÉRDÉSRŐL (1903-1918) 

Magyarország 1903-1918 között, a dualizmus kiélezett válsá-
gának idején, maga is harcolt a nemzeti kérdés megoldásáért, az 
egyenjagwságért és függetlenségért —párhuzamosan azzal a küz-
delemmel, melyet apolgári-demokratikus forradalom befej,ezéséért, 
az agrárreformért, a demokráciáért és ,a szociális kérdés megoldásá-
ért folytatott, esetleg azért is, hogy a polgári demokratikus forra-
dalmat azonnyomban a szocialista forradalom válthassa föl. Tekintve 
azonban, hogy H+ungária soknemzetiség ű  ország volt, amelyben a 
nem magyar népek a lakosságnak nagyobb felét tették ki, smár 
régebben oly nemzetekké alakultak, amelyek (f őleg 1892, méginkább 
1903. óta) éles harcba fogtak maguk is, nem csupán a nemzeti egyen-
jogúságnak, de az önrendelkezés jogának elismeréséért is, egészen 
az elszakadásig: — a magyarok rákényszerültek arra, hogy e kérdés-
ben is állást foglaljanak, éspedig ki ~ki osztályérdekeinek és politikai 
meggyőződésenek síkjára helyezkedve, hol —elég ritkán — a nem 
magyar népek ґоіdаi гa állva, hol pedig — sokkal gyakrabban —
ellenük ёs velük szemben szállva síkra. Az uralkodó asztály (nagy-
birtok és nagytőke) két politikai csoportra bomlott aszerint is: egy-
más ;mellé, vagy egymás ellenallította-e sorompóba két jelzett ré-
tegét a csoportérdek: míg az „agráriusok" ugyanis, legalábbis elv- 

* Ez a cikk kivonata a szerz ő  néhány e témáról száló oly xnaeedón 
nyelvű  dolgozatának, amely számos magyar ,nyelvű  idézetet is közöl ma-

cedón fordíitásb!an. Ezeket a szerz ő  !kénytelen volt elhagyni, mert 1. a ka-
pott hely erre esz űknek bizonyult, 2. a (kapott rövid id ő  ,alatt nem kutat-

hatta fel az ,eredeti idézett helyeket. Ezeket most kénytelen saját szavaival 

helyettesíteni. 
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ben, a finánctőke ellen foglaltak (egyáltalán nem következetesen) 
állást, a „merkantilisták" egyesítették a két réteg közös osztályér-
dekeit. Másrészt a nagyt őkés és nagybirtokos réteg különvált a kö-
zépbirtokos és középtőkés rétegtő l, a balkáni politika, a Babkán felé 
való terjeszkedés politikája terén (területi hódítás, esetleg áru- és 
tőke piac szerzese terén) már aszerint is: dualisták voltak-e, közös 
volt-e az útjuk a megfelel ő  osztrák körökkel meg a dinasztiával, 
vagy pedig, ellenkez őleg, Magyarország kisebb-nagyobb gazdasági 
és politikai önállósága volt-e acéljuk. Persze a két csoport egyként 
hirdette a balkáni eхpanzió szükségességét, ha nem is éppen a terü-
leti hódítást, úgy a gazdasági hegemóniát. A dualisták kritikátlanul 
kaptak a fekete-sárga habsburgi imperializmus .politikája felé, a 
többé-kevésbé függetlenségi politikát folytatók — a külön (piros-
fehér-zöld színű) magyar imperialista politika híveivé szeg ődtek, 
félelmükben a fejlettebb osztrak és német töke versenyét ől. A külön 
magyar imperializmus politikája valamint az orszag soknennz,etis ёgü 
jellege azt eredményezte, hogy igen kevesen akadtak olyan baloldali 
pártok, csoportok és egyének, akik munkatársaivá, bajtársaivá vál-
tak a nem magyar népeknek, annál többen ellenkez őleg a jobbolda-
liak, akik ellenük csoportosultak. Ha itt-ott az egyenjogúságért, eset-
leg a kultúr-autonómiáért együtt harcoltak is velük, ezt is mindig 
a magyar területi integritás keretei és határai között csupán. (Jászi 
Oszkár polgári radikálisaira, a szociáldemokrata vezet őségre, sőt a 
kitűnő  teoretikus forradalmi szindikalista vagy forradalmi szocia-
lista Szabó Ervinre is gondolok itt.) A nemzeti önrendelkezés jogát 
csupán akkor ismerték már el, amikor megismerkedtek Lenin ta-
naival, s megalakították a Magyarországi Kammunisták Pártját 
(1918. XI. 24.), amelynek élén Kun Béla 1919. aprilisában mint Ta-
náсsmagyarország külpolitvkájának irányítója elismerte ezt a jogot. 
1919. augusztusában azonban megd őlt aproletár-diktatúra, s a Hor-
thy-fasizmus történészei (a politikusok nem érdekelnek bennünket 
már ezidőtájt, hiszen 1903-1918. kutatott id őszakunk és témank ha-
tárai), újra azon munkálkodtak, hogy igazoljak a jelzett id őszak im-
perialisztikus vonásait. Csupán 1945-ben keletkeztek újra oly körül-
mények, amelyek a magyar marxista történészeknek (hol többé, hol 
kevésbé) lehetővé tették, hogy az 1903-1918 között folytatott bal-
káni és macedón politika kérdéseihez a tárgyilagos igazság és a 
marxizmus álláspontjáról szóljanak hozzá. 

A vázolt társadalmi-politikai szerkezet és osztályhelyzet meg az 
egyéni politikai meggy őződés ütötte rá pecsétjét kinek-kinek (poli- 
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tikusna'k, szociológusnak , publicistának , történésznek ) álláspontjára 
a macedón .kérdésben is. Hatott ez állásfoglalósakra Macedóniának, 
a macedón nemzetnek és macedón kérdésnek (Szerző  nem filológus; 
nem hiszi, egyéníleg, hogy helyesebb a latinos macedón, mint a 
görög — makedón —balkánias makedón szóejtés, de tartja magát a 
hivatalos írásmódhoz) igen-igen gyér ismerete is az Ilindent ől Ver-
saillesig , Trianonig terjedő  időben , s ezek az ismeretek is a napi 
politika, napilapok vagy azon nyugati tudósok hatása alatt keletkez-
tek, akik esetleg maguk is tévelyegtek e téren, már csak azért is, 
mert nem ismerték , nem olvasták és használták .a macedón írókat 
és fomrásokat. A legjobb esetben is Cviji ćre támasz'kadtak. A leg-
jellemzőbb e tekintetben a reakciós történetírónak, Horváth Jen ő-
nek a felfogása (A balkáni kérdés utolsó fázisa 1895-1920, Bp. 
1921.) aki nem a macedón kérdésrő l , hanem a maoedóniai kérdesrő l 
beszélt , mert csak (az elfoglalható) területet látja meg , nem egyúttal 
az azon élő  népet 2s.' 

Nem volna meltányos — a régiek fölött ítélkezve — írásaikat 
a mai vardóri Macedónia történetírásával vetni egybe . Rá kell mu-
tatni azonban az egykorú ( 1900-1918-as ) macedón irodalom állás-
faglalásaira , mert az akkori írókat felhasználhatták volna a régi ma-
gyar írók, ha 1. ismerik őket, 2. ha hisznek szavuknak. Hiszen az 
akkori magyar közvélemény és sajtó a túloldalon állott, a túloldalon 
volt gazdaságilag , társadalmilag és politikailag is érdekeve. Nincs 
elég terem ahhoz , hogy ismertessem a vonatkozó régi macedón iro-
dalmat. Ma különben is ismertebbek a magyarok el őtt is mind a 
Miladinov testvérek , mind például azok a tankönyvírók és ideológu-
sok, akik a XIX. század hatvanas éveit ől fogva rajta voltak, hogy 
megteremtsék, egyebek között, a macedón irodalmi nyelvet is, ha 
lehet hát a macedón népnyelvet a bolgár vagy a szerb irodaalmi 
nyelvhez közelítve, ha nem, úgy egyszer űen a macedón paraszt népi 
nyelvét magát fejlesztve közös irodalmi nyelvvé. (Zograszki, Sapka-
rev, Pulevszki stb.) Felesleges e helyen a további nyelvteremtési 
erőfeszítésekre is felhívni a figyelmet vagy b ővebben szólni a ma-
cedón nemzet születésér ől a XIX—XX, század folyamán. A magyar-
macedón összеvetés szempontja itt csak azt kívánja meg, hogy a 
magyar irodalommal a Makedonszkij Golosz című  orosz nyelvű  ma-
cedón folyóirat írásait állítsam párhuzamba. Ezt a lapot a Peter-
burgba (Leningrádba ) emigrált macedón írók és politikusok szer-
kesztették 1913-1914-ben, mint „a független Macedónia híveinek 
közlönyét". Világnyelven jelent meg tehát a lap, mégsem volt „hoz - 

3  



162 Lőrinc Péter: 

záférhető" (ki tudja miért, mi okból?) a leghaladóbb magyar írók 
az ANTANT-barátok számára sem. 2  „Nyugat"-imádatukban (1917-ig) 
a „Keletet" túlontúl barbárnak tartották, így nem is volt eléggé di-
vabos az orosz nyelv ismerete. 

A Golosz meghirdeti a harcot a független Macedóniáért, egyút-
tal azonban a macedón, bolgár és szerb nép együttm űködéséért és 
közös harcáért is. Célja a haladás, a balkáni internacionális födera-
lizm,us. Pártfogásaba veszi az albán népet is. 3  A csoport aktív gya-
korlati politikát is folytat. Így például Csupovszki 1913-ban London-
ba továbbítja a csoport emlékiratát a macedón függetlenség érde-
kében. 4  A Golosz arról is értesít 5  már, hogy a Balkán-államok álma 
Macedónia szétragadozása („da je grabnat Makedonija"). Ezért van-
nak ellene minden olyan külön macedón mozgalomnak, amely nép-
forradalom útján kívánná kiharcolni a népi-nemzeti függetlenséget. 
Ellenkező leg, a Bal'kán-államok nyilatkozataikban „Macedónia fel-
szabadításáёrt", a valóságban csak azért fogtak fegyvert, hogy ma-
guk taszítsák hódoltsági helyzetbe a macedón nemzetet. A magyar 
szaciológusak, publicistak szerint van egy Macedóniának nevezett 
terület, melynek lakkossága szörnyű  tarkaságot ,képez és oly népek 
lakhelye, amelyeknek nincs történelmük. (Vajon van-e történelem 
nélküli nép, ha esetleg van is olyan nép, amely.no  nincs állama és 
államisága?). A Golosz viszont, egy világnyelven fordulva a nagy-
hatalmakhoz, ezeket is mondja a csoport emlékiratában: „Macedónia 
egy oly egységes szláv törzs lakhelye, amelynek van történelme .. . 
egykori államisága ... és joga a nemzeti önrendelkezéshez ..."s 

I. NEMZET ÉS TERÜLET 

A magyar irodalom (1945-ig) elfogadta az egymástól távol álló, 
részrehajló, téves és megtéveszt ő  statisztikákat a Balkán népességé-
ről, habár .meg is állapította egyúttal, hogy minden állam m.ás és 
más statisztikával szolgál — csak abban értenek egyet ezek az álla-
mok és statisztikák — hogy macedónokat egyiktik sem lát és említ 
Macedóniában.' Nem ismerte viszont a magyar irodalom a Golosz 
adatait, amelyek szerint Macedónia 3-3,5 millió lakosának 65 szá-
zaléka a macedón—szláv, 13 százaléka török, 9 százaléka görög, 7 
százaléka az albán, 3,5 százaléka az aromun, 1,5 százaléka a zsidó, 
1 százaléka pedig a cigány. Bizonyára arról volt szó, hogy az ural-
kodó osztály érdekelve volt a Balkánon, harcban állott a Balkánon 
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egyes más nagyhatalmakkal, valamint a balkáni államokkal is, s 
így nem állhatott érdekében egy harmadik front a macedónok nép- 
felszabadító harci frontjának, s őt magának a nepnek elisanerése sem. 

A reakciós Horváth Jenő  szerint például Macedóniának körül-
belül kétmillió lakosa van a 3 vilajetben (kosavói, bitolai, szaloniéi) 
közöttük 25 százalékot a török tesz ki, 7,5 százalékot tesz ki mind 
a bolgár mind az albán. Vannak azután görögök, szerbek és aromu-
nek is (összesen 60 százalék). Ellenkez őleg, mondja, a görög adatok 
szerint .a 6,5 millió görög mellett (bizonyára Görögországot is hozzá-
számították itt Macedóniához) 2,5 millió szerb, 2,5 bolgár, 600 000 mu-
zulmán (?) és 100 000 aromun lakik e területen. A bolgár statisztika 
szerint viszont a kétmillió lakosnak jó része, 1 200 000 a bolgár, 
200 000 a görög, 600 000 a muzulmán (?) stb. 8  E statisztikák szerint 
tehát „de strygis quae non sunt", azaz a nemlétez ő  macedón nem-
zetről nini is kell beszélni. Macedónok nincsenek és bszerbia és 
Macedónia szerb lakosait is a bolgár propaganda teszi ki cs.upán az 
elnemzetlenedés veszélyének. 9  

Macedónia tehát csupán földrajzi fogalom, semmi egyéb, amely-
nek területén törökök, görögök, szerbek, bolgárak, aromunok, albá-
nok zsidók és cigányok élnek és talán észre sem vesszük a nagy 
népi zsúfoltságban, hogy éppen csak a macedónok t űntek el Mace-
dóniából. Egy szerző  így csoportosítja a különböz ő , egymásnak ellent-
mondó adatokat. 

Szerző  

a szerb 

Gapčević  

a bolgár 

kormány 

a bolgár 

Kunčev 

a igörög 

Nikola- 

idesz 

a francia 

Gersin 

staItisztika 

szerb 	bolgár іgёгig török 	arоnvun albán zsidó összesen 

1.600.000 	50.000 222.000 225.000 — 	80.000 ? 2.200.000 

+ albán 

— 	1.038.000 429.000 132.400 — 80.000 2.871.000 

+ szerb 

+ a,ramun 

— 	1.178.000 211.000 495.000 — 	115.000 — 2.000.000 

+ alban 

250.000 	200.000 650.000 620.000 50.000 	— 80.000 1.800.000 

1.182.036 228.000 499.000 80.000 	28.000 67.000 2.100.000 

50.000 	450.000 250.000 

az olasz  

300.000 375.000 	300.000 100.000 1.800.000 
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Ez a szerző, dr. Balanyi, a bolgár adatokat fogadja el, így ért-
hető , hogy például San Stefanoról (majd Berlinr ől, 1878) így nyilat-
kozik: Bulgária elvesztette a San Stefanoban már megkapott Ruwmé-
liát és Macedóinát. Megfosztva természetes (!) határaitól, megbé-
nítva nemzeti (!) törekvéseiben ... 11  

Balla Antal némileg haladóbb Balanyinál: ő  a külön magyar 
imperializmust fogadja el, de szintén csak Macedóniát ismeri ii, 
mint oly területet, amelyet más államok felosztani igyekeznek ön-
maguk között, hisz a macedón nép úgysincsen.'" Így ír könyvének 
második kiadásában. A harmadik kiadásban viszont már a Mace-
dónia szóval sem találkozunk.'' 

Mégsem elégedhetünk meg annak megállapításával, hagy egy-
szerűen imperialista angazsáltságról volt itt csupán szó. Hiszen azt, 
hogy ehhez hozzájárult a tudatlanság, a macedón irodalom teljes nem 
ismerése is, azt a szocialista Pogány József könyve is bizonyítja 
írásmódjával. (Pogány is, Varga is kommunisták voltak egy kés őbbi 
fokon, 1903-1918 között még csupán szocialistákról beszélhetünk 
róluk.) Tudjuk, hogy könyvét megjelenése után azonnal szerbre for-
dította a némileg még szocialista, de már szerb nemzeti farradalmár 
Vasa Stajić  (fél-legálisan, a fordító nevének elhagyásával és a nyom-
da és kiadó téves megjelölésével), szerb nyelven is hasznosnak ítélve 
azt, tekintve, hogy Pogány élesen elí lélte a Monarchia imperia-
lizmusát. 14  Macedóniáról Pogány mégis ily hangon nyilatkozott: A 
keleti kérdés 1908-ig Boszniában egyebek között a macedón paraszt 
formájában is jelentkezett, aki pecsalbára (pecsalbár — vándormun-
kás, pecsalba —vándormunka) járt el ide, mint olcsó vasúti és köz-
úti munkás. A macedón paraszt persze kétértelm ű  kifejezés, hiszen 
ismeretlen nemzetiség ű  macedóniai parasztot is jelölhet, nem csu-
pán macedón parasztot. De hogy Pogány sem ismerte a macedón 
nemzetet, bizonyítják ezek a sorok is: Ébredezett nemzeti öntudatuk, 
feléreztek rá, hogy szerbek, bolgárok vagy görögök. Macedónt vélet-
lenül sem említve e népek között. Viszont így ír tovább: a spahi —
török, arája — szláv. A macedón paraszt rokona a szerbnek, bolgár-
nak (rokon, tehát nem azonos a szerbbel, bolgárral), a török iga alól 
való felszabadulás számára a tizedfizetés, az adóbérl ő  hatalma és a 
muzulmán katona önkényeskedése alól való felszabadulást is jelenti. 
Ezért vágyódott hát Nagyszerbia Nagybulgária után ... 15, folytatja, 
most már összetévesztve a nagyszerb, nagybolgár t őkés polgár álmát 
a macedón nincstelen álmával. Pogány társadalmi meglátásai helye-
sek, nemzeti meglátásai vakok. Németh József 16  is úgy hiszi, hogy 
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lehetetlen megfosztani a szerbet attól, amit megkapott már a bolgár. 
Ezek után nem csodálkozunk afölött, hogy Balla Ferdinánd bolgár 
cártól sem határolja el magát, mert szerinte: Ferdinánd elpanaszolta, 
hogy a szerbek еLkaparintanák Macedóniát, holott annak lakói bol-
garok." Horváth Jen ő  sem veszi észre a macedónokat,la ő  is csupán 
Szerbia, Bulgária, Görögország macedóniai érdekeir ől szól, a népet, 
a nepfelszabadító harcokat ugyanúgy nem említve, ,mint Balanyil 9  
vagy a többi reakciós író, de mint a nemzeti kérdés haladó polgári 
szakértője Jászi Oszkár sem. 90  Jászf szerint Macedónia ellentéte 
Nyugat-Európának, mert területén nem került sor semminem ű  egy-
beolvadásra, asszimilációra. Itt még mindig lehet szó bizonyos nem-
zeti tarkaságról, amely tarkaságnak a macedón nem képezi részét. 
Mégis észreveszi, hogy a „macedón népelemek" ugyanúgy szaba-
dulni igyekeznek az ottomán közigazgatástöl, mint a görög—bolgár 
és szerb fegyveres bandáktól, amelyek tiranizálják, fosztogatják és 
öldösik őket, ahol tehát mégis megkülönbözteti, különválasztja Jászi 
a macedónt — zsarnokaitól. De hogy ez szinte véletlen intuíció ered-
ménye, bizonyítja a folytatás: A nagyszerb törekvés ... Macedónia 
szerb nyelvterületét ölelné fel ... Míg a kezdetleges középkori gaz-
dasági élet akadályozza itt a nemzet (melyik nemzet?) születesét: 
— A XX. században és a Huszadik Században is még. Természetes, 
hogy a reakciós, imperialisztikus politikusak, mondjuk ifj. gr . And-
rássy Gyula, akik a Balkánon Szerbia ellenében Bulgáriára támasz-
kodnak, például az els ő  világháború idején, valahogy így fejezik ki 
magukat: Bulgária arra szánta magát, hogy felszabadítja... azokat, 
akik áldozatakat is hoznak azért, hogy bolgároknak vallhassák ma-
gukat, míg ma a szerb zsarno ,ksag súlya alatt nyögnek. Az alkalom 
megfelelő , hiszen biztos a mi (magyar és bolgár) gy őzelmünk (az első  
világháborúban) és nekünk érdekünk is, hogy Macedónia a bolgá-
roké legyen, ne pedig a szerbeké, hiszen Macedónia f őleg bolgár-
la,kta föld, amelyei Szerbia csupán ármánnyal tudott elragadni. 9 ' 

Dr. Strausz Adolf 22  egyetemi tanár tankönyvében talán még en-
nél is nyíltabban ír, szerinte is Magyarország történelmi hivatasa, 
hogy ura legyen a Balkánnak (hegemón). Könyvében kifejezetten is 
a magyar gazdasági expanzió útját kívánja egyengetni a Balkánon. 
A tarka Macedóniában nem ismer el egységes macedón nemzeti moz--
galmat. Magyar érdek szerinte is — a balkán-háború idején — an-
nak megakadályozása, hogy Szerbia lehessen Albánia ura és Albá-
nián át kijusson az Adriára. Ezért ő  maga is kenytelen elismerni, 
hogy a macedón szlávok egy oly különleges nyelvjárást beszélnel 
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amelyet a filológusok .aszerint neveznek szerbnek vagy bolgárnak, 
hagy a szerbekhez vagy bolgárakhoz húz-e a szívük. A szerbek 
szerb nyelvként, a bolgárok bolgár nyelvként könyvelik el e nyelvet, 
a nép viszont fél, így hát aszerint válaszol a feltett kérdésre (hogy 
mily nemzet tagja), rogy ki a kérdez ő , ki terrorizálja pillanatnyilag, 
vagy pedig kinek iskolája vagy egyháza neveli éppen. Az impera-
lista, cinikus Strausz így végül is többet ismer el, mint a haladó 
Bölöni politikai füzetében, 23  amelyben a piros-fehér-zöld imperializ-
mus talaján áll. Egy másik tudós, dr. Bonkáló Sándor már könyve 
előszavában24  beismeri, hogy sokmindent kell elhallgatnia, mert a 
háborús (1915) opportunitás ezt követeli meg t őle. Bonkáló tíz szláv 
népet ismer, vagy ismer el, a macedónt azonban nem sorolja ezek 
közé: a bolgárok —állítja — Bulgáriában, Dobrudzsában és Macedó-
niában •élnek és összesen ötmilliónyian vannak. Majd így folytatja: 
San Stefanóban úgy határoztak, hagy minden bolgárlakta területet 
egyesítenek a bolgár fejedelemségben. A bolgárokat most hirtelen 
hatmilliónyira becsüli, akik ,közül 1 200 000 Macedóniában él. Ezek 
bolgároknak vallják magukat, de itt, a szerbek és bolgárok Mace-
dónia körüli harcai következtében éppen a macedón lakosság szen-
ved. Igen nehéz —állítja ugyanis — e nép nemzetiségének meg-
állapítása, hiszen a szerb és bolgár között álló nyelvjárást beszélik. 
Nos, majd a háború megadja a választ a macedón kérdésre, úgy 
gondolva: a filológiai kérdést a fegyverek tudják legbiztosabban el-
dönteni. 

A háború, sajnos, néha-néha, ha pillanatokra is, de a haladó 
tudósakra is hatott. Nem volt hálás munka a háború idején társa-
dalsni-politikai tanulmányokat folytatni. Varga Jen ő  aligha emlé-
kezett vissza örđmmel Bulgáriáról szóló háborús könyvére, mert eb-
ben helyenként ő  maga is a háborús pszichózis hatása alá került. 25  

Cvijić  téxise alpján áll (a macedón nem szerb és nem bolgár stb.), 
helyenként mégis így nyilatkozik: San Stefano Ohridig egyesítette 
volna a bolgár Macedóniát, egyesítette volna az egész népe-t, amely 
bolgárul beszél és a bolgár egyházhoz tartozik. Talán kihatással volt 
erre a tévedésre az a tény is, hogy a szociáldemokrata vezet őség 
nem sokat törődött a nemzetiségi kérdéssel odahaza sem. Azért a 
tudós itt-ott visszafoglalja helyét Varga Jen őben is, és helyenként 
macedón—bolgár rokoni kapcsolatokról szól csupán és tudva tudja, 
hogy a macedón kérdést, a terjeszked ő  hódító politikát a bolgár po-
litikát a bolgár politika a népi elégedetlenség levezetésére szokta 
fölhasználni: az uralkodó és a polgári pártok megegyeztek abban, 
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hogy Macedóniát, ha ennek szüksége adódik, akár fegyveres er ő-
szakkal is csatolják Bulgáriához. Csupán a szocialisták harcolnak a 
„Macedónia a maoedónoké" jelszó megvalósításáért egy balkáni szö-
vetségi köztársaság keretei között. Sajnos, eredménytelenül. 

Nyíltabban szól і  kérdésről Palich Emi1: 20  harmincöt éve, vitat-
ják —mondja — szerb-e vagy bolgár a macedón. Azt is hallani, 
hogy egyik sem, másik sem, hanem egy teljesen különálló harmadik 
szláv nép. Persze vannak nyelvükben szerbes és bolgáros sajátossá-
gok is és több nyelvjárást foglal is magában, de így is, egészében is 
a szerb ekavstinа  és a keleti bolgár nyelv között áll. Ha viszont a 
nemzeti öntudatra vagyunk tekintettel, akkor nem szabd feledni, 
hogy erre kihatással van az, hogy, aszerb—bolgár versengés folya-
mán, a bolgár propaganda huszonöt évvel megel őzte a szerbet. A 
macedón szlávok a török hatóság el őtt csak bolgárnak vallhatták 
magukat. Terror, nevelés és propaganda, harc és rettegés hatása alatt 
állva vallják magukat a macedónok szerbeknek vagy bolgároknak. 
Palich a szerb felfogás felé hajlik és Florinszkij, Niederle és Balca-
nicus (Stojan Proti ć) véleményeire támaszkodik. 

Ha lehet, még érdekesebbek Braun Róbert fejtegetései. 27  Szerinte 
Európában sok nép beszél olyan nyelven, amely félig nyelv, félig 
nyelvjárás. A katalónok, a provánszbeliek, flamandok, szlovákok, 
szlovének, macedónok, ukrának mind ebbe a csoportba tartoznak, 
mondja. Braun talán az els ő  Magyarországon, aki 1914 el őtt a népek 
és nemzetek közé sorolja a macedónt, aki külön nyelvet, nyelvjárást 
beszél. Ha ezek a népek — folytatja — nem fejl ődnének teljesen 
önálló nemzetté, úgy az asszimilació veszélye fenyegetné őket: be-
olvadhatnak mind egy rokon, mind pedig egy idegen nemzetbe is. 
A szlovének például a horvátba vagy a németbe. 28  A szláv külön-
ben mind megérti egymást. Ha a macedónok politikai hovatartozá-
sáról van szó, akkor igazán nem játszhat szerepet az, hagy a szerb-
hez vagy a bolgárhoz áll-e közelebb nyelve. A filológia maradjon 
meg a ,maga területén: a szerb és bolgár között számos az átmenet; 
egy ily átmeneti nyelv vagy tájszólás a macedón is. 29  Rizovot ismer-
tetve Braun ezeket mondja: 0  az egyes szláv nyelvek egymásba való 
átmenete fokozatos. A macedón hol a szerbhez, hol a bolgárhoz áll 
közelebb ... Itt-ott bolgárnak tartják magukat — persze a bolgár 
propaganda hatása alatt. Macedónia a Balkán kulcsa.. . Braun az 
ismertetett írók között legközelebb áll a teljes igazsághoz. Ha a fo-
kozatos átmenetekr ő l szóló helyes elméletéhez (Ismétlem nem vagyok 
filológus, de a nagyorosztól a bolgárig körbe jártam minden szla 
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nyelvterületet már, s tapasztalatom elfogadtatja velem Braun elmé-
letét) csatolta volna a dialektikus tételt a mennyiség átcsapasáról a 
minőségbe egy bizonyos átmeneti fokon, máris ott látta volna maga 
előtt a nemzetet, amely hamarosan új irodalmi nyelvet is fog te-
remteni a számos nyelvjárás kiegyenlítése útján, amint ez a gyakor-
latban valóban meg is történt az 1860-1940-es évek Macedóniájá-
ban. 

Braun a XX. század szerkesztĐségében együtt ült Jászival, aki 
hasonlóképpen gondolkodott, ha egyben-másban el is maradt Braun 
mögött. Egy cikkéhez 31  Gladston szavát „Macedónia a macedónoké" 
választotta mottóul. Törökországban, írta itt, egy sereg kis állam 
szenved idegen hódoltságban;ebred ő  nemzeti öntudatuk az ural-
kodó nemzet ellen veti őket harcba, mert a behatoló t őkés rendszer 
nyomása alatt nemzetté értek n1 г , hiszen a nemzeti öntudat a társa-
dalmi kérdés első  jelentkezési formája. Ennek ellenére Jászi mégse 
szólt macedón nemzeti öntudatról, csupán lakosságról, amelynek 
nyelve se nem szerb, se nem bolgár. Másutt=' Jászi a balkáni h ő-
siességetes népfelszabadító harcot abban a hitben dics őíti, hogy a 
Balkán hamarosan a felszabadult balkáni népek szövetsegi államáé 
lesz. E balkáni szláv Svájc közelsége megadja majd a kegyelem-
döfést, hiszi, Magyarország feudális nemzetiségi politikájának is. Egy 
1909-es cikkében helyesen látja, hogy a macedón falvak aszerint 
vallják magukat bolgárnak, aromunnak vagy szerbnek, hogy mily 
banda fenyegeti, mely állam commis voyageur-je bérli fel őket. En-
nek a népnek csak egy a vágya: szabadulni a török fennhatóság 
(itt: közigazgatás) és társadalmi berendezés, valamint a fegyveres 
szerb, bolgár vagy görög bandák terrorja alól. 

Akad itt-ott mai történetíró is, aki, de csupán az 1860-1870-es 
évekkel kapcsolatban, nem veszi még eléggé figyelembe az akkor 
még valóban alig látható nemzetté fejl ődés összes mozzanatait. Így 
Diószegi3  sem láthat meg ez id őtájt még mindent. Macedóniában, 
mondja, a háború  (1875-878)  a nép többségét a török feudalizmus 
ellen vitte. Vegyesen éltek itt bolgárok és macedónok, akik külön-
ben közel állnak egymáshoz: ezért az antifeudális törökellenes moz-
galom nemzeti mozgalom formáját öitötte és továbbra is fennállt a 
nemzeti és agrárkérdés sajátos egybefonódottsága ... Ha tudjuk, 
hogy San Stefano idején még csak 1878-at írunk, úgy meglehet đ sen 
pontosaknak tarthatjuk Diószegi e megfigyeléseit. 

Helyesebbek egy másik mai történetíró megfigyelései. Ez ter-
mészetes is, hiszen a legújabb évekig (1944) eljut fejtegetései során, 3' 
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amikor már mindenki elő tt világossá válhatott a macedón nemzet 
és irodalmi nyelv kölönállása. Niederhauser már San Stefanóval kap-
csolatban is meglátja, hagy a kb. 160 000 négyzetkilométernyi terü-
leten bolgárak és macedónok laknak vegyesen, s hogy így a nagy-
bolgár fejedelem ég hatalma a macedónokra is kiterjedt volna. 1896-
tal kapcsolatban így ír: Bulgária hitt abban, hogy a macedónok —
bolgárok ... ezért tűzték ki céljukul a macedónok felszabadítását .. . 
Bulgária később sem mondott le céljáról, hogy bekebelezze a ma-
cedón területet, habár ekkor (az 1890-es években) a macedón nép-
felszabadító mozgalom már a saját lábára állt, tekintve, hogy külön 
nemzetnek tartatták már magukat és külön államiság megalapítá-
sára törekedtek. 1893-ban megalakult a macedón bels ő  forradalmi 
szervezet... amely csupán saját népi erejére kívánt tamaszkodni. 

Hasonlóképpen írtak és írnak a kérdésr ől, a macedón nemzetrő l 
és népfelszabadító mozgalomról Mérei Gyula vagy Arató Endre, aki 
tanulmányában (Századok, 1967, 3-4 sz: A külpolitika hatása a bal-
káni népek nemzeti felszabadító mozgalmára a XIX. században) tel-
jesen tisztán, úgy látja már a macedónokat, mint akik a XIX. szá-
zadban (az ötvenes—hatvanas évekt ől kezdve) már külön nemzetté 
fejlődtek, különösen a jelentős törökellenes harcok folyamán, mi-
közben a balkáni államok — m. r hódításra törekedve a XIX. szá-
zad második felében —célzatosan szerbnek vagy bolgárnak nevez- 
ték őket, már aszerint, hogy az így „felszabadított" macedónokat 
Szerbiába vagy Bulgáriába kívánták-e bekebelezni. 

II. MAGYARORSZÁG ÉS A BALKAN 

Már eddig sem mellőzhettem a tény említését, hogy a magyar 
politikusok, szociológusok, publicisták, történészek macedónellenes 
álláspontjai két gyökérbő l táplálkoztak: vagy az osztrák esetleg 
sajátos külön magyar imperializmusból, esetleg a macedón kérdés 
teljes vagy reszieges nemismereséb ől. Éppen ez az oka annak, hagy 
az újabb marxista történészek már elismerhetik a macedón nemze-
tet és népfelszabadító mozgalmait, legalább is az 1890-es évektő l 
kezdődőleg, hiszen 1) nem imperialisták és 2) ,könnyen betekintést 
nyerhetnek a macedón irodalomba. 

Minthogy a bármely fajtájú és szín ű  imperializmus határozta 
meg egykor (1945-ig) a magyar írókallásfoglalását, szükségesnek 
tartom az egyes politikusok, publicisták és tudományos munkások 
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állásfoglalásainak rövid ismertetését 1) Magyarország, 2) a balkán-
államok és 3) a nagyhatalmak egykori balkáni politikájával kapcso-
latban, különös tekintettel a ;macedón kérdés megoldására. Iványi-
Grünwald Béla, a Horthy-kor írója, megszabadulva ugyan a fekete-
sárga imperializnіustól, de benne rekedve a piros-fehér-zöld agresz-
szivitásban, .az egykori közös külügyminisztert, Aehrenthalt bírál-
gatva, így ír e kérdésr ő l: 35  Ausztria nem bírta el annak a gondolatát, 
hogy Szerbia megvesse lábát az Adrián ... a szerbek viszont látva, 
hogy nyugat felé bezárul számukra a terjeszkedés kapuja — Mace-
dónfa egyes nagyobb területeire tartottak most már igényt. 

Mindenképpen ,egy bizonyos fajtájú gazdasági expanzió terve 
hevítette ezeket az írókat a Balkán irányában. Nyíltan hangoztatták 
ily irányú vágyaikat mind a politikusok, mind tudós és pedagógus-
fiókáik Szegh Dezső  is beismeri, 30  hogy könyvét egy önálló magyar 
expanzív gazdasági balkánpolitika céljának szenteli, amelyen „meg-
törne" minden szláv és német törekvés. Magyarországnak el kell 
foglalnia „méltó helyét" a balkáni gazdasági versengésben, amely 
őt megilleti. Nagy hatalommá kell válnia. Ne hódítson területeket, 
de hódítson piacokat az áru- és tőkekivitel céljaira. 

Hasonlóképpen írt dr. Havass Rezs ő  is: 37  A magyar nemzet 
gazdasági és hatalmi (!) törek иéseinek irányt űje kelet felé mutat! 
Nincs gyarmatunk, lehetőségünk sem arra, hogy tengeren túli or-
szágokban terjeszkedhessünk, de a Balkán, „szomszédságaval", egy-
szerűen felkínálja nekünk a hegemóniát. Réthy 38  már 1889-ben is 
úgy hitte, hogy foglalkoznia kell a magyar gazdasági balkán ter-
jeszkedési politika történetével, hivatkozva az ilynem ű  1875-1878-as 
mozgalmakra és propagandára is, amely nélkül meg sem érten ők 
Bosznia—Hercegovina és a Szandzsák (1878-1908) megszállását. 
Csak azt sajnálja a szerző , hogy akkor még nem alapftottak rész-
vénytársaságakat a balkáni kereskedelem fejlesztése céljából, már-
tsak azért is, hogy ezáltal elgáncsolhatták volna a nyugati hatalmak 
és Németország olyirányú törekvéseit, hogy elhódítsák a magyarok 
elől a Balkánt. 39  Annál is inkább lett volna erre szükség, mert Ma-
gyarország hivatása a közvetítés Kelet és Nyugat között, mert a 
Kelet a magyar ipar természetes piaca, különösen Macedónia és 
Szaloniki irányában. Ilyen szavakat és véleményeket olvasva csak 
Ady Endre mellé állhatunk, aki határozottan küzdött a magyar 
imperialisták étvágya ellen: Az ország a gazdasági cs őd szélén áll, 
nacionalistáink mégis a magyar imperializmus hóbortját hirdetik. 40  
De míg Ady minden erejével harcolt a Balkán felé irányuló magyar 

12 



A magyar politika és történetírás a macedón kérdésrő l 	 171 

imperializmus ellen, a magyar polgári publicisztika még a haladó 
irányú publicisták sem tudtak ellenállni, például, egy Hojcsy bal-
kánpropagandája varázsának, aki meghirdette a Balkán hegységig 
húzódó nagy Magyarországot. Még Ignotus is vonzónak találta ezt 
a gondolatot, amennyiben az megvalósítható lenne. Sajnos, mondja, 
csupán álom ez, habár egy későbbi fokon talán nem lesz irreális. 

A Huszadik Százaalban egy ismeretlen író 41  ironikusan moso-
lyogja meg Jászi szavait a magyar területi integritás gondos meg-
őrzésének szükségességér ő l; a magyar paraszt nem nagyállamot, ha-
nem jó életet kíván, akár egy kisebb országban is, ahol nincs adó, 
nincs katoná5kodás, nincs csend őrkesztyü. Az igaz demokratizmus, 
az egyenjogú területek önállóságán nyugodhat csupán ( a szerb, 
horvát, román egyenjogú területeket tartja az író szeme el őtt), ami 
azonban szövetségi államot tételez fel. Sajnos: ez a mi föderalistánk 
— a іszёvеtѕёgi államot is csupán a Monarchia keretei között tudja 
elképzelni, sőt a föderatív monarchiát éppen a balkáni terjeszkedés 
fő  feltételének tartja, ahol azután kapcsolatokat létesíthetne (a Mo-
narchia) az új életer ős Balkán-államokkal. 

Igy ír hát Jászi a világháború el ő tti időkben — amikor talán 
már közeledett is a Naumann-i „Mitropa" (Közép-Európa — német 
hegemónia alatt) koncepciójához — valahogy furcsán képzelve el 
a kossuthi balkán-föderációt. Eddig a névtelen. Jászi válaszában el-
veti a föderáció gondolatát. A centralista állam is megadhatja azt, 
amire a magyarságnak — a többi nemzettel szemben — szüksége 
van. Népeink különböz ő  kultúrsz,ínvanalon ál_anak, tehát még nem 
értek meg egy föderáció számára. Így gondolkodott Jászi, miközben 
az orosz barbárság ellenében elfogadta a naumanni német hegemó-
niát — egészen 1917-ig, amikor az orosz polgári forradalom új 
utakra indította el őt is. Mégis, régebben Jászi is a föderalizmusért 
harcolt és a „Macedónia a macedónoké" jelszó jegyében így írt: A 
szaloniki terv Magyarországot is érinti. Aktuális újból a dunai kon-
föderáció, mint gazdasági szövetség és reális lehet őség már a közel-
jövőben, hiszen nemzetiségeink faji kapcsolatai számos el őnyt biz-
tosíthatnak számunkra a Balkánon, hacsak megvan bennünk ehhez 
a kellő  tapintat. Ilyen csúf álmok kapcsán veti fel a válasz nélkül 
hagyott kérdést: Hogyan lesz a macedón káoszból rend, kozmosz? 
Olymódon-e, hogy a nagyhatalmak széthasogatják területét; az egyes 
balkáni államok közötti felosztás útján vagy egy új balkáni szövet-
ség megteremtése által? 

Ugyanebben a folyóiratban Boross valami sajátosan imperialista 
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mádon bírálja el az egykori Kállay Béni imperialista politikáját.'°-
Elismeri annak imperialista mivoltát, s azzal támadja, hagy Kállay 
Dél- és Közép-Macedóniában a bolgár ikomitácsikat támogatta, míg 
az északi területeken a szláv (?) bandákat meg a szerbellenes er őket 
(?), amelyeket sikerült is annyira kiszorítania e területekr ől, hogy a 
portan, az albánok között és Romániában predominánssá vált a Mo-
narchia tekintélye. Mégis, el kellett buknia a Kállay-féle politiká-
nak, mondja, éspedig azon, hogy akkor még nem volt osztrák ipar, 
nem volt tehát gazdasági alapja az osztrák imperialista érdekeltség-
nek. Mintha Boross ezzel azt akarná mondani, hogy 1914-ben egy 
ily terjeszkedő  politika már reális lehet, mert egy fejlett ipar talap-
zatán gnár megállhat. 

A világháború idején Maröt4З  azt hangoztatja, hogy a magyar 
folkloristák tisztában vannak azzal, hogy, gyarmatok híján, a Bal-
kánon érdemelhetjük ki és állhatjuk meg helyünket a tudományban; 
H. viszont valamivel el őbb, ugyanitt a magyar imperializmus ellen 
tör lándzsát, mert ez a politika indokolatlan és irreális lenne. 44  A 
harcias haladó Fényes László 45  meg dicséri a bolgár fölszabadítókat, 
ső t magát Ferdinándot is, ha nem is szereti, mondja, a háborút, s 
a magyar imperializmust, sőt a hazai szlávok oldalára áll, mert hisz 
abban, hogy a bolgár önkéntesek valóban felszabadítókként jelennek 
meg Macedóniában. Vajon akadhat-e Magyarországon, kérdi, oly 
önként bevonuló szláv, aki (az elnyomó) magyarok oldalan állana 
harcba? 

A Huszadik Század már 1912-ben elítélte az imperializmust 
világszerte. Igy Kossa arról ír, hogy a népek sajátos autonómiáju-
kat kívánják megalapozni és mégis idegen érdekekért kénytelenek 
harcolni. A Monarchia is csak kihasználná Szalonikit, az albán par-
tokat, miközben kiterjesztené a Habsburgok hatalmát az egyesült 
balkáni szláv államok fölé is. Az ingadozó Já zi is elítéli a magyar 
imperialistákat, akik lám, elsiratják a korrupt török feudalizmust, 
amelynek romjain most új, erőteljes demokráciák alakulnak (1912). 
Bizonyos, folytatja, hogy tény a nagyhatalmak hatalmi játéka a Bal-
kánon, de észre kell vennünk e játék mögött az igaz népi törek-
véseket is. Az ifjútörök mozgalom bebizonyította, hogy, török talap-
zaton állva, már lehetetlen a balkáni népek kérdésének megoldása, 
mert ezek életer ős parasztdemokráciákat kívánnak létesíteni. Jászi 
tehát az új helyzetért, a török kiszorításáért tör lándzsát, habár maga 
is azt tartja, hogy a békés Balkánkonföderáció még korai terv. Ma 
még csak a Bismarck-i erőpolitikán alapuló modszernek lehet foga- 
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natja: mégis, a népek csodás h ősiessége arra mutat, hogy a Balkán 
előbb utóbb a balkáni népeké lesz. Ez fogja megteremteni a föde-
ráció feltételeit, ami pedig kiküszöböli majd a Macedónia miatt el-
harapózott szerb—bolgár gy űlöletet. 47  

Így .?ászi. Bölöni viszont, 43  mint a legtöbb magyar polgári írö 
meg sem látja a balkáni népeket, a maoedónokat: csupán a Balkán-
államok meg a nagyhatalmak hatalmi játékahoz van szeme. A bal-
káni népek győzelmétől a magyar érdekeket félti, mert a külön 
magyar imperializmus híve. A szocialista Pogány József, ellenkez ő-
leg, mint tudjuk, elítéli a Monarchia ragadozó balkáni politikáját, 49  
elítéli albán politikáját is, .azt, hogy Szalonikit és Valonát — az 
Adria kulcsát — is megkaparintaná. ABalkán-államok egyesülése 
— állítja —, nagy lépést jelentene el őre ... De (a mai) Balkán-
szövetség nem igazi népi egyesülés, nem népi, gazdasági és kultu-
rális érdekek, ellenkez őleg, háborús és dinasztikus érdekek hívták 
elő , nem alulról jövő  forradalmi, de trónok felülr ől kovácsolt szö- 
vetsége ez. Az új háborús szövetség nem lehet állandó, mint lehetne 
a népi demokratikus szövetség. Ezért világháború fenyeget, s ezt a 
Monarchiában kívánják is: a trónörökös és a tőke, a Munkapárt és 
a tisztikar. A Hegedus Lórántok 50  szerint a magyar gazdaság élet-
érdekei megkóvetelik a balkáni áru- és t őkekivitelt. Csak a proleta-
riátus áhítozza őszintén a békét. 

Míg Pogány sokszor látnokká magasodik, a reakciós ifj gr. 
Andrássy Gyula egyszeruen tagadja, hogy Magyarország .agresszív 
politikát folytat. 51  Ki mondhatja — teszi fel a kérdést — hogy mi 
Szalonikit el akarnánk foglalni, hiszen, ha kívánja, Macedóniát is 
odaadjuk Bulgáriának. Csupán a jugoszlávokat akarjuk így megtörni, 
a többieknek inkább önálló nemzeti egyéniséget juttatunk — mondja 
Andrássy, — miközben arra gondol, hogy Bulgáriának juttatja 
Macedóniát és „önállóvá" teszi — Ilabsburg uralom alatt persze —
Albániát is. 

Az albán politikáról az 1914-es delegációs jegyzőkönyvek is 
lerántják a leplet. 52  A magyar finánctőke politikai képviselője Cho-
rin Ferenc is kiáll a hadsereg er ősítése mellett, hiszen ennek táma-
sza nélkül nem terjeszkedhetne a mgyar t őke a Balkánon. 53  Az albán 
látszatönállóság megvédését szorgalmazzák a delegációs összejöve-
teleken gróf Forgách vagy gróf Andrássy is, míg .a kérdés el őadój a 
szerint: meg kell védenünk hegemóniánkat Albániában, az Adrián 
és a keleti Földközi-tengeren, ha nem kívánunk lemondani nagy-
hatalmi állasunkról.J 4  Hasonlókepp beszélt a bánáti bankár és föld- 
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birtokos báró Papp Géza is: Mi kívántuk az önálló Albánia megte-
remtesét, most hát nem ülhetünk ölbetett kézzel, hiszen :macedón 
érdekeink megvédéséről van szó. 55  Andrássy tovabbi lépéseket is ten-
ne: Nagy hiba lenne Albánia nevében lemondani Prizrenról, Djako-
vóról, Dibráról (Debar). Az albának jogosan követelh.et7k a Kosovót, 
Bitolat, Szkopjét is. Rakovszky az imperialista érdekek kedvéért 
szívesen feláldozná az európai békét is, de nem engedné át az albán 
Mitrovicát, Ohridot, sőt a Vardar:tól keletre es ő  városokat sem. 5s-57  

Tisza Istvan természetesen maga is odaáll „az albán önállóság" ol-
dalára, hiszen Magyarországot , ;életérdekei" szerint is a Balkánhoz 
köti'k, de vagyunk is földrajzilag is, katonailag is oly er ősek, —
állítja —, hogy szavunkat mindig hallathatjuk a Balkánon. Nem 
akarunk hódítani, de „affirmálódni" igenis, mert különben — el-
buknánk. 58  

A delegátus túlnyomó többsége tehát a balkáni imperialista 
érdekekért akár a világháborút is kirobbantanák. Különben már 
1903-1904-ben is közeledett agresszivitásában az ily felfogások felé 
a hivatalos magyar politika és akkor is (mind itt, mind a magyar 
országgyűlésen is) csupán Lovászt' Márton vállalta a különálló véle-
ményodiumát. Most, 1914-ben, persze az antant-barátok nevében 
Lovászt' Márton és Károlyi Mihály volt az, aki külön véleményt je-
lentett 'be, 59  a német szövetség ellen, és a népi milicia mellett szó-
lalva fel egyúttal. A zentai Lovászt' 1903-ban a pesti országgy űlésen 
is elítélte a Monarchia balkáni politikáját és már .akkor megjósolta 
az ily politikából el őbb-utóbb kirobbanó világháborút és a felbom-
last. б0  Károlyi Mihály 1914-ben feltette a kérdést: Jelenlegi állás-
pontunk a Balkán a balkáni népeké! De vajon mit teszünk majd 
akkor, ha ezt az elvet elfogadják a bosnyákok is? Elveszítettük mind 
a szerbek, mind a bolgárok barátságát. Albánia nélkülöz :minden 
realitást. A német rossz szövetséges. Fenntartottuk gazdasági igé-
nyeinket, de a német elorozza piacainkat. Rossz politika a háborús 
politika, győzelem esetére is csak veszteséget ígér. Nem lehetünk a 
germán imperializmus uszályhordozói. A nép érdeke a jószomszédi 
viszony a Balkánon és általában; ez a béke, és demokratikus fejl ő-
dés érdeke is. 

Az 1945-ig terjed ő  kor történészei is az imperialista kor ёѕ  osz-
tály emberei, akik elítélték az antant-barát csoportot is. Balanyi is így 
beszélt:ó 1  A Monarchia Kelet felé fordult, a Balkánon kereste érde-
kei érvényesülését. A Balkán felosztásában a Monarchia — mondja 
Balanyi — maga is részt venne. Bulgária, Rumelia, Albánia .autonóm 
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fej іdеІегnѕёgеk lettek volna a Monarchia segítségével — a fenn-
maradt tartományaktit azután ő  imaga kebelezte volna be. (Bizo-
nyára Maoedónia is ilyen „fönnmaradó" tartomány lett volna.) 

Balla szerint is62  jogosan követelte a Monarchia 1908-ban a 
szandzsáki (Mitrovica—Szaloniki) vasútvonal kiépítését. đ  persze a 
piros-fehér-zöld imperializmus híve lévén, elítéli a bécsi hódító ter-
veket, így hát szerinte Bosznia bekebelezése (1908) nem volt nép-
szerű  Magyarországon. Hogy a balkáni népek meggy űlölték Magyar-
országot, annak oka Németország magatartása volt csupán, hiszen a 
magyarok sohasem kívantak terjeszkedni a Balkánon. 

Magyar imperialista volt Horváth Jen ő  is.fi3  Lehet, hogy Balla 
haladóbb nála, de lehet, hogy Horváht csupán merészebb állás-
pontjai hangoztatasában, amikor például a nem-magyar népek asz-
szimilációjáért szánt utólag is síkra, élesen elítélve azt a hivatalos 
háborúelőtti politikát, amely lehetetlenné tette, hogy a politikai ma-
gyar nemzet — fajmagyar nemzetté alakulhasson, Tehetetlenné tette, 
hogy Szerbia, Románia és Bulgária csatlakozzanak az új magyar 
államhoz, holott Szent István !koronájának tagjai voltak. Valóban 
jó adag merészség kellett mindennek, akár utólagos, hangoztatásá-
hoz is. És sok rövidlátás, sok naivitás is, még attól a férfitől is, aki 
abban az álomban 'élt, amely szerint a magyarosítás feltartóztathatat-
lan, ső t természetes történelmi folyamat. Az agresszív Horváth sze-
rint Aehrenthal hibát követett el, amikor nem avatkozott be a 
Balkán-háborúba. 

Csupán az 1945 utáni marxista historiográfia leplezte le és 
ítéltе  el mind a fekete-sárga, mind pedig a piros-fehér-zöld impe-
rializmust is a Balkánon általában, valamint Macedóniában és Albá-
niában is. 

III. A MACEDÓNIA KÖRi7LI HARC ÉS A MAGYAR PUBLICISZTIKA 

ÉS TUDOMANY 

A mondottak hatása .alatt álltak tehát a magyar politikusok, 
szociológusok és történészek akkor is, amikor aBalkán-államok vagy 
a nagyhatalmak Maoedónia és Albánia körüli harcairól kellett véle-
ményt nylvánítaniok. Az első  világháború idején ezek az állás-
foglalások kifejezettebbek, némileg felülr ől az írókra kényszerítették 
voltak, de lényegükben nemigen különböztek a korábbi nézetekt ő l; 
természetesen ezen a vidéken is elváltak egymástól mint olaj a víz- 
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től, a jobboldali írók nézetei az antant-barátok, a polgári radiká-
lisak meg a szocialisták álláspontjaitól. Ezek az er ők kerülnek azután 
az élre 1918 őszén és közülük kerülnek ki majd egynéhányan azok 
is, akik 1919-ben folytatni fogják a forradalmat. A háborús állás-
pontokra hatással volt természetesen az is, hogy Bulgária a köz-
ponti hatalmak oldalára állott, míg Szerbia az Antant oldalán harcolt. 
Ennek hatását különben már eddig is tapasztaltuk. A körülmények 
elégtelen ismerete is hatott továbbra is. Hiába látják Pogány vagy 
Varga világosan a .nagyhatalmak játékát Macedónia körül, ha a ma-
cedón nép szabadságharcát alig-alig veszik észre: mert így mégsem 
tudnak a dolog lényegére rátapintani. Csak azt látják, hogy a nagy-
hatalmak azon mesterkednek, hogy oly körülményeket létesítsenek, 
amelyekbe bármikor beavatkozhatnak. 64  A Balkánon Ausztria, Ma-
gyarország és Oroszország osztozkodnának, miközben a Monarchia 
Szaloniki utánahítozik. Szörny űséges a szerb, bolgár, görög, román, 
(nem egyúttal macedón) jobbágy szenvedése. Az :adó n ő , a földet 
kisajátítja az úr, a „csitluk szahibija". Ez az oka a szerbek, bolgárok 
nemzeti forradalmának, amely felsorolásból újból kimarad persze —
a macedón jobbágy. A proletarizálódás, kisajátítás löki az embereket 
a komitácsi csapatokba, így іёbгеd föl bennük a nemzeti öntudat. 
Sok igazság van ezekben a szavakban, de még több lehetne bennük, 
ha észrevennék az írók azt is, hogy a csapatok egymás közti har-
cának okozói nem a macedón bels ő  ellentétek, hanem az, hogy a 
belső  harcot kívülről bevetett, Macedóniába küldött szerbiai, bul-
gáriai, és görögországi komitácsik folytatják a három burzsoázia és 
dinasztia érdekében. Viszont helyesen látják ezek az írók, hagy a 
terror tulajdonképpen a macedón felszabadító mozgalom ellen irá-
nyul, amely eleinte üdvözölte az ifjútörök mozgalmat, azután azon-
ban kénytelen volt ellene fordulni. A szerbek, bolgárok és görögök 
társulása a szabad balkáni népek szövetségének alapja —írja Po-
gány — és csődje egyúttal minden központosításnak. Az idegen be-
folyást legtisztábban mégis az albán eseményekben látja meg. Nem 
a guruló forint teremtette meg —írja — az albán felkelést, viszont 
hozzájárult ahhoz, er ősítette azt. Úgy hiszi, hogy az albán felkelés 
nem egy elnyomott nép zsarnokság-ellenes lázadása, amilyen a ma-
cedón felkelés. Ezen a ponton látta meg Pogány a legtisztábban a 
helyzetet, habár persze az albán nép sem állott csupán bégekb ől és 
„kozákokból'. 

V. J. (Varga Jenő?) 1913-ban65  szintén helyesen látta a balkáni 
társadalmi helyzetet. A .macedón paraszt helyzetén sokat rontott, 
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mondja ő  is, a kapitalizmus behatolása, mert a feudális bajokat csak 
megtetézték a t őkés rendszerbő l eredő  bajok. Az egzarhátus (bolgár 
egyház) minden faluban külön-külön véres egyházi harcokat ered-
ményezett, amelyekben a bolgár egyház gy őzött, s vele egyúttal 
Bulgária is, habár kés őbb beleavatkoztak a harcokba a szerbek és 
románok is. 

H. B. (H.alasi Béla?) hasonlóképpen ír a Huszadik Században.00  

Megállapítja, hogy a Monarchia saját külön „Drang nach Isten" 
politikája vereséget szenvedett. Most az altian felkelést kívánja fel-
használni imperialista céljai számára, miáltal összeütközésbe kerül 
Itáliával, amit úgy próbál leszerelni, hogy igyekszik megosztani 
Albániát Olaszorszaggal. Az albán ,autonómia azonban nem oldhatja 
meg ezt a kérdést. Mindeddig a helyes úton jár Halasi Béla (?), 
de tekintve, hogy nem tud a macedón népr ől, s mint a többiek is, 
nem népi, de állami szemmel látja az eseményeket, úgy hiszi, hogy 
a kérdés legjobb megoldását az képezné, ha Szerbiának adnák —
karpátlásul az elvett Adriáért — az Égei tengert és Szaloniki ki-
kötő jét. 

Hasonló cikk számos akadt akkortájt a haló folyóiratokban, köz-
vetlenül a balkáni háború utáni időben, ezek többé-kevésbé mind 
elmarasztalták a imagyar t őke és birtok imperialista politikáját.ó 7  
Jászi tézisei mellett 1918 nyarán talán legérdekesebbek voltak egy 
névtelen szavai, aki átvéve a Vo зΡsische Zeitung tételeit, leleplezte 
a bolgár komité macedóniai hancait, hiszen Bulgária, akár Görög-
ország és Szerbia fegyveres csapatokat vet be a macedón területre. 
Mégis úgy hiszi, hogy .a nagyhatalmak er ősebbek a kis népek fel-
lobbanó demokratizmusánál. Ez az író leleplezi a bolgár Gerovot is, 
aki nacionalista lapot szerkeszt Szófiában és egyúttal a Macedóniá-
ban mesterkedő  bolgár komitácsik titkára is. iárizsban fegyvert 
vásárol e célra és ,amíg nyugaton tartózkodik —radikális politikát 
folytat; odahaza azonban szocialista-faló, savén bolgár. 08  

A neoszlavizmus körül is éles harcok folynak a Huszadik Szá-
zadban és egyéb haladó folyóiratokban, különösen a :szófiai kongresz-
szus alkalmaval. Míg a szlovak Štefanek Г9  a neoszlavizmus haladó 
szelleműsége mellett kardoskodik, a szintén magyarul író szerb 
Krsta Iskruljev (Szabó Ervin barátja és mozgalmának tulajdonkép-
peni gyakorlati szervez ője) szerint a neoszlavizmus akár az egykori 
cári $nszlavizmus is az orosz cárizmus és bürokrácia szervezete. 70  
A panszlavizmus idejét múlta .a Japántól elszenvedett vereség utan, 
ezért új formában kellett azt felújítani. A lengyelek elvetik ezt az 
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irányzatot, csupán a cseh t őkések álltak melléje. Szófiában a szerbek 
és bolgárok összeölelkeztek ugyan, de a lengyelek tavollétükkel t(in-
tettek — akárcsak a macedónok is. (Iskruljev — elismeri tehát a 
különálló macedón nemzetet is), hiszen éppen a macedón kérdés 
állítja egymás ellen a szerbet és bolgárt. Persze, s ezt se feledjük, 
a .haladó oroszok és bolgárok sem jelentek meg a szófiai kongresz-
szuson. Ellenkezőleg, a bolgár király fogadást rendezett a ungejelen-
tek tiszteletére, ugyanakkor azonban a szocialisták tüntettek az 
utcákon a kapitalisztikus neoszlavizmus ellen. 

Bonkáló meglátja a neoszlavizmus cári és bankári arculatát, 
mégis dicséri annak felszabadító jellegét 71  míg Aradi (Erdélyi) 
Viktori2  az érem másik oldalára veti pillantását és így kiált fel a 
Huszadik Században: A Balkán népeinek nagy felszabadító haborúja 
itt viharzott le k ё  zvetlen közelünkben, de hagy az állapotok ott 
véglegesen rendeződjenek, azt a ,mi politikánk akadályozta meg. A 
Balkán csodás reneszánszát csak a diplomácia mesterkedése szorí-
totta vissza. 

A magyar publicisztika a balkáni terrornak is számos oldalt 
szentel, különösen a macedóniai terrornak nyújtva tág teret, amely-
ről egy hivatalos publikáció viszont vagy négyszáz válogatott do-
kumentumot közöl a közös 'külügyminisztérium kiadásában. 73  A tö-
rök csendőrséget elégtelennek találva, szükségesnek tartják ennek 
keresztény csendórökk:el való politikus kiegészítését 74  habár 1903-
ban ,már be kell látniuk, hogy a mozgalom így is felkeléssé fejl ő-
dött (Ilinden). Tudják azt is, hogy a felkelés leverése nem jelentené 
egyúttal a helyzet szanálását is 75  hiszen nem csupán bolgárok és 
keresztény macedónok, de muzulmánok is harcolnak a török el-
nyomók ellen.76  Ezért a tizedrendszer megreformálásához fognak. 77  

Persze 1905-től fogva a harcok újra kiélez ődtek78  s a megnőtt csend-
őrterror elégtelennek bizonyult, mert a „bels ő  szervezet" (Macedón 
szervezet) és a „vrhovista" „con čevisták" (bolgár komité) egymás 
közötti harca is újra kifejezésre jut — ismerik el a hivatalos okmá-
nyok. 79  Bár az okmánygyűjtemény címe magyar, az eredeti okmá-
nyok főleg német nyelven, a közös külügyminisztérium nyelvén íród-
tak, s így nagyon valószín ű , hogy a magyar haladó publicisták 
nemigen forgattak a könyvet, holott sokat tanulhattak volna bel őle. 
Igy a publicisztika nincs tisztában a terror jellegével, és Mészáros 
Gyula például csupán a bolgárok kegyetlenkedését látja meg, a török 
hatćságok eljárásában viszont tiszta humánumot lát, 8Ó sőt hasonló-
képpen ír erről a kérdésr ől Fényes László is. 81  Nem ismeri eléggé a 
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helyzetet a Budapesti Szemle írója ,
82  Némneth sem, aki szimpatikus-

nak tartja ugyan a balkáni föderáció tervét, de egyúttal felesleges-
nek is, mert szerinte mind a békét, mind egyéb kívánságaikat is tel-
jesíthetné mindezen területek bekebelezése is az Osztrák —Magyar 
Monarchiába. Jászi Oszkár, ismert könyvében a nemzeti államok 
kialakulásáró183  szintén úgy hiszi, hogy a küföldi tőke behatolása 
ébreszti nemzetiségük tudatára Macedónia népeit, de a macedón 
nemzetet nem ismerve még fel , természetesnek tartja a Balkán-
államak expanzióját a rokonok területe felé . Helyenként mégis rá-
esиnіél a macedón népcsoport különállására és arra is , hogy a szer-
bek, bolgárok, görögök egyszeüen beolvasztani kívánják azt — ki-ki 
saját népébe és országába. 

Balanyi György inkább csak az orosz—osztrák---nnagyar versen-
gést látja meg a Macedónia körüli harcokban, 84  és — a Monarchia 
oldalára áll, mert hiszen szomszédi joga Magyarországnak a minden-
kori beavatkozás . Mint a Monarchia híve , természetesen Bulgáriának 
is szurkolt egyúttal. Ez a véleménye 1918 el ő tt és után is, a Horthy-
rendszer idején ,

85  amikor a „Macedónia a macedónoké " jelszót, 
„Macedónia a bolgároké " jelszóval helyettesítette . Megérti a banda-
harcok lényegét , amikor mégis ezeket írja : Mindannyian kívánták 
Macedónia felszabadulását , hogy saját hatalmuk alá vathessék azt. 
Ennek eredménye lett a macedóniai „bellu:m omnium". A Monarchia 
jogát Macedóniára és Albániára már 1897-ben elis аerték, írja, így 
ő  maga is érdekelve volt Macedónia felosztásának kérdésében. Ha-
sonlóképpen írt e kérdésről Horváth Jenő  is8ó aki szintén tudja, 
hogy Szófia küldi a bolgár csapatokat Macedóniába, viszont Ilinden-
ben nem látja meg a Delcsev macedónjait , hanem csupán a Concsev 
bolgárjait , a 'balkáni dinasztiákat meg a nagyhatalmakat . A bolgá-
rokról elismeri , hogy azért nem kívánják Macedónia felosztását, 
mert azt teljes egészében Bulgáriába kebeleznék be. Az 1930-as 
években fő leg Balla Antal foglalkozott Macedónia történetéve1. 87  

Első  könyvében csak regisztrálta az eseményeket , anélkül, hogy a 
nepekre magukra tekintetet vetett volna. Könyvének második kiadá-
sában elismeri Macedónia felosztásának tervét, anélkül, hogy meg-
emlitené a macedón nemzetet . Csupán Magyarországot igyekszek 
megvédeni — mint néprajzilag , ;egységes " országot — és Bulgáriát, 
amely nem érdemelte meg, hogy Neuillyben megfosszák Macedó- 
niátöl. 

A felszabadulás után, az 1950-es, f őleg 1960-as években, a ma-
gyar történetírás a Balkán események történetébe is, bevitte a 
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marxista tárgyilagosságot. Az új marxista történészek egyikeként 
foglalkozott Niederhauser Emil is 88  Bulgária történetével, egé-
szen 1944-ig. San Stefanoról például ezeket írja: a körülbelül 
160 000 négyzetkilométernyi területen bolgárok és macedónok 
élnek ... Ez a terület Bulgárián kívül egész Macedóniát is fel-
ölelte. A bolgárokon kívül tеhát macedónokat is magában 
foglalt volna ... , ikik, mint hiszi az író, a bolgárak rokonai és 
ebben az időben még bolgároknаk vallották magukat... A bol-
gárok, az író szerint, hittek abban, hogy a macedónok —bolgárok, 
hogy a macedón nyelv csupán egy bolgár nyelvjárás és hittek ab-
ban is, hogy céljuk a macedónok felszabadítása. Mégis féltek attól, 
hogy a macedónok kicsúszhatnak a bolgár kormány kezéb ől, hogy 
maguk is önálló független államot kívánnak alakítani, hiszen már 
1893-ban megalakították az önálló központi macedón forradalmi bi-
zottságot. Ezért és így került sor 1894-ben a bolgár vrhovni (leg-
főbb) macedón bizottság megalakítására a külön bolgár érdekek 
megvédése céljából, az uralkodó Ferdinánd b zalmas embereib ő l, 
hagy megkedveltessék a macedónokkal a Bulgáriába való bekebe-
lezés eszméj ét. 

Egy tovabbi helyen így folytatja az író ezt a gondolatmenetet: 
A szocialisták a macedón kérdésben harcoltak ,legélesebb еn a pol-
gári pártok ellen, hiszen ezek kormánya továbbra sem mondott le 
arról, hogy bekebelezze a macedón területet, habár a macedónok 
ekkor már rég n еmzetté fejlődtek és az önálló államiságért küzdöt-
tek ... Az 1893-as forradalmi bizottság vezet ősége az utópista forra-
dalmi szocialisták körébő l re,grutalódott ... A bolgár, a szerb és a 
görög követelések keresztezték egymást; mindegyikük igényt tartott 
a macedón területekre. Bulgáriában csupán a „teszni"-k („sz űkek", 
a forradalmi szocialisták, akik 1914-ben a háború ellen szavaztak, s 
adták egy későbbi fokon a kommunista párt magvát) voltalt a há-
ború ellen, a szövetségi köztársaságért és az ellen, hogy Bulgária a 
világháború folyamán a Monarchiától kapja meg Macedóniát. A 
Bolgár KP hibát követett el maga is, amikor neon törődött azzal, 
hogy megnyerje a macedón kérdésben érdekelteket, például a ma-
cedón emigránsokat, átengedve ezzel őket a reakciós nagybalgás 
macedón bizottságnak. A második világháború idején is akadályozta 
az antifasiszta harc erosebb kifejlo`dését az a tény, hogy Bulgária 
ekkor a fasiszta Németországtól várta el a Macedónia fölötti uralmat. 

Hasonlóképpen ír a kérdésr ől Arató Endre is, 89  már egyetemi 
tankönyvében is, amely persze csupán 1856-ig viszi az eseményeket; 
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ez idővel kapcsolatban még szerb és bolgár jobbágyi viszonyokról 
írva inkább, melyeknek következményeképpen — a török szpahik 
és esitluk szahibik ellenében — az elnyomott népek egyként harcol-
tak a polgári és a nemzeti célokért. A külpolitika meg a fegyveres 
belső  harcok mindig kacsolatban álltak egymással, hiszen a balkáni 
népek éppen harcaikkal, felkeléseikkel keltették fel a nagyhatalmak 
figyelmét ... Ezt a tételt bizonyítják mind a macedón, mind pedig 
az albán felkelések is. 

Ha ebben az 1856-ig terjedő  könyvben Arató még keveset mond-
hatott is a macedón nemzetr ő l és harcairól, annál többet foglalkoz-
hatott a kérdéssel, egy már régebben ismertetett tanulmányában. 90  

A teljesség megkívánja, hogy ismételten foglalkozzam e cikkel, és 
legalább főbb tételeire felhívjam még egyszer a figyelmet. 91  Már a 
múlt század ötvenes, hatvanas éveiben megkezd ődött a nemzetté 
fejlődés folyamta —írja Arató —; különösen azonban a jelent ős 
törökellenes harcok teremtették meg a macedón nemzetet. A múlt 
század második felében a balkáni fejedelemségeknek — felszabadító 
törekvéseik mellett — már hódító szándékai is voltak; így a szerb 
polgárság szerbekként, a bolgár burzsoázia viszont bolgárakként ke-
zelte a macedónokat. Miután szólt a központi és a legfGbb bolgár 
macedón bizottságról, így folytatja gondolatmenetét a szerz ő : a szó-
fiai bizottság olyan ellentétbe került a macedón központi bizottság-
gal, amely csupán a portának kedvezhetett. Mindenr ől pedig így ír: 
A köztársasági hatalom szerveit a nép választotta: mind a macedon 
nép, mind a területen él ő  egyéb népek is. A köztársaság magát a 
török dolgozót is felhívta a csatlakozásra a közös ellenség és ki-
zsákmányolás ellen. A nagyhatalmi status quo-politika, a balkáni 
királyságok hódító törekvései megakadályozták azonban a macedó-
nok függetlenségének kivívásá.t, habár ekkorra már rég külön nem-
zetté alakultak. 

Egyelőre ennyit mondanek azon magyar politikusok, publicisták 
és szociológusok nézeteir ő l, akik kortársai voltak az Minden és Ver-
sailles közötti macedón harcosoknak — valamint a történészek né-
zeteiról, akik a jelzett események lezajlása után írtak azokról. 
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JEGYZETEK 

V. ö. Horváth Jenő: Bevezetés a Balkán-történet tanulmányozásához 

395-1920., Bp. 1922, bibliográfiai jegyzeteit, amely világot vet arra, 

mily irodalmat ismertek és használtak ez id őben a magyar politiku-

sok és történészek. A macedón és bosnyák viszonyokhoz a szerz ő  a 
következő  írókat ajánlja: Berard, Brailsford, Chlumetzky, Dragonov, 
Engelhardt, Miljakov, Pinon, Riedel, Villan, Mandl, Hemberger, 

Kutschbach, Mayer, Goltz, Naumann stb., akik között talán a legha-

ladóbb Pinon, akinek műveit szívesen lapozta a magyar értelmiség. 
A Huszadik Század 1907-1918 között gyakran írt a macedón-kérdés-
ről, bemutatva egyúttal a vonatkozó haladóbb európai irodalmat is. 

Igy, Jászi (1907) ismerteti Bauer O. könyvét, majd (1909) a Neue 

Freie Presse, vagy Courrier Europeén írásait a kérdésr ől, Gladstonra, 

Pinonra stb. hivatkozva. Ismerteti (1909) R. Pinon: L'Europe et 

l'Empire ottoman, majd E. Driav.Ut: La question d'Orient-et; elbírálja 

(1912), Visconti Venosta balkáni olasz imperializmusát; (1913) Bauert 

ismerteti újra: Der Balkankrieg und die deutsche Weltpolitik című  
könyve kapcsán, majd a dolgozatgyűjteményt Les aspirations auto-

nomistes en Europe, valamint Bauer cikkeit: Nach dim Balkankrieg 

(Kampf, 1913 május) vagy a második balkánháborúról (1913 augusz-

tus — Kampf). — Az 1914 júniusi szám közölte még I. Peri ć  cikkét 

a szerbiai helyzetr ől, arról, hogy egy szerbiai radikális ellencikkét a 

következő  szám közli majd — amire persze már nem kerülhetett sor. 

Ismerteti Bauer: Erwachende Völker című  cikkét is a Kampfban 

(1914 jan.), majd A. Cheradame: Le correspondent (1914, V.). 1915-

ben E. V. (Erdélyi Viktor?) ismerteti Trubeckoj: Russland als Gross-

macht (1913) című  könyvét, majd (1918) Braun Róbert Rizov: Die 

Bulgaren (Berlin, 1917) c. könyvét. Ezekbe a könyvekbe, cikkekbe 

mélyedhetett el az akkori magyar értelmiségi közönség — ez az 

irodalom szabta meg érdekl ődési és ismeretei körét. 

Makedonski Glas, az Institut za makedonska nacionalna istorija ki-

adása, Szkopje, 1968, macedón nyelven. 

M. G., bevezető , 8. 

Ugyanaz, 12. 

Ugyanaz, 1. sz. 1913: Makedonija i makedoncite. 

Ugyanaz, 1. sz. Memorandum na makedoncite ... , 55. 

Ugyanaz, 2. sz. Makedonija vo nejzinite ... granici, 72. 

Horváth Jenő: Abalkán-kérdés utolsó fázisa 1895-1920, Bp. 1921. 

Magyar Külügyi Társaság kiadása 21. 
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Huszadik Század, Perić : Szerbia aktuális problémáihoz, 1914-774. 

Balanyi György: A balkáni probléma fejl ődése. 

Balanyi György: Világpolitika 1871-1914, Bp. 1918, 47, 72. 

Balla Antal: A legújabb kor világtörténete, Bp. 1932/2 kiad. 

Balla Antal: A legújabb kor világtörténete, 3. kiadás, 286 1. nem szól 

sem a szerb Ujedinjenje iii smrt-r ől és tervezett — jug. dim. köztár-

saságról, sem a Mlada Bosna-ról, sem a macedón felszabadító harcról. 

Poganj Jožef: Balkanski rat i austro-ugarski imperijalizam. Bp., 

(Novi Sad) 1913, 3-4 1. (A szerz ő  a szerb fordítást használta, Staji ć  
tanulmányozása idején. Magyar címe: A balkánháború és az osztrák-

magyar imperializmus.) 

Ugyanaz, 10-11. 
Németh József: A balkánszövetség történetéhez, Budapesti Szemle, 

1915, 1. sz. 384-426 (1. 392-404). 

Balla Antal: Az utolsó száz év története, Bp. 1931, 55-56. 

Horváth J.: A mžllénžumtól Trianonig, Bp. 1937; 89, 127 és 133. 

Balanyi: A legújabb kor tört.-nek áttekžntése. Bp., 13-14, 16-17. 

Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés, 

Bp. 1912., III. fej. 123-134, fő leg 128, 132, 134. 

Gr. Andrássy Gyula: A világháború problémái, Bp. 1916, 168-170. 

Strausz Adolf: Az új Balkán-félsziget és a török birodalom, Bp. 

1913, XI—XVII és 413-478, különösen 417-420, 428. 
Bölöni—Magyar: Háborús Balkán, Bp., 1962. 

Bonkáló Sándor: A szlávok, Bp., 1915, 7. 47, 144-153. 

Varga Jenő: Bulgária, Bp., 1915, 5, 17, 44, 46. 

XX. Század, 1916 aug.: Palich Emil: A szláv kérdéshez, 80-86. 

Ugyanott, 1917, márc. Braun R.: A délszlávok és a szlovén kérdés 

kezdetei, 193-215. B. R. román bánáti, románul jobban beszélt mint 

szerbül. A háború alatt tanulta meg alaposabban mind a szerb mind 

a szlovén nyelvet. Még a háború alatt publikált egyes írásokat a szer-

bek és szlovének múltjából és jelenéb ől. 

B. R. felemlíti a bosnyák katona esetét, aki indulatában így kiáltott 

fel: „De nehéz megérteni ezt a csehet!" 

Ugyanott, 194-99. 
XX. Század, 1918 május, 309-310. Braun: A macedóniai kérdés, Ri-

zov könyvének ismertetése (Die Bulgaren, Berlin 1917). 

Ugyanott, 1909/II. К . 321-340: Jászi: A balkáni bonyodalmak, 330. 

Ugyanott, 1912/II., 766-770: Jászž: Az új Balkán. 

Diószegi István: Ausztria—Magyarország a San Ste f anói béke után, 

1878-1879, Bp., 1961, 53-56, 73-74, 91-93. 
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Niederhauser Emil: Bulgária története, Bp. 1959, 123-207. 
Iványi—Grünwald Béla: A legújabb kor tört. (Egyet. tört. IV), Bp., 
1937, 597, 605-606. 
Szegh Dezs ő: Magyarország a Balkánon, Bp., 1908, 4, 7, 8, 11, 13. 
Havass Rezs ő: Magyarország és a Balkán, Bp., 1913; 2, 7. 
Számos ily földrajzi könyv jelent meg, azzal a céllal, hogy a balkáni 
áru- és tőkekivitel útját egyengesse. Közöttük jelent ősek: Strausz, 
Réthy Dezs ő: Magyarország a Balkán piacain, Bp., 1889. 
György Endre: Keletre magyar! Bp., 1877. Réthy a balkáni expanzió 

propagátorai között a kormányt is megemlíti vagy Jezerniczkyt: Az 
Alsó-Duna mint piac; Keleti-t: ABalkán-félsziget; Weiss-ot: Magyar-
ország hivatása a keleten, stb. Lásd II—VII, 4-5, 8-12, 67-68, 70, 
107-108. 
Ady Endre: Összes prózai m űvei, III. Bp., 1964; 64 (Nagyváradi Napló, 
1902) Hasonlóképpen N. N. 1903, II. 15: A Hétr ől, IV. k. 35. 
XX. Század, 1914 április, 567-70, „Egy péntekes": Jegyzetek az ál-
lamkretenizmushoz — Jászi beszédét ismertetve. 
Ugyanott, 1914. II. 15, 166, 170. Boross: A Habsburg-monarchia: 
Kállay Béni politikája. 
Ugyanott, 1916 jan. 52-57. Marót K.: Magyar feladat a bolgár tudo-

mányban. 
Ugyanott, 1913/II. k. 440. H(alasi?): A balkánszövetség és Magyar-
ország. 
Fényes László: Egy vöröskeresztes ember naplója a balkán háború 
idejéb ő l, Bp, 1913; 39. 
XX. Század, 1912/II. 289-91;Kósa: A Balkán és a monarchia. 
Ugyanott, 766-770. Jászi: Az új Balkán. 
Bölöni—Magyar: Háborús Balkán, Bp., 1912; 28-40, 45-48, 52-53. 
Poganj J.: Balkanski rat ... ; 1913; 18, 22-25, 29-33, 42, 45, 48. 
H. L. Tisza híve, bankár, pénzügyminiszter stb. 
Gr. Andrássy Gy.: A világháború problémái, Bp., 1916; 7-8, 19, 
88-92, 141, 156-159. 
A közös ügyek tárgyalására 1914-re Bpre ... Bizottság Naplója Bp., 
1914. 
Ugyanott, 19 (második ülés). 
Ugyanott, 65 (harmadik ülés). 
Ugyanott, 95. 
Ugyanott, 114-118, 125-127 (ötödik és hatodik ülés). 
Ugyanott, 129-133. 
Ugyanott, 140-145. 
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Ugyanott , 148-155. 

Ugyanott, 182-187. 

V. ö. cikkem a Glasnik na Institut za nacionalna istorija, Skopje, 
1960 , 1-2 kettősszám , macedón nyelven , Ilindenskoto vostanie .. . 

majd fenti delegációs Naplóban , 1906 . VI. 28 és VI . 29-ről , 103-104, 
216-218 , továbbá: Országgyűlési Napló, címen 269-271, jegyzetei-

ben 1903. V. 9-ről, 296-298, stb. 
Balanyi : Világpolitika 1871-1914, Bp., 1918 . Majd B : A legújabb 

kor történetének áttekintése, Bp., Ugyancsak B: A balkánprobléma 
fejlődése 1856-1914., Bp. 1920 . A régi Monarchia balkán-politikája 
védőjeként lép fel. 

Balla A.: A legújabb kor világtörténete, 2. kiadás, Bp., 1932; 157-

159, 165 , 264 — 3 . kiadás, Bp., 1937 , 117-118, 268. 

Horváth J.: A milléniumtól Trianonig 1892-1920, Bp., 1937; 8-16, 

71, 127, 131, 133, 241. Érdekes, hogy H. akkor támadja a cseheket 

— a régi magyar politika védelmében —, amikor már el őkészülőben 

van a fegyveres támadás Csehszlovákia ellen. 

Poganj: Balkanski rat, Novi Sad, Bp., 1913; 5-28. 

XX. Század, 1913/I, 250-51; Vi: A balkánkérdéshez. 

Ugyanott, 617-619: A független Albánia. 

Ugyanott, 1913/II, Halasi Béla: A balkáni háború, 97-99. Túl ko-

rainak látja a balkáni föderációt , de megvalósulónak . Vajda Mihály: 

Az ifjútörök uralom mérlege —, elítéli a török sovinizmust Macedó-

niában és Albániában . Macedóniában (és Horvátországban ) sem lehet 

már szuronyon ülve uralkodni. E. V. (Erdélyi Viktor?): Balkánálla-

mik madártávlatból, 774-777 — már megsejti a külön macedón nem-

zetiséget. Kósa is az er őpolitika ellen szólal föl, amely a kis népeket 

mint sakkfigurákat használná fel egymás ellen . Јбzsi is üdvözli az 

új demokratikus államokat. Így írnak 1912-ben Szende, Kósa, Pogány 

stb. is (I. k. 482 , 774, 766 ; II. k. 117 stb.) Sőt Jászi már 1909-ben is. 

Vagy a Bauert ismertet ő  ismeretlen 1913. II. k. 438; Vajda, 1914; 

Boross: 1914. febr . 15. és márc . 15; Jászi, 1918 , 48-53: Délszláv 

krízis címen, amelyben üdvözli már el őre is a hasznosnak ítélt jugo-

szláv egyesülést (persze csak a Balkánon — Vajdaság nélkül). 

XX. Század, 1908/II, 219 , Kortörténeti jegyzetek — az ifjútörök 

mozgalom ellen, amely csak kiélezi a macedón kérdést. 

Krsta Iskruljev maga is történész , tanulmányozza a nemzeti kérdést, 

bár polgári problémának tartja. XX. Század 1910/II. k, 139: A neo-

szlavizmusról. 
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186 Lőrinc Péter: 

XX. Század, 1910, 190 Štefanek: A neoszlávizmus és a szófiai kong-

resszus. 
Bonkáló Sándor: A szlávok, Bp., 1915, 40-43. 
XX. Század, 1914 júl—szept, 59-65: Aradi (Erdélyi) Viktor: A neo-
szlávizmus és Európa. 
Közös külügyminisztérium: A macedóniai reformációra vonatkozó dip-
lomáciai okmányok, I. 1902-1906, Wien, 1906. 
Ugyanott, I. dok, 1, 2, 3, 
II. 1906-1907, Wien, 1907. 
Ugyanott, I. dok, 12. 
Ugyanott, I. dok. 19. 
Ugyanott, I. dok. 56. 
Ugyanott, I. dok. 96, 103. 
Ugyanott, I. dok. 104. 
Mészáros Gyula: A balkáni háború kegyetlenségei, Bp., 1913, 3-5, 

9, 36, 41. 
Fényes László: Egy vöröskeresztes ... , Bp. 1913, 3, 38-39, 65-66. 

Budapesti Szemle, 1915/I, 384-426, Németh I. A balkánszövetség 
történetéhez, 386-87, 389-90, 392, 399. 
Jászi: A nemzeti államok ... Bp., 1912, 123-134. 
Balanyi: Világpolitika ... Bp., 1918, 20-38. 
Balanyi: A balkánprobléma ... , Bp., 1920, 10-14, 166-67, 171-77, 

207, 326, 332. 
Horváth J.: A balkáni kérdés ... Bp., 1921, 22-24, 28, 34, 53-123, 

132-40, 153-162. 
Balla A.: Az utolsó száz év, Bp., 1931, 46, 53-54, 56. 

Balla: A legújabb kor.. . , 2. kiadás, Bp., 1932, 164, 280. 

Balla: A legújabb kor. . . , 3. kiadás, Bp., 1937. 
Niederhauser E: Bulgária története, Bp., 1959, 123, 135, 145, 159-60, 

165-66, 169-72, 182, 207. 
Arató Endre: Kelet-Európa története a XIX. században, Bp., 1968, 

45, 342, 360. 
Arató Endre: A külpolitika hatása a balkáni népek nemzeti f elsza-
badító mozgalmaira. Századok, 1967, 3-4 sz. 
Lásd: Az ohridi 1968. májusi „Ilindeni symposion" alkalmával Ilinden 
Magyarországi kapcsolatai címen tartott beszámolómat. Itt ismerte-
tem, a macedónok magyarországi tevékenysége mellett, Lovászy és 
mások 1903-as állásfoglalásait, valamint Mérei és Arató történeti 
feldolgozásait is. v. ö. már idézett macedón nyelv ű  cikkem is (Ilin-

densko vostanie ...) a Glasnikban, Szkopje, 1960, 1-2. 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

MATIJEVICS LAJOS 

A KISHEGYESI KISZÁMOLÓK 

„Népi gyermekjátékaink történeti szempontból is értékesek. 
Egyik nemzedék a másiknak adta át az egyes játékokat és így sok 
értékes elemet megtalálhatunk bennük, melyek régi társadalmi viszo-
nyokra, történeti eseményekre mutatnak vissza" — olvassuk Bakos 
— Kerényi „Útmutató a népi énekes- táncos gyermakjátékak gy űjté-
séhez" című  könyvének bevezetőjében. Ugyanebben a 13. oldalon a 
felosztást találjuk, a IV. pontnál pedig a játék menetét magyarázzák 
a szerzők. „Hozzákészülés: választás módja, kiszámoló stb. (dallam, 
hanglejtés, ritmus) lejegyzésével." 

Nemcsak az említett mű , hanem a többi idevonatkozó irodalom 
is eléggé szűkölködik a kiszámolák 1  tárgyalásában. Pedig ezek is le-
hetnek érdekesek, értékesek, és engem is az serkentett gy űjtésük köz-
ben, hátha a bevezetőből idézett mondat a kiszámolókra is vonatkoz-
hatna. Hátha nyelvi szempontból is érnek annyit, mint a többi népi 
szOveg 

A gyűjtés helye Kishegyes. 2  Nyelvész, történész, néprajzos alig 
látogatta a települést. Így, ha ilyen vonatkozasú forrásmunkák után 
kutatunk, bizony nagyon kevés adatot találunk Kishegyesr ő l. A nyel-
vészek közül egyedül dr. Penavin Olga közöl hangtani vonatkozású 
adatokat, 3  sok .példát említ a birtokviszony kifejezésér ő l, 4  és a hatá-
rozóragok használatáról. 5  

Megfigyelésemet, gyűjtésemet 1964-ben kezdtem el. A 12, 13 és 
14 éves gyermekek játékait figyeltem. Valamennyien szívesen segí-
tettek a kiszámolók gyűjtésében. 

A szövegeket fonetikusan jegyeztem le. Teljesen, pontosan még-
sem rögzíthettem őket, mert sokszor szótagoltak a játékosok. Tény, 
az, hogy bármelyik kiszámolót lehet szótagolva mondani, ezért fölös-
legesnek tartam a szótagolás szerinti írást. 
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Rögzítettem .a mozgásokat is. Ezek csak az elhelyezkedésre és a 
kéztartásra vonatkoznak. Minden verset lejegyeztem, így lehetséges, 
hogy bekerült a gyűjteményembe néhany olyan kiszámoló is, ame-
lyik esetleg előfordul régi könyvekben, verses gyűjteményekben. A 
hitelesség és az esetleges változatok végett felírtam ezeket is, vagyis 
mindazokat amelyekkel a gyűjtés folyamán találkoztam. A helyi el-
téreseket is megfigyeltem a szövégeknél. 

Természetesen, a araunka nem teljes. Nem teljes, mert nem gy űj-
töttem össze a régi kiszámolókat. És ki tudja, hol lapul miég egy-egy 
érdekes mondóka vagy mikor jut eszükbe a gyermekeknek egy ré-
gebbi elfelejtett szöveg? Egyelőre a hallottakat sikerült egybegy űj-
tenem. 

Adatok a gy űjtésrő l 

A gyűjtés helye: Kishegyes (Mali I đoš), Bácska (Bačka) —Jugoszlávia 
Lakosai: magyarok, római katolikus vallásúak. 
Az adatközlők: tanulók (Lásd a névsort!) 
A gyűjtés ideje: 1964. január 1. — 1966. októbier 30-ig. 
A j,átékasak neme: leányok és fiúk. 
A j іátékosok életkara: csak 12, 13, 14 évesek. 
A fényképeket Rózsa László készítette. 
A táblázatok ellenőrzői: Bacsó Teréz és Berta Júlia (tanulók). 

A kiszámolás helye 

Meghatározott vagy megjelölt helye nines a kiszámolásnak. Legtöbb-
ször az utcán játszanak a gyermekek. Megkeresik a legközelebbi üres 
teret, és itt folyik a játék is. Kedvelik a füves területet. Szeretnek 
játszani a Piac téren, itt néha húszan is összejönnek. Fontos számukra 
az üres, nagy és szabad térség. 

Az elhelyezkedés 

Kiszámolás közben sohasem alkotnak egészen pontos mértani formát; 
kört, elipszist. Az említetteket inkább csak megközelíti a gyermekek 
egymásmelletti elhelyezkedése. 
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Különbségek anégis vannak, de megmagyarázhatatlan okokból. Le-
hetséges, hogy legtöbbször a hely, a játszótér farmája kényszeríti 
ezeket az elhelyezéseket: 

Rendszertelen, körhöz hasonló elhelyezkedés. 
Kör alakú elhelyezkedés. 
Elipszis formájú elhelyezkedés. 
Félkör alakú elhelyezkedés. 
Elhelyezkedés egy sorban. 

A kiszámoló-játékos az 1, 2, 3 esetekben a játékosok között áll, tehát 
bent a rendszertelen körben, a körben és az ehpszisben. 
A 4. és 5. esetben a félkör illetve a sor el őtt, és szembe fordul a játé-
kosokkal. 

O 
O 
О  ® O 

O 
O 
ill 

A játekosok szabálytalan kört alkotnak. 

O 
O 

O 	O 
• 

O 	O 
O 

kiszámoló 
	

játékosok 

A játékosok kört alkotnak. A kör közepén áll a kiszámoló-játékos. 
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O O 

O 

O 

O 

• 
O 

O 

O 

O 

kiszámoló 	 játékosok 

A jatékosok elipszist alkotnak. Középre áll a kiszamoló-játékos. 

n 
kiszámoló 	 játékosok 

A játékosok félkört alkotnak és a kiszámoló-játékos el®ttük áll. 

játékosok 
	

kiszámoló 

A játékosok sorba állnak és a kiszámoló-játékos el őttük áll. 
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IV —Kéztartás a kiszámolók mondásánál 

 
A kiszámoló-játékos természetes helyzetb ől kissé felemeli jobb vagy 
bal kezét, és kiszámolás közben a játékosak felé mutat, de nem 
érinti azokat. Egy mutatasra egy szótag vagy egy szó jut. 

 
A kiszámoló-játékos természetes helyzetb ől kissé felemeli jobb vagy 
bal kezét, és kiszámolás közben a játékosak mellére csap. Egy ütésre 
egy szótag vagy egy szó jut. 

Moldvai István, Balog Klára, Babcs őnyi Sándor, Gál Mária, Sípos 
Valéria, Dudás Ilona, a játékosok. Kurin Jolán a kiszámoló-játékos. 
A mondókát a legegyszer űbb állásban és a legegyszerűbb kéztartással 
mondják. 

 
A kiszámoló-játékos ökölbe teszi jobb kezét. Hüvelykujja nem lát-
szik. A játékosok is ökölbe teszik kezüket; külön a jobbat és külön a 
balt. A kiszámolás egyik játékosnál kezd ődik. Miutan a kiszamoló-
játékos ráütött egyik öklére a játékosnak, megérinti másik öklét is. 
A két ököl után, vagyis minden játékos után, a saját jobb öklével 

5 



192 Matijevics Lajos: 

megérinti a maga állát. Ezután a következ ő  játékos egyik öklére csap, 

s így folytatja végig a kiszámolást. Egy kézre csak egy szótag vagy 
csak egy szó kerülhet. Ennél több nem. A kiszámaló-játékos bal 
keze természetes helyzetben van, nincs semmi szerepe. 

Bacsó Teréz mutatja, hogyan tartja balkezét a ki-
számoló-játékos, és hogyan üt arra jobb kezével 
amikor kimondott egy szót vagy szótagot. 
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4) 
A kiszámoló-játékos kezét a természetes helyzett ől felemeli. A játé-
kosok ökölbe teszik kezüket, a két ujj keresztezi egymást, és a két 
ököl egymáshoz simul, egyet alkot. A kiszámoló-játékos ráüt a bal 
vagy a jobb kezével a játékos két öklére egyszerre. Egy ütést egy 
szótagra vagy egy szóra végez. 

Berta Júlia mutatja, hogyan teszik ökölbe a játé-
kosok a kezüket. A hüvelykujjak nem keresztezik 
egymást a kiszámolásnál. 
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A kiszámoló-játékos jobb kezét felemeli a természetes helyzetb ő l. 
(Néha a balt emeli fel, ebben az esetben a jobb természetes helyzet-
ben marad). A felemelt kezét ökölbe szorítja. A játékosok csak fél 
kezüket teszik ökölbe, vagy a jobbat, vagy a balt. A kiszámolás 
közben a kiszámoló-játékos öklével érinti a játékos öklét. Egy ökölre 
egy szótag vagy egy szó jut. 

 

A kiszámoló-játékos felemeli kezét a természetes helyzetb ől. ČSkölbe 
szorítja jobb és bal kezét. A játékosok is felemelik kezüket, ökölbe 
szorítják, és egymás mellé helyezik jobb és bal kezüket. A hüvelyk- 

Maronka Gyöngyvér, Babcs őnyi Sándor, Berta Júlia, 
Kurin Jolán és Moldvai István a játékosok. A ki-
számoló Dudás Ilona. 
A játékosok felemelték kezüket a természetes hely-
zetb ől, ökölbe szorították, és a kiszámoló külön-külön 
minden kézre rácsap, egy-egy szótag vagy szó után. 
A két ököl nem simul egymáshoz. 
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ujjak nem keresztezik egymást, egyenesen fekszenek az ökölbe szo-
rított kezeken. A kiszámoló-játékos csak fél kézzel számol. Legtöbb-
ször a jobbal, de megesik az is, hogy bal kezével érinti a játékosok 
öklét. Azt a kezét, amelyiket nem használ, a játékosok ökle mellé 
helyezi. Mindegy, hogy kihez. igy egy ököllel több lesz a kezek kö-
zött. Számolás közben külön-külön minden ökölre ráüt, még a ma-
gáéra is. Egy ökölre egy szótag, egy szó juthat. Ennél több nem. 

7) 
A kiszámoló-játékos felemeli kezét a természetes helyzetb ől. Ökölbe 
szorítja jobb és bal kezét, de nem helyezi egymás mellé. A játé-
kosok is felemelik kezüket, ökölbe szorítják, de nem teszik egymás 
mellé az összeszorított 'kezeket. A kiszamoló-játékos csak fél kézzel 
számol. Legtöbbször jobb kezét használja, de 'a másik kézzel is szá-
molhat. Saját kezére is rácsap számolas közben. Azért teszi ezt, hogy 
minél több kéz legyen, minél több kézre üthessen. Számolás közben 
külön-külön minden ökölre ráüt. Egy ökölre egy szótag vagy egy 
szó esik. 

V —Eltérés a nemek szerint 

Nincs nagy eltérés a fiúk és lányok mandókája között. Mindannyian 
kedvelik, használják az összegyűjtött kiszámolókat. A kisebb-nagyobb 
különbségeket a kiszámoló után feltüntettem. Tény az, hogy több 
leány játszik olyan játékot, amelyet kiszámolás el őz meg. Ezt mu-
tatja a táblázat is: 

A plálték ideje 

Јёi kosok 

Leány Fiú 

Kiszáinoló- 

jáftékos 
bsszesen 

Július 1964 3 2 Fiú 6 

Ang~usztцs 1964 7 3 Leány 11 

Oktdber 1964 6 2 Leány 9 

Május 1965 8 4 Leány 13 

Augusztus 1965 8 5 Leány 14 

Május 1966 3 4 Fiú 8 

Június 1966 10 6 Fiú 17 

Július 1966 9 5 Leány 15 

Szeptember 1966 7 3 Leány 11 

8 5 Leáiny 14 
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2) 

1) 
1964 

1VLá~jus 20 

Június 20 

Július 20 

AuwgusэJtus 20 

Szeptember 20 

Október 20 

13 7 

11 9 

9 11 

8 12 

8 12 

3 17 

Мáјus  1-20-g  

Június 1--20-állig 

Július 1-20-áig 

Augusztus 1--20- áig 

Szeptember  1-20-6g  

Október 1-20-ágyig 

1965 

16  

J
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k
 

A megfigyeléб  mdeje 

A rcnggf'vgye}és Ii кleje 

196 Matijevics Lajos: 

VI — A játék ideje 

Főleg május és június a kedvez ő  időszak a játékosaknak. Legtöbben 
ilyenkor jatszanak. Júliusban, augusztusban és szeptemberben már 
kevesebbet törődnek a játékakkal. Ezután állandóan csökken a já-
tékok, a játszók száma. Természetesen az év minden szakában van 
megfelelő  játék, sokszor találjuk együtt a gyermekeket, ám ebben 
az esetben csak azokra a játékokra gondolunk, amelyek kizárólag 
kiszámolással kezdődnek. 

A játékok idejének megfigyelése 1964, 1965 és 1966-ban 

Május 20 11 9 

Júxvius 20 10 10 

Június 20 8 12 

Augusztus 20 7 13 

Szeptember 20 9 11 

Október 20 5 15 

М  јus  1-20-átg 

Június 1-20-álig 

Július 1-20-áпg 

Augusztus 1-20-dig 

Szeptercnber 1-20-iáig 

Іktáber 1-20-áјg 
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3) 
1966 

Májas 20 10 10 Máus 1-20-áig 

Június 20 10 10 Június 1-20-álig 

Július 20 9 11 Július 1-20-áig 

Augusztus 20 6 14 Augusztus 1--20-áig 

Sze$еnљег  20 9 11 Szagtеinber 1-20-áig 

Oktáber 20 3 17 Qktáber 1-20-á1ig 

VII — Megjegyzés a kiszámolók szövegérő l 

A mondókákat azoknál a játékoknál .alkalmazzák, melyeknél válasz-
tani kell egy játékost „fogócskának", „zavarócskának", „cicának", 
„humónak", „hunyónak" stb. Tehát, ez a játékos nem tart a többi-
vel, egyedüli a játék folyamán, aki mindig mást tesz, mint a 
többiek. Az elkülönítés, .a kiválasztás, a kiszámAlással történik. 
Az elkülönítés, a kiválasztás történik tulajdonképpen a kiszamolással. 
Bármelyik játék előtt alkalmazhatják a felsorolt mondókákat. Csak 
néhány sajátos szöveget találunk a „humó" játékra, vagy a „fogócs-
kára". Ezekben -egy-egy szó ( Еttyem, pöttyöm pittypalára: fogócs-
ka; Egönye, begönye: humó; Libög-lobog zsepkendőm: humó) mu-
tatja, mi lesz a játékos feladata, milyen a játék. Ez mégsem egészen 
pontos, azaz nem tudnánk ezek szerint felosztani kiszámolóinkat, 
mert a szavak sokszor felcserél ődnek. A játék követelése szerint a 
„hunyó" helyre a „fogó" is bekerülhet, s így az egész szöveg a 
kívántjátékra vonatkozik. 
Az utolsó sorban mindig emelkedik akiszámoló-játékos hangja. A 
hangsúly az utolsó szóra esik. Legtöbbször hangutánzó, vagy más 
különös szó áll a szöveg végén, mint pl. a bumm, puff, diksz, vagy 
vász, vagy a „kivagy" ige. 
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t/II — A kiszámolók csoportosítása 

Összesen 73 kišzámolót jegyeztem le. Ezeket a következ őképpen cso-

portosítottam: 
I —  Magyar  szöveg 65. 
ÍI — Értélmetlen, jelentés nélküliszöveg 8. 
A magyar szövegek között is akad különféle. 
1) Értelmes kiszámoló. 
L) Értelmetlen vagy .idegen szóval kezd ődő  kiszámoló. 

Kérdés-feléletes kiszámoló. 
.Öšstiefüggéstelen félšorolás. 

I 

Y) Értelmes kiszámoló 

Adáni Еva 
•Аdám cšinát faszekeret 
Béka teröm 
Duna,  Tisza 
Dunába úszik �ty pék 
Élőtettem öty szém babot 
Émönt apám a vásárra 
Émént apám dinnyét lopni 
Еn tё  ő  (ú) 
lty, kéttő  három 
>ty kéttő  három 
)ty, kett ő , három 
1 ty tábla búza 
Észalatt a kemönc 
Egénye-beg ёnye 
Fán van 
Fű, fű, fű , 
Három hentös 
Héja, héja 
Janika éraönt szánkózni 
Jákobnak vát hat fiija 
Ketten estünk égy gödörbe 

23.. Két kis kakas 
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Ki~dobóták 
Kinmént a ház 
Kiskertémbe 
Kis utcába süt a nap 
Kiugrott a gombóc 
Lap, lap, lap 
Lеmentem 'a pincébe 
Libeg lobog zsepkend бm 
Matyi bácsi kalapja 
Mén a kutya 
Mikó mеntem Tótarszágba 
Némét asszony 
6, ó, ó 
Odahaza nincs mit rágni 
Paprikajancsi 
Pestеn jártam iskolába 
Piros kendő  
Sárgarépa, pastеrna 
Szál, szál 
Temerimb.e 
Vékony cérna 
Zsipp-zsupp 

2) Еrtelmetlen vagy idegen szóval kezd ődő  kiszámoló 

Abrakadabra 
Akambákam 
Atala-batala 
Есс , рвсс  
Egбnye-begénye 
1;ууедбт , bбgyedёm, íbor, nébor 
Ёgyedбan, b ёgyedém, keszken бbe 
1;ууедбт , bégyed ёm, tengбr, tánc 
Ёgyedёm, bégyedém, tikválára 
Ё ttyёm, péttyem pitypalára 
Kik, buk 
Marcka utca 

13 
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3)  Kérdés-feleletes k iszámoló  

1;  Bíró Matyi mittanát?  
2  Cirmos cida haj  

Dunán іnnёn, Tiszán túl  
Émőnt medve az erdőbe  

L  Ё fу  kettő  liáram négy  
6  Töve-bőve  

4)  Összefüggéstelen  felsorolds 

$issamli, natysámli 
Кіѕ tuѕkб  

II. 

Értelmetlen, jelentés nélkiil szdveg  

1. Аkfuі  
2. Antántériusz 

Ekete, békéte 
Enedem bőnedem 
Ейёgі , Ьегёgе  gúcsé vűcsé 
Ériőge, berii'ge,  tincsi,  tancsi 
Hirgi,. birgi 
ödöáöm, bödödöm 

IX  -  A  k ѕzйіnоІбk betűrendben  

1:  Abrakadabra  
2..Аdѓљ , .Bva 
3. Аdё.ќn сѕіnt  faszekeret  
4Akáfúká  
Аkщnь kоm 
Ántanténusz 

7' Atala-batala 
8.  Béka terem  
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9.. Bíró Matyi mit tanát 
Cirmos cica haj 
Duna, Tisza 
Dцnáb'a úszik öty pék 
Dunán finnén Tiszán túl 
Еcc, pöcs. 
Egönyé-begöriye 
Еgyedem, bögyedem, íbor, nabor, 
Ёgуеdёm, bögyedem keszkenőbe 
Еgyedöm, bögyedem, tengör, tánc 
Еgyedöm, bögyedem, tikválára 
Eköte beköte 
Е lűtettem öty szöm babot 
Émönt apám dinnyét lopni 
Émönt apám a vásárra 
Émönt medve 
Еnedem, bёnedöm 
Enöge, bénöge, .gúcsé, vúcsé 
Enöge, benöge, tincsi, tanesi 

28: Én, te ő  (ű) 
Е ty, kettő  három 
Е ty kettő  három 
Еty, kettő , három, négy 
Е ty, kettő , három 
Е ty  tábla búza 
1 ttyöm, pöttyem pitypalára 
Eszalatt a kemönce 
Falu végin 
Fán van 
Fű ; fű , fű  
Három hentös 
Héja, héja 
lirgi birgi 

Janika em čnt szánkózni 
Jákobnak vót hat fija 
Ketten estünk egy gödörbe 
Két .kis kakas 
Kidobóták 

Kik - buk 
Kimönt a ház 

15 
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Kiskertembe 
Kissámti, natysámli 
K,istuskó 
Kis uccába süt a nap 
Kiugrott a go пnbóc 
Lap, lap, lap 
Lömöntem a pincébe 
Libeg-lobog zsepkend őm 
Marcka ucca 
Matyi bácsi kalapja 
Mén a kutya 
Mikó mentem Tótorsságba 
Némöt asszony 
0,ó,ó 
Odahaza nincs mit rágni 
Ödödöm, bödödöm 
Paprikajancsi 
Pestön jártam iskolába 
Piros kendő  
Sárgarépa, pastörna 
Szál, szál 
Temerimbe 
Töve-böve 
Vékony cérna 
Zsipp-zsupp 

X - A játékosok és számolók névsora 

Bacsó Teréz, 13 éves 
Baranyi Béla, 12 éves 
Barcsik Rudolf, 12 éves 
Becskei Magda, 12 éves 
Bélik Magda, 12 éves 
Berta Júlia, 12 éves 
Berta Juliska, 13 éves 
Berta Zoltán, 13 .'eves 
Csóré Ibolya, 13 éves 
Deák Tibor, 13 eves 
Döme Mária, 13 éves 

16 
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Dudás Gabriella, 12 éves 
Faragó Ilona, 14 éves 
Faragó Pál, 13 éves 
Fodor Eszter, 13 éves 
Frindik Katalin, 13 éves 
Gál Mária, 13 éves 
Hajas Anna, 12 éves 
Izsák Irén, 12 éves 
Kalapáti Valéria, 12 éves 
Kis József, 12 éves 
Kollár József, 12 éves 
Komáromi Franciska, 12 éves 
Komáromi István, 12 éves 
Kovács Erzsébet, 12 éves 
Makra Gizella, 12 éves 
Maronka Etelka, 12 éves 
Maronka József, 12 éves 
Mendler Hajnalka, 13 éves 
Miklós Kató, 12 éves 
Molnár Erzsébet, 12 éves 
Mondom Etelka, 13 éves 
Morel Lászlö, 13 éves 
Nagy Margit, 13 éves 
Német Máriá, 13 éves 
Papp Agota, 11 éves 
Papp Éva, 12 éves 
Papp Ferenc, 12 éves 
Papp Ida, 13 éves 
Pesti Magdolna, 13 éves 
Rubus Ilona, 13 éves 
Sípos Erzsébet, 13 éves 
Sípos Mihály, 11 éves 
Sóti János, 12 éves 
Sörös Anna, 13 éves 
Süveges Ibolya, 12 éves 
Szabó Mihály, 13 éves 
Szilágyi Angéla, 12 éves 
Szőke Lajos, 12 éves 
SZŐ 11őS1 Júlia, 12 éves 
Sztancsik József, 12 éves 

17 
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Szungyi Ilona, 12 éves 
Tót Valéria, 12 .éves 
Turuc Irén, .13 éves 
Vas Magdolna, 12 éves 
Vásárhelyi Ottó, 12 éves 
Verbászi Margit, 13 éves 

XI — A kiszámolók 

Abrakadabra 
Abrakadabra ügyéj a szavamra! 
Hipp-hopp ot vagyok, ahun akarok 

Ádám, Éva 
Ádám, Éva, édes szilva, ham!' 

Ádár csinát faszekeret 
Ádám csinát faszekeret, 
fogott bele. hat egeret, 
a szekér ésžalatt 
Ádám pedig ott maratt. 

Megjegyzés: 	_ Változat az első  sorban mutatkozott. Az els ő  szó 
után néha ezt is hozzámondják,: „bádám". Ilyen-
kor az elšő  sor így hangzik: 

„Ádám-bádám csinát faszekeret". 

Áká f uká 
Ákáfuká fundáluká 
fund á kávé kévénduká 
ák fuk fundá luk 
fúndá kávé kevenduk. 

Ákombákom 
Ákombákom szalmazsákom, 
haccó hét az tizenhárom. 
Neked csörög, nékem börög, 
szarka koma, huss! 

13 
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Megjegyzés: 
	

Ennél a kiszámolónál sokszor csak az első  két 
sort mondják le, a harmadikat és a negyediket 
'elhagyják. 

6. Ántánténusz 
Antánténusz szórákáténusz 
szóráká tiká tiká 
á1á bá1á bámbusaká. 

Megjegyzés: 	A kiszámolónál változat mutatkozott a fiúk kö- 
rében. Szívesebben mondják ezzel a szöveggel: 

„ Antánténusz szórákáténusz 
triff, traff, truff, 
Amöriká buff!" 

Atala-batala 
Atala-batala szól a harang, 
apám húzza az a magyar. 
Bim-bam, ,bim-bam! 

Béka terém 
Béka teröm a tóba, 
nem a boros hordóba. 

Bíró Matyi mit tanát? 
Bíró Matyi mit tanát? 
Egy naty tepsi szalonnát. 

Cirmos cica haj 
Cirmos cica haj, 
hová létt a vaj? 
Ot látom a bajúszkádon, 
mos lész nőköd jaj! 

Duna Tisza 
Duna, Tisza, Dráva, Száva. 
Törjön ki a lábad szára! 

19 
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Dunába úszik ёty pék 
Dunaba úszik öty pék, 
kiflistű  belelükték. 
A kifli elázott, 
a pék kimászott, 
hollári, hollári hopp! 

Dunán innen Tiszán túl 
Dunán innen Tiszán túl, 
hol a tarka farkú malac túr, 
ott lakik öty kicsi nyúl, 
kinek füle égig nyúlik. 
Hát tudod-ё , ki ez a kis nyúl? 
Tö vaty, tö vagy ez a nyúl! 

Еcc, pёcc 
Еcc, pöcs, kimöhecc! 
Hónaptitán b ёgyühecc. 
Cérnárú, cinögére, 
ugorj cica a zegérre! 

Egönye-begénye 
Egönye-begёnye, 
szész, vész, 
akira gyün a tíz, 
az léssz a humó. 
Еty, kettő, három, négy, öt, 
hat, hét, nyóc, kilenc, tíz. 

Еgyedöm, bögyedém, íbor, nőbor 
Еgyedöm, bögyedёm, íbor, nőbor, 
ökör, bika, lengyel vászony, 
Karika Péter, Túrús Tamás precc! 

Megjegyzés: 	A kiszámolónak ezt a változatát is használják: 
„Е.ggyem, ketteдn, hбbor, német 
ökör, karika, Lengyelország, 
birbic, kukk!" 

20 
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Lgyedöm, bögyedöm keszken őbe 
Ё'gyedöm, bögyedöm keszkenőbe, 
szól a rigó az erdőbe. 
Nyúl, nyúl, nyamadék, 
bárány, tüccs ki, hajcsel ki, üzd ki . 
miközülünk eszt! 

Megjegyzés: 
	

A kiszámoló utolsó három sora helyett ezt a 
változatot is sokszor használják: 

„Iber-búbor 
tijed a nagy lúttojas" 

Еgyedém, bégyedem, tenger, tánc 
Еgyedöm, bögyedöm, tengör, tánc. 
Miklimakli, mit kívánsz? 
Nem kívánok ögyöbet 
Csak öty falat kinyeret. 
Kinyér me11é fokhajmát, 
Uzsd ki eszt a vín marhát! 

Megj egyzés : A kiszámoló utolsó két sora megváltozhat: 
„Mökkapom a kinyeret, 
indúhat a harcsereg" 

A negyedik sorban a ,,falat helyett sokszor 
„karé"-t is mondanak. 

Еgyedém, bögyedém tikválóra 
Egyedöm, bögyedöm tikválóra, 
szól a rigó rigoncára. 
Cérnárú csörgőre 
Szöket Kata, kamédija, 
Adrija, dórija 
Arany János lotty! 

Megjegyzés: 	Ennek a kiszámolónak még két változatát 
ismerik. 

1) Еgyedöm bögyedöm tikvalóra, 
szól a rigó rikoncára. 
Cérnárú cérnára 

21 
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Süvek Kata, komédija, 
dórija, dóri] a 

ára Jánas lotty! 

2) Ödöm, bödöm öt mázsára 
szól a rigó virgoncára. 
Cérnáгú cérnára, 
Széged, Kata, kamédija, 
dórija, dórija, 
Arany .Tános lotty! 

Ekéte, békéte 
Ekéte, békéte, cukkor, bé 
Aber fábér dominé. 
Iku-piku, csóra piku, puff! 

Megjegyzés: Ugyanennek a kiszámolónak ismert ez a szö-
vege is: 

„ Еgyedém, bögyedöm klikkér bé. 
Abél, fábél dominé! 
Iku-piku Sári miku, buff" 

Elütettem éty szém babot 
Elütettem i ty szém babot, 
itt két ki. 
Te mék pajtás erety ki! 

Megyj egyzés: A kiszámoló rövidebb szövegét is szívesen hasz-
nálják: 

„Itt ütettem ét y  szém babot, 
itt két ki!" 

Emént apám a vásárra 
Émént apám a vásárra 
éfelejtétt passžust vinni, 
lé kéllgtt a batyut ténni. 

Emént apám dinnyét lopni 
Emént apám dinnyét lopni, 
éfelejtétt zšákot vinni. 

22 



A kishegyesi kiszámolók 209 

Beletőtte gatyaszárba, 
kiláccott a dinnye szára. 
Inc princ tő  vagy odakint! 

Megjegyzés: 
	

A kišzámolót más szöveggel is mondják: 
„ Emőnt a pap dinnyét lopni 
éfelejtő tt botot vinni. 
Inc princ tő  vagy odakint!" 

Másik változatot is ismernek: 
„Émőnt a pap almát lopni 
éfelejtő tt zsákot vinni. 
Letolta a fehér gatyát 
óbba sző tte fő  az almát". 

E_mént medve 
Emőnt medve az erdőbe, 
évesztő tte a papuccsát. 
Mondd mőg nékőm, 
mijen színű  vót! 
Van-ő  nőkőd ojan színű ? 

Megjegyzés: Amikor elhangzott a .kérdés.: „Mond meg né-
kőm, mijen színű  vót!", akinél megállt a kiszá-
moló-játékos a „vót" szó után, a lehet ő , leg-
gyorsabban feleletet kell a játékosnak adni. 
Mikor kimondta a színt, a kiszámoló-játékos 
felteszi a kérdést: „Van-e n őkőd ojan színű?" 
Ha a játékosnak van az előbb említett szín a 
ruhái között, meg is mutatja, és kimehet a 
körből. Ha nincs neki ilyen színű  ruhadarabja, 
továbbra is bent marad, „nem es ő tt ki". 

L n еdem, béned őm 
Еnedőm, bőnedőm,  Tibor,  tábor. 
Csúza búza bő . 

23 
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26. Énége;  benёge, дúсвв , vúcsé 
Enőge, benőge, gúcsé, vúcsé, 
szaszmalan .ga, csingilingi. 
Dáválá dávála diksz! 

Enege, benége, tincsi, tancsi 
Enőge, benőge, tincsi, tancsi 
Hajdú sógor Mikli Jancsi. 
Kum kum Péter bácsi, 
kukurijá vász. 

Megjegyzés: 	A kiszámoló változatát is használják: 
l gyedőm, bőgyedőm, tincsi, tancsi, 
Rag lő  sógor Mitli Jancsi. 
Kum, kum, kukurá vász! 

Én, té, ő  (ű  ) 
Én, tő , ő , (ű ) 
mi, ti ők (űk) 
Nagyobb szamár 
nincs mind ő  (ű) 

l ty, kettő , három 
Е ty, kettő , három, 
macska ü1.az ágyon, 
tő  mőg a díványon! 

Éty kettő  három 
Éty, kettő , három, 
tő  vaty ki. 

Éty, kettő, három, négy 
Е ty, kettő , három, négy 
Kopasz Pétőr, hová mész? 
Pestre pipájé, 
Kishőgyősre szép lányé. 

Éty kettő  három 
Е ty kettő  három. 
Nincsen nőkőm párom. 

24 
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Fogaggyunk öggy icce borba, 
hogy ez tizönhárom! 

Е ty tábla búza 
Е ty tábla búza. 
Két tábla búza. 
Három tábla búza. 
Köszte rejtve öty kislány. 
Inc, p гi ѓіc, tö ereggy és 
kérezsd\ még! 

Е ttyem, pöttyein, pitypalára 
Е ttyem, pöttyem, pitypalára, 
szól a rigó kiskorába. 
Hess, hess, .kismadárka, 
száj a rózsafára! 
Ingó-bingó rózsa, 
tö vagy a fogócska! 

Eszalatt d keménce 
Eszalatt a kemönce tele pogácsává 
utánna a mónár mindön inassává 
Atugrotta az árkot 
étörött a lába. 
Evitték a kalibába, 
kivitték a nagyvásárra. 
Inc princ, tö vaty kint! 

Megjegyzés: 	A kiszámoló rövidített változatát is használják. 
„Eszalatt a kemönce tele pogácsává 
úgy edarabóták, 
mind még sosö vót." 

Falu. végin 
Falu végin van öty ház 
Abba lakik ё ty cigány. 
Süti főzi a hurkát, 
kértem tüle de nem ád. 
Megáj cigány mökfoglak, 
kitöröm a nyakadat. 

25 
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37, Fún van 
Fán van i;ty tófás, 
tojázsba van óra. 
Ira ütött tizenkett ő t, 
Pty, kettő , három, négy; 
öt, hat, hét, nyóc, kilenc 
tíz, tizéneggy, tizenkett ő . 

38. Fű , fű, fű  . . . 
Fű, fű, fű , szép ződ"fű . 
Erety ki te natyfülű ! 

Megjegyzés: 	A második sort így is szokták mondani 
„Erety ki te ződfülű !" 

Három hentes 
Három hentes bóhát vágott. 
Bóha itt, bóha ott, 
biz a Bóha megugrott. 

Megjegyzés: 	A kiszamoló első  sorát így is mondják: 
„Mén a hentes bókát vágni" 

Нéja héja 
Héja, héja, vašlapát, 
é né lobd a kizsbabát! 
Tudom, hun lakik apád. 
Budába, Bécsbe, 
jukas kemencébe. 

.41: fžrgti birgi 
Hirgi, birgi, harga, nyarga 
Szú, stia, szó, bek, kivagy! 

Megjegyzés: 	Ezt a kiszámolót a fiúk nagyon kedvelik, több- 
ször mondják mint a lányok. 

42. Janika ement szánkózni 
Janika ément szánkózni, 
ápuka utánna pipázni. 
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Mégáj té Janika, 
mégver majd apuka! 

43. Jákobnak vót hat fija 
Jákobnak vót hat fija, 
mind 'a hat csizmadija: 
Simi, Samu,'Sámujel, 
Dini, Dani, Dánijel. 

Ketten estünk égy gödör be 
Ketten estünk égy gödörbe, 
hárnnan gyüttünk ki bel ő le. 
.Lim-lom lakatos, 
tijed léssz égy gatya fos. 

Két kis kakas 
Két kis kakas összeveszétt 
Szödegétbödegét. 
Szödegélés közbe kibékű tek. 
Piff puff! 

Megjegyzés: 	A kiszámolónak a változatát is ismerik: 
Két kis kakas összeveszött, 
Szödögél, bödögél. 
Huntál, mintái, 
benne marattál. 

Кidobóták 
Kidobóták Högyösen, 
aki fázik röszkessön. 

Kik-buk 
Kik-buk békaluk. 

Kimént a ház 
Kimént a ház az ablakon 
utánna mönt a vínasszony, 
zsuppot kötött a hátára, 
úgy ballagott a vásárra. 
Gyerünk, mönnyünk utánna! 
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49. Kiskertembe 
Kiskértembe az ürge, 
rákapott a dinnyére 
Megáj ürge, megleslek, 
hónap dére megeszlek! 
Ice bice cibere, 
neked mondom meny ki te! 

Kissámli, natysámlti 

Kissámli, natysámli, 
kiskecske, natykecske, bum! 

Kistuskó. 
Kistuskó, natytuskó, bum! 

Kis učcába süt a nap 
Kis uccába süt a nap. 
Beharangozott a pap. 
Gyertek lányok iskolába! 
đ tözzetek szép ruhába! 
Е ty kettőre menny el érte! 

Kiugrott a gombóc 
Kiugrott a goanbóc a fazégból (bú) 
Utánna a mónár fazekastól (tú) 
Stol (stú), stol (stú), stol (stú), fazekastól (stú). 

Lap, lap, lap 
Lap, lap, lap, 
levelezőlap. 
Rá van írrá nagy betűvé, 
hoty te szamár vagy. 

Megjegyzés: 	Ha a kiszámolót a „humó" játék el őtt mondják, 
akkor az utólsó sor így hangzik: „hoty te 
humó vágy." 

Lementem a pincébe 

Lementem a pincébe 
vajat esipegetni, 
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utánnam gyütt édésanyám 
nyakon verégetni. 
Nád alá bújtam, 
nad sípot fújtam. 
Azén sípom ty szót: 
„Dí, dá, dú, 
tё  vagy az a natyszájú!" 

Megjegyzés: 	A kiszámolóban néha nem „vaját" említének, 
hanem „sajtot". 

Libég-lobog zsepkend őm 
Libég-lóbog zsepkendőm, 
fúja a szél jobbra, 
a Macska kislánynak 
а  kgziré fúja. 
Vigу  t!, vigyed, pajtikám, 
fuss; šzalaggy, úgorj,'áj még! 
Té vagy 'a hunyó! 

Marcka uccu 
Marcká ucca ki van rakká 
liгcség-locsog.tégla sarka. 
Éggyed négyed, éggyed négyed 
éggyеd'kégyed, éggyed négyed 
éggyéd négyed, éggyed négyed 
éggyed négyed, éggyed négyed. 
éhgyed négyed; éggyed négyed: 

58;> Matyi bácsž kalapja 
Matyi bácsi kalapja 
éveszёtt a Dfјnába. 
Aki mai mőktánáj a, 
aggya vissza hónapra! 

59. Mén a kutya . 
Mén a kutya hentés felé, 
lóg a nyelve ezér felé. 
Lim-lom Lakatos, 
nekéd jár égy gatya fos. 
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60..Mikó mentem Тб tországba 
Mikó möntem Тбtországba, 
nem vót nököm sömmi, 
a hátamon ögy nagy batyu, 
abba sö vót sömmi. 

De mosmá én nagyúr vagyok, 
nem parancsól sőnki, 
mikó monggák, mars ki Jankó, 
ki kő  azé mönni. 

Némét asszony 
Némöt asszony tráj, 
mejjik lába fáj? 
Pici kutya mőkkharapta, 
mind a kettő  fáj. 

0, ó, ó, 
0, ó, ó, tündérkaszinó. 
Akire gyün a szászkettő  
az lőssz a humó. 
Kettő , tizőnkettő , 
huszonkettő , harminckettő , 
negyvenkettő, ötvenkettő , 
hatvankett ő, hetvenkettő , 
nyócvankettő , kilencvenkettő  
szászkettő . 

Odahaza nincs mit rágni 
Odahaza nincs mit rágni 
északatt a hózöntrágli 

Oddddm bödödöm 
đdödöm, bödödöm, 
cickon, bödödöm, 
cár, сирра , 
vrnyá luká, 
cíbőr, bíbér, bokk! 
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Paprikajancsi 
Paprikajancsi a pallóson, 
elesétt égy záptojáson. 
Janika lészalatt, 
a tojás még ott maratt. 

Pestén jártam iskolába 
Pestén jártam iskolába„ 
térgyig érő  tulipándba. 
Láttam a Bözsikét, 
étette a kiccsirkét. 
Inc princ té vagy odakint! 

Megjegyzés: 	A kiszámoló utolsó sora helyett ezt is mondják: 
„Pi, pi, pi, 
té vagy odaki!" 

Piros kendő  
Piros kendő  pi, pi, pi, 
alatta van valami. 
Két kis egér, két kis nyúl, 
ménnyen ki az ifijúr! 

Megjegyzés: 	Az utolsó két sorban néha így változtatják meg 
a szöveget: 

„Két kis egér, két kis tyúk 
kiszállhat az ifijúr". 

Sárgarépa, pastérna 
Sárgarépa, pastérna, 
rukkónak a katonák. 
Nem mennek űk messzire. 
csak a falu végire. 

Szál, szál 
Szál, szál, szalmaszál, 
erety ki té natyszamár! 

Temerimbe 
Temerimbe vót éggy bót, 
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abba m ndi nféle vót, 
ténta, pénta, papíros . 
Erety ki té kis piros! 

Megjégyzés : 	 A kiszámoló-játékas .az utolsó szónál 	•,~ iFOS 
— megáll.. Akire jutott. ez a..'szó, annál er őseb-
ben ejti , majd megkérdezi tőle: „Van-e ine+ked 
ojan színed?" Ha a játékosnak valamelyik ruha-
darabja piros, akkor kimehet. Végül az marad 
a körben vagy a sorban akinék nincs piros szí-
ne. Előfordul az is, hogy :több játékoš marad 
bent. Ilyénkoг  vagy újabb kiszámolót :monda 
nak, vágy megegyeznek, ki vállalja a 
„humó", „zavarócska", „c ča" szérepét. 

Töve-bőve 
Tövé-böve, aggyá dinnyét! 
Ténnap attam,.hová tetted? 
Ere gyütt a.pap kutyája 
úgy a fejihő  váktam, 
hoty száz darabra tört. 

Vékony cérna 
Vékony cérna, kéndér, hám,. 
mind a kettő  jó szerszám.' 
Vékony ćérna keménymag; 
jaj, de kevéj legíny vagy: 

Zsžpp-zšúpp 
Zsipp-zš~pp, kendérzsupp, 
ha megázik kidobjuk. 

32 



A kishegyesi kiszámolók 219 

HANGTANI JELENSÉGEK A KISZМ  0LŐKBAN 

A hangállományt Papp István rendszeres álapján vizsgáltam és 
csak a jellemző. nyelvjárási hangokat és hangtani jelenségeket emlí-
tem meg. 

І. MAGÁNHANGZ бK 

á A ,val' hatarozórag ,1' mássalhangzója kiesik, az el őtte 
ejtett ,a' magánhangzó megnyúlik: inaš ~ vá, .pogácsává. 
é A ,vel' határózárag ',l' mássalhangzójá )  kiesik, az előtte ej- 
tett ,e' magánfia. ngzó megnyúlik: bet űvé. 

3: ő  Hangsúlyos helyzetben, legtöbbsžőr az igekötőknél jelent-
kezik: béharangozott, lémöntem, mégáj, - mékfoglak, szédёgét-
bédögét. 

4. ő  A település nyelvjárása ,é'-ző . Az ,ö'-žés jelentkezik az egy-
tagú tőszavakban, kéttagú t őszavakban és a többtagú t ősza- 
vakban, hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben, valamint a 
a toldalékakban. Középzárt ö á köt őhangzó a következő  ragok 
és jelek elő tt: 

1. Jelentő  mód, jelen idő , egyes szám 1 személy ,k'-ja el ő tt ala-
nyi ragozásban. 

2: Jelentő  mód jelen idő  egyes szám 1. személy ,m'-je el őtt és 
a 2. személy ,d'-je el őtt tárgyas ragozásban. 
Jelentő  mád, múlt idő  egyes szám, harmadik személy múlt 
idő  ,-tt' jele el őtt. 
A felszólító mód jelen id ő  egyes szám 3, személy ,n'-jé el ő tt 
alanyi ragozásban. 

5..A birtokos személyragos f őnévi igenév egyes szám els ő  sze-
mély ,m' és urasodik személy ,d'-je el ő tt, és a töbhesszám 
.2-ik személy „ték" ragja el ő tt. 

I. PiŽ IGEKЁ ISŽŐK KAPĆSOLÓDÁ5A  AZ ALAPSZбHOZ 

A magas .hangrendű  -get, -g; -1, -z igeképz ők elő tt vizsgáltam 
kötőhangzókat. 

Á — .,get' képző  a magas hangrendű  abszolút igetövek után 
,ö'=vei kápcsolódi'k. A relatív tőhöz kötőhangzó nélkül járul. 
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A — ,.g' képző  a magas hangrendű  abszolút igetövek után ,ö'-vel 
kapcsolódik. 

A — ,z' képző  az egyalakú mássalhangzós végű  névszókhoz 
,ő '-vel kapcsolád іk, az egyalakú magánhangzós vég ű  névszókhoz pe-
dig kötőhangzó nélkül. 

Az ,1' képző  az egyalakú mássalhangzós vég ű  névszákhoz ő-vel 
és ,é'-vel kapcsolódhat. 

2. NЁVRAGOZAS Ёs NЁvSZ6KFJPZЁS F.SETEIBЕN 

A névszóragok esetében is csak azokat a példákat vettam, ame-
lyek az ő-zés szempontjaból érdekesek. Igy a ,-t' tárgyrag, a ,-k' 
többesjel, az egyes számú , rn' és ,-d' valamint a többes ,-tök' 
birtokos személyrag, az ,-n', ,-nként', ,-nte', ,-stül' viszonyragok. 

A kötőhangzó minősége, megléte illetőleg hiánya abszolút tö-
veknél a tőtől függ. 

A tárgyrag kötőhangzó nélkül járul a j, 1, n, ny, r, s, sz, z, 
végű  magas hangrendű  egyalakú és többalakú abszolút és relatív 
névszótövekhez, a többalakú a t ővégi időtartamot váltakozható ma-
gárYhangzós végű  névszótövekhez. 

Középzárt ,ö' a kötőhangzó a többi magas hangrend ű , egyalakú 
és többalakú abszolút névszótövek egy része után. 

A ,-k' többesjel, az -m, -d, -tök birtokos személyragok, a mo-
dalisi ,-n', a ,-nként', ,-nte', ,-stül' viszonyragok t őhöz kap-
csolására kötőhangzó nélkül történik a többalakú, magánhangzós 
végű , tővégi időtartamot váltakoztató névszótöveknél. 

A tőbelseji időtartamot váltakoztató a hangzóhiányos változatú 
mássalhangzós végű  névszótövekhez ,ö'-vet és nyílt e-vel járulnak 
az említett toldalékok. Ugyanígy az egyalakú, egytagú mássalhang-
zós végő  .abszolút névszótövek és a többtagú melléknevek egy részé-
hez. 

II. MАSSALHANGZ6 KIESЁS 

A szóvégi ,r' és ,t' hangok kiesnek: azé (azért), mé (miért), 
mer .(mért). 

Az azonszótagú ,rr' hangzoközi és szóvégi helyzetben megrövidül, 
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s ilyenkor az elő tte ejtett magánhangzó megnyúlik: ára (arra), ere 
(erre) mőre (merre). 

Az azonszótagú ,1' kiesik, s az el őtte ejtett magánhangzó meg-
nyúlik: e (el), vót (volt), f őd (föld). 

Igéknél az alanyi ragozásban a jelent ő  mód, jelen idő  egyes-
szám másadik személyének ,1' ragja is elmaradhat; az el őtte ejtett 
magánhangzó megnyúlik: vész ő  (veszel). 

JEGYZETEK 

' Ritmusos kiolvasó, mondákor. A játéikban arra szolgál hogy vala-
milyen ,szerepre kijelöl valakiit. 

2  A település гtönténetével „Jegyzettek Kishegyes nyeéről" (Godiš-
njak Fiiozofskog fakul гtеta u No•vorn Sadu, Knjiga XI — Novi Sad 1968. 
god.) cinű  •tanulmányamban részletesen foglalkozom. 

a Dr Olga Penavin: Die phonetisohen Eigenschaften der Spnache der 
Ungarischen BevöLkerung der Batsohaka — Zborniik za Fiilologiju i ling-
vistiku , Matiaa Ѕі~psКa , Novi Sad 1960 . 92, 94 , 97, 102. old. 

' Dr Olga Pemavin : Označavanje posesivnog odnesa u dijalekti аna 
mađarskag jeziika — Godišnjak Fiilozofskog fakulteta u Novom Sadu, 
Knjiga VII . Novi 5ad , 1962-1963 . 202, 203, 204, 205 , 206, 209, 210, 211, 
212, 214, 216. old. 

a Dr Olga Penavin : Moguánast izražavanja adverbija đаiih oznaka 
o dijalektima mađаг  kog jezika u Jugoslavij.i — Godišnj•ak Filozoftkag 
fakulteta u Novom 9adu, Kn јdga X Novi Sad, 1967. 452, 453, 454, 455, 
457, 459, 462. old. 
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IRODALOM: 

Bakos József — Kerényi György: Útmutató a népi énekes- táncos 
gyermekjátékok gyűjtéséhez, —
Budapest, 1953. 

Benkő  Loránd: Magyar nyelvjárástörténet — Budapest, 1957. 
Manga János: Тájékoztató színjátékszer ű  népszokásaink gyűjtéséhez 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

MIRNICS J ŰL7A 

A MAGYAR LEKTORÁTUS FELADATAI 

Napjainkban meg+élénkültek a viták a nemzetiségi viszonyok 
különböző  kérdéseiről. Kitűnt, hogy az egyes területeken csak most 
nyílik lehetőség a teljes egyenjogúság gyakorlati megvalósítasára. 
Ez a tény különösen szembet űnő  a nyelv, az iskoláztatás, és a kultúra 
kérdéseinél. Annál is inkább, mert a vajdasági alkotmány-törvény 
35. szakasza is megállapítja: „A Vajdaság Szocialista Autonóm Tarto-
mány területén élő  nemzetiségek minden tekintetben egyenjogúak, 
ugyanolyan az alkotmányban és a törvényekben megállapított jogaik 
és -kötelességeik vannak, mint a többi polgárnak. Joguk van nyelvük 
szabad használatára, kultúrájuk kinyilvánítására és fejlesztésére, és 
olyan szervezetek, intézmények létesítésére, amelyek szavatolják 
mindezeket a jogokat." Tehát joguk van az anyanyelvű  elemi és kö-
zépiskolai oktatásra is. 

Egyes naiv, derűlátó megállapítások szerint a nemzetiségi oktatás 
helyzete már teljesen megoldódott, míg más meggy őződés szerint: 
„A nemzetiségi iskolák pusztulásra vannak ítélve, mert mind több 
nemzetiségi tanuló iratkozik szerbhorvát tannyelv ű  iskolába. (Eko-
nomska politika: A nemzeti iskolák megszűnésének tanulsagai, 1968. 
december 16.) Az igazság azonban az, hogy ma is több mint kétszáz 
elemi iskolában és harmincnyolc középiskolában folyik a tanítás a 
nemzetiségek nyelvén is. Persze, ez a tény még nem minden. Az 
anyanyelvű  oktatás ma több a nemzetiségek politikai jogainak puszta 
megvalósulásánál. Nemcsak a szocialista humanista elvek kiteljese-
dését jelenti, hanem az egyén harmonikus fejl ődését is biztosítja. 
Közismert tény, hogy az ismeretek legteljesebb, legtökéletesebb meg-
szerzését, legszervesebb elsajátításat az anyanyelv szavatolja. A 
nyelvi egyenj agúság ezenkívül előfeltétele annak is, hogy a dalgozó 
ember bá гmzilyen nemzetiségű , valóságosan gyakorolhassa önigaz- 
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gatói jogát. Bár nem múlik minden a nyelven, de az anyanyelven 
mindenképp tökéletesebben és pontosabban kifejezheti legösszetet-
tebb gondolatait is. A nyelv csupán eszköz, melynek a tartalmat 
kell kifejeznie. 

Éppen ezért ma legf őbb gondunk és törekvésünk, hogy ezek a 
a meghirdetett elvek ne maradjanak csak szép megnyilatkozások, 
hanem a gyakorlat is igazolja létjogosultságukat. A mi feladatunk 
az ebből az igényből fakadó nevelő  jellegű  feladat. Ennek az esz-
ménynek a megvalósítását az anyanyelvi oktatas kérdésével kell 
kezdenünk. Ezért önkéntelenül is felmerül a legf őbb kérdés: Vajon 
milyen is a magyar szakkáder nyelvi felkészültsége? Mely intézmé-
nyek foglalkoznak az anyanyelv ű  oktatás színvonalának biztosítása 
érdekében az anyanyelven történ ő  képzéssel? Társadalanunk elvárja, 
hogy az oktatás, a szakismerettel egyetemben, nyelvi szempontból 
is megfelelő  szinten legyen. 

A геІіѕ  helyzet azonban az, hogy a magyar nyelvszakos taná-
rok képzésén kívül nincs magyar vagy más nemzetiség nyelvén 
folyó egyetemi szintű  szakember-képzés. Ennek az oktatási gyakor-
latnak a legszembetűnóbb következménye, hagy szakembereink, s 
ami minket közelebbről érint, szaktanáraink anyanyelvi művelt-
sége hiányos, szókincsük szegényes és egyhangú, nyelvlik hemzseg 
az idegenszerűségektől. Az oktatásban az anyanyelvi kultúra kérdé-
sét 'és gondját kizárólag a magyar tanár ügyének tekintik. Pedig 
a leglelkiismeretesebb munka is elszigetelt, esetleg eredménytelen 
is marad, ha a tanulók nyelvi kultúrájának és egészszéges nyely-
érzékének fejlesztését a többi tantárgyak m űvelői, oktatói nini ér-
zik szívügyüknek. A legtöbb iskolában ilyen állapotokat találunk. 
El kell azonban ismernünk, hogy ennek az áldatlan helyzetnek, 
általános nyelvromlásnak vannak közvetlen, objektív okai is. Azok 
a hallgatók, akik nem az anyanyelvükön sajátították el választott 
tantárgyuk ismereteit, a leggyakrabban sem az anyanyelvüket, sem 
a szerbhorvát nyelvet nem beszélik a kívánatos és szükséges szín-
vonalon. Az ilyen felkészültségű  pedagogusok óráin soha nern hal-
lott szavak, szokatlan szó- és mondatszerkezetek, idegen észjárás 
szülte szólásmódok, provincializmusok, kontárt és tükörfordítások 
egész sorának lehetünk fültanúi. Nemcsak a magyar szaknyelv isme-
retének hiányosságai és helytelenségei leplez ődnek le, hanem az 
élőnyelvi kultúra bizonytalanságai, fonákságai, melléfogásai és vér-
szegénysége is. Ezt bizonyítja még az iskolai adminisztració is. (osz-
tálynaplók, tanmenetek, jegyz őkönyvek stb.) Ezeket a nyelvi nehéz- 
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ségeket kívánja fokozatosan megszüntetni az elmúlt iskolaévben lé-
tesült magyar nyelvi lektorátus is. 

Munkája nem áll minden előzmény nélkül. Az 1957/58-as tan-
évben már megkezdte működését az Újvidéki Egyetem Bölcsészeti 
Karán a magyar nyelv tanulását lehet ővé tevő  lektorátus mindazok 
szamára, akik érdeklődést tanúsítottak iránta. A Magyar Tanszék 
munkájának teljes megindítása után ez az oktatás hamarosan meg-
szűnt. Az utóbbi években azonban mind 'követel őbben jelentkezett 
az igény lektorátus létesítésére, amelynek az Űjvidéki Bölcsészkar 
önigazgatói szervei eleget is tettek az 1968/69-es tanévben. 

A lektorátus feladata közismerten az, hogy biztosítsa az idegen-
ajkúa'k intézményes oktatasát. A Novi Sad-i magyar lektorátus azon-
ban sajátos helyzeténél fogva más célt is t űzött ki maga elé. Elő-
ször is feladatának tekinti, hogy a jöv ő  nemzedék magyar nyelvi 
kultúráját emelje, lehetővé tegye a nyelvi kifejez ő  eszközök pontos 
ismeretének elsajátítását, növelje :a nyelvi igényességet, különös te-
kintettel a szaknyelvek gondozására. Hiszen a jöv ő  pedagógusától 
fokozottabb mértékben elvárjuk, hogy eleget tegyen a hivatásaval 
járó élőszóbeli és írásbeli nyelvi követelményeknek is. Erre a mun-
kára fel is kell készíteni, képesíteni kell őket. Különösképpen szük-
sége van az anyanyelvű  továbbképzésre ami viszonyaink között 
tanuló jövendő  szakembernek, aki választott hivatása szaktárgyait 
nem hallgathatja az anyanyelvén. Köztudott tény, hogy a tanár 
szava, okfejtése, jelz ői, a tények szemlélete s értékelése példa a 
tanulóknak. Még a legkorszer űbb géphez, szemléltető  eszközhöz is 
leghatásosabb kíséret a tanári szó. Mindenfajta elfogultságtól men-
tesen megállapíthatjuk: nem közömbös, hogy a természettudományak 
művelői milyen kifejező  készséggel rendelkeznek. A küls ő  forma, a 
belső  szerkesztés lényegesen befolyásolja .a mondanivaló megérte-
tését és elfogadását. A stilisztikai és a jelentéstani is шeretek pedig 
biztosítják a lényeglátást és a tömörséget. Az értelmes, pontos, szép 
beszéd, a tartalomhoz ill ő  hangvétel, a túlzásoktól mentes árnyalt 
stílus nemcsak a tudomany terjesztésének eszköze, hanem hatalmas 
nevelő  erő  is. De nemcsak a szó, a pedagógus írasa is nagyerej ű  
meghatározója a tanuló fejl ődésének. A matematikai példák szöve-
gében vagy a biológia és földrajz ellen őrző  dolgozataiban ejtett he-
lyesírási hibák kijavításával minden tanár részese lesz a közös ne-
velői munkának. 

Az iskolai oktatáson kívül lényeges feladat vár a nevel őre a 
tudományok legújabb eredményeinek népszer űsítésében is. Ezért is 
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meg kell ismerkednie az elóadások, az írásm űvek szerkesztésének és 
stilizálásának legcélszerűbb, leghatásosabb módszereivel. Mert az 
egész oktatói munka végső  célja az is, hogy anyanyelvünk lehet ő  
legtökéletesebb eszköze legyen a közlésnek, további terjeszt ője az 
általános és a szakműveltségnek. Mindezt pedig úgy érhetjük el a 
legkönnyebben, ha minden oktató szívügyének tekinti az anyanyelv-
nek, mint az ismeretközlés és a tudomány fejlesztése eszközének 
művelését. Nyelvünk szókincse és nyelvtani rendszere olyan gaz-
dag, hogy a filozófiától a m űvészetek kérdéséig, a matematikától a 
líráig mindent ki tudunk fejezni vele, csak vigyázni kell rá., tuda-
tosan ápolni, őrizni. 

Nálunk, Jugoszláиiában, a lektorátus sajátos feladata még a 
kétnyelvű  oktatás megvalósításához szükséges szakemberek bizto-
sítása is. A mi vidékünkön, ahol fokozatosan érvényesül a nyelvek 
teljes •egyenrangúsaga, a kétnyelvűségnek egészen sajátos körül-
ményei, lehetőségei és vonatkozasai alakultak ki. Itt nem az anya-
nyelv és az idegen nyelv közismert kategóriájáról v an  szó, hanem 
többé-kevésbé ket párhuzamosan kialakuló nyelvr ől, kettős nyelvi 
tudatról. Ez a két nyelvi rendszer az állandó érintkezés, keveredés, 
kölcsönös használat folytán egymásba fonódik, összevegyül, kevere-
dik az egyén szóhasználatában és tudatában, így a nyelvérzék bi-
zonytalanná válik, a közös elemek el őtérbe jutnak esetleg át is 
hatolnak egymasba. Mindennek végs ő  következménye a két nyelv, 
de különösen a nemzetiségi nyelv bizonyos leegyszer űsödése, elszür-
külése, elszegényedése és !idegenszer űsége. A kétnyelvűség tehát 
speciális nyelvművelést, különleges nyelvoktatást igényei. 

A magyar nyelvi lektorátus lehetőségeihez mérten ennek a fel-
adatának is igyekszik eleget tenni. Ezek a törekvések összhangban 
vannak a Tartományi Oktatasfejleszt ő  Intézet irányelveinek és ha-
tározatainak szellemével is, melyek szerint: „Külön figyelmet kell 
szentelni azoknak a tanít "óknak és tanároknak, akik a két tannyelv ű  
vagy a nemzetiségi tannyelvű  iskolákban ,dolgoznak, illetve ott kí-
vánnak dolgozni. Szem előtt kell tartani a következ őket: 

— A két tannyelvű  iskolákban a mindkét nyelvet ismerő  taná-
rok és tanítók részesüljenek el őnyben ..." stb. 

A fentieket figyelembe véve indult meg tehát a munka az Újvi-
déki Egyetem Bölcsész-Karán, hogy segítséget nyújtson a nyelvi 
nehézségek leküzdésére. 1968 őszén várakozásunknak megfelelően 
a magyar anyanyelvű  egyetemi hallgatók szép számban jelentkeztek 
a lektorátus felhívására. A Matematikai Tanszékr ől 14, a Biológia 
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és Vegyészeti Tanszékről 15, míg más tanszékekről ö5szesen 17 
hallgató. Sajnos, a szerbhorvát anyanyelv ű  egyetemisták közül csak 
kevés érdeklődő  akadt, s így nem indulhatott meg a munka ezzel 
a csoporttal is. Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy az oktatás fel-
tételei sem egyeznek meg teljesen elképzeléseinkkel. A magyar tan-
szék tervei szerint a magyar nyelv választható kötelez ő  nyelv lett 
volna. Így azonban a fakultás önigazgató szerveit ől jóváhagyott, 
mostani, önkéntes formájában még nem kapta meg a lektomátus 
teljesen az őt megillető  helyet, és státusa sincs végleg rendezve. 

Tudjuk, hogy ezeknek a fontos kérdéseknek a megoldását nem 
remélhetjü'k máról holnapra. De hisszük, hogy a jöv őben tanügyi 
fórumaink és egész társadalmunk átfogóbb és inté гдnényesebb meg-
oldásokat keresnek az anyanyelven történ ő  szakkáder-képzés és az 
egész iskoláztatás érdek "eben. Mert tapasztalataink és politikai érett-
ségünk többre érdemesítenek. Szilárdan hisszük azt is, hogy lehe-
tővé teszik az elélt eredmények további gyarapítását, melyhez nem-
csak következetes és kitartó munkára van szükség, hanem hivatá-
sunk és anyanyelvünk kivételes szeretetére is. Hiszen a gyakorlat-
ban nem elég az, hogy a nemzetiségeknek minden joguk megvan, 
hanem olyan feltételeket is kell teremtenünk, hogy élhessenek is 
azokkal. 

Űjvidék, 1969. február 26. 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

PENAVIN OLGA 

A RUHÁZKODÁS ÉS A HOZZÁTARTOZÓ MOVELETEK 

SZÓKINCSE A SZLAVÓNIAI KÓRÓGYON 

Fényes Elek Magyar Országnak 's a' hozzá kapcsólt tartomá-
nyoknak mostani állapotja statisztikai és geographiai tekintetben 
V. K. Pesten, 1839, c. művében a vukavári kerületben . fеkvő  Kó-
rógyról a következőket írja: Kórógy magyar falu, a Palacsa mocsár 
mellett, 117 házból áll. Lakói közül 1 katolikus, 1120 református. 
Refarmátus anyatemploma van. Határa igen termékeny, jó len, len-
cse, bab terem itt. Gróf Eltz uradalma. 

A kórógyiak mindig szépen öltözködtek. Legšzívesebben a ma-
guk termelte és sz ő tte lent használták fel, de vásároltak a vándor 
kereskedőktől vagy Eszéken a boltban más anyagot is, rózsás sely-
met kötéлynek, vállkendőnek, pántlikat sokszín űt, gyöngyöket, flit-
tereket, férfi kalapot, szövetet, mindazt, ami sziikségeltetett a szép, 
csinos öltőzékhez. Nem csak megvették, elkészítették, hordták a ru-
hadarabokat, han' m gondozták is, még pedig igen nagy szakérte-
lemmel. 

Ezek a ruhák ma már, sajnos, egyre kevesebbszer kerülnek el ő  
a ládakból, kócsagokból, szekrényekb ől, ezért nem áгt, ha emlékez-
tetőnek összeszedjük az e fogalmokörbe tartozó szavakat, leírjuk az 
egyes darabokat és m űveleteket. 

Íme az említett fogalomkörbe tartozó szavak jegyzéke termé-
szetesen csak töredékeiben, nem volt szándékunkban teljességre tö-
rekedni: 

akasztó kapacs akasztóu kopcs [-ot, -ok, -csal fn. „horgas kapocs" 
alj ajj [-át, -ak, -a 	alájá] £n. 1. „alsó része vminek" 2. „szoknya" 
áztat aоsztat [-ok, -ol, -ot] ts. ige „vízben tart" Аosztassok á lent 

nyaláobonként, öt-hat kévit egybe kössönk köte іlé. 
bakancs bokancs [-ot, -ok, -csa] fn. „maga4szárú, f űzős, b'ársonybćl 
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készített női cipő". A báorson bakancs csók fekete báor-
sonból vaut. Káresu sarka v0} ~t; hegyös ó~Zrá, bokáojig 

ért, fűzőWs voWt. 
barhanyos bárhányos mn. „halszálka mintás". 
bársony báorson [t, -nyá] fn. „sammet". 
beborít bébút [-ok, -ol, -ot] ts. ige , ;beföd, betakar". A csáráp (gyap-

júharisnya) tálpánt egyesé bébútik, hugy ne kopjon. 
bélés béiléis [-t, -sök, -se] ,szövött anyag, amellyel a ruha csip-

keujja bélelve van" A kebéil újá tíláongk (csipke) vaut, 
álátá meg szűvöt cifra béiléis vart. Nr. A bélés fehér 
alapon píros, kék csíkos, esetleg másszinű  is lehetett. 
Maguk szőtték. 

bélel béilél [-ök, -t] ts. ige „ruhát béléssel el1at" A kebéil új ó 
béilelt vout. 

beletol belétol [-ok, -ol, -t] ts. ige „beletaszít". A 1 ~obkot belétoltáok 
á klumpáobá, ábá méntek áz oskoláobá, is. 

belevarr bélévar [-ok, -01, -t, -ot] ts. ige „egybe varr". 
belevarrott ujj belévárot új [-á] fn. „derékhoz varrott ujj". A 

méjеs pöndöj újónt ú vártánk belé, belévárat újá vaut. 
beszeg bészeg [-ök, -öt] ts. ige „anyag szélét visszahajtva végig el- 

varr" A pöndö j áj j á bészegel mágáabol va} ~t. 
belől belőül hsz. „bent" A tíkörös köce belő l báQráon bundá vo'2t. 
bever bever [-ök, -öl, -t] ts. ige „a vizes kebél alját összefogva tér-

déhez veri" (apró rakósakat ver így a szoknyába) A ke-
b l dérei гktul léfelé széip véjkan váoszbny vaut, igön 
áprou ráoncos vaut, de sahá ném vásáltáok, haném h. 
mégmostáok, ó térdikön vertévk bé. 

bodros bodros mn. „fodros" A láonyoknák, fijátálászoknák kést bod-
ros is vout ё. szoknyáojik. 

bokréta bоkréitá [-áot, -áok, -áajá] fn. „kisebb virágcsakor" A ké-
геsztápáanák ó meji:n vijász vwráogbul vout bakrétá; á 
ményá ѕzontul káptá. 

borotva borotfá [-át, -áQk, -áojá] fn. „kés, amivel borotválkozni 
szoktak". 

bő  bű  mn. „weit". 
bór bűr [-t, -ök, -i ti -je] fn. ,'haut" Válámíko szivás bocskor vout, 

oján vaut, mint á bocskor bűrbül, csók sárkő  ném vout, á 
sárkáan jüt fén á sziv. 

bötyök bötyök [bötyköt, bötykök, -i] fn. „csomó". A frfí ímögön 
ném vout gomb, hánem cé~rnámázág, á céЈ'rnáot töbré- 
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tüssen öszefoktáak, а  v "~e~gire bötyköt köttek, avá kötté ~k 
mёg. 

brosstű  brosstű  [-t, -k,  -jel  fn. „díszes női melltű". 
bwgyelláris bugyeláor [-t, -já] fn. „erszény". 
bugyér bugyéi;r [-t, -ја ] fn. „mindenféle ruhadarab". Sok bugyé' rt 

mágáorá széd té)'lön, ányirá fáozi;k. 
cakni cákni [-t,  _ia] fn. „cakk". 
caknis cáknis mn. „cakkos". A  köszkenyöü sгéј'lire ú horgоltá, аја  

caknissat, ez vout  a  te¢nbúr. 
cekker ceker [-t, -ii] fn. „bevásárló há1ó, szatyor". 
cérna céirná [-áot, - а 9J а] fn. „varrófonál". 
cifra cifrá  nin. „többszínű". Igön szé'р  páontl'цkáQk, cifrá~k vouták 

a  kömáboton. 
cigánygyöngy cigág~ngyöngy [-öt, -ök, -e] fn. „fehér-fеkеte színű  

gyöngy". Még héј'tköznáp is horták gyöngyöt, igön ápronz- 
sziгmű  váut, fekete színű , kSzbe ‚гоut nágyob szöm is, áz 
cifrá vout, fehír, fekete cifráos, sok~sarassan fűsxté 'k fön, 
eszt mantáok cigáongyöngynek. 

curák 

3 



232 
	

Penavin Olga: 

cigánymamцz cigáammámúž [-t, -zá] fn . „horgolt papucs ". Cigáomn-
mámúszt húszták á láobikrá, osztá belétoltáok á klum-
páoba. Nr. A horgolt papucs talpára vagy vastag vásznat 
vagy régi kalap filcjét varrták. 

cula cúlá [-hot,  -jel fn. „szennyes ruha". 
curalk curak [-ot, -ja] fn. „n ői ködmön". curák fekete séjömklotbúl 

vout, ojá vastag vont, mind á kéit újom. Mindönhol bé-
ilelt vóut vátt~ová, méig az úja is. Igön melög vaut, 
téilön eszt húsztáak fén. Vaut csip ő jig ёröü, de vont 
hoszáb is. Az eleje, áz ájjá, áz úja tiszta gyöngy vout. 
Aprou fekete gyöngy, ojá hosszíká ~s szömű , ez fön voWt 
fűzel, ú vout rávárál á curákrá. 

csarap csáráp [-ot, -jaj fn. „harisnya". Az aszonyok köttek mágiknák 
csárápot. Ú fantáok neki á fonalát, ákko vágy íty fe-
höirön kötteik m čg, vágy mékfestötéik feketéire. Etysžer ű . 
sima !kötésé köttéik, csak há észákát, áko bútotáak bé 

csárdáos gatya, f uszlik , ímöд, kalap (Garay Akos felvétele, 
a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona) 
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á tálpáot egyesé. Körülbelű  ezérkilancѕzáoszhúsz táQj аQn 
szűnt még á viselete.  Az  emböröknék nem vout, csáráp-
jik, hánem kápsát váty száoгcsárápot húszták. — A 
mácskuráak (maskarák) csárápot húznák á fejikre. 

csárdás gatya csá гdáQs gátyó [-áQt, -áQk] fn. „ünnepl ő  bő  gyolcsga-
tya". A csáгdáos gátyó igön szé~lös vóút, négy széІlbő l 
is vout á kéit száorá. Á száoráon odál ё  néigyöt hájtou 
vout, á dérékáobá meg ráQncos vout. Féláapszáorig ért, 
nádráog hejöt ho гtáak. Vout гustyáos (rojtos) gátyó is. 

csatló csátlou [-t, -já] fn. „harisnyatartó" (kereken összevarrott 
gumiszalag). 

csatos bocskor csátos bocskor [-ot, -ok, -ja] fn. „csattal összefogott 
bocskar". 

csipesz csipisz [-t, -ök, -szel fn. „a hajhullámok rögzítésére szolgáló 
fém csípő". 

csöpü csöppü [-t, -k, -jel fn. „kenderkóc". A ászonyok á templomig 
mezítlaob mr ntek, a hóunik ólát vittéik á csizmáot meg 

suvá 
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á csőppüt. A teanplomájtowbá mékendösté'ј'k á láabkát á 
csöppöve, ú húsztáok fön á csizmáot. 

csúnya szösz csúnyá szösz [-t, -i] fn. „a gerebenen másodszor lehúzott 
kender". 

csuvá [csuváat, -áok, -áojá] fn. „háromnegyedes hosszúságú n ői 

kabát". 
dérеkas рöndöly déré!kás pöndöj [-t, ök, -e] fn. „női ing". A dёré-

kás pöndöjt háorom széilbű  csinyáoltáok, döréigbá ráncos 
vo}~t, rávártáok á páortáozoujáQt, áko meg á möjét. A 
nyáká kíváogot voцt, csók etyszerűjen vágy meg 1ё  is 
váQktáQk ik kicsit. Ákko á nyakikná mökköttéjk, áz 
úј  t ú vártáok belé, vó t, aki ú hátá á hónná ólát, ni m 
vártó bé, de vó} ~t, áki egy dárábot vet őt odá. Könyékig 
vágy гövidöb vóut az újá. vö: melles pöndöly. 

egyes ögyös [-t, -se] fn. „a legdurvább és leger ősebb szövésű  vászon". 
Nr. Ebből csináltak z зΡá'kot, borították be a harisnyát, 
horgolt papucsok talpát. 

egyenes igyenös [-t, -sök, -se] fn. „gerade". 
eleje eleje 	eleji (3. sz. brit. személyragos alak) fn. „elsüls ő, elől 

levő  része vminek". curák eleje gyöngy vaut. 
elszakad észákád [Jszákátt] tn. ige „zerreissen". Eszákát á •ebelöm 

újá. 
elválaszt éváolászt [-ok, -ol, -ot] ts. ige „kettéválaszt". Hétköznap 

is vosáornáp is etyformáon viselik á hájfikát az ászonyok, 
középül éváolosztik, lefűsűlik utóurá, utói ké''t kitáobá 
(fonatba) fonyik. 

farhám fárháom [-ot, -já, -ok] fn. „a kebelre hátul kötött sok színes 
pántlika". Nr.. A „fárháam"-nák nevezett színes $ntli-
kákból kötött masli a deréktól lefele lóg hátul .a kötény 
megkötője alatt. 

fehér fehéir 	fejég 	fejir mn. „weiss' . Fehéirön köttéјk mőg. á 
csárápot. Nr. A női és férfi viselet alapszíne fehér. 

fejre való kendő  fejre válou köszkenyöü [-t, -k, -je] fn. „fejkénd ő . 
Fejre válou köszkenyő~t kötnek á fejikre n ёmcsák áz 
úcáon, hánöm othon is. Kánáváosz vont. Há nágy vont á 
meleg, á kőszkenyő  véЈgét föncsáptáak á fejikre, ú sze-
lő~zöt á fejiк . 

fekete fekete mn. „schwarz". Á curák fekete sö јбm klatbúl vaцt. 
felfűz főnfűz [-ök,  61, -öt] ts. ige „fonálra. fűz" (gyöngyöt). Sokso-

rossan fűsztéјk fön á gyöngyöt. 
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felhüz fёnhúz [-ok,  -ii,  -ot] ts. ige „felölt, felvesz". Téilön  a  curákot 
húsztá~k fén. 

főkötő  fűkötöü [-t, -k,  -jel  fn. „haube".  A  készkenyöü álát  az  ászo-  

nyok fűkötöüt viseltek az ászonyok, evé szorítotáok  ii  а  
hájikát.  A fűkötöüt ügyes ászonyok szütté.,k. Sokfélö 
mintá voi.rt, leggyákoršb а  mác~kányomácská. 

felkötő  fénkötöі  ^ főkötö [-t, -k,  -jel  fn. „női egészségügyi cikk". 
felöltözik fi=nőütöz [-ék, -61, -öt] tn. ige „sich ankleiden". 
félpregacsa fé ј'lprégácsá [-áat, -áak, - адја ] fn. „derékkötény". Az 

ásszonyok és embörök is hordik а  fé~lprégácsáot. Azej'r 
jou áz emböröknek, me ni=m szákád á nádrá~g á té»'dí- 
kön, még nöm koszolo1' dik. Kéj;t széј lbű  vártác~k, а  di:- 
réikáQbá dé né~gy hájta ván. Hortáд~k fehéirön is, meg 
még is festöté^k sété)'tkékre v'aty feketéјre. A kékfestö~t 
а  váQrázsbá vetéik, féi ;lprégáosá váizt, köröskörű  fejéj;r 
rúzsáQká: Az арго  rúzsáQsát héitköznáp,  a  nágy rúzsáд- 
sát meg vosáдrnáp tétéіk elibí'k. Ме  témeté іsre is 
fé~lprögácsá~bá méntök. 

felráskol fénráдskol [- ok,  -ii, -t] ts. ige „тоноllаиаl a fonalat fe1- 
göngyölítik". 

fél szár fé вгадт  [-d,  -ig]  fn. „ а  lábszár fele". Féiszáorig é' rt а  méjes 
pöndöj. 

felszeg fénszég [-ök,  -61, -öt] ts. ige „alulról beszeg". Fénszégjök 
áz ајадн . 

fenék fének  [-ii fn. „ülep". A gátyá fenekéj,t и  asinyáдlik,  a  váдszont 
ném vgik kí, hánem igyenös vaцt  az áudálá, csák egy 
оја  dárábót, mind a zsepkendö~ , adávéttek, felit előre, 
felit még utá'xrá httk. 

fésű  fűsű  [-t, -k, -ii]  fn. „k.amm". 
fésül fűsül [-ök, -ö1t, -t] ts. ige „kámmen". Hé~tköznáp .is, vasáornáp 

is etyfbrmáon fűsölik  a  hájikát. Közepi.it ketéváalásztik, 
leflsiiyiik utó~rá, utó ké^t kitáObá (ágba) fonyik. A végi 
fe1é, miko fonyik, fekete zsinym ~Zrt f. ;nák, ává fonyik 
együtt. Így  mind а  ké 't kitá véigébe, а . ,з  &зzekötik, áho- 
jan ;°гогosra kel, huty Lihutyo téiszik fén koszоréba, szo- 
rosár аојап . Az en k örö : réigön váalig é rh h з ;át  visel-
tek, L,ésudrottáQk. A  feje h?<z пn í b а  közerénrl 1;.etté~ fű- 

,~ 

sülte, áz üjá~rá csá гагХїа  s'.idorha téte, a file  aníge. A 
háj'z'kát zsirá kentik , es ]Ti бгугЈ Lа  öszeáolot, ellg voilt ecSц- 
pгolni. Kötté,k még b ő t;=о  :ге , gombrá  Li  fíl elő t is. 
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fodor .fadór [-t, -ok, -a] fn. „ráncolt vagy berakott díszités a ruha 
szővétéből".. A láonyaknák, fijátá ászonyaknák kélt bod-
ros is vout á szaknyvoji;k. 

fon fony [-ok, -ii, -nt] ts. .ige .„spinnen". Mínáolunk kéziorsouv ű  
ném fonnák, еsák 'á rokáQn, ámit láabá rúgnak. 

fonál fóná [-át, -ák, -á] fn. „kender- vagy lenszászből font száll" 
(még nincs a vászonba szőve). Az ászonyok köttek mágik.. 
nák csárápot, ú fonták neki á fonálát. 

forma formá [-áot, -áak, -áajá] fn. „csipkebetét". 
födél födé іl [födele] fn. „a csnzma fejének bőre". 
főkötő  fűkötö~ ..[-t, -k, -je] fn. „haube". A készkényöü áfát f űkötött 

viselték, eve szorítotáok le á háji!kát.A f űkötő ket. 
főkötőfa fűkötöüfá fn. „főkötőšzövésre szolgáló szerszám". F űkötő-- 

fáQn köttéik á fűkötö~iket mác5kányomácsk vassár. 
fuszekli fuszekli [-t, -k, -je] (új) fn. „zokni". 
fuszlik fuszlik [,ot, -ok, -já] fn. „pruszlik, mellény". Nr. Fekete 

posztóból keszült ezüst pitykegombokkal. A férfiak ün-
neplő  öltözékéhez tartozott. 

fűzős fűzöj''š mn. „fűzőzsinórral ellátott". A báorson bokáncs, á іnit 
á lvanyak,aszonyok horták, f űzö}~s vo~Zt, bakáojig é)rt. 

gallér gáler [-t, -já] fn. ,kragen". Az embörök űmögjinek á. gálerjá 
kicsí voy і t. 

gatya gátyó [-áot, -áok, -áQjá] fn. „b őszárú vászon lábravaló" (fad- 

gerebény 
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nág helyett). A gátyó féі1áopszáorig éirt. Mindöniek száorá 
kéit-kéit széilbül vout várát. Csák etyszer űjen összevár-
táak, elül vout á hásítéгkjá, á fenekit még ú csinyáoltáak, 
hugy á váoszont n&n vádktáak .ki, hánem igyenös volt 
áz óudál , csók egy ojá dárábot, mind á zsepkendö іі , 

odávötte ~k, feléit előre, feléit meg útáurá hátáok. A d ő-
rőká. ráoncos vont. A vosáarnápláцik gyáucsbul váuták, á 
száoráon odále néigy-öt hájtáu vaut. 

gereben gere еböny [-t, -ök, é] fn. „deszkára er ősített. szegrózsa" (a 
megtört kenderrostok tisztítására).. A gereb őnyt. rákötik 
a tílourá osztó beléülnek á tílóubá, úgy gerebenyöznek. 
A tilourá követ ráknők, huty főn nő  dűjön. 

gerebenez gereb ёnyöz [-ö'k, -öl, -öt] ts. ige „heeheln". 
gomb .gomb [-ot, -ok, -já] fn. „knopf". Se á mirjes pöndö ј ön, se áz 

embörímögön ném vont gumó, kötöјsek vo~zták. 
gombol gombol [-ok, -ol, -t] ts. ige „knöpfen". 
gongolyító gongojítou [-t, -já] fn. „karikába tekert félkötény" (fejen 

való teherhordásra). A pr ёgácsáobul csinyáolik á gon-
gojítout úgy, hugy öszefogik á prögácsáat, öszet ^szik ke-
rekbe, á mázágjáová meg körüt еkerik, ú téiszik á fejikre. 
Minálunk csók ászonyok viszik á feji'kön á kosárát, váty 
szüretko á lavort szi nni belé á szőlőt. 

guga gugá [-vot, -áojá] fn. a kár}kába összetekert kend ő" (fejen való 
teherhordáshoz". 

gyolcs gyóucs [-ot, -ok, -caá] fn. „leinwand". Az ünneplöü gátyó, á 
kebeil dőré'ktul léfelé fehéir vétőt gyóucs vont váty 
háozi szüvöt széip véiken váoszon. 

gyöngy gyönygy [-öt, .-ök, -e 	-i] fn. „perle". A curák eleje, ájjá, 
úјá tisztá gyönygy vout. A nyákigbá még héitköznáp is 
hórták gyönygyöt, igön ápronszömű  vout, soksorossan 
fűsztéik fin. 

gyufás doboz gyútous lvodá [-áot, -áojá] fn. „gyufás skatulya".. Nr. 
Ebben tartották a kisebb ékszereket. 

gyűrű  gyíröіі  [-t, -k, -jel fn. „ring". 
gyűszű  gyíszöü [-t, -k, -jel fn. „fingerhut". 
habgyöngy habgydnygy [-öt, -ök, mai] fn. „gyöngyfajta". A háb-

gyinygy töpszínű  vont: fejér, sáэrgá, rózsászínű , kéi-
kösszötіd. Oја  nátysáogú vóut á szöme, mind á nágy-
újámon á köröm, de vont kiseb is. Eszt csak vosáornáp, 
miko fenőütösztek kebéilbe, áko ti téik á nyákigbá. 

9 



238 
	

Penavin Olga: 

hajtás hájtat [-t, -k, -ja] fn. „ruba, gatya stb. alján több sorban .is 
felszegett, visszatűréssel megtűzött sorok". gátyó száo-
ráon adalé néigy-öt hájtоu vout. 

halókendő  háloukendöu [-t, -je] fn. „a halotti ruhához tartozó ken-
dő". 

haló szer hálou szer [-i] fn. „a halott felravatalozásához, .temetéséhez 
szükséges .ruhadarabok". Nr. Mindenki már jó el őre el-
készíti, tiszta, nem használt •kendőbe kötve őrzi a szek-
rényben a „hálau szér"-ét. 

hároтtnеgyedes háіronnegyedös mn. „dreiviertel". Vaut csip őüjig 
éiгöü curák, de vóut hoszáb is, á hiszi háoronnegyedöst 

.. 	 .. 

kánkóunáik montaok. Fekete vóut. 
hasíték hásítéík [-ot, -já] fn. „schlitz, riss"..A köt őt pöndöj még á 

n 
gátyó hásíténkjá elül vout. 

hátrakötő  keszkenyő  háotгá kötöü készkenyöü [-t, -k, - jel fn. ,;vállat 
is elfedő  nagy fejkendő". Vaut ojá köszkenyőи  is, ámi oá 
váólikát is letáká гtá, háotrákötőü köszkenyőünek nu n- 
tátik. Fehé^r vápé і-гbul (vékony vászon) vont' csinyáolál, 
„a széli kőröskörű " singöüt váty há gyoncsbu vont, ánák 
á széiliгe hoгgđták , oján cáknisát, temburt. Eszt á kösz-
kenyóüt utóul kötté'ik mög á nyákikon,  nil  nágy vont á 
sárkő . 

házilag szőtt vászon háozi szüvöt v~oszony [-t, -nyá] .  fn.  „otthon 
szőtt vášzon". A möjes pöndöjt, kötőt pöndöjt, a kebé~l 
szoknyáojá, meje, áz. embö гök ímögje, gátyáojá háozi szü-
vöt vvošzonbul vont csinyáolál. 

hegy högy [-öt, -i] fn. „a kenderről gerebenezéskor először lehúzott 
része". Miki geгebenyöznk, ámít elsöübe húznák le, áz 
á hegy. 

hegyes hegyős mn. „spitzig". Hegyős vuга  vout á báarson bokáncs-
nak. 

heklika pamuk hekliká $'muk [-ot, -já] fn. „horgolásra való pamut". 
hímzés himzéis [-t, -ök, -i] fn. ',;hímzett dísz, kivarrás". Cifra 

himzéis vont á lippögöü (papucs) fején vagy színés 
máosli. 

hitvány hitvaó iy mn. „használt, kopott". A kicsi 'oábá sz őrit fabán 
az éidösányá átá á mi nyecské іnek. ČSreg, hitváony hol- 
migbul csinyb.olták mindönt. 

hizona hizoná [-dot, -áojá] fn. „színes pamuk". Nr. A törülköz ők, 
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abrosztik, lepedők szövésekor volt rá szükség. Legtöbb-
nyire pirost , feketét , kéket használtak. 

hónalj hóunáj [-t, -já] fn . „ ;achselhöhle ". Nöm .vártáak bé á pöndöj 
hóuanájját, vont áki egy darabot vet őt odá. 

hord hord [-ik, -ol, ,ot] ts. ige „visel". Igön hortáok á klumpát. 
horgol horgol [-ok , -ol, -t] ts . ige „hákeln". 
ing ímög 	ing [-öt, -ök, je- 	-i] fn. „hemd" . Háozi fejég váo- 

szonybul vonták várát áz ínrögök. Nöm vont vaolfótyá 
si:, csák á v,alá~n ősze vout várát . A nyáká is mkgáabul 
vóut bészegel, elöl ety kicsit lé váut váagál, di ni m 
vout .rájtá gumb, háni m céirnámázág . A céirnáot töbrétűs-
sen összefaktáok , á véigire bötyköt köttek , ává köttéik mög 
á nyákigbá . Az ingöt kiviire hátáak á gátyáorá , á рrigá-
csáová köttéik le. Az újá szén ős vout . Az ünneplötі  ímög-
nek tíláongli (csipkeszövet ) újá vo^t, álátá cifrá bé і lis,: áz 
eleje bé vout rákál, le vo nt tüzel. 

jegykendő  j.etykeszkenyöи  [-t,  -j ' 	, ;díszes kendő" (melyet a 
menyasšzony ad eljegyzéskor a v őlegénynek). 

kacabajkó kácábájkou [-t, 'k, -já] fn . „fekete , gyöngyös, női kabát". 
kalap kőláp [-ot, -ok , -já] fn. „hut" Nr. Régen nagy , felhajtott szél ű  

kalapot :vagy pörge 'kaiapot hordtak a férfiak . A hosszú, 
zsírozott hajtól meg a zsírral kenést ől a kalap egészen 
súlyossá vált: néha 4 kg. is volt egy-egy öregebb kalap. 
Zsírral ážért kenték , hogy tartósabb legyen, ne engedje 
át az es6t. Esőben lehajtották a kalap szélét , hogy ne 
ázzarnak . — Az öregeknek még ma is mindig a főjükön 
a kalap , csak evéskor , templomban , temetéskor veszik le. 
-- A-kórógyiak szeretnek ünnepélyes alkalmakkor fácán-
tollat tűzni a .kalapjuk mellé. 

kanavász kán'áyáosz [-t, -ok] fn . , ;durva , kemény , sötétkék színű  
szövet" Kánáváosz á fejkeszkenyőи  ányágá. 

kánkő  kánkou [-t, -já]. fn. „háromnegyedes n ő i kabát". Fekete vout 
á kánkou , söjömklotbul vaut, váttá is vout bene , hiszi, 
hárrmmnegyedös vout. 

kapca kápcá f-áot, -alja] fn . „puha vászondarab a 1áb betekerésére" 
(úgy húzzak fel a сsizm t). 

karéjas kalap káre~јј as kőláp [-ot, -ik, -já] fn . „nagy , felhajtott 
szélű  kalap". 

kékfestő  pregacsa kéikfestö~ prégácsá [-áot, -áajá] fn. „kékfestéssel 
készült vastag kartonból varrot félkötény". A kéikfest őü 
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240 Penavin Olga: 

prégacsáot ú vétéik á váorázsbá, k őröskörű  fejég rózsás 
vo^t.  Az  áprau rózsáossát hétköznáp, á nágy rózsáossát 
vosáarnáp tétéik elibek. Az öreg embörök  mist is kéik-
festöи  prégácsáot hordnák de ném róuzsáossát. 

keményszárú csizma keméinszáoru csizmá [-áat, -áojá] fn. „olyan 
csizma, melynek a szára nem volt puha". 

kender kendőr [-t, -ök, -i] fn. „hanf" Válámiko ném igön vétnek 
kendőrt, Csák lént. Miko term őt, kéіvéinként egyesé^vel 
áosztátik á kéivé^ket ázutá á náty tílóun tíloltáok ki, 
utáoná meg á kicsí tíloun, ámi ј ön á lént szakik, osztó 
gerebényözik. 

kendörtílou 
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kenderszál kendörsza2ll [ -at, -a] fn. „a kendernek a gerebenen har-
madszori lehúzás után maradó szála". 

kendertiló kendörtílou [-t, -k, -ja] fn. „a kender megzúzására szol-
gáló szerszám". 

kesztyű  keszte [-élt] fn. „egy ujjas keszty ű". 
kiazsúroz kiazsúroz [-ot] ts. ige „azsúrral díszít". A köt őt pöndöj 

ájáot csak fénszеktö^k vagy dé néity száolát kihúszták, 
aszta kiazsúrosztaik. 

kicsi köce kicsi köce [-élt, -égije] fn. ,,.n ő i, ujjatlan bórmellény". 
kicsi rékli kicsi réikli [-t, -je] fn. „a csecsem ő  ingecskéje". 
kifülez kifű let [-ök, -öl, -öt] ts. ige „cakkoz". A köt őt pöndöjt ké^sö~b 

ma kifűleszté іk színes pamukal, pirossá, saorgaová, li- 
laová. 

kimárt kímaort [-ok, -ol, -ot] ts. ige „megnedvesített fonalat a fagyra 
kitesz" (hogy fehéredjen). Ha n őm fehéirödöt a fonál, 
ként nap is lugosztaok. Aki kiraosztaok a fanalat, dé kéit 

keb гil 
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Penavin Olga: 

hé;tig kímáortotáok á fágyrá. Rege belémáo гtotaok á hi-
deg vízbe, este mégráongátáok. 

kivágott kíváogot nin. „mély kivágású". 
kebel kebéil [kebelet, kebelek, kebele] fn. „n ői fehér vászon vagy 

gyolcs felső  ruha". Mí  ma  nöm horgyonk kebelet; csák 
i k-kéit öregászon inepnáp há f őné,'szí, hordozza. Nr. A 
kebél^ hétköžnapra fehér vászonból, ünnepl őnek fehér 
gyolcsból készült. Az ünnepi gyolcs kebélnek a blúza és 
a szoknyája együtt van. A mell alá esik az összevarrás. 
Az ünneplő  kebelen ezt a varrást piros, húzott szalag 
fedi, a szalagon flitterekkel. A kerek kivágású nyak há-
tul van felhasítva, hogy beférjen a fej. A nyak'kivágást 
szőttes szalaggal szegik be, hátul lóg a megköt ője, nincs 
gombja. Kis gallérja is lehetett. Az ujj csipkéb ő l raglán-
szerűen szabott, a kézfejnél 2-3 széles csipkefodorral. A 
felsőrész és az ujjak összedolgozásánál esetleg fekete 
gyapjúszál dísžítést használnak. A bakáig ér ő  szoknya 

a kebéиl tartozékai 

14 



A ruházkodás és a hozzátartozó műveletek szókincse ... 	 243 

„bé van verve régyésre", azaz pliszírozva. Ezt úgy érik 
el, hogy a kimosott anyagot vizesen összefogják a két vé-
gén és a térdükhöz verik, majd csomót kötve a szoknyá-
ból, beteszik sütés után a még meleg kemencébe. Itt szá-
rad meg. Ez a pliszírozás nagyon sokáig tart. A blúzrész 
alatt „gombos bélés"-t viselnek blúzszer űen szabva. A 
gombos bélés csíkos házisz ő ttes. Fehér, kék, fehér, piros, 
fehér csíkok váltakoznak egymással benne. Négy-öt szál 
pamutot húznak át a szélesebb csíkok közepén kisebb 
távolságban, így gombnak tűnik ez a szálbehúzás. Ez a 
bélés csak könyékig ér. Könyékben meghúzzák az ujjba 
vart vékony zsinórt, hogy szebben essenek a kézfejre hul-
ló fodrok. A kebél alatt különleges alsószoknyát horda-
nak. Olyat, ami csípőnél szélesít, mint a krinolin, azon 
túl pedig egyenes. Igy van szép ringó járásuk. 
A kebél kiegészít ői: a kebél díszes selyem, csipkével, rojt-
tal díszített „takarító"-t, kötényt kötnek. A nyakba a mell 
alatt vezetve és hátul a hát közepén megkötve selyem-
kendőt használnak. A nyakban még színes, többsoros 
gyöngyfüzér kerül. Ezután teszik fel a „farháom"-ot egy 
vagy több színes, mintás, hosszú csokorba kötött, selyem-
szalagot, melynek a szára hátul majdnem féllábszár kö-
zepéig lóg. A fejükre a lányok pártaszer ű , szalagos fej-
díszt tesznek, az asszonyok pedig „fejéh tíláongli" ken-
dőt, mely alatt van a kis kötött fehér „f űkötőü", az alatt 
esetleg még a fekete necc. Kiegészíti még az öltözetet a 
fehér csipke keszken ő , amelyet a biblia felett az összetett 
két kézben tartanak. Lábukon fehér harisnya és piros 
csizma vagy fekete bársony magasszá гб  cipő  van. Gyász 
alkalmával csak annyi a változás, hogy fehér helyett fe-
kete blúzt öltenek. 

keszkeny ő  keszkenyőü [-t, -k, -je] fn. „kend ő". A keszkenyőüt az 
aszonyok nyakikra köttéik, utoul kötté іk még á nyákikon, 
me nágy vout á sárká. 

kétakasztalotka kéitákásztálotká  [-alt]  fn. „X alakú tulajdonjegy'' 
(vászonneműbe varrják). Nr. A nagycsaládban szükség 
volt az egyes családok ruhánem űjének megkülönböztet= 
sére, mert együtt mostak. 

kita  kit  á [-áot, -vojá] fn. „n ői hajfonat". 
kívül kívű  hsz. „aussen" Kívűre háttáok az ingöt á gátyáorá. 
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klumpa klumpá 	glumpá [-áot, -áojá] fn. „facip ő". Klumpáot 
igön hortáak. Még á kicsíknek is mind vont. Abá möntek 
á oskoláobá is. Az enlb őrök fáváogáosrá is klumpáobá 
mentek. 

kombiné kombinét [-ot, -tyá] fn. „n ői alsóruha". Nr. Egészen új 
szokás kombinét hordani. 

kopasz kopász mn. „meztelen". 
kötős kötőüs mn. „nem gombos, hanem megkötéssel zárt" (ing). 
kötött pendely kötőt pőndöj [-t, -je] fn.. „alsószoknya". A kötőt pön-

döjt á dörékáš pöndöjre húsztáok, váoszonybul csinyáol-
táok. Kélt ónyi páortáozóújá vóut, á végin meg mázág, 
á mázágot is ú szüttéik, á váogáosáot el őre háttáok, ot 
köttéik mög. Az ájáot csók f ~nszöktéіk vagy dé né'$y 
szóollót kihúszták, osztó kiázsúrosztáok. Kés őb má ki-
fűlesztéіk színes pámuká. Féláapszaorig éirt, néigy-öt 
széilbül vóut várál. 

kötött szonknya köt őt. szoknyá [-ált, -áojá] fn. „női felső  szoknya". 
A kötő t szoknyá bokáojig éirt, áprou ráncos vóut, dörö иk-
bá vóut hozávárál á páortáozouho. Enék is, mint á 
kötő t pöndöjnek kötőüje vaot, á páortáozou végin á há-
sítéiknáol eszt előre háttáok. A láonyoknák, fijátál ászo-
nyoknak kélt bodros is volt á szoknyáojik. Ehő  á kötő t 
szoknyáoho réiklit húszták, vout ek kicsi gálerjá is vágy 
igön mágás nyáká. Kívűre háttáak á szoknyáorá, á prégá-
esáová meg leköttéik. 

koszorú koszoró [-t, -k, -já] fn. „a hajfonatoknak a fejen koszorú 
módjára való elrendezése'.'. 

köt köt [-ök, -öl, -öt] ts. ige „binden". A fárháoinot á dö гőkikrá 
köttéik. 

kőteknő  kűtekenyőü [-t, -k. -je] fn. „cementb ől épített teknő" A 
rucskos cúláot lugosztáok, így háttáok áolni egé лsz éjel, 
máosnáp sujkoltáok, á kű tekenyő  ké^ végire ketten áol-
ták, ot mostáok. A k űtekenyőü téigláláobákon áol. 

kötő  ing kötöü ímög [-öt,  .-k,  -je] fn. „madzaggal 'kötős férfiing". 
A kötöи  ímögnek nőm vont gombjá, hánem á nyakáot 
cé irnámázág kötte ősze. Kivűre háttáok á gátyáorá. 

leáztat leáosztát [-ok, -ol, -ot] ts. ige „beáztat" (ruhát). Leáosztássok 
á rucskos cúláot. 

leig lejig hsz. „egészem le. Egéisz lejig úgy áolot á kebéi^, mind a 
pliszérozot. 
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lefésül lefűsül [-ök, =6 1, -t] ts. ige „lefele fésül". Lefűsülik utaurá n 
á hájfikát, utol kéit kitáobá fonyik. 

lerug leríig [-ok, -ol, -ot] ts. ige „rugva ledob". Leruktá^k á klúm-
páot á gyerkök áziskoláQbá. 

len lén [-t, -ik, nye] fn. „rein". Vá аmiko Csák lént termesztötek. 
leszeg lesz.eg  [-ök, -öl, -öt] ts. ige „beszeg". A sžáoresáráp ojá vont, 

mint egy csé'v váoszonybul várral, igyenös vóлt, á széлli 

Ie vout szegel. 
leszorít lészorít [-ok, -ol, -ot] ts. ige „lefelé szorít". A f űkötöüvé 

lészorítik á hájikát. 
levegő  levegöü [-t, -k, -je] fn. „flitter". 
lippögő  lippügöи  [-t, -k, -jel fn. „nő i papucs". Á Iippögöüje piros 

bűrbül, mágosáb sároká: 
lúgoz lugoz [-ok, ol, -ot] ts. ige „szitált, leforrázott hamu levével 

öntöz". A lugzó káod fenekeit mékszóurtáok hamuvá, egy 
darab ruváová leterütötéik, ráoráktáok á cúláot, á köze- 

.. 	 .. 	 ~ 	 .. 

pibe egy ruváobá tétek hamut, erre
., 
 ruvá~t, á lugzoufö-

döübe tétek hamut, kesztéik ráöntözni á .fóró vizet. A juk 
alá téték á tekenyöüt, ábá fojt le á víz. Ami lefojt, ászt 
lúgnők montáоk, féntétéik fórni, mikó fóró vout, öntösz-
téi~ k vele á cúlá~t. Кé^t nap is lúgosztók. 

mamúz шámúz [-szt, -zá] fn. „kötött vagy gyapjú szövött fels őrészű  
papucs" (cip őszerű). 

mantli mántli [-t, -k, -já], fn. „fekete 'klott köpeny". 
masni móosli [-t, -k, -jó] fn. „szalagcsokor". Színes máasli viut á 

papucs fején. 
madzag mázág [-ot, -ja] fn. „cérnából sodort žsinór". 
medália medália [-áot, -áok, -áojó] fn. „medalion". Á láon medó- 

., 	 ., 

liáajá eveszöt. 
megfest mékfešt [-ök, -öt] ts. ige „vmilyen szín űre fest". 
megköt mékköt [-ök, -öl, -öt] ts. ige „kötéssel rögzít". Megköttéik á 

n 
térdik áfát á száoresárápot. 

megmos mégmos [-ot] ts. ige „kimos", Мémassok á kebeilt. 
megönt négönt [-ük, -öl, -öt] ts. ige „leönt". Foró vize mégöntik 

á fénráoskót fonalát. 
megszappanoz mёkszápányoz [-ik, -ol, -ot] ts. ige „szappannal be-

ken" 
mell méj [-e] fn. „felsőrésze a ruhának". A méie á kebeilrnek is 

váоszonybul van. 
melles pregacsa méjes prégácsá [-alt,  -álja] fn. ,;melles kötény". Az 

17 



246 
	

Penavin Olga: 

öreg embörök mást is . möjes prёgáćsá~t hordnak, kёіk-
festбüt. 

mezítláb mezítláab hsz. „csupasž lábbal". Mezítláab möntek áz ászo-
nyok á templomig, hóunik álát á csiгшá. 

mosó pad mosou pánk [-ot, -já] fn. „á ruha áulykolására való pad". 
A mosón pánk másfélmeter vágy kéitmeter is vaut, á 
mágásá~gá hátvári centi, féil .meter šzéilöš vástág desz 
káobul. Ezen sujkoltáоk á lúgozot cúláбt. 

nádrág nádráog [-ot, -ok, -já] fn. „hose".. Nr. Újább viselet, ünnep- 
lőként szerepel. Vastag posztóból készül, elül ellenz ővel. 

násznagy keszkenő  náosznáty készkenyöи  [-t, -k, -je] fn. „a kereszt- 
apa vállára kötött színes fejkend ő" (lakodalomkor a 
menyasszony köti avállára). 

nec nec [-öt, -jel fn. „hajháló" Nr. A főkötő  alatt az öregasszonyak 
még necet is használnak. Ezzel szorítják le á köszorúba 
tett hajat. 

nyak nyák [-ot, -á] fn. „ing, kabát, ruha ie іsejének része". A ke-
béп  nyáká igön magos. 

nyaláb nyáláob [-ot, -ik, -já] fn. „fasciculus Nyáláabonkéit áosz-
tátik á lént, á kendőrt ké іvéinkéint. 

nyitott nyitot mn. „nem összevarrott". Nyitot vó^t á sz űrkánkou 
ujá, de volt akije bé vont várál, az ákko zseb hejöt szol-
gáolt, belétеtéik á duváоnt. 

nyomató karó nyоmátou károu [-t, -k, -já] fn. „a kender, len ázta- 
tásákor használt nyömórúd".  Ha  ojá hejre áosztátik á 
kendőrt, áho ném igön ván sáor, ákko szakt ok káro^vá 
is lönyomátni, lёszoríttáni, nyomátou. károunák montáak. 

odaköt odáköt [-ök, -tel] ts. ige „vmit egy távolabbi dologhoz köt". 
odalent odalé hsz. „ot lent". Odálé á száoráon négy-öt hájtóu vaut 

ágatyainak. 
odavet ö'dávet [-ök, . öl, -öt] . ts. ige „odavarr". Vóut, áki á рбndöj. 

újáonák á hóná ólát egy dárábot odávetöt. n еm Háttá 
nyittál. 

‚ kulá óukulá [-áot, -áok, -áoj а] fn.. „szemüveg 
Ssszevarr észevar [-ok, -01, -t] ts. ige „egybe varr". Az ímögnek 

nem vóut vá~lfótyá sе , csák á váoláоn 	ősze vaut várál. 
öltözik őű töz [-ök, -öl, -öt] ts. ige „sich kleiden". 
öltöztet őütösztet [-ök, -öl, -öt] ts. ge  „ruhát ad rá". Őütösztetik 

n 
á komábotot. 

pamut pámuk [-ot, -já] fn. ,;pamutfonál". Pámuk á f űkötő^ ányágá. 
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pántlika páontliká [-áot, -áok, -já] fn. „szalag". A kebe иlön utó 
déréktul sok színös páontlika lógot, eszt montáАk fár-
háómnák. 

pártázó páortáozou [-t, -k, -já] fn. „peremszegés, amibe f űzik a 
madzagot" (pendelynél, gatyánál). A méjes pöndöj páor-
táozóujáaho vártáok á m č jéit. 

paszamant pászámánt [-ot, -tyá] fn. „farkasfog nev ű  dísz". Nr. Nő i 
ruhát díszítettek vele. 

patika pátiiká [-áQt, -áok, -já] fn. „gumitalpú tornacip ő". 
patyolat ing pátyálát ímög [-öt, -jel fn. „vékony, finom vászonból 

készült férfiing". 0nepön pátyálát ímögöt húszták fin 
az embörök meg csárdáos gátyáot. 

pelenka pélénká [-áot, -áok, -á^já] fn. „puha vászondarab, amibe a 
csecsemő  alfelét burkolják". 

petákos bocskor petáokos bocskor [-t, -ok, -já] fn. „szíjas, sarkatlan 
bocskor". A petáakos bocskor szivás búrbocskor vóot, 
sárká ném vaut, á sárkáron jüt fén á szív, ákko ászt 
rátekertéіk á láobik száoráorá térdig. 

piliny pilíny [-t, -ni] fn. „a férfi nadrág ellenz ője". Pilínnye vout 
á nádráognák, nöm vo^t gombjá. 

piros csizma piros csizmá [-áot, -áojá] fn. „piros színű  nő i csizma". 
Az ászonyaknák piros csizmáojik vaut. Csák á templom-
bá húsztáok fén. A templomig mezítláob méntek, á hónik 
ólát vítek á csizmáot meg á csöppüt. 

pólya póuja [-áot, -áojá] fn. „windel". 
ponyva ponvá [-áot, -óak, -áojá] fn. „leped ő"..A cifra ponváobá fe- 

kete, piros kéik hizonáobu vóuták vessz őlik (csíkok). 
portéka port еiká„[-áot, -áok, -áojá] fn. „ruhanem ű". A robestű  (ván- 

dor kereskedő) végyök á port ёіkáot, ámít fénvégyönk. 
portékás bolt portíkáАs bóut [-ot, -tyá] fn. „texxilkereskedés". 
pöcök pöcök [pöcköt; pöcki] fn. „fat ű  (amivel a főkötő t ,kötik). 
pörgő  rokka pörgöü roká [-áot, -óak, -áojá] fn. „rokka fajta". A 

pöigö^ rokáot láobá rúgik. 
pregacsa préaácsá [-áot, -áojá] fn. „kötény". Válámiko váoszonybul, 

egyesbül csinyáolt'áok á prégácšáot. Kélt széilbül vártáok, 
hortaok fehér ön is meg még is festötéik setéitkéikre 
vágy feketéire. Ván f ёH prёgácsá mög méjes prégácsá. 
Az embörök is hordnák prégácsáót. Az öreg embörök 
mást is méjes prégácsáot hordnak, kéіkfestőut, í ni m 
szókád á nádráog á térdikön meg ném koszolóudik. Vóu- 
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ták rúzskos prégácsáok is, ászt ú vétéik á váorá7sbá, 
kéikfestőü váut, féиlprögőcsá, köröskörű  felé^r rúzsács. Az 
áprau rúzsácsát hé'tköznáp, á négy rúzsácsát meg vo-
sáornáр  tötéik elibik. A komáoknák fejér csipkés pr őgá-
čsáojik vóut. Nr. A közeli rokon teтnetésekor a férfiék 
pregacsásaгL mentek a temetésre. 

presnyák presnyáók [-ot, -ok, -já] fn. „bárányb őr fLellériy" 
puha púht 

	

	púhiká mn. „nem merevített, lágy". A csizmá száora 
púhá. vont, ném keméi~ ny. 

putyka putyka [-áot, -áojá] fn. „tulajdonjegy" (színes pamuttal töl-
tött köralakú jegy). A putykáot egёisz sírön kítőütötéјk, 
hugy ném láncot kiá váoszony. Ki piros, ki ké, ke, feke-
téve, ki hojan színöve ékérté. Ha ety háozbá sok ászony 
vóut, máoskéір  is jelölték á ruváot, így mögismert іk á 
mágikéi^ . 

ranc ránc [-ot, -cá] fn. „red ő" 
ráncos ráncos nin. „red ős". Rancos dérékbá á pöndöj. 
rások rácsok [ráoskot -já] fn. „motolla". A beles rácsok hoszá száoz 

roká 
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• centi , á mellé k̂ösé 5záozötven . De vout ezöktf dé tíz cen-
tivel hoszáb is, ném  out  mindönkijé etyforrá pontosrá 
hágyól. 

ráteker rátekéz -[-ök, -öl, -t] ts. ige „rácsavar". Rátekerté'k á láobik 
száoráorá térdig á szívót. 
n n 

rávarr róvár [-ik, -ol, -t] ts. ige „ráer ősit" (varrással). 
regyes regyös mn. „red ős ;  ráncos". Regyös vaut ó csizmá száorá. 
regyes szárú csizma regyös sžáoru csizmá [-á t,  -óojá] fn. „ráncos 

száru csizma".  Az  enlbörök csizmóojóonák széilös vóut á 
szóorá, ókko méktoltáók ekkicsít lefelé, így régy ős vóut. 

rékli rékli [-t, -k, -jel fn. „női blúz". A kötőt szoknyáaho réklit 
húsztók, vóut ik kicsi galerjá is vágy igön mágás nyákó. 
Кјvűre hóttáok á szaknyáorá, á prégácsóovó meg leköt-
téik. 

robes robes [-t, -ik] fn. „vándorkeresked ő" (a hátán vitte a porté-
káját). 

rojt rošty [ -ó] fn. „franze". 
rojtos гustyóos mn. „rojttal ellatott". Rustyáos gátyáojá v őn. 
rókacica rókácicá [-ó lt] .fn. „rókaboa, rókaprem" Nr. A n ő i ködmön 

dísze. 
ropogtat ropoktát [-ok, -01, -ot] ts. ige „f őz" (ruhát). Abba á háozbó, 

óhun sok ószon voot, egyűt ropoktótáhk á cúláot. 
?oaіnar -.g rozmaring [-ot, -ik, -já] fn. „Rusmarinus officinalis L." 

Á kamó kálópjáabá rozmáring szóolót t űsztek. 
rézsás kelidő  rúzsóos keszken уöü [-t, -k, -jel fn. „színes rózsával 

díszített kendő". 
rózsás pregacsa rúzsáos prégácsá fn. „fehér rózsákkal díszített kék- 

festő  kötény". 	 . 
rózsaszínű. ráuzsászínű  mn. „rosenfarbig". Ráuzsászín ű  hábgyönygye 

is von. 
rövidke rövidke mn. „rövid". Igön rövicke ó szaknyáojá, kíláocik az 

iná. 
rövid rövid. mn . „kurta". Rövidöb vóut óz Lmög újó. 
rucskos rucskos mn. „piszkos, szennyes": 
rucskos cúla rucskos cúlá  [-ó t,  -óojá] fn. „piszkos, szennyes ruha". 
ruha ruvó [-át,.-óojá] fn. „az öltözethez tartozó alsó. fels ő' darab" 
sapka sipkó [-' ot, -óojá] fn. „mütze". Sipkóajá is vaut á sz űrnek. 
sarok sárok [sárk ő] fn. „absatz". Káresú sárk ő  vaut á bokóncsnák. 
selyem karakó söjöm kónkou [-t, -j á] fn. „n ői kabát". Nr. Fekete 
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selyemből készült , rókaprémmel díszített női kabát a 
„sёjöm kánkau". 

selyem keszkenő  sejöm készkenyöи  [-t, -k] fn . „selyemből készült 
kendő . 

selyem klott séjöm klot [-ot] fn . „selyem fényű  klott". Séjöm klotbul 
бinyáolik á curakot. 

slingel singöl [-ök , -öl, -t] ts . ige „horgol , hjmez". Vaut ojá keszke- 
nyö~, áminek a széi~li köröskórű  singölt volt. 

sodrás sudráos [-t, -ok, -sд] fn . „csavarás ". Á hájik sudráozsbš volt, 
á közepin evaolásztot háját áz újikrá csáváról bésudro-
táіk, áz emböröká lilik mögé tétik. 

sodor sudor [-t, -já] fn. „sodrás" (hajé). 
sötétikék seté іtkéіk mn. „dunkelblau". 
sulykol sujkol [-ák, -t] ts. ige „sulyokkal ver". A kűtekenyőü melé 

tété á mosáuр  okot, ózon sujkolik á cúláot. 
sulyok sujok [sujkot , -j á] fn. „mosáskor , kendertöréskor használt 

verő ". 
szabóránc szabouránc [-ot,-cá] fn. „kicsi fodor". 
szandál szándá [-áot , -áok, -áojá] fn . „könnyű  nyári , cipő". 
szár száor [-t, -á] fn . „a ruhának, lábbelinek az a része , melyben a 

lábszár foglal helyet". A еsizmáоnák á száorá szé іlös vout. 
A gátyó szaоrá kélt sz ёиlbül vont. 

szárcsarag száoresáráp [-ot, -já] fn . „fejnélküli vászon harisnyaszár". 

Bújok 
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Az emböröknek nérn vo~t csárápjik, hánёm kácáot váty 

száoresárаpot húszták. Még áz áзzonyoknák is vót száRr- 

csáráp, de ázak  csak árátni mёntek bene. Váoszonybul 

csinyá~ltáok. Vóut ákijének vout tálpá is, di'  oján is 

vóut ;  ámi igyenös vóut, csók á sárkiik á11á léhúsztáok. 

Térgyig éirt, а  térdik álát mékkötté^k mázágá. A szé^li 

ii  vóut szegel. Mástánáobá is sokkán mének bene á: átni, 

mé job, mind á csáráp, nóxn rágád belé á káláRsz., 

szél szé 1 [-i] fn. „szélésség". Háorom szé^bül ván á méjes pöndöj. 

szem szöm [-öt, -i] fn. „gyöngyszeтn". 

szüvöйfá 
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Penavin Olga: 

szép szösz széр  szösz [-t, -i] fn. „a gerebenen harmadjára lehúzott 
szál". 

szer szer [-t, -ök, -i] fn. „ruházat". Ronygyos szérögbe őütöznek. 
szíj Ѕ~.iv [-át, -Li] fn. „remen". 
szíjas bocskor szivLis bocskor [-t , -ј Li] fn. „szíjjal a lábra . erősírtétt 

• bocskor". Válámiko szívás bocskor vout, b őr fejé vout, 
nöm vout sorká, a sorkáon jüt fén ászív, ászt rát вkerté^k 
Li  láobi'k száoráorá térdig. 

szonyika szoknyikLi [-Liot, -LiojLi] fn, ; ,egész női ruha". 
szö sző  [szövök 	szüjök, šzüvöl, szüjönk, szüttök, sz űnnek, szőtt, 

szűnni] ts. ige „fonalat szövetté egyesít". Szütté іk Li ma-
zágot. 

szőresarap szötiresáráp [-ot -jaj fn. „gyapjúból készült harisnya". 
szőrgatya szőürgátyLi [-Lilt] fn. ,„posztó nadrág". 
szőrmamuz szőürmámúz [-szt, -zá] fn . „fekete gyapjúból szőtt fel-

sőréšzű  cipőszerű  papucs". Nr. B őrtalpú, alacsony sarkú, 
télen, rossz időben viselik. 

szövőfa szüvőüfá [-á lt, -áok, -áojá] fn. „szövőszék". Másmá nem 
csinyáolnák szüv őfáot, de Limit ké~sőüb csinyáolták, ászt 
félre csinyáoltLiok; de a régebiket is eváóktáok félre. 

szűr szűr [-t, -ök, -je] fn. „darócból készült köpönyeg". A szűr boszi 
vout, fé^láopszáorig éirt, mindönnLip Liz éssöü elen hász- 

szürkánkou 
.. 
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náіltáіk, meg  ha  kocsin möntek, mindég vitté^k sipkáojá 
is vóut, 'liá éssöt, fönhúsztáok á fejikre. 

szűrkankó szűrkánkou [-t, -k, -já] fn. „cifraszűr". A szűrkánko^ 
ineplőü vont, rövideb, cifrá. Gállörjá, ném vout, á újá 
vout ákijé nyitot, de vont ákijé bé vaut várál, az aki 
zseb hejöt szolgáolt, belétőté^k á duváont. Féilboncig (fél-
combig) ёігt. Piros, zőüd bűzdísze vont  á fejég szűrön. 

szvetter evetér [-t, -ik, -je] fn. (új) ,;kötött kabát". 
takarító tákárittou [-t, -k, -já] fn. „n ői selyem félkötény". Nr. Fe-

kéte selyemből készül, alján színes szalagcsíkokkal dí-
szítve. 

talp tálp [-ot, -á] fn. „a lábbeli alsó része". 
tembúr tembúr [ -t, -já] fn. „horgol csipke". 
tembúrózott keszken ő  témbúrozott köszkenyöü [-t, -k, -jel fn. „azsú-

rozott fejkend ő". Vout ojá kеszkenyöü is, ámi á vádlikát 
is letákártá, háotrákötö^ k őszkenyőиnek vágy tembúro-
zot köszkenyőünek montáok, me á széli tеmbúrozot vont, 
á szélire ú horgolták ojá cáknisát, eszt montáak tembúr-
nák. 

terít terűt [-ök, -öl, -öt] ts. ige „borít". Váolikrá ter űtöték á kőcéh. 
tilangli tílángli [-t; -k, -já] fn. „csipkeszövet". 
tilol tílol [-ok, -01, -t] ts. ige „tilóval kendert, lent tör". Aolólán 

tílolnák. 
tózni 	dózni tóuzni [-t, -k, -jaj fn. „cigarettás doboz". 
tögző  rokka tögzöü roká [-áojá] fn. „övguzsaly". Á tögzöü roká hoszá 

egy meter. 
tű  tű  [-t, -k, -je] fn. „nadel". 
tükör tikör [-t, -jel fn. „spiegel". Sok tikör vóut rávárál á köcé~re. 
tükrös köce tíkörös köve [-élt, -étije] fn. „tükördarabokkal díszített 

kisbunda". Á tíkörös köce belül báoráon bunda vout, kí-
vül .meg cifra vaut, igön sok tíkör vóut rávárál, újátlán 
vont, de nöm á váolikrá ter űtötéik, hánöm fönhúsztáok, 
elöl bégomboltáak. 

tLiret vászon tüzet váoszony [-nyá] fn. „henger alakban felgöngyö-
lített vég vaszon". 

ujjatlan újátlán mn. „ujj nélküli". Újátlán vaut á tíkörös köce. 
váll váol [-á] fn. „schulter". Vout oján k őszkenyöü is, ёmі  vádlikát 

is letákártá. 
' тállfolt váolfout [-ot, -tyá] fn. „az ing vállára tett nagy folt" (hogy 

a zsák és egyéb teher ne törje fel a vállat) 
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Penavin Olga: 

vapér vápé^r [-t, -já] fn. „vékony vászon". 
varró várouu [-t -k, -jaj fn. 1) „varrón ő". Voutál á várounál? 2) „var- 

rás". Kéisz ván  ma  á vároud? Miki fejezéd be? 
varrkol várkol [-ok, -ii, -t] ts. ige „varrogat''. 
vasárnapló vosáornáplou mn. „vasárnapi": A vosáornáplo gátyó 

gyoucsbul viut. 
vászon váoszony [-nyá] fn. „lenb ő l vagy kenderből készült kelme". 
vatta vátá [-áot] fn. „pamutból készült puha anyag". Vátá vout á 

curágbá, jiuu  meleg vaut. 
vető  tarisznya vetöü tárisznyá [-alt]  fn. „vetésre használt tarisznya". 

A vetőü tárisznyá váoszonbul ván várál. Kéit ré szre ván 
osztál. Egyik felébe tészik á bábot, á máosigbá á kukori-
cáit,  ha  az eke utó vetik. 

vétött gyolcs vét ő t gyoucs [-ot] fn. „vásárolt, nem házilag készített 
gyolcs". 

vétött szer vét ő t szér [-t] fn. „boltban vásárolt anyag, ruházat". 

vitol 
(A képek a szerz ő  felvételei) 
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vikler v kk ' .i -t, -je] fn. „hajcsavaró". 
viselet viselet [-i] fn. „az öltözködés módja". Ezerkilencszáoszhúzbá 

szűnt mög á régi viselet. 
vitler vitler [-t, -ii] fn. „gyöngyös, bársony :n ői kabát". 
vitol vitol [-t, -já] fn. „gótnbolyító". 
zseb 	zsebb [-je] fn. „tašche". Zseb liejöt vaut á sz ű rkánkóu újá. 
zsinór sinyo^r [-t, -já] fn. „er ős fonál". Eröüs sinyóurt fógnák á vegi 

felé miko fonyik á kitáot, áéá egy ű t fonyik., 
zsoltár takaró kend ő  zsórytáor tákárou készkényöü [-t, -k, -je] fn. 

,;a .kézben tartott zsoltárt fed ő  hímzett kendő '.'. Zsóutáort 
tákároі  készkenyőü á. kezigbe tártott zsóutáort tákártá lé, 
ebe tákárt чΡok á zsóutáort. 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

SZELI IST vA N 

A BARBÁROK EGY LEHETSÉGES MODELLJÉRŐL 

Móricz legtöbb manografusa az író ösztönz őit és ifjúkari olvas-
mányait vizsgálv:a igen óvatosam és viszonylag szúk körben, csak a 
legjelentősebb nevekre szorítkozva keresi az el ődök és a korabeli 
írók ujjvezetését Móricz elbeszéléseiben és regényeiben. Czuie Mi-
hály nagy apparátussa'1 készült munkajábanl azonban kiváló érzék-
kel mutat rá, hogy Jókai, Mikszáth és Tolnai mellett a nnóriczi 
„vaskor" igen sok darabjába kevésbé rangos ihlet ők is belejátsza-
nak, Baksay Sándor pedig egyenesen elhatároló irodalmi élményt 
jelentett Móricz іѕzm.га . Érzesünk szerint a Vas Gereben, Kuthy 
Lajos, Pálffy Albert és masak átírására vállalkozó — legalábbis az 
ezzel .a gondolattal foglalkozó —Móricz azonban még b ővebben me-
rített a korszak másod- és harmadvomalbeli novellistáibál, mint ahogy 
azt a Móricz-filológia számontartja, mégpedig nemcsak a Protes-
táns Naptárnalk szánt fiatalkori m űveihez, hanem a későbbi, a har-
mincas években írt nagy novelláihoz is. Természetesen itt nini olyas-
féle „hatásokról" vagy indítékokról szólunk, mint amelyek például 
Jókai vagy Mikszáth, esetleg Bródy fel ől érték, s amelyekkel egy 
életen át viaskodott: nem a szerkesztési elvek, a világlátás, a lélek-
tan, a szociális érzés, a tragikum iránti érzék kialakításában van 
ezeknek szerepi жk. Mindössze az ötletre, a témára, az apró novella-
építő  elemekre, egy-egy alakra vagy fordulatra hivatkozhatunk, 
amelyekből kibontakoztatott egy-egy nagy novellát, vagy amelyek-
nek színei az ő  palettáján is olykor fel-feltűnnek. Sokszor nem is 
látszók tudatosnak az efféle felhasználás: csupán egy-egy emlékmag 
kicsíráztatásáról lehet csak szó, olvasmányemlékek novelláiba való 
öntudatlan belejátszásáról. De éppen az ilyen — talán csak félig tu-
datos —írói emlékezésnek a természete nehezíti meg Móricznál az 
egybevetést s a témák és novella-szituációk összehasonlító vizsgálatát, 
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hiszen olyan íróról beszélünk, aki az ösztönösséget, az alkotásfolya-
matban résztvevő  szubjektív erőket, a líraiságot és élményszer űséget 
kortársaival egyetemben nvindenek felett valónak tartotta. S ez nem-
csak megnehezíti a vdzsgálatot, hanem egyenesen zavarba is hozza 
a kutatót: Móricznak ugyanis nem volt szüksége temák, motívumok 
vagy életanyag kölcsönzésére, hisz azok közé tartozott, akiknek jegy-
zetfüzeteiben mindig sokkal több feljegyzésük volt, .mint amennyi-
nek a megrasához — saját bevallása szerint is — lehet ősége adó-
dott. „Tömérdek életre volna szükségem, hagy mindazt megírjam, 
amii megírásra valónak felraktarozádott bennem" — mondja önélet-
rajzi művében, az Еletern regényében. Vargha Kálmánnak kell iga-
zat adnunk, aki Oláh Gábor A táltos fiú cím ű  regényének az Életem 
regényére gyakorolt hatásáról szólva azt írja, hagy Móricz , ;a művet 
sokszor a mű  nyersanyagával azonosítja, olyan é гtelem!ben, hogy az 
érdekes, feltáratlan anyagot tartalmazó írásért akkor :is teljes mér-
tékben lelkesedik, ha is téma kidolgozása nem tökéletes, vagy éppen 
gyarló. Ezekben az esetekben .nem az olvasó, hanem az író szemével 
nézi .az írás , aki az érdekes témához már eleve hozzaképzeld a maga 
korrekciójá,t, aki a kész mű  helyett inkább azt a lehetőséget látja 
má.r, amelyet ő  tudott volna vagy ő  tudna ugyanebből az anyagbál 
teremteni • ' 

Ilyesvalami történhetett Mára István Párbaj cím ű  nоvell ј  .nak 
esetében is, amely a Barbárok els ő  részével helyenként meglepő  ha-
sonlóságot mutat. Móricz és Móra István rokonnak t űnő  vonásaira fel-
figyelt mar a korabeli ,kritika is. Köveskuti Jen ő, az Országos Gár-
donyi Géza Társasá.g folyói гataban, a Magyar Gsaládban, a lap szel-
lemére jellemző  óvatos, elhárító mozdulattal, amelyben benne van 
a konzervatív irodalmi kör tartózkodása is a „radikális irodalmi 
irányokkal" szemben, Móra nyelvér ől szólva ezt írja: »Az „Atyám-
fiaii"-nak nyelve a legszebb népies magyar beszéd, amely meglep 
gazdagsagaval. Kifogás alá esik talán, hogy nem csak a szerepl ők 
beszélnek paraszti nyelven, hanem az elbeszél ő  is  tájnyгlиen ír. De 
egyébként 'az „Atyámfiai" a legb űvösebb elbeszélésgyűjtemények 
közé tartozik, .min ők: Mikszáth „Jó Palóczai", Peteley „Keresztek"-
je, Gárdonyi falusi történetei, Eötvös Károly balatoavkörüli utazása, 
Benedek Elek, Tömörkényi István némely könyve, végül — natura-
lisztikusabb darabjainak kivetésével —Móricz Zsigmond „Hét kraj-
cár"-ja.« 3  Köveskuti észrevétel з  Móra és Móricz alkati rokonságáról 
— fenntartásainak fonáksága ellenére is — igen találó. Kettejük 
közeliségét ugyanis nemcsak mikrofilológiai vizsgálatok (a száhász- 
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nőlatban vagy motivális helyzetekben jelentkez ő  hasonlosagok, az 
alakrajz megfelelések stb.) bizonyítják, hanem a tematikus orientá-
ció, az írói érdekl ődés-kör, a paraszti világnak az az érzékielése is, 
ami az Atyámfiaiban éppúgy jelen van, mint Móricz Magyarokjá-
ban, a Barbárok vagy a Korpor ló cím ű  гköteteiben. Köves ~kuti „az 
alföldi pusztai életnek nagy realizmussal" megfestett ábrázolását 
tartja Móra legnagyobb írói erényének; novellaiban — szerinte —
„bennük liheg a pusztai ember lelke és alakjai bronzból vannak for-
málva". Amit Móra ábrázoló eszközeir ő l mond, az is Móriczra emlé-
keztethet bennünket: „Gyakran nem is történetet mond el, csak egy 
szoborművet vés, de aztán lelket is lehel belé." Mégis felfogásuk 
bizonyos fajta találkozása ellenére is a szintk űlönbseg a k'ét író kö-
zött oly nagy fakú, hagy szinte lehetetlen az összemérés. Ez nem is 
lehet célunk. Mindössze egy, a Móricz útjának és írói vilagának ki-
bontakozásában résztvev ő  :apró kompenensre szeretnénk felhívni a 
figyelmet, amelyre Czine Mihály és Nagy Péter könyve nem mu-
tat rá. 

Ismételjii,k:.nem „hatásröl" van szó: a Barbarok — minit Koszto-
lányi bedeérző  elemzése4  kimutatja — egyszeri, páratlan rezneke a 
magyar elbeszélóművé+szetnek; inkabb csak arról, hogy a Móra no-
vella kipattanó szikráját Móricz tovább élesztgette képzelet ёban, s 
egy apró magból egy egész dús lombozatú fát csíráztatott ki, egyet-
len akkordbál egy több tételes m űvet kamponált. A Párbaj egyéb-
ként sem az az írásm ű , amely többet jelenthetett számára, mint el-
rugaszkadást, maga Móra István pedig csak legfeljebb folklorisztikus 
kíváncsiságát elégíthette ki a harmincas évek elején mind er ősebbé 
váló népi-szegényparaszti érdekl ődése sarán. 

A , ;nyersanyag", amibe Móricz lelket lehelt, vidékünk egy, a 
maga •koráiban omszágasan ismert krónikasának, Móra Istvánnak a 
Párbaj című  novellája, amely az Atyámfiai c. elbeszéléskötetében je-
lent meg 1898-tan a könyv első  írás'aként. Möra István, Móra 
Ferenc tizenhat évvel id ősebb bátyja, ahogy Komlós ATadar mín ő-
síti: „a népnemгeti iskola utolsó szakaszának tanítványa", 5  a Zenta-
vidéki tanyákon tanítös'kodott, s ezt az irodalmilag sz űz területet, a 
kevi-tornyosi, adorjáni, kanizsai, horgosi juhászok, halászok, dohá-
nyosok, gulyásak, béresek, felesszánták és más esett emberek életét 
rajzolta meg nem éppen nagyra tekint ő  novelláiban és néprajzi 
tanulm"anyaiban. Műveivel a fiatal Móricz a századforduló lapjaiban 
és folyóirataiban gyakran találkozhatott, hisz a Vasárnapi Újság, az 
Új Idők, a Magyarország, a Budapesti Szemle stb. nem egyszer kö- 
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zölték verseit és prózai írásait, különösen Móra Pestre költözése 
után, 1895-tő t. 

A két elbeszélés egybevetésének lehetséges alapja maga a fa-
bula (amely Móránál az egész novellakeretet kitölti, Móricznál vi-
szont csak expozíció), ezen kívül néhány egyéb m űrészlet, staffázs, 
építőkő, amely is Barbárok architektúrájában is szerephez jut. 

Miről beszél Móra? Két juhász „párbajáról" valahol a horgosi 
pusztán, ami épp olyan kegyetlen, nyers, vad, embertelen n ібdоіn s 
ugyanolyan körülmények között zajlik le, mint Móricz novellájában, 
úgyhogy a „párhuzamos helyek" sokszor csak a részletek megmun-
kálásában mutatnak különbséget — természetesen a Barbárak ja-
vára. A Párbaj két h őse Bóczán Siman, az „id őses" juhász, és Mező  
Јб  ka, aki messziről, a martonosi székekrőls jött, hogy számon kérje 
Simonon a rajta esett sérelmet. A pusztai etikett „Adjon Isten —
Fogadj Isten"-e után a hallgatásokkal tarkított diskurzus csakhamar 
az egyenesbe fordul: Mez ő  Jóska a „házában esett kárt" veti sze-
mére Bóczánnak. El őkerül a juhászkampó, s a csata pillanatok alatt 
eldől: a „veres juhász", a jövevény, holtan bukik fel. A gyilkos 
gazdajuhász rendelkez еései a mirdenesgyerek számára már csak a 
k гornpozíció kikerekítésére valók, s csak a novellista mesterember 
írói jellendőségtudásának és lelkiismeretének bizonyságai. 

A parbaj, ,a két juhász halálos összecsapása így, önmagában 
szemlélve, „témává" meztelenitve veletlen találkozasnak is t űnhet, 
s önmagában mitsem bizonyíthat, legkevésbé az írói intеnciiók azo-
nosságát. _Móra ugyanis csak „esetet" mond el, amely nem képes 
önmagánál többet mondani, míg Móricz szimbólikussá emeli — neme-
síti a kegyetlen leszámolást, művészi vallomássá a barbárrá züllött 
emberi lélekről. Közelebb jutunk azonban a „hatas" természetének 
feltárásához, ha a részleteket és a faktúrát illet ően keressük a ha-
sonláságokat és érintkezéseket, a filológiailag is kimutatható Mára-
nyomokat. Itt van mindjárt a nyitó-jelenet: a pusztán messzir ől fel-
tűnik a közeledő  vendég magánas alakja, a kutyák jelzik az eseményt: 

„A gyerekek éppen fejtek, az öreg Báczán pediig a nyergit 
igazgatta egy mustra isztrongaszéken. El őtte, bizodalmas, mégis 
illendő  távolban hasalt Guruj j, •a gunyaörző  derekas eb, odább a 
kerítő  kölyökkutyák tülekedtek, hanczúztak. 

Egyszer csak a Gurujj elböffenti magát. A nyirkos gyepszín 
távol dübörgést vezet tanult fülébe. Kerék, Pak]iincs fölmeszel a 
l; fentésre, — abbahagyják a játékot, szétnéznek. 

Csakugyan, napáldozat felül erre tart egy szamaras ember, nyil- 
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vánvalóan juhász-ember. Amért is a kutyák csahintanak bár egyet-
kettőt maguk közt, — nem ütnek semmit nagyobb lármát. Mit is 
ugassonak világos nappal, juhászemberen." 

A keret Móricznál is ugyanezt a képet fogja össze: 
„Egy idő  mulya 'a két komondor is észrevette, hogy idegenek 

közelednek s mély konduló ugatásai ők is rákezdték. Olyan fertel-
mesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. 

De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik, 
a puli azt jól megmagyarázta neki. 

Jósokára volt, mikor két szamaras juhászt ki lehetett venni, 
ahogy a leégett pu ztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron és a 
szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. 

A puli a gazdája lábához állt s abba nem hagyta egy pillanatra 
a csikorgó csaholást. 

A komondorok lassan meg-megbékéltek, hogy felisrnеrték a 
sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy idöt hallgattak, 
aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az 
ugatásl munkát." 

A kép és a képelemek funkciója is azonos itt: az alaphelyzetet 
vázalfák fel, ,a novella elrugaszkodási pontját jelzik: a kutyák tudtul 
adják a gazdajuhásznak a juhasztárs(ak) érkezését. Azt a pillanatnyi 
várakozó nyugtalanságot, amit a föveveny(ek) távoli felt űnése lop be 
a jelenetbe, a kutyák m;egbi kél ő  magatartása oszlatja el: felwsmerik 
az idegen(ek)ben a sorstársat. De a különbség is éppoly felt űnő . Mó-
ránál — a helyzet azonossága ellenére is — majdnem idillikus a 
kép: a szombat délután meghittsége, az „engedelmes" id őjárás, az 
újbúzán tejelő  nyáj látványa kedves-bájos hangulatot von köré. 
Móricz színtere sokkal komorabb, ő  két idegen közeledesét állítja 
a leégett puszta sivár keretébe, a juhászok körül „a nagy ég, semmi 
más, mert az égen csak kerengtek a felh ők, de a földön nem volt 
más, csak a ,tücskök peregtek. Meg egy vadkörtefa búsult görbén 
nem igen messze." Olyan ez, mint egy modern színpadkép, Brechté 
vagy inkább Lorcáé; alig néhány tárgy bontja .meg a felszin sima-
ságát, egy-két jelzés hasít tudatunk mélyéig, mintegy mag"ara vál-
lalva az eszmei közlés funkcióját is: a vadkörtefa, a természet 
egyetlen élő  dísze, az egyedüli biztos pont ezen az iszonyú pusztán, 
ez igazítja majd el a férje keresésére induló f uhásznét hosszú bo-
lyongásában. Az a dia.lógus, amely a fenti képet bevezeti Móricznál, 
már a konfliktust is sejteti: 

261 
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„A kis kutya, a puli, fülelt, szimatolt s a követ ez ő  percben 
vicsorítva kezdett ugatni. 

— Mija? —szólt rá a juhász. 
A kutya csak araég jobban ugatott. 
— Varos fé1бk? — kérdezte ra juhász. 
A kutya egy pillantásúg hallgatott. 

— Pusztabéli? 
A kutya ugatni kezdett. 
— Akkor mi bajod? 
A juhász végi;gheveredett a subájan, a szamár arnyékában és 

többet nem törődött az еgésszel." 
A novella nyitása világít legmélyebbre a két írói szemlélet 

különbségeibe: Móra epikusan terjeng ő , festegető , leíró modorú el-
beszélő ; topográfi гailag és idöbelileg rendkívül pedáns; a hitelesség 
látszatát a szerepl ők nevével is alátámasztó előadása sеnш  i kétséget 
sem hagy .a történtek tárgyi igazsága, hitelessége és valósága fel ő l. 
Minden mondata iaz objektív beszámolóé, aki a tapasztalást, a való-
ság közvetlen érzékelését és érzékeltetését fontosabbnak tartja, mint 
a művészi igazságot, ami bel őle adódhat: 

„Manap is mutagatják még azt a helyet a horgasi ürüjáráson, 
ahol az időses juhász, Bóczán Simon agyonütötte Mez ő  Jóskát, akit 
a kötözködni való bónaóráj;a idehozott azon a szerencsétlen napon 
a martonosi székekrül. Futóárakkal hányták körül a bojtárok a kis-
ajtó,mekkarasá.gu tetthelyet; аzáta aztán gyöpit, árkát ben őtte a 
vérenhizott kutyatejf ű . A kóbor ebállat még most is körül-körül-
szimatolj a, pedig idestúl három esztendeje már az esetnek. 

Ilyen tájt történt, öreg ősz idején, szombat délutánján. Akkor 
is ilyetén engedelmes idők jártak Katalin táján, s másodfüvön, új 
búzán tejelt is még a fiatalja birge. Sós ilyenkor már egy kicsit a 
fejedék, de zsíros, turónak való." 

Móra láthatóan csak krón!ikás akar maradni: tanúkra, rszirnhelyre, 
időpontra, konkrét bizonyságokra hivatkozik, mindvégig fenntartva 
a történet feljegyzőjének szenvtelen álláspontját. Móricz viszont hi- 
vatkozások és bevezető  formulak nélkül exponál: latszik, hogy a fa- 
bula másféle, magasabbrendű  múvészi szándéknak van alarendelve, 
s számára közömbös, hogy mindez valóban megtörtént-e. S éppen 
ez a tényszerűség az, aminek következtében Móra novellája a tudó- 
sítás іѕzіntj ёге  csökken, s innen marad a művészi ábrázolás határán. 

Móricz drámаiгan, dгialágussá bontott „magánbeszéddel" indítja 
a történetet. Leírasa úgyszólván nincs, a cselekmény az id őtlen je- 
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lenben játszódik , névtelenül és a helyrajzi hitelesség hangsúlyozása 
nélkül . (Csak az elbeszélés másodlk felében utal mintegy mellékesen 
a csobori pusztára, a Bodri juhász nevére, meg Szegedre .) Ezek a 
fázis- és ritmuseltérések , az elm ,ondás formájában jelentkez ő  diffe-
renciák a lírдkus-epikai és a drámai ábrázolás különbségei s egyben 
a magyar novella dráma felé fejl ődő  farmájának jelei. A súlypont 
Móricznál a dekoratív környezetrajzról , a színező  elemekről, a külső  
objektív világról a bels őre helyeződik át, a festés és leírás funkcióját 
a (képzelt) párbeszéd veszi át, míg a tárgyi világ rajzának elhagyásá-
val keletkezett légüres teret az olvasó fantáziája tölti ki. 

Mindez a „jövevények " külső  habitusanak megalkotására is vo-
natkozik . Móra „verhenyeges" emberének alakja egy részletez ő  le-
írásból bontakozik ki, Móricz inkább „szerző  utasítást " ad hőse 
testi alakjának elképze 'ltetéséhez a „leglázasabb vízió " nyelvén, aho-
gyan Kosztolányi mondja a veres juhász alakjanak megmintázásáról 
a Barbárok kritikájában. 

„Szép szál, széles osontú, inashúsú fiatal ember volt . Mindössze 
a kék szeme volt kivehet ő  benne, meg a verhenyeges haja. Fura ez 
juhászembernél nagyon. Annál derekabbak azok a forradások a hom-
lokán, azok a foltozatlan foltok bodor haja közt. Az igen, az juhász-
embert illet. Azt a félholdvilágot a vakszemén, azt méig suttyókorá-
ban kapta; tarkójának azt a bakarasztos kopaszságát feleséges életé-
ben. Amazt kampóval ütötték , emezt kaszaorommal has јtották. A 
többi meg, — a többinek is van históriája. Mert híres vereked ő  
volt, mióta botbíró, mindég". (Móra). 

„Aki megszólalt, nagy veres ember volt . Szeplős, nagy kemény 
ember. Kékszemű  és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, 
nem igen látszott, mert a .kalap egész a szemöldökére volt akasztva." 
(Móricz). 

Mozdulatuk (vagy inkább híres mozdulatlanságuk ) is közös; az 
első , szinte szátlan konfliktus már megtörtént , inast már gyanakvó 
váraknzás feszül közöttük , de a józan meggondolás még fékezi a 
botért nyúló kéz mozdulatát : „Mező  Jéska meg se mozdult. Úgy 
maradt, a botj "ara támaszkodva ", akárcsak Móricz juhászgyereke: 
csak állott a görbe kampójára támaszkodva és szótlanul nézte a 
vendégeket." 

Feltűnő  a szituáció hasonlósága a vendég (ek) fogadásanál is: a 
juhászok közt mindkét történetben már régebbi kelet ű  az ellentét, 
de (illemtudásból , taktikából?) nem hánytorgatjak fel rögtön sérel-
meiket, a vendéglátás kötelez: 
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„A gazda pedig megszerezte az ülés-kínálást új szóval: 
— No, csak ülj le no, ha sietsz. Nem rínak utánad itthon... 

Azontúl mi szél hozott? 
Úgy értette, hogy se kisebb, se nagyobb, hogy medd ő  asszony 

a Mező  .felesége. De a fiatal ember másképp magyarázta. Lángot 
is vetett másképp is vereses képe mindjárt, — de csak lenyelte 
első  indulatját. S hogy még jobban lecsiggadjon, görbén akart a 
kérdésre is felelni, a bajával is várni." (Móra) 

„Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte 
a megbecsülést, mert rosszakarója volt. Hallotta multkor is a csár-
dában, hogy azt mondta, hogy az ő  nyája a puszta betyárja. Mér 
mond ilyet. Mikor neki módja van, hagy arra legeltessen, ahova csak 
szegődése engedi? 

De hát nem mutatja meg az ember mindfát, hogy mit érez é 
mit gondol. Kezet fogott velük és azt mondta: 

— Szállj le tésis." (Móricz) 
A tovabb retardáló elem, a gazdajuhász gyanakvó kivárása is 

azonos magatartásból fakad a ndkét novellában: 
„Azonközben varrogatta a nyerget tovább, csakúgy félszemmel 

vigyázott emberére." (Móra) 
„A gazdajuihász meg se moccant, lesett, mint a komondor, de 

résen volt." (Móricz) 
A Párbaj áldozatának pillanat alatt bekövetkez ő  szótlan végzetét 

a Biarbarok szinte megismétli: 
„Vagy kettőt tántorodott a veres juhász hátra, azután jobbra, 

akkor fölbukott. Egy jajszó nélkül." (Móra) 
„Nem szólhatott többet, a két vadember ráhajtott és egy perc 

alatt agyonra verték." (Móricz) 
Noha .a motívum itt is hasonló, a kutyáknak a gyilkosságra való 

reagálását Móra mégis romantikus álláképpel mutatja be, míg Mó-
ricz — koncepciózusan, a tónusmélyítés szándékaval — a kutyákat 
is részesévé teszi az eseményeknek: 

„A kutyák pedig összeálltak a cserény szélfogó felvégín, onnan 
vonították az aluvóra hajló pu ztába: meghalt valaki ..." (Móra) 

„A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most 
jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kett őnek s tarko!. 
kapta egymást és hempergett. Vérben és nyíva, ordítva. 

A puli meg ráugrotta veres juhászra s a lábába harapott. Az•
a botjával verte s rúgta, míg agyon nem csaphatta. 
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A négy komondort látni se lehetett a sötétben. Azok kikészí-
tették egymást." (Móricz) 

A két elbeszélés mélyrétegeiben már sokkal jelent ősebbek az 
eltérések. A Párbaj gyilkosságanak hátterében szdkványos szerelmi 
história áll: Bóczán Simon elszereti a veres juhász feleségét, össze-
ütközésüknek tehát valóságos, reális, emberi oka van, ami indo-
kalttá teszi az indulatok kirobbanását — a szégyent csak vér mos-
hatja le. Bóczán. Simoné. Érthet ő , nnajdnem elfogadható, menthet ő , 
megbocsátható ik ez, nemcsak lélektanilag, de értelmileg, logikailag 
is igazolást nyerhet, s támasztékot találhat az irodalomban is, Ho-
mérosztól kezdve máig. Móra igy egy szerelmi szabvány-történet 
következményeit mondja el, amelynek іѕzеntішеnt Іiѕъa hajló epiló-
gusát a novella гΡáradéka foglalja magába: 

„A bajtárak oszt, mondom, utóbb körülhanesikоlták azt a kis- 
ajtó mekkoraságú gyöpöt. Árkát mezejét ben őtte a vérenhízott ku-
tyatejfü. Hanem a kóbor ebállat még most is körül-körül szimatolja." 

A Móricznál oly gyakran hangoztatott balladás hangulat Mórá-
nál is megvan: olyan ez a befejezés, nnint egy balladai versszak-
ismétlés. Móra mégis egyedül a történet puszta elmondására vállal-
kozik s ezen túl semmi egyébre; írói ambíciója, látóköre, m űvészi 
ihlел  ettsége nem képes feleanelkedni a szimbolikus látásanód szint-
jére, megelégѕzik a paétikusnak tartott elemz ő-lélektani ábrázolás 
eszközeivel s az érzelmi mativálással. A Barbárokban azonban szó 
sincs ilyen „emberi" indítékokról vagy , ;normális" emberi uszonyok-
ról, sőt egyaltalán érzelmi affektusakról, emberileg felfogható vagy 
magyarázható indulatkitörésekr ől sem beszélhetünk. A döbbenetes 
éppen az, hogy a gyil'kosság nem vezethet ő  le semmiféle emberi 
viszonyításból, ellentétb ől, haragból, felindulásból vagy féltékeny-
ségből. Móricz juhászára látszólag hirtelen, szinte motiválás nélkül 
támad rá görcsös, atavisztikus, értelmetlen, darabos, brutális ösz-
töne, okát maga sem adja, legfeljebb ürügyet keres hozzá. S az 
ürügy, a rézzel kivert hmtvány csat, a lélek barbárságának ijeszt ő  
példázata. Pallérozatlan, együgy ű  lelkének értékrendjében a réz-
csat, az ember, a birka, a szamár nyilyan teljesen azonos értékfo-
galmak. Egyenlege aktíváján a csat, háromszáz birka meg két sza-
már. A passzívák: két ember — az apa és fia. Meg három kutya. 
Csak a darabérték számít ebben a barbár számvitelben. Pontosan az 
ellenképe ez a Bóczán Simon és a Mez ő  Jóska mindvégig erkölcsi 
szférában moagó érzelmes-romantikus párbajának. Emitt a hideg 
kalkulációé a szó: a jövevényekben semmi marális nyugtalanság 
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sem bujkál: tudatosan, elképeszt ő  hidegvérrel, kiszámítоttan, mód-
szeresen, átgondoltan végzik dolgukat. A gyilkos!ság nyers tárgyila-
gasságú • Жnondása  is  a pusztai vaddá züllött ember riasztó psziho- 
lógїiai képletét sugalmazza. A táviratszöveg hideg, impasszib2lis stí-
lusa ez, rövidre fogott, racionális, a tények közlésére szorítkozik 
csupán: a gazdát agyonverik a jövevények, aztán a gyereket is. 
Ijesztő  nyugalomаnal elföldelik őket, szalon.nát sütnek a sírjukon, 
s elhajtják a birkát. Mintegy csak azért, hogy ne maradjon gazdát-
lanul. 

Ami a Barbárokban ezután következik, az a mese szempont ј  fi-
ból már nem vethet ő  egybe a Párbajjal. A hősök megformálása is 
mos-más irányba halad. Bóczán Simon, a pusztai betyár гo¢nantлka 
elkésett képv'isel őjeként, egy valóságas szerelmi h ős pózában áll 
előttünk, ,s így is tűnik el szemünk elől: a szerelem jogáért küzdött 
meg ellenfelével, ő  küzdelem fizikai és erkölcsi győztese; önérzetes, 
magabiztos szavával, amellyel Mez ő  Jóskát visszautasítja („Hát osz-
tón mióta vagyok én teneked számadó cseléded?") majdnem el-
nyeri rokonszenvünket. A Barb"arák veres juhásza egészen más. 
Benne nincs semmi ,melegség, önérzet, rokonszenves ki llás. Komor, 
fenyegető , rideg és riasztó. Jókai, Bársony, Gárdonyi s .persze Móra 
István romantikus parasztjánák tagadása. Európából, civilizációból, 
kultúrából kihullott ember. Barbár. 

Másrészt azonban, ha a Párbaj fogalomkincsét vesszük szem-
ügyre, ismét azt tapasztalhatjuk, hagy annak is nyomai vannak 
Móricz prózájában. A Párbajban pl. — minden perspektíva nélkül 
— mindj "art a novella elején felt űnik egy népies-archaikus szó, a 
napáldozat: „Csakugyan, napáldozat felül erre tart egy szamaras 
ember". Semmi szerepe vagy jelképi jelentése sincs, egyszer ű  irány-
jelölő  szó ez. Móricz teremt ő  .képzelete azonban felkapja az elejtett 
fogalmat, s •a Barbárak egyik kulcs-szavává teszi: Bodri juhász 
„napnyugatra", „napnyugtára" megy a nagy veres juhászgazda fel-
világ.osítása szerint, az asszonya is „napszállat" felé indul utána. A 
vizsgálóbiztos előttai jelenetben pedig valós"aggal eljátszik Móricz a 
szóval, .megnöveli teherbírását, kiszélesíti távlatait, bevilágít vele a 
történet mélyére, visszhangoztatja: 

„Vót nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a tör-
vénnyel, egy időre elmegy napszállatra. 

— Szállatra, vagy nyugovásra? 
— Nyugovásra, gondolom. 
— Én is úgy gondolom. Hát azt is kend nyugtatta el." 
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A bizonyára még sokáig folytatható egyezte фések és motívum-
haѕonlítgatások után szükségszer űen jutunk el ahhoz a kérdéshez, 
hogy mi tehát a Barbárak egyéni, Móricz Zsigmond-i élményrétege, 
s hogyan épülhet bele egy mindenképpen személyes m űvészi kény-
szerból eredő  alkotásba —Móricz művészi іаІКі t ѕгбІ  vallott né-
zeteivel ellentétben — ennyi nem autent kus anyag? Vargha Kálman 
Móricz ars poeticájának dokumentumait s az írói alkotásra vonat-
kozó elvi megnyilatkozás іait összegyűjtve egy esztétikai rendszert 
vél kiolvasni, melynek lényegét és legfontosabb tanulságait magával 
az íróval mondatja ki: 

„Minden írásom, minden könyvem keresés néikül, szabadon, 
magától zuhant ki valamii belső  nyomás, természeti törvény követ-
kezűében." 

„Írók nem követhetik egymást, mert az író csak akkor lesz 
íróvá, ha megtalálja a kivételesen és ikizárólagosan egyéni útját". 

„Az irodalomra ott kezdődik, amikor .az í гб  elvágja ma-gát a világ-
tól, s teljesen elzárt énjében megtalálja a .küls ő  világegyetemet min-
denestől, összes csillagrendszerével s a kétirányú végtelennek minden 
titkával s tökéletességével. Az irodalom az egyéniségnél kezd ődik."' 

Hogyan egyeztethetők össze most már a fenti nyilatkozatok 
azzal a filalógiailag erősen valószínűsíthető  ténnyel, hogy a Barbá-
rok anyagi elemeinek jó része, s őt a novella faktúrája is minden 
bizonnyal a Párbajra támaszkodik? 

Úgy, hogy a Barbárok művészi ihletét és ősélményét nem azo-
nosíthatjuk a Prrbaj ún. párhuzamos helyeivel, mert ezekben Móricz 
legfeljebb csak építőelemeket találhatott egy minden ízében indi-
viduális látású, önálló műalkotás architektonikajához. A barbárok 
művészi lényege semmiképp sem azonosítható azzal, ami benne 
anyagi elem, a táj, a puszta vagy akár az ember vonásaiban adut} 
világ képe, tehát a materiális valósag, hanem egyedül azzal, ami a 
novellában Móricz etikai nyugtalanságaként, személyes erkölcsi és 
gondolati drámájaként van jelen. Ez az elbeszélés esztétikai mélyré-
tege, amihez a faktúrának, a környez^trajznak vagy a Párbaj mese-
elemeinek, a kölcsönzéseknek csak nagyon távolról, de egyáltalán 
nem meghatarozóan lehet közük. A Párbaj és a Barbárok tehát az 
anyag és az alkotásaltalános viszonyának és e viszony nagyszer ű  
dialektikájának példázata. 
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268 Szeli István: 

Megjegyzés: 

Cikkem megírása után került a kezembe Péter László kžt űnő  
tanulmánya, amelyben a Barbárok motívumának körforgását mu-
tatja be a népköltészetben az irodalomban és a filmm űvészetben. 
(Péter László: A folkloržzmus kérdéséhez. Egy motívum körforgása 
a népköltészetben, az irodalomban és a filmm űvészetben. Etnogra-
phža, 1968, LXXIX. évfolyam, 2. szám, 163-169. 1.) A szerz ő  gondo-
latébresztő  dolgozata utal ugyan arra, hogy »a „veres juhász" alak-
jában Móra István elbeszélésének egyik f őszereplője él tovább«, s 
hivatkozik az egybevetett két novella h őseinek szerepcseréjére is, 
ami bizonyára Móricz m űvészi elképzelésežnek az eredménye. A kér-
dést mégis inkább a folklór irányából teszi fel, s nem keres választ 
az anyag és az alkotás viszonyának elméleti problémájára a két el-
beszélés szövegbeli megfeleléseinek illetve a két írói alkat párhuza-
mažnak vagy eltéréseinek tudatosításával. Felfogásom szerint ezek a 
szöveg-érintkezések pedig arra engednek következtetni, hogy Móržcz 
modellje nem a folklórban szereplő  történet, hanem Móra novellája. 
Így a két tanulmány — gondolati találkozásažk ellenére is —eltér ő  
eredménnyel jár. 

1  Czine Mihály: Móricz Zsigmond íLtja a forradalmakig. Bp., 1960 

218. 1. 

2  Vargha Kálmán: Móricz Z.zigmond és az irodalom. Bp., 1962. 

310. 1. 
3 

125. S. 
лΡ Kosztolányi D•ezs ő : Barbárak. Nyugtat, 1932. máreius 1. 
s Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig.  Bp.,  1959. 

300-301. 1. 

e ,,:martonosi ,székek": Martanostól .nyugatra es ő  határrész; szikes 

' Vargha Kálmáni: i. m. 353., 359. és 366. 1. 

Köveskúti Jenő : Móra Istváni. Magyar Gsalád, 1925. VII. 1. 123- 

12  



SZAKDOLGOZATOK 





Az Íljvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar 	271 

Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

ERDÉLYILÁSZLÓ 

A MÉZESKALÁCSOSOK ÉS GYERTYAÖNTŐK 
SZÓKINCSE 

Abdole gyertya 	— Színes vékony gyertyából fonott díszgyer- 
tya. 

afengálni 	 — Nyújtani a tésztát. Az öregebb mesterek szí- 
vesebben az afengálni szót használják, a 
fiatalabbak pedig inkább a magyar kifeje-
zést. Talán a német auf prefiksb ől és az 
ingem n szu'kíteni, vékonyítani szóból ered. 
Itt felvetődik a probléma, hogyan vált az 
engem n szó második e-je á-vá. Hiszen hang-
rendi törvényünk szerint meg kellett volna 
maradnia e-nek. Talán ez az a hang a példa 
szó mintájára keletkezett hanghelyettesítés-
sel, de a két hang helypete nem azonos, 
ezért én magam is csak találgatásnak tar-
tom ezt a magyarázatat. 

ajz 	 — Véleményem szerint a né іrnet das Eis jeg 
j:elentesű  szóból szarmaz:ik. Tojáshab, fehér 
és mеgkeményedik, jégre emlékeztet, ezért 
nevezik ajznak. „Verjél habot ajznak, de 
gyorsan, mert már kevés van" (Fodor 
László). 

ajzolni 	 Mézeskalácsot fehér habbal díszíteni. 
akasztó  A ring oldalán vagy karján bevert kampós 

szög, ,amire gyertyaöntéskor vagy mártáskor 
a belet akasztják. 

anilin festék 	 Szerves іanуagъбІ  készült festék. 
apsnit 	 Apznit tészta. Kiszúrás után az asztalon ma- 

rad a hulladék, ez az apsnit. Az Absohnitte 
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német szóból ered csakhogy a magyar mes-
terek ezt a b-t p-nek ejtik. Pl. „Mikor a 
tésztát kiszúrtam és beteszem a rernibe az 
apsnitet összeszedem és újra brekkölöm. Az-
tán pedig úgy dolgozom föl mint a többi 
tésztát." (Fodor László). 

autó 	 — Mézeskalacsból készült kicifrázott kalács. 
auszkusz 	 — A gyertyának második öntését az utóöntését 

nevezik így. Talán is német aus kész jelen-
tésű  szóból származik az első  rész, a második 
részre nem találtam magyarázatot. 

avstekkelni Kibökni kiszúrni a 'tésztát. Mind .a három 
kifejezés használatos, de az avstekkelni alak 
a ritkább. Janovics még mind a hármat hasz-
nálja, Fodor csak a kiszúrni alakot. Ausste-
chen német szóból ered, melynek jelentése 
kiszúrni. Mint sok más német eredet ű  szónk 
ez is az 1 magyar igeképz ővel kapcsolódik 
a magyar szavakhoz. 

avzeccelni 	— A lemezre vagy tepsire felrakni a nyers 
tésztát, aufsetzen felrakni jehentés ű  szábol 
ered. Ez is 1 magyar ígeképz ővel vált hasz-
nálhatóvá a magyar nyelvben. 

baba 	 — Cukros 'tésztából .készített habbal és baba- 
fejjel díszített kalács. 

bak 	 — A mézeskalácsosok lisztesládájának a Zaba. 
A 'kőművesek bakjához hasonló, csak egé-
szen kicsi. A hím, kan szóból keletkezett 
jelentésátvitellel. Eredetét tekintve német 
jövevényszó .a bock szóból, bok, majd az o 
hang nyiltabbá válásával bak. Szótárban elő-
ször Szenci Molnárnál fordul el ő, de már 
a Bécsi Codexben is megtalálható, pl. „a 
bak val uala igen fenes zarvat". 

belekeverni  — Belekeverni a szalagárét, a cimetet, szegf ű-
szeget vagy gyömbért. 

bél 	 — Gyertyabél, pamutból fonott vagy sz őtt száll. 
Ősmagyar szóból a bél vagy belsőrészből 
keletkezett jelentésátvitellel. Jelentése tehát 
bővült. 
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baltű 	 Nagyobb fülű  tű , amelybe gyertyabelet fűz- 
nek. Segítségével húzzák át a gyertyabelet 
a kis lyukakon. Pl. cuhpang villájába. Osz-
szetet szó, a bél elő  és a tű  utótagból. 

bicikli 

	

	 Mézeskalács tésztából kerékpár alakú kalács, 
fehér és sárga, rózsaszín habbal díszítik. 

bagrács  Vasból készült edény, nyolc-tíz liter űrtar-
talommal, amiben a mézeskalácsosok a cuk-
rot vagy mézet főzik fel. 

bögre 	 Félliteres, zománcozott fem'edény. Benne ke- 
verik és tartják a színes habot és festéket. 

breht  Törő, német eredetű  szó. A brechand alak-
bál indulhatott, s a második szótag e hang-
ja hangsúlytalan, ezért csak igen gyengén 
hallatszik, vele együtt az a hang is elné-
mult. A német eh-t a magyar h-nak vagy 
k-nak ejti, ezért találtam én breht és brekk 
alakot is. Aszó végén lev ő  d már .a német-
ben is t-nek hangzik. 

brehtelni 	 A törő  breht szóból ered ehhez az alakhoz 
járul a magyar 1 igeképz ő , jelentése tehát 
törni. 

brehtelő 	 Törő  a brehtelni ige melléknévi igenevéb ő l 
főnevesült. Ugyanaz, mint a breht. 

brehtfa 	 — Birtokos jelzős összetett szó, az el őtag a 
breht (törő) az utótag a fa. Jelentése a tör ő  
karja. 

brehttábla 	 Birtokos jelzős összetett szó. Breht az el őtag 
(törő) az utótag tábla. Jelentése a tésztatör ő
apja. 

brilliáns rózsaszín 	í бzsaszínű  anilin festék, nem mérgez ő , ezért 
a mézeskalácsosok a hab festésére használ-
j ák. 

bunkósbot 	 A mézeskalácsosok a mézet nyomkodják ki 
vele. 

burgonyaliszt 	Nagyon finomra őrölt burgonyakeményít ő , 
vagy kartofémel. 

celofan papír 	A mézeskalácsosak a mézeskalácstó díszí- 
tésére használják. Leginkább piros szín ű t. 

citi ng 	 Acéllemez, a mézeskalácsosok és gyertya- 
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öntők az asztalra ragadt tésztát vagy para-
fint kaparják föl vele. Zieht + ling német 
szavakból származik. Szószerinti jelentése 
húzó. 

citrongelb 	— Citromsárga anilin festék, nem mérgez ő , 
ezért, a hab anegfestésére használják a mé-
zeskalacsosok. 

cuhpang 	 — Húzópad a gyertyaönt ők vékony gyertyát 
húznak ki vele. 

cukor 	 — Közönséges krvstálycukor. Német jövevény- 
szó. A XVI—XVII. században vettük át. 

cukor-szirup  — Cukargyárak mellékterméke. Olyan cukor, 
amelyik nem kristályosodott ki. Folyékany 
alakban kerül forgalomliba. 

culédig 	 — Olyan kalácstészta, amelyikben nagyon ke- 
vés a cukor, gyengén főzték föl. A német 
nyelvből vettük 't, a ou ёs a Lédig össze-
tétele, Szószerinti fordítása: túl üres, mert 
nincs benne elég cukor. 

evikkelni 	 Kicsípni a lágy gyertyából, hogy díszesebb 
legyen. 

cvikk ~elő 	 Csípő  szerű  szerszám, a gyertyaöntők hasz- 
nálják, a gyertya csipkézéséme. 

cvikkelt gyertya 	Csípővel kicsipkézett díszgyertya. 
csésze  Porcelánból készül, a mézeskalácsosok ben-

ne keverik a színes habot. Óeseh eredet ű  
szó. 

csurgatni 	 —Mézet csurgatni. 
deszka 	 — A mézeskalácsosok kisütés után erre a gyalult 

deszkára rakják a kalácsot. Már Calepin.us-
nál 1592љen, de az Érsekujvári Codexben 
1526-1527-ben szerepel. 

dob 	 — Deszkából készült henger, vékony gyertyák 
húzására használatos. 

Elfer 	 — Liszt és víz keveréke, .a nagyom cukuros 
vagy nagyon mézes tészta k7egyensúlyozá-
sára használják, der Helfer ѕеgіtб  jelentésű  
német szó átvétele. Aszó elején a h nem 
hallatszik, bár egy-egy mester kelfernek is 
mondja, pl. „Mindjárt csinálak egy kis hel- 
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fert, mert nagyon sper a tészta". (Fodor 
László). 

érik 	 —Érik a teszta, erjed. 
előöntés 	 — A gyertyát fél vastagságig egyik végér ől, a 

másik felét másik végér ől öntik. Fordításig 
előöntésről beszélünk. Forgusznak is neve-
zik. 

febfőzni 	 — Cukrot vagy mézet kevés vízzel majdnem a 
forráspontig f őzni. „Mindjárt felfőzöm a 
cukrot, ha van ideje és kíváncsi rá, várja 
meg és nézze meg". (Fodor László). 

felolvasztani 

	

	— Paraffint és stearint, viaszt vagy faggyút 
gyertyaöntés előtt felolvasztani. 

felrakni a tésztát 	— A tésztát sütés el ő tt felrakják a tepsire, sü- 
tés után pedig a deszkára a kalácsot. Avzac-
celni v.ö. 

Fiáker-gyertya 	— Rövid, vastag gyertya, fiákerok világítására 
használták. 

fliszpapír 	 — Selyem-papír, mézeskalácsok csomagolására 
használják. Das f lies papir német szóból 
származik, szószerinti fordítása itatós papír. 
Valóban jól issza a nedvességet, de inkább 
törékeny áru csomagolására szolgál. 

forgatni a tésztát 	— A tészta-törő  alatt forgatni kell a tésztát, 
hogy egyenletesen munkáljuk meg. 

forgusz 	 — Előöntés v.ö. 
frém 	 — Fából készült hegyes kúp. A gyertya talpá- 

ba lyukat fúrunk vele, hogy egyszer űbb le-
gyen a gyertyát feltűzni a gyertyatartó 
szegére. 

garb 	 —Polcszerű  szerkezet, csak ,nincs rajta a desz- 
ka, a deszka külön jár hozzá. Nevezik pólc-
nak, stelázsinak is, attól fwgg, melyikhez 
hasonlít jobban. Pl. „Tedd fel azt a két desz-
kát a garbra". (Fodor László). 

gitter 	 — Vasból, drótból 'készült háló, amelyre a cuk- 
ro,svízben mártott apró kalácsot rakják szá-
rítás végett. Pl. „Dobd már ki a gitterre az 
olvasásze,meket, mert majd eláznak". (Fo-
dor László). 
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Fényes színes papír mézeskalácsok díszíté-
sére szolgál. Pl. „Én majd szabom a glanc-
papírt a papucsokra, te pedig ragaszgasd 
föl." 

— Viaszból, faggyúból, paraffinból és sztearin-
ból készült világítóeszköz. Bolgár—török 
jövevényszó, még a honfogialás el őtt meg-
honosodott. Mai jelentésében 1520-ban egy 
oklevelünkben találjuk. 

— V.ö. bél. 
— A gyertya-készítés egyik eljárása. Hosszú 

gyertyabelet olvasztot paraffinon húzzák 
keresztül, és vékony gyertyákat kapnak. 

— A gyertya készítésének egyik módja. A 
ringre akasztott gyertyabeleket beleengedik 
az olvasztott paraffinba. Ez a gyertyamártás. 
Gyertyakészítes egy módja. Kis edényb ől a 
paraffint a gyertyabélre öntik, ezt ismételik 
meg, míg kész nem lesz a gyertya. 
Üvegvagó. Hegye karborundum, de mert va-
lamikor erre a célra gyémánt-darabkát hasz-
ná1t k, ma is így nevezik az üvegvágót. 
Mézeskalács tésztából készült pogácsák, ;ame-
lyeket cérnára f űznek, mint a gyöngyöt. 
V.ö. elfer. 
Cukros vízben főzött burgonyaliszttel való 
festés. 

- Anilin festék mézeskalács festésre szolgál. 
— Gyertyahúzás közben a bélre paraffin tapad, 

megvastagszik, ezért mondják, hogy hizlal- 
j ák. 

— A gyertyabél végéhe hurkot készítenek, és 
úgy akasztják a ringre. 

— V.ö. cuhpang. 
— V.ö. gyertyahúzás. 
— Mézeskalacs tésztából .készített kalács, fehér 

és színes habbal, valamint képpel díszítik. 
Kalaphoz hasonló atakú pléhedény, .amelyen 
a gyertya alapanyaga dlvad. Kárment őnek 
is nevezik. 

glancpapír 

gyertya 

gyertyabél 
gyertyahúzás 

gyertyamártás 

gyertyaöntés 

gyémánt 

gyöngy 

helfer 
hideg übercigerezés 

himenblau 
hizlalni a belet 

hurok 

húzópad 
húzottgyertya 
huszár 

kalap 
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kandírozás 	 Apró méze~kalacsok vékony cukorréteggel 
való bevonása. 

kármentő 	— V.ö. kalap. 
karosszív 	 Nagyméretű  mézeskalácsszív, melynek felül 

fogója van tésztából. Rózsaval, levéllel, tü-
körrel, színész-fényképpel díszítik. 

kartofémel 

	

	 Burgonyaliszt, német szóból ered die Kar- 
toffel + das Mehl — burgonya-liszt. 

kemence  —Téglából épített szögletes kemence. A t űz-
hely fölött alacsony, de széles süt ője van, 
csak mézeskalácsosok használnak ilyent. 

kibökni 	 —Tésztaszaggatóval kiszúrni a tésztát. 
kifújni a szalagárét — A mézes tészta a meleg hatására kifújja 

magából a gázokat. 
kifut a cukor 	A cukor főzés közben hirtelen forr, kifut. 
kiveri a bábot  — Régen faformába tömködték a kemény mé-

zestésztát, majd a megformált tésztát kiver-
ték. 

kiverőfa 	 Körtefából készült hamorú babaalak. Mézes- 
kalács bábuk megformálására szolgál. 

kiszúrni 	 — V.ö. kibökni. 
mártóring 	 — Gyertyamártáskor használatos ring, .amelyi- 

ket le lehet engedni a paraffinnal megtöltött 
kád ,nyílásáig. 

meleg 	 Cukros vízzel és anilin festékkel való festés. 
übercigerezés 	Meleg állapotban használják a folyadékot. 

Uberzichen bevonni jelentés ű  német szóból 
ered. Pl. „Ma délutan übercigerezek, ha lesz 
ideje, gyűjjön el és nézze meg, hogy csi-
nálom". (Fodor L.). 

mézesbábos 	—Mézeskalácsot készít ő  mester. 
megbarnult 	— A kalács megbarnul, ha nem veszik ki id ő- 

ben a sütőbő l. 
meghajtás 	 A mézeskalácsasok szalagárét, nátriumhidri- 

.karbonátot tesznek a tesztába, hogy meg-
hajtsa, vagyis felfújja. 

megfagyni 	— Az olvasztott paraffin h űlés után megfagy. 
mézescsók 	— Méz stésztából készített apró kalács, vékony 

cukorréteggel díszítik. 
milikergyertya 	— Fehérített gyertya, összetett szó. Az el ő ta 
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a német Mulch szóból ered, a massalhangzó 
torlódást egy i bontóhang szi ntette meg. 
A ch k--nak .hangzik. 

rnundszenti 	 Vékony, rövid színes gyertya. Halottak nap- 
gyertya 	 jón a katolukusok a temetőbenegetik, innen 

kapta nevét is. 
módii 	 Forma vagy szaggató. A német Model szó- 

ból ered, jelentése minta. A második szótag 
e hangja, hangsúlytalan, nem hallatszik, 
majd hanghelyettesítéssel H zátagot kap. 
Pl. „Eszti, vedd elő  a mádlis dobozt és add 
ide az autó módiit." (Fodor László) 

muffgyertya 	 Muff alakú gyertya. 
lehúzni 	 — Gyertyaöntés után a fölösleges paraffint le- 

húzzák a gyertyáról. 
lehúzó 	 Asztalra szerelhet ő  vasszerkezet, ,amelyik a 

fölösleges paraffin lehúzására szolgál. 
lédug tészta  Kevés benne a cukor vagy a méz, és gyen-

gén főzték fel. A német lédig üres jelentés ű  
szóból ered. 

lemez 	 — A mézeskalácsasak tepsijének nincsenek fel- 
hajlított oldalai, esetleg csak kettő  van fel-
hajlítva. Nevezik még pléhnek is. 

lengolni 	 Két henger ,között is rnézeskalacs-tésztát át- 
nyomni. Valöszínűleg a lángern német szó-
ból ered, aminek j elentése hosszabbítanu, 
vékonyítani. 

lengoló 	 Két henger, amelyen a mézeskalacs-tésztát 
nyújtják, hasszabbítják. 

levelezni 	 Zöld habbal mézeskalácsra leveleket rajzol- 
ni. 

lusztesláda 	 Hosszú, de alacsony láda. Bele szitálják a 
lisztet. A pékek lisztesládájára emlékeztet. 
Összetett szó. Az utótagja „Lá.da" német ere-
detű  régi jövevényszavunk. Már Calepinus 
szótárában is szerepel. Korábban a Margit 
legendában találjuk. „Neky ada az ev lá-
dáyának kuchot". Alakja ugyanolyan hang-
helyettesítésen esett át, mint a „példa" sza-
vunk. 
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lusztergyertya 	— Rövid gyertyák, régen luszterokban égették. 
Összetett szó der Luster német szóból ered. 

übercigerezés 	— V.ö. meleg übercigerezés. 
olvasó 	 — V.ö. gyöngy. 
olvasót fűzni 	— V.ö. fűzni. 
öntő  ring 	 — Ring, .amelyre gyertyabeleket •aikasztanak 

gyertyaöntéskor. Der Ring = gyűrű  j elen-
tésű  német szóból ered. 

orangelb 	 — Narancssárga színű , szerves festék a mézies- 
kalácsasak a hab festésére használják. Német 
szó, még .meg sem indult a meghonosodás 
felé, colég nem ilieszkedett. 

összeesik a tészta 	— Ha a sütő  nem elég meleg, saká sül a kalács, 
korábban illan el a tésztából a szalagaré és 
a té zta nem marad magas, lelapul, össze-
esik. 

partvis 	 —Hosszú szőrű  nyeles kefe, liszt leseprésére 
használják. Összetett szó az el őtag ,magyar 
tárgyragos alak, a port szó nyíltabb válto-
zata és a wisehen német ige az utótag. Az 
utótag jelentése törölni. Szászerinti fordítása 
tehát port töröl, a köznyelvben is elterjedt 
szó. 

paraffinos vödör 	— A kalapból az olvasztott paraffint ezzel a 
vödörrel merítik át a kádba gyertyamártás 
előtt. 

paraffin 	 — Mézeskalácsbál készül a talpa, a fels ő  része 
papucs 

	

	 pedig glancpapír, a kalács- és papírrészt is 
kicifrázzák. 

paraffintábla 	— A paraffin a tábla formájában kerül forga- 
lomba. Egy-egy tábla akkora, mint egy nagy-
formátú könyv. 

pakkpapír 	—Csomagolópapír. A kereskedelem is hasz- 
nálja ezt a kifejezést. 

pemzli 	 — Der Pensel német szóból ered. A masodik 
szótag hangsúlytalan, ezért nem hallatszik 
az s, pedig átvétel után zöngésül, majd a 
néma e hanghelyettesítéssel lá végz ődést 
eredményez. A pemzli jelentése ecset, ami- 
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Erdélyi László: 

       

lyet .a mézeskalácsoso:k festésre vagyis über-
cigerezésre használnak. 

permetezni 	 A kiszaggatott kalács a meleg helyiségben 
gyorsan megszárad, sütés után pedig meg-
repedezik. Hogy ez ne következzen be, a 
tésztát a mézeskalácsosok tiszta vízzel meg-
permetezik. 

permetező 	 Egy légsűrítő  és egy kicsi víztartály .kombi- 
nációja, tészta permetezésre szal.gál. 

piros ramflizás 	Mézeskalacsok piros habbal való díszítése, 
v.ö. ramflizás. 

pirul 	 Ha erős a tűz, vagy .a mézeskalácsos nem 
nézi meg időben a kalácsot az megpirul. 

platni A mézeskalácsosak t űzhelyére platnit tesz-
nek. A platnin nagy lyuk van, hagy egy 
bagrács is ráférhessen. A lyukakna karikák 
járnak, hogy kisebbíteni és nagyobbítani le-
hessen. 

polc 	 V.ö. garb. 
ramflizni 	 Mézeskalács-szív szélét cikk-cakk vonalba 

vonalba 'körülhúzni. Német összetett szóból 
ered. Az előtag der Rahmen a széle, az utó-
tag pedig fliesen, folyni. Szószerint tehát, 
szélén folyni. Valóban ramflizás közben az 
ajz a szív szélén folyik; pl. „Itt van, látja ez 
a ramflizás. Tutii segítségével ajzzal körül-
húzóm ra szívet, hogy szebb legyen." (Jano-
vics István). 

repülő 	 Mézeskalács-tésztából készül, fehér és színes 
habbal díszítik. 

rerni 	 Sütő ; értelеmben köznyelvünkben is hasz- 
nált szó, de még gyakrabban használják a 
mesterség-nyelvek. Noha a nyelvm űvelők 
évtizedek óta harcolnak ellene, mint német 
hatás ellen, mégis szívósan megmarad 
nyelvünk egyes rétegeiben, pl. a mestersé-
gek nyelvében általonosan használt szó, mert 
a sütő  kifejezésünk mást is jelent, nemcsak 
remit.  Sütőnak a pék és mézeskalácsos m ű-
hely helyiségét is szokás nevezni. Mivel a 
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sütő  több értelmű  szó, hogy ne kerüljön 
sor félreértésre, megmaradt a rerni kifeje-
zés is. Die Röhre német szóból ered. A h 
hang a magyar szó és szótag végén néma, 
ezért lett belőle röre, majd ііІІіП tёtіѕ  irányú 
hasonulassal rece. A szóvégi kö гépfel-német 
e hangból pedig hanghelyettesítéssel ni, te-
hát rerni. 

— A német rich, ropogós szóból ered, jelen-
tése is teljesen azonos a német kifejezéssel. 
„Azt az árút, amit messzire szállítunk, ress-
re sütjük, hogy tartósabb legyen." (Jano-
vies István). 

— Ropogósra sütni a mézeskalácsot, vagy cifrá-
zás után sütőben száríta:ni. 

— Der Ring gyűrű  jelentésű  német szóból 
származik. Az .alapjelentése jelentés bóvü-
lésen ment át, mert a gyertyaönt ők ringje 
nem gyűrű, hanem körlap, amire a gyertya-
beleket akasztják gyertyaöntés közben. 
Azt a bélmennyiséget, ami egy ringre fel-
akasztható, egy ring bélnek nevezik. Pl. 
„ Svahhoj négy ring tizennyolcas belet." 
(Janovics). 
Egy-egy ringen negyven-ötven, vagy akár 
százötven .akasztó is lehet, m űhelyenként 
változó .a ring mérőszáma, de a mester tud-
ja az ő  ringjén hány van, ezért az egysze-
rűség kedviért ringszámra számol. 

—  Összetett szó, mind'két tag német eredet ű : 
az előtag Rollen görgetni és a bretle vagy 
deszka. A vastag gyertyát nem puszta te-
nyérrel, hanem rolnbretllel kerekítik, simít-
ják. 

— A vékony gyertyát tenyérrel ide-oda gör-
getik, a vastag gyertyát pedig deszkával, 
hogy sima és kerek legyen. 

— Piros, sárga, rózsaszínű, kék habbal papír-
tölcsér és tutli segítségével a mézeskalács- 
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szívre, bölcsőre, rózsákat nyomunk. Ezek a 
rózsák. 

rózsázni 	 Mézeskalács-szívre bölcsőre rózsát rakni. 
rud 	 A sütőben, a menyezetre vashuzalra ket-két 

rudat akasztanak, erre teszik fel a deszkán 
levő  mézeskalácsot száradni. 

sárga ramflizás 	Sárga habbal való díszítés. V.ö. ramflizás. 
selyempapír 	 V.ö. fliszpapír. 
s~nékeszl 	 —Habverésre szólgáló kis sárgaréz-üst. Der 

Schnechessel német szóbál származik, neve-
zik nnég hab-üstnek is, „Vidd be már azt 
snékeszlt, ne hagyd ott, hogy lepjék a le-
gyek". (Janavics). 

sodorni 	 A gyertyabelet hulladék-béllel szakás hosz- 
szabbítani, a két bél végét összeteszik és a 
tenyerük іkёzёtt összesod Іorják. 

sopf 	 Két liter űrtartalmú pléhedény, az egyik ol- 
dalán csúcs van, hogy vékonyan lehessen 
önteni az olvasztott paraffint. Nyelének vé-
gén vaskampó van, amire akasatják, mikor 
munka közben nincs szükség rá. Schöpfen 
meríteni j elentésű  német szó, szláv közvetí-
téssel jut el. 

spakli 	 Acéllemez, aminek nyele van, a leragadt 
tésztát és paraffint szedik föl vele. Der 
Spachtel német szóból ered. A második szó-
tag e-je hangsúlytalan, ezért néma. Így ke-
letkezett a , spachtl". A hangtorlódásból a 
legkiesebb zöngésségű  t elnémúlt és „spakl" 
majd hanghelyettesítéssel „li" keletkezett a 
spa(kli. 

eper tészta 	 Ebben a tésztában annyi cukor van, hagy 
nem engedi a tészta lyukacskáit nagyra n őni, 
bezárja a fejl ődő  gázokat, ezért nevezik 
spin  tésztának. Szó szerint tehát zárt tésztát 
jelent. 

stelázsi 	 — V.ö. garb. 
stuccolni 	 — Stutzen német igéből származik, a magyar 

„1" igeképzővel kapcsolódik nyelvünkbe. Je- 
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lentése, mint a német nyelvben is metszeni. 
Gyertyaöntés után paraffin-cseppekb ől gyer-
tyacsap keletkezik, ezt szokás a kalap fö-
lött lemetszeni. 

stuccpretl 	— Rövid vékony léc, az egyik oldala nyújtott 
s alakú, a gyertyák tutlízására, hegyezésére 
használják. Német eredetű  szó, az előtag 
stutzen, az utótag pedig bretl szóból. 

svafbretl  —Százhúsz centiméter hosszú léc, egyik végén 
faék van, a lécen pedig különböző  távolsá-
gon rovátkák, amelyek mutatják a külön-
böző  súlyú gyertyáknak, milyen hosszú bél 
kell. Német összetett szóból ered. 

svahkés 	 Nagykés, amivel a felszabott belet elvág- 
ják, vagy amivel a mézeskalács alá vágnak. 

slafvi  —Béldanab, amivel a leszabott belet hosszabbít-
ják. Német eredet ű  szó, schlaff laza jelen-
tésű. Valóban lazán ,kapcsolódik a gyertya-
bélhez. 

szalagáré 	 Natriunnhidrokarbonát NaНСOз, a mézeska- 
lácsok meghajtására szolgál, mondják még 
szalakálénak is. 

szálig főzni 	 Addig főzni a cukrot vagy mézet, míg a 
cukros vagy mézes ujjunkat összetéve szét-
húzáskor vékony szálat mutat. 

szirup 	 A cukorból, mézb ől főzött anyagot szirup- 
nak nevezik. A cukorgyárak melléktermé-
keként is jelentkezik cukorszirup. 

sztaniól-papír  — Nagyon vékonyra hengerelt ónlap vagy alu-
mínium lap. A mézeskalácsosok a szívek és 
a gyertyák díszítésére használják. 

tábla 	 A mézeskalácsosak asztallapját nevezik táb- 
lának. A latin eredetű  tábla szóból jelentés-
átvitellel keletkezett. 

tászlgyertya 	— Diszkosz alakú díszgyertya. 
tejgyertya 	— V.ö. milikkergyertya. 
tészta 	 —Szláv eredet ű  szó, a mézeskalácsosok nyel- 

vében mézestészta. 
tiszta liszt 	 Nullás liszt. 
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tofl;a 	 Vagy mézeskalácsas asztal. Die Tafel terí- 
tett asztal német szából származik . A máso-
dik szótag „e" hangja hangsúlytalan, ezért 
nem hallatszik. Az „a" hang nyíltabbá vá-
lásávіal tofl , majd a szávégi mássalhangzó-
torlódást egy hang enyhíti. Elég ritkán 
használják. 

Trumpli 	 Die Trammel német szából ered, az „e" 
hangsúlytalan és kiesik . Hanghelyettesítéssel 
lesz tromli az o zártabbá válással u-vá vált, 
az egyik m pedig elhasonulással p-vé vált, 
tehát trumpli — jelentése dob, úgy is hasz-
nálják. 

tufni 	 Das Tüffelchen német szóból származik. 
Nagyon valószínű , hogy szláv közvetítéssel 
vettük át. Erre enged következtetni az u-ü 
váltakozás , mert ez a jelenség csak úgy ma-
gyarázható, hagy valamelyik szláv nyelv 
vette először át, és mivel a szláv nyelvek-
ben nincs ü hang hanghelyettesítéssel u-t 
ejtettek. A szerbhorvát köznyelv is használ-
ja a tufne kifejezést pl. haljina sa tufnica-
ma, azaz babos pettyes ruha, szászerint pe-
dig pontocskás ruha. Pl. „Mikor fölraktam 
a rózsákat, kicsit várok, hogy megszáradja-
nak, aztán rakom a tufnikat a rózsák köze-
pére." (Fodor László). 

tutli 	 Szűkebb értelerrLben papírtölcsér , tágabb ér- 
telemben pedig pléhből készült cifrázó töl-
csér, amelyet a papírtölcsérbe tesznek. He-
gye végződhet egyetlen kerek lyukban, vagy 
más alakban. Der Tütel német .szából szár-
mazik. Valószínűleg szláv közvetítéssel vet-
tük át, az e hanghelyettesítéssel li-vé vált, 
az ü pedig u-vá. 

tutlizni 	 — Gyertyát meghegyezni. 
tükör 	 — Mézeskalácsra , főleg a szívre szо :kás kis tü 

kördanabot ragasztani. 
tükrözni 	 —Tükröt ragasztani. 
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utóöntés 	 — V.ö. auszkusz. 
übercigerezés 	— V.ö. meleg übercigerezés. 
vajda ng 	 — Der Weidling nagy tál jelentés ű  német szó- 

ból ered. Köznyelvünk is gyakran használja. 
vásárós láda 	 Nagy faláda, vasalása díszes kivitelű , föde- 

lét lakattal le lehet zárni. 
verstét 	 Die We гkstátte német szóból származik a 

mássalhangzotorlódásból a k hangot a ma-
gyar mester kihagyja. Műhelyt jelent, ment 
maga a német szó is. 

villa 	 A gyertyabelet vezeti, hasonlít a villához 
csak minden ágán lyuk van. 

vindofni 	 — A mézeskalacsosak tűzhelyüket hívják így. 
violett 	 A mézegk.alácsosok lila színű , méregmentes 

festéke. 
volger 	 Nyújtófa. A német Walker szóból ered, je- 

lentése megegyezik a magyaréwal. A k zön-
gésült és g lett, az pedig zártabbá válással 
o lett. 

Az itt felsorolt 191 címszó közül 91 világosan arra utal, hagy 
németből való átvétel, 65 magyar alapszóból alakult, (jelentésátvi-
tellel, szóképzéssel vagy szóösszetétellel) 25 szó különböz ő  nyelvből 
való, sok közülük régi jövevényszó, de néhány olyan is van, ame-
lyikről nem tudtam megállapítani honnan való. Ha ezeket a számo-
kat nézzük észrevesszük, hogy a mézeskalácsosok és a gyertyaönt ők 
nyelvében igen sok a német eredet ű  szó. Ennek a magyarázata igen 
egyszerű . Ez a két mesterség Németországból, német polgárok ré-
vén került hozzánk és a gazdasági kapcsolatok világosan tükröződ-
nek a nyelvben is. Így pl. übercigerezés mellett ugyanazzal a jelen-
téssel használják a nürnbergezés kifejezést is, ez pedig ‚rilágosan 
utal a nürnbergi híres mézeskalácsosokra. Ezzel van összefüggésben 
az is, hogy Kugler Nagy szakácskönyvében hat mézeskalács-receptet 
találtam, mind nürnbergi jelzővel. 

Gyűjtőmunkám folyamán fölkerestem tizenegy mézeskalácsost 
és három gyertyaönt ő t, de sajnos csak négy adatait használhattam 
fel, mert a többi mester, ha tud is magyarul, nem a magyart hasz-
nálj a a mindennapi életben. A legtöbb segítséget Jano тvics István 
mézeskalácsos és gyertyaöntő től kaptam, aki meglehetősen rendsze- 
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resin ismertette velem mind a két mesterség-nyelvet. Hasonlókép-
pen sokat köszönhetek Knyúr Katicának is, aki részletes leírásokkal 
egészítette ki Janovics elbeszélését, valamint megvilágított egy-egy 
előttem homályos részletet, Fodor László pedig szíves volt, és a mé-
zeskalácsos msterséggel kapcsolatos dolgokat a gyakorlatban is meg-
mutatta. Mindhármuknak hálával tartozom. 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

KIRÁLY JÁNOS 

ADA HELYNEVEI 

ADA HELYNEVEI című  dolgozatom hat f ő- és két mellékcso-
portban igyekszik áttekintést nyújtani Ada község földrajzi elneve-
zéseiről, helyneveirő l. A teljesség szót talán még csak megemlíteni 
is merészség, hisz hosszú évek gyújtómunkája után is aligha le-
hetne összegyűjteni a régi és mai, élő  és holt, hivatalos és nemhi-
vatalos helyneveket. Ez a gy űjtemény azismertebb, ёѕ  legfontosabb 
elnevezéseket tartalmazza. Vannak olyan nevek is .a gy űjteményben, 
amelyek eddig sehol sem találhatók feljegyezve, Adán is már ke-
vesen ismerik (pl. Savóhegy, Nagyárok, Szaladácska ...). 

A szövegrészben elóforduló rövidítések: 

AE — Ady Endre utca NU — Nagyutca 
ČK — čeh Karolj utca 80  — 8. oktobar utca 
DT Dimitrije Tucovića U. PD — Petar Drapšin utca 

JA —József Attila utca SM — Svetozar MarkĐvić  
JJZ — Jovan Jovanović  Zmaj utca 

utca SK Sava Kovačevića utca 
JNA J. N. A. utca SP Senóanskiput 
K Karadorđeva utca ÚS Újsor 
KL — Kapetana Laktiona u. ŽZ Zarka Zrenjanina utca 
KN — Kosta Nađ  utca VK Vuk Karadžić  utca 
L — Leninova utca ZU Zentai utca 

I. A község bels ő  területének helynevei 

ALVÉG 	 — legrégebbi városrész. Nevét déli fekvésér ő l 
kapta. 
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288 Király János: 

ALLQMAS 	— vasútállomás a község északi részén. 
ARTÉZIKŰT 	— ma Svetozar Mileti ć  utca, nevét ártézi kút- 

UCCA 

	

	 járói kapta. Nevezik még Vállai, Trungel 
és Ötödik utcának is. 

BELTÉR 	 — a központ népszerű  neve. 
BEŠLIN MILOŠ 	— (JNA) lásd: Dragin utca. 
UCCA 

BOJAÉK UCCAJA — utca Gunarasban. 
CSEREPЕS 	— a község déli része a moholi út két oldalán. 

Itt vannak :a téglagyárak. 
— (ŽZ) régebben csirkét, baromfit árultak itt. 

Ada legelső  utcája, a Dragin utca. 

CSOT (CSÚCS) 	—régi temető  maradványa Ada déli részén. 
DISZNŐHAT 	—Sándor és a Fels ő  rét közötti terület. Vala- 

mikor a disznókat legeltették itt. Mivel ma-
gas terület, messzir ő l is látszott a disznók 
háta. 

DUDAS UCCA 	— utca Gunarasban. 
DRAGIN UCCA 	— Ada legelső  utcája. Nevezték még Bešlin 

Miloš utcának is. Mai neve JNA. 
FЕLVÉG 	 — a község fiatalabb, északi része. 
FUTBALL PAJA — (KN) Macedóniában. 

CSIRKEPIJAC 

2 



Ada helynevei 	 289 

FÜRDŐ  UCCA 	— (JJZ) ebben az utcában volt a régi város- 
háza. 

GÉLI UCCA 	— (80) utca Tabánban. 
GUNARAS 	— a község vasúton túli része. 1896-ban kelet- 

kezett, nevét libalegel őiről kapta. 
HAJOALLOMAS — a Tisza parton. Ma már nem dolgozik. 

Gunaras egyik utcája. 

HARMADIK 	— (AE) utca a Felvégen. 
UCCA 

HATODIK UCCA — (VK) utca a központban. 
HOZAK UCCA 	— (JA) utca Tobánban. 
JOKA SOR 	— (MM) tobáni utca. Nevét az itt lakó Joka 

cigánytál kapta. 
KIRINICS UCCA — (SM) lásd: Ötödik utca. 
KOMPJARAS 	— a Tiszá.n az tJjsor végén. 
KÖSZPONT 	— Ada központja. 
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NEGYEDIK UCCA —
ÖTöDIK UCCA 
PARK 
PATUSÉK 

UCCAJA 
PERGELÉK 
UCCÁJA 

PERNYÉS 

MACEDON DÖLLó 
MARIJA TELEP 
MÁSODIK UCCA 
NAGYUCCA 

PIJAC SAROK 

— utca Gunarasban. 
— a legészakibb városrész. Csak pár házsorból 

áll. Területén két téglagyár állott, az innen 
kihordott pernyéről kapta nevét. 

— (NU) régebben a központban volt, ma a 
Nagyutcán. 

— (NU) a régi piac sarka. 

— dű lő  Macedónia és Alsó-tehénjárás között. 
— lásd: Macedónia. 

utca •a Felvégen. 
a község főutcája. Nevét nagy méretei-

ről kapta (hosszúság, szélesség). 
valamikor Szent János utca volt. 

— lásd: Ártézikút utca. 
— park a központban. 

utca Gunarasban. 

'90 Király János: 

MACEDбNIJA — a legfiatalabb városrész a Bara bal partján. 
Nevét az ún. Macedón-döll őről kapta. Hív-
ták még Mária-telepnek is. 

Disznóháti részlet 
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PIPACS UCCA 	utca a Felvégen. Régente sok pipacs virított 
itt. 

SAVбHÉGY 	— (SP) juhászok lakhelye, akik sok savót „ter- 
melnek". 

SÁNDOR 	 — városrész Ada északkeleti részén. Nevének 
eredete még ismeretlen. 

SÉTAKERT 	— park a vasútállomás elő tt. 
SZERB PARK 	— park a szerb részben. 
SZERB UCCA 	(PD) Ada második legrégibb utcája. Szerbek 

lakják. 
SZERBEK KÖZE 	a község szerblakta, déli része. 
SZÉLMALOMSOR 	ma m,ár nincs meg. Hat szélmalomból állott 

a vasútállomás környékén. 
SZÉLSŐ  UCCA 	(SM) a község szélső  utcája. 
SZOMORÚ SOR 	utca a temet ő  mögött. 
SZŐLŐSOR 	 (CK) utca, a sz ő lőkhöz vezet. 
SZUCSÖK 	— a hajóállomásra vezet ő  út. 
TEMETŐ  (ÚS) katolikus temet ő . 
TEMPLOM KÉRT — kert a templom mögött. 
TOBÁN — Ada nyugati városrésze. 
TRUNGEL UCCA 	1asd: Ártézikút utca. 
ÚRI UCCA 	 (DT) régente 'itt laktak a város urai: orvo- 

sok, tanítók .. . 

Tobáni utcarészlet. 
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VÁLLAJI UCCA 	— lásd: Ártézikút utca. 
VISZHORDO 	— (KL) itt hordták fel az ivásra, f őzésre, mo- 

UCCA 	 sásra alkalmas Tisza-vizet. 
VÁSÁRTÉR 	— (ÚS) itt tartják a vásárokat. 
VÁSÁR UCCA 	— a régebbi vásártérhez vezetett. 
ZENTAJI UCCA — (SK) Zentára vezetett. 
ZSIDOISKOLA 

UCCA 	 — (VK) a zsidó iskoláról kapta nevét. 
ZSIDOTEMPLOM 

UCCA 	 — itt volt régen a zsidó templom. 

II. Épületek és építmények 

ALEKSZA BOT 	—régi bolt az Alvégen. 
BARAPARTI 

ISKOLA 	—lásd: Cseh Károly iskola. 
BAKOS ISKOLA — iskola a tanyán. Bakos birtokán. 
BAKOS KÁLMÁN 

ISKOLA 	—lásd: Cseh Károly iskola. 
BRANKO 

RADIČEVIĆ  
ISKOLA 	—lásd: Cseh Károly iskola. 

BARAPARTI 	—régi óvoda. Ma a Cseh K. iskola v an  a he- 
OVODA 	 lyén. 

BIRNI JOZEF 
ESERNYŐGYÁR —régi gyár a Nagyutcán. 

BACSI 
SZÉLMALOM 	— egyik szá.lmalom a Szélmalom soron. 

CILI BOT 	—régi bolt a Vásár utca sa і~kán. 
CILCER HÁZ 	— (DT) régi zsidó .keresked ő , felvásárló háza. 
CSEH ISKOLA 	— (L) ma a Munkásegyetem épülete. 
CSEH KÁROLY 	— az elemi iskolák összevonása után Cseh 

ISKOLA 

	

	 Károly adai forradalmár nevét vette fel az 
új iskola. 

CSUTKA 
TÉGLAGYÁR 	— téglagyár Gunarasban. 

DUDÁS 
SZÉLMALOM 	—szélmalom a Szélmalom soron. 

EGÉSSÉKHAZ 	— új épület Tobánban, a Bara parton. 
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EGYES 
ENYVGYÁR 
EPRÉSKÉRT 
EPSTEIN 

KESZTYrtÍGYÁR 

— kávéház neve a Beltéren. 
— az 8. MART vegyi gyár neve. 
— a mezőgazdaságL iskola régi neve. 

— régi gyár a CsirkepLacnál. 

Csutka téglagyár. 

GÁDZSÉR ISKOLA — 

GŐZMALOM 	— 

HUBERT MALOM 
HODIK 
TÉGLAGYÁR 

IGAZGAT' 
IZÉR MALOM 
JANACSEK 
TÉGLAGYÁR 

JENCI KOCSMA 

a Baraparti iskola egyik neve a benne ta-
nító Gádzsér nevű  tanító után. 
a Naэymalom régi neve a Tito Marsall ut-
caban. 
(L) Hubert nevű  zsidó malma. 

régi téglagyár a Savóhegyen. 
a mezőgazdasági iskola népies elnevezése. 
régi szélmalom Gunarasban. 

régi téglagyár Pernyésnél. 
kocsma az állomással szemben. 
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KENDЁRGYAR 

KOMLIS 
TÉGLAGYÁR 

MANDEL BIT 

— régi gyár az enyvgyar helyén. Dudvarszki 
tulajdona volt. 

— régi gyár Pernyés mellett. 
— üvegesbolt a mai Vuk Karadzsity utcában. 

a mez őgazdasági iskola udvarából. 

száиlasi iskola. 

— régi téglagyár Gunarasban. 

— régi kávéház a mai Maršal Tito utcán. 
— mozi a Vuk Karadzsity utcában. 
— Ada legnagyobb szerszámgepgyára. A nép 

még Potisz-nak is nevezi. 

Részlet 

MATYI ISKOLA 
MAZALLI 
TÉGLAGYÁR 

PE CITY 
KAVÉHAZ 

PECITY MOZI 
POTISZJE 

RAFFAJI 
TÉGLAGYÁR 

RIZENFELD BIT 

SARGA 
SZÉLMALOM 

téglagyár a község déli r"eszén. 

régi bolt a mai Kara đorđe utcában. Arról 
nevezetes, hogy Rosenfeld Rá:kosi Mátyás, 
egykori magyar miniszterelnö.k apja volt, a 
kis Rákosi a mai Karađorđe utcában gyere-
keskedett. 

— a Szélmalom sor egyik szélmalma. 
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SZÉLMALMOK 	— szélmalomcsoport a vasút mellett. 
SZALMA 

SZÉLMALOM 	— a szélmalomcsoport egyik malma. 
TEMPLOM 	—római katolikus templom a Beltéren. 
TISZA MOZI 	— (ZU) mozi. Ma már nem működik. 
VAGÓHID 	— a község déli rész:én. 
VÁROSHAZA 	— a Beltéren. 
ZÁRDA 	 —apácák iskolája. Ma a Cseh Károly iskola. 
ZSIDО  ISKOLA 	— (VK) régi iskola. 

III. A határrészek nevei 

ASSZONYFALVA —régi település Ada mai helyétől északra. 
AS0 	 — Ada déli részén. Régen ide hajtották legelni 

TEHÉNJARAS 	a szerb usordát. 

A Bánomkert f űzekkel ben őtt része. 
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BANĐVEC 	 régi település a Sziget nevű  határrészben. 
Nevezték még Bánfalvának és Bányafalvá-
nak ,is. 

BANFALVA 	 lásd: Bnovec. 
BANOM KЕRT 	árterület a Tisza és a töltés között. 
CSANALAS 

	

	— hátárrész Ada nyugati részén. Nevét a Csa- 
nalas erecskétől kapta. 

CSEH FALU 	— Régi település a Sárgaparton. 
CSEH TEMPLOM —régi templom a Sárgaparton. Ma is találha-

tók itt még kődarabok. 
FЕLSđ  RÉT 	 határrész a községt ől keletre. (Sz ő lők és 

gyümölcsösök). 
FЕLSđ 	 — fűves terület a község északi részén. Itt le- 

TEHÉNJÁRAS 	geltek a magyar lakosok tehenei. 
HÍDVÉG 	 — déli határrész. Talaja sok agyagot tartalmaz. 
JUTALÉK 	— a F гΡ1ső  tehénjárás helyén van. Ennek fel- 

osztása után kapta mai nevét. Hívják még 
Joginak is. 

KOMPJARAS 	— Adát Padéval köti össze a Tiszán. 
PESZÉR 	 —régi tehpülés Adától északra. Névváltozatai: 

1332-PECZKEN, 1338-PESCEN, — PESCER, 
— PEZER, PECÉR. 

PUSZTATEMPLOM —régi templom (település ?) a Sárgaparton. 

A Sárgapart. 
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SARGAPART 

SZIGET 

— északi határrész a Tisza mentén. Meredek, 
szirtes part. 

— kiemelkedő  rész a Felső  réten. Híres a kb. 
360 éves Nagyfája. 

A Sziget a Nagy fávaL. 

— régi település Adától nyugatra. Névválto-
zatai: Tatársziget, Tatárcella, Tatárszel ő . 
pusztaság Ada nyugati részén. 
a Tisza töltése. 
a Bara jobb partján húzódó partos terület. 
Adától valamivel nyugatra húzódó szántó-
földek. 
partos, kiemelkedő  rész a község északi ré-
szén. Míg nem volt töltés, egészen eddig 
öntött ki a Tisza. 
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a) Utak 
KASZAB KISŰT 	kis út a Topolyai és Nagyút között. 
MARKOVICS 	a Nagyút utáni els ő  kis út észak felé. Márko- 

KISÚTTYA 	vies birtokára vezetett. 
MOHOJI ÚT 	 aszfaltút Mahol felé. 
NAGYÚT 	 — a határ legszélesebb földes útja. 
PADÉJI ÚT 	— az Újsor folytatása a Tisza, majd Padé felé. 
SZЕGEDI ÚT 	— az Oromparttal párhuzamosan húzódik 

észak-dél irányban. 
SZALADОCSKA 	meredek út a Retparton. 
TATARCELLAJI 

ТЈТ 	 —lásd: Topolyai út. 
TOPOJAJI ÚT 	— kövezett út Utrine, majd Topolya felé. Ne- 

vezik még Tatárc іllaji útnak is. 
VALDÖLLđ  ÚT 	— az első  rámpától vezet nyugat felé. 
ZENTAJI ÚT 	—részben aszfaltozott autóút Zenta felé. 
ZADRUGARSZKI 
PUT 	 — kis út a Peszér határrészen. 

đszi szántás az Ugaron. 
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b) Szállások 
BÁLIZS JAN'S 
SZÁLLÁS 

KASZÁS SZÁLLÁS —
кIZSBÉRES 

SZALLAS 
LEVESES ZSARK6 
SZÁLLÁS 

PENIVA 
SZÁLLÁSOK 

SIJACSKI 
SZALLAS 

— szállás a 13 . dűlőben. 
szállás a 12. dűlőben az Érparton. 

— szállás a 7. dűlőben. 

— szállás a 13. dű lőben. 

— szállások a 10. dű lőben az Еrparton. 

— tanya a 2. dűlőben. 

IV. Vizek és kutak 

ÁLLOMÁSI KÚT 
BARA 

CSiK (CSIKÉR) 
DUGIJA BARA 
ÉR 
GÍMES  KIT  
GUNARASI KÚT 

HUBERT  KIT  
NATYKŰT 
TATÁRCELLAJI 
KÚT 

TISZA 

pumpás kút a vasútállomáson. 
posványos , nádas, mocsaras állóvíz. Az 
'romparton ered , ma már alsó folyásán sza-
bályozva van. 
erecske a Nagyvölgyben. 
a Bara alsó folyásának neve. 

— erecske a Peszér határban. 
— a Nagyúton az 5. d ű lőben volt. 
— ártézikút Gunarasban. A legjobb ivóvíz 

Adán itt található. 
ártézikút a Hubert malom mellett. 

— gémeskút a 13. dű lőben. 
gémeskút volt az 5. dű lőben 'a Topolyai úton. 
A tatárak ásták. 
folyó, jobb partján terül el Ada. 

V. Dombok, völgyek 

GUBI GÖDRÜK 

GÖDRÜK 

— gödrök a Tisza és a töltés között. Innen hord-
táik ki a kubikosa'k a töltésbe beépített föl-
det. 

— téglagyári gödrök a Gunarasi Bura szaka- 
szán. Régen téglagyárak álltak helyükön. 
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NAGYAROK 
NATYPART 
NAGYVđGY 
OROMPART 
RÉTPART 
TATARSZIGET 

— hatalmas árak a vasút mentén. 
— a Rétpart másik neve. 
— a Csík ereeske völgye. Széles völgy. 
-- hamakos-sárgaföld dombok Ada határában. 
— a Rét és Vízpart másik neve. 
— kisemelkedő , dombszerű  terület Adától nyu-

gatra. 

Gödrök az elhagyott gémeskutakkal. 

V1. Helyrajzi fogalmak jelölésére használt nevek 

BOSZTANY 	 kibérelt földdarab a rétparton. Leginkább 
dinnyét és zöldségféléket termesztenek ben-
ne. 

DÖLLÖ 	 kb. 600 méter hosszú földterület; az adai 
határ 15 „döllőre" van felosztva. 

JARAS 	 az állatok terelésére, legeltetésére használt 
terület. 

KISÚT 	 — keskenyebb földes utak neve. 
LANC 	 földterület (szántáföld) mérésére szolgáló 

mértékegység. 
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NATYFA 	 a Sziget büszkesége a kb. 360 éves Nagyfa. 
Az idősebbek szerint „plánnak" hagyták 
meg. 

NAGYÚT 	 széles, földes vagy kövezett utak. 
UGAR 	 szántó, megművelt földterület neve. (pl. 

Megyek az ugarba.) 
— vasúti átjáró. 
— egy lánc vagy féllánc nagyságú földterület 

az út mentén és végén. 

Dinnyecs ősz a bosztányban. 

RAMPA 
VALDÖLLđ  
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IRODALOM 

Borovszky Samu Dr.: Bacs-Bodrogh várnnegye I. 
Györffy György: Az Аг$d-kori мagyarország történeti föld- 

rajza. 

Fridrik Tamás: Bács-Bodragh varmegye népszer ű  leírása. 
Tóth István: Ada község határrészeinek népies elnevezései. 

Hogyan hívta:k a múlt században Ada utcáit? 
Középkori pusztaságok  Ada  területén. 

(Kéziratok) 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

PÉNOVATZ ANTAL 

HAT ÉVTIZEDDEL AZ UNGÁR-ESET UTÁN 

Az 1901 -es júliusi lapok számoltak be az ún. Ungár esetr ől, a 
bácskai botrányról. Jó csemege volt ez az újságolvasók, kaszinótagok 
számára a rekken ő  júliusi hőségben. Ady is megírta a bácskai bot-
rányt a Nagyváradi Naplóban „Az öreg Ungár esete" címen. Ebb ől 
a beszámolóból tudjuk, hogy a kamjonkai Szemz ő  fiú egész Bécsig 
szöktette a morovicai Ungár zsidó lányát, Piroskát, de az öreg zsidó 
ügyes sakkhúzással végül is az összegy űltek elé dobva a lányának 
vett selyemruhát, szemébe vághatta a kompromittáló dzsentrinek: 
„A millióval nem vagyok hajlandó restaurá1ni a dzsentrit. A 1anyom 
külföldre utazott. A kapu nyitva  van.  . 

Az esetet tárgyaló újsághírekhez a személyes csalódás mellett 
(ti. Mikszáth 1872-ben megpályázta a Nógrád megyei aljegyz ői állást, 
de azt nem vele, hanem egy dzsentrifiúval töltötték be) az 1905-ös, 
1906-os koalíciós „dzsentri szabadságharc" kellett, 2  hogy Mikszáth 
keze alatt megszülessen a m ű , a magyar irodalom legkegyetlenebb 
dzsentriregénye, A Noszty fiú esete Tóth Marival. Egyik :méltatója 
így fogalmazta meg a regény „műfaját": „Megnemesített riport két 
kötetben". Ёѕ  talán nem is jár nagyon messze az igazságtól ennek 
a több szálon, lassan, messzir ől induló cselekménynek a méltatója, 
különösen ha figyelembe vesszük magának az írónak a vallamását 
is a regény, illetve az elbeszél ő  irodalom fejlődesérő l: 

„Vilá:gos tehát, hogy az elbeszél ő  irodalom még mindig megy 
előre —írja Mikszáth az 1908-ban megjelent kiadás Utóhangjaban. 
— Megy, de hová? Én úgy gondolom, hogy a hírlapírói r i Pl r t 
felé. Itt fogja valahol megtalálni a tökélyt. De persze éppúgy neme-
sítse meg a riportot ezután, mint ahogy megnemesítette azel őtt a 
mesét". Majd így folytatja: „A riport az egyetlen, mely a maga ere-

deti természetességében folyik. Legközvetlenebb rajzolata a való- 
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ságnak, s azonfelül szabad és független a szabályoktól ... A riporter 
közli velünk a nyers eseményt, fölvonultatja az abban részt vett f ő-
és mellékalakokat anélkül, hogy kénytelen volna életfolyamatukból 
többet nyújtani, mint amenyit az esemény megértése kíván ... Mes-
terségünk jövőjére vonatkozó ilyenforma sejtelmek kapcsában tettem 
meg a kísérletet a fentebbi elbeszéléssel — vallja tovább az író, 
majd így fejezi be — de mindjárt azzal az engesztel ő  szándékkal, 
hogy a következő  könyvemben, ha az Isten erőt és kedvet ad, to-
vább folytatom Bontó megyei ismer đseirllk sorsát." 

Sajnos a regény könyvalakban való megjelenése után két évre 
meghalt írónak .az „Isten" már nem adhatott er őt a Bontó megyei 
ismerősök sorsának folytatására, de ett ől eltekintve kit ne érdekelne 
a regényalakok bovábbi sorsa, ha nem is a happy end kedvéért (ez 
a mai olvasónak már egyébkent sem lényeges hiánycikk), hanem 
csak azért, hogy többet, lehet őleg mindent megtudjon azokról a 
szeіmélyekről, akik nnég nem is olyan régen itt éltek, jártak-keltek, 
még ma is élő  ismerősökkel beszélgettek st., stb., stb. 

Ilyen gondolatok serkentettek, hogy amit és amenyit még így, 
hat évtized távlatából lehet, kifürkésszem, összegy űjtsem és az ér-
deklődők elé tárjam, ha nem is olyan színesen, „nemesen", ahogy 
azt Mikszáth tette, de azzal a szándékkal, hogy a sz űkebb $triónk-
hoz fűződő  történet szerepl őinek regényélete mellett szürke hétköz-
napjaival is megismertessem az olvasót; formálja aztan kiki magá-
nak az élő  alakokat a regényh ősökkel saját belátása szerint. 

Megvallom, először nekem is az volt a szándékom, hagy $rhu-
zamfélét vonok a mese és a történet, más szóval a m űvészi és tör-
téneti igazság egymáshoz való viszonyában. De a regény ismételt 
olvasása, valamint a „riportanyag" összegy űjtése után belátom: 
szándékom nem lenne méltányos. Nem lenne méltányos, mert Mik-
száthnak az eset csak pártállásának kifej tésére, igazolására, csak a 
csattanóra volt jó, csak arra, hogy igazolja: amiket „kigondol" vagy 
„kigondoltat" vele az élet, nem is annyira „kigondolt mesék", mint 
megtörtént vagy legaláb;bis megtörténhet ő  valóragok ha máshol nem, 
az akkori Magyarországon. (Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, 
úgy vélem, épp ezért található Mikszáth Kálmán legtöbb írásában, 
de főleg regényeiben mesemagként megtörtént esemény.) — Am 
ha a fentebbiek ellenére imitt-amott mégis ilyen vagy hasonló hi-
bába esnének, annak a bennem él ő  olvasói kíváncsiság lesz legfőbb 
okozója, mert módfelett izgat: hogyan vetíthet ők a nálunk történt 
esetet tárgyaló regény fejezetei a mi akkori valóságunkba. 
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Igaz a fentebbiek alpján már én is eljegyeztem magam azzal a 
gondolattal, hogy a regény, ha nem is csak megnemesített riport, 
de nagyon közel áll hozzá, ezúttal tovább mennék és kifejteném 
azon nézetemet is, hogy riportnak, csak riportnak egy kicsit túlsá-
gosan is távolról, túlságosan megalapozva, nagyon is szétágazóan, 
sakszáluan indítja a harmadik 'kötetben 3  sűrűsödő  cselekvést. Dohát 
a műfaji meghatározásnál jóval fontosabb magának a mondanivaló 
igazságának hitelessége, hitelesnek elhihet ő  igazulása, amit ezen át-
tekintő , a lényeges mozgató erőket, ha anekdotázva is egymás mellé 
rakó „alapozás" nélkül nehezen érhetett volna el, bármilyen színes 
is lett volna „riportja". 

Így a regény elolvasása után nem a miértek bukkannak el ő  
bennünk, hanem galádnak, az igaztalannak ,kijáró megvetés, eny-
hébb esetben: az igazságérzetünket megnyugtató kárörvendés. 

A regény cselekménye Trencsénb ől kiindulva a képzeletbeli 
Bontó vármegyében, illetve annak székhelyén, Bontóvágott játszó-
dik. Kár is lenne időt vesztegetni a térképen való keresgéléssel. 
Mindenesetre meg kell jegyeznem, a Bontóvárra vonatkozó adatok 
többször is meglepően hasonlóak a Zomborban, a néhai Bács-Bodrog 
vármegye székhel ygén föllelhető  valósággal. Hogy ez véletlen műve-e 
a képzeletnek vagy Mikszáth tényleg ismerkedett volna Zomborral, 
egyelőre nem sikerült kiderítenem. 

De nem oszlatja el a föld- és helyrajz meghatározásban fölme-
rült kételyeket a regényben többször is emlegetett n еmzetiségеk 
figyelembe vétele sem. Noha a regényben többször is megemlíti a 
megye nemzetiségi összetételét (román, szlovák, német), a hivatalos 
statisztikai adatok alapján haj lariunk kell az általánosan elfogadott 
vélemény felé, hogy a nemzetiségek e nagyfokú tömörítése csak 
Mikszath nemzetiségi nézeteinek tolmácsolására, illetve a nemzetiség 
ellenes, sokszor hajszává alakuló tevékenység kipellengezésére szol-
gált, mivel Magyarország területén soha olyan megye nini létezett, 
ahol a regényben említett három (román, szlovák, német) nemzeti-
ség együtt élt volna. Mindjárt hozzá kell tennem: ha ez a három 
nem .is, de másuk három vagy négy (német, tót, rutén, horvát és 
szerb) igen, amir ől aBács-Bodrog vármegye közgy űléseiről vezetett 
jegyzőkönyvek (1910-ből) is tanúskodnak. Mindezek után és mind-
ezek alpján a legvalószin űbb, hogy Mikszáth az általa jól ismert 
falvakból, városokból, vármegyékb ől rajzolta meg képzeletbeli vár- 

з  



306 Pénovátz Antal: 

megyéjének határát, területi felosztását, mint ahogy a benne él ő  
szereplőket is sok helyrő l toborozta. Ti. az, hogy egyik-másik re-
gényalak egyeztethet ő  egyik-másik hírb ől vagy talán az id ősebbek 
által személyesen is ismert egykori bácskai el őkelőséggel, nem je-
lenti azt, hogy Mikszáth is ismerte az illet őt, noha a lehetőség nincs 
kizárva, mint ahogy .azt sem lehet kizárni, hogy ha néhányukat is-
merte is, nem formálta céljának megfelel ő  regényalakokká. Ez utóbbi 
lehetőség annál is természetesebb, mivel tudjuk, hogy a regény 
alapja, magja a már említett „bácskai szenzáció" kiegészítve a m ű-
vészi igazság érdekében más megyékben történt események m űvészi 
feldolgozásával. Nem kétséges tehát, hogy a f őszereplők a valóságban 
is léteztek, ha nem is voltak olyanok, mint regénybeli párjuk. 

Már előbb is említettem, nem akarok párhuza гnot vonni, ezért 
csak a valóragban ё lбkгёІ  mondom el azt, amit így hat évtized táv-
latából megtudtam. 

Noha egész biztosra vehet ő , hogy ,az esetbe végül is belekevere-
dett Bács-Bodrog vármegye jó néhány családja — különösen a ki-
terjedt rokonság (Szemzők, Vojnitsok, Vermesek, Geierek stb.) ré-
vén, mégis teljes bizonyossággal csak néhány egyénnek állíthatom a 
szereplését, a regényhez való közvetlen viszonyát. Ezek közül a Tóth 
familiát szolgáltató Ungár családét, valamint a Noszty Feri alakját 
tükröző , a nagyon is szép fiú hírében álló Szemz ő  Gyulát minden 
bizonnyal, a többit már nagyon bizonytalanul, talán egyáltalán nem 
is igazolhatóan. 

Ungár Lajos (a regénybeli Tóth Mihály), a szárazföldi U-7 4  
egyik tagja, abban az id őben Omorovica majdnem leggazdagabb 
földbirtokosa volt kb. 2.000 holddal. {Vagyonát jórészt apjának, a va-
lamikor pusztákat járó „házaló zsidó" ügyességének köszönhette, 
aki a kínálkozó alkalmat megragadva nem riadt vissza a kékít ő  meg 
suviksz árulása helyett földet bérelni és ügyes gazdálkodással meg-
gazdagodni. 5  Az apjától kapott területen meglehet ősen modern gaz-
dálkodást folytatott, és a földm űvelés mellett igen jelentős jövedel-
met biztosított számára a korszer ű  állattenyésztés is. 6  

Az őt ismerők, egykor nála szolgáló cseledek, vala dolgozó nap-
számosok szerint nagy, barna, derék ember volt, aki ugyan nem 
válagotta a kifejezéseket, ha valami kihozta a sodrából. (Beszélik, 
legjobb kedvében is szavajárása volt: „A zanyád istenit! A zistenit 
a zöreganyadnak!" Másként nem is nagyon kezdte a társalgást.) De 
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ettől eltekintve munkásait jól fizettette.' (Ez ellen csak egy volt nap-
számosa tiltakozik, a 87 éves Lakatos Lajos bácsi, aki — mint a 
helyzetet jól ismerő , 1906 óta földmunkások szakszervezeti elnöke 
— azt állítja, hogy ha másnál 60 krajcár volt a napszám, Ungár 
Lajos, a Pisze báró biztos csak 40-et fizetett.) 

Kastélya és egyúttal állandó lakhelye is a morovicai határ ke-
leti szélén elterülő  ún. Plága határrészen volt. Ezen a határrészen 
kb. 600 holdja volt egy táblában. Ha itthon volt, ez volt az otthona. 
Innen ruccant be négylovas fogatán a faluba, ahol a tulajdonában 
lévő  Nagykocsma külön helyiségében találkozott testvéreimmel, isme-
rőseivel. De innen indult a falu határán túlra is, Zomborba, Bajmok-
ra, Topolyára stb. az  idő  viszontagságaira nem sokat hederítve. Nem 
egy, az alábbiakhoz hasonló történetet hallottam: 

„Olyan ;időben möntünk, hogy kár vót a kutyát kiengenni —
meséli volt parádésa, Horvát Pista bacsi — Montam is ,n őki: 

— N.accságos úr, kár a kutyát kihajtani, ne mennyünk ijen id ő-
be. — Aszongya: 

— Tё  fizecc én nököm vagy én neked? 
— Maga fizet nököm — feleltem. 
— Hát akkó fogjá bö! Vagy fázó?" 
A másuk törtÉnet arról szól, hogyan vesztette el Ungár Lajos 

a száz hízó árát. Bajmokról hajtatott hazafelé. Meleg lévén, útköz-
ben megálltak valami hűsítőt inni. Fizetéskor még megvolt a tele 
pénztárca, de mire a birtokra értek, h űlt helye volt. Egy darabig 
csak lármazott, káromkodott, mindenkit szidott, de a pénz csak nem 
akart előkerülni. Aztán el is felejtette az egészet. Pár napra rá je-
lentkezett nála a kocsisa: 

— No mit .akarsz? — förmedt rá. 
— Naccságos úr, megtanátam a pízt. Tessík! 
— Mijen pízt? — kérdezte, mint aki semmiről sem tud. 
— Hát a disznók árát. 
— Hun vót? — kérdez.te minden különösebb felindulás nélkül. 
— Az ülés alá keveredett — felelte a kocsis. 
— Nagy bolond vagy, ha visszahoztad! Jutalom hejett verést 

érdemelnél, de itt van egy korona, jegyé rajta kötelet magadnak. 
Az apai örökséghez felesége, Weisz Flóra is szép vagyont hozott. 

Róla csak annyit tudtam meg, hogy valahonnan Tiszán túlról (talán 
Temesvárról) szarmazott, és különösen jó asszony volt. 

Házasságukból egyetlen gyermek született, a széparcú, de az 
egykori cselédek állítása szerint kissé csámpás lábú („két ballábú") 
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Ungár Piroska, aki aztán 18 éves korában, 1901-ben szülei tudta és 
beleegyezése nélkül éjnek idején egy szál hálóingben megszökött 
szerelmével, az apja által négyszer is elutasított kamjonkai Szemz ő  
Gyulával. Ha a szöktetés tervér ől kettőjükön kívül más neon is tu-
dott, ami nem valószínű , Vojnits Elemérnek tudnia kellett, mert 
kocsiját és kocsisát bocsátotta Szemz ő  Gyula rendelkezésére. 9  

Az útirány a „Nagyvárad" egykori (1901. július 21.) tudósítása 
szerint Sztapárig fogaton, onnan els ő  osztályú vasúti kocsin Újvi-
dék, Zágrabon keresztül Bécsig. Az egykori személyzet visszaemlé-
kezései alapján az útirány Vojnits Elemér kocsiján Baj mokig, onnan 
vonattal Bécsig. Akár így volt, .akár úgy, a „mézes hetek" zavartalan 
boldogságát nem élvezhették sokáig, mert az apa által nyomukba 
küldött keres ők a szökés utáni hatodik nap Bécsben elfogtak őket 
és a leányt visszaparancsolták. A továbbtörténtekr ől tájékoztasson 
bennünket a „Nagyvárad" ismeretlen tudósítója: 

„A leányt hazavitték, a fiatalember annak rendje és módja 
szerint megkérette, immár ötödször a leányt. 
Ungár Lajos most is csak abban az esetben akart bele-
egyezni a házasságba, ha megindítják nyomban a váló-
pert. Mivel Szemz ő  ebbe nem ment bele, az apa látszólag 
beleegyezett az esküvésbe. 
Kedden kellett volna megtörténnie az esküv őnek, a vőle-
gény előkélő  rokonság kíséretében meg is jelent, de az apa 
az egybegyűltek előtt kij-elentette, hogy leánya az anyjá-
val külföldre utazott, mert ő  „ilyen kvalifikálhatlan eljá-
rás után" nem adja oda Szemz őnek a leányát ..." (Nagy-
várad, 1901. július 21.). 

E régi, az esettel egyid ős tudosítástól függetlenül rekonstru-
álva az eseményeket, a továbbiakat így vázolhatnám: A leány ra-
gaszkodott szeret őjéhez, aki egyéb jótulajdonságai, el őnyei mellett 
rég zsidó sem volt, 10  talán az anya is hajlott a házasság felé, csak 
az apa volt a hajthatatlan. Am a csorba kiköszörülése végett végül 
is „megrendezte" a regenyb ől is jól ismert esküvői jelenetet. —
Plágai kastélyában gyülekeztek a meghívottak; mindkét részr ől a 
rokonság, megyei élőkelőségek, járási szolgabírók, községi elöljárók, 
és persze a formaságok hivatalos vezet ője, megpecsételője, a községi 
anyakönyvvezető  teljes fölszereléssel. (Ilyen előkelő  pár csak nem 
megy a községházára esküdni!) Am a jókedv ű  lakodalmas had nem 
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sokáig ringathatta magát az élvezete'k eljövetelében, mert csakha-
mar megjelent az „örömapa" egy négy csúcsra kötött batyuval, 
amelyben lányának a szöktetés alatt, „más pénzén" vásárolt ruhái 
voltak, és senkit ől sem várt hangon az egybegy űltek, de különösen 
a „vőlegény" értésére adta, hogy a „menyasszony" és édesanyja 
külföldre (Olaszországba) utaztak, és nem is szándékoznak egyhamar 
visszatérni. Az esküvőbő l tehát nem lesz semmi. 

Képzelhetni a menyasszonyra várók kezdeti álmélkodását, meg-
átalkodottságát, majd fokozódó megrökönyödését a nem várt „meny-
asszonykiadás" hallatára. Bizonyára többen is voltak a „bátrak" kö-
zül, akik a kardjuk helyéhez kaptak, a v őlegény is vért akart látni, 
mert párbajra hívta a menyasszony minden férfi rokonát, köztük a 
násznagyságot vállaló Ungár Bélát,egyébként Piroska nagybátyját 
is. (Ebbő l a párbajból ugyan nem lett semmi, de feleségét ől, a még 
ma is Morovicán  616  Ungár Bélónétól tudom, hogy a kés őbbi idő-
pontban mégiscsak megtartott házasságkötésre ők már nem mertek 
elmenni. (?).) 

A nyár azonban elmúlt. Utána az ősz is. És beköszöntöttek a 
hosszú téli napok, hónapok, amelyek hosszúságától csak egyhangú-
ságuk, unalmuk volt nagyobb. És vajon mit csináljanak a bácskai 
nagyúri családtok, hagy télen se vesszenek el a sivár mozdulatlan-
ságban? Hogyan védekezzenek az utakat kerékagyig sárrá áztató 
monoton őszi esők ellen, hogyan a vakítón vilolgó téli fehérség 'el-
len, melyek egyhangúságát csak egy-egy névnap, születésnap töri 
meg. Dekát elég csak ennyi a többhöz, a mozgalmasabb élethez szo-
kott úri társaságnak? Kárpotoњatja ez a divattól, pletykától, kár-
tya- іёѕ  egyéb partiktól való fél évi lemaradást? No és a kultúr-
igény, a kultúrszükséglet? Vagy ők annyira „útált mostohagyerekei" 
legyenek a körülményeknek, hogy ne is járhassanak színházba, ope-
rába, hangversenyre (ha nem is mindannyian azért, mert értették, 
érdekelték és szerették ezeket az el őadásokat, de hogy 'legyen mivel 
di,csekedniök, esetleg legyen hol és mikor máshol és máskor meg-
tárgyalhatatlant megtárgyalniok)? Ilyet aztán ne is követeljünk t ő -
lük! — Nem is követelünk. Ők pedig nem várták be, hagy a kacsi 
kimozdíthatatlanul beleragadjon a finom bácskai sorba, már el őbb 
fölszedelődzködtek és rendes téli szállasukra, a bácskai urak téli 
telelőjére, a pesti Hungária szállóba költöztek. 

Így csinálták ezt Ungárék is. (Hisz ők is csak bácskai urak vol-
tak!) De így Szemz őék is. S bár érthetetlen, mégis úgy mesélik, hagy 
ebben az évben is megjelentek Ungárék a régi „szálláson". Persz^ 
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Szemző  Gyuszi sem maradt el. S aztán ki tilthatja meg két egymást 
szerető , egy szállodában lakó fiatalnak, hogy néhanapján ne talál• 
kozzék, hagy egymasra ne nézzen, alkalomadtán ne beszélgessen 
stb., stb., stb.? Ezt még az öreg Ungár sem tilthatta meg! (Vagy 
már nem is akarta?) Csoda hát ha .a szerelem nem aludt 'ki, hanem 
mind erősebben lobogott? De loboghatott, hisz lobogásában eddig 
sem volt hiba, ha egyszer az apa hajthatatlan! Hiába a szép szó, 
hiába a csúnya, hiába a könyörgés, hiába a rágalom! (Vagy már nem 
hiába?) 

Hogy hogy került sor a történtek után is a házasságkötésre, 
milyen szerepe volt annak létrejöttében az el őkelő  Szemző  rokonság-
nak? — Nem tudom. De egyet biztosan állíthatok. Ungár Lajos csak 
a híres topolyai orvos, dr. Hadzsy tanácsára egyezett bele a házas-
ságkötésbe. Hadzsy ui. .azt mondta Ungár Lajosnak, ha nem adja 
oda a lányát, az könnyen belehalhat bánatába. (?) De hogy ki kérte 
fel Hadzsy doktort a „közvetítésre", az ez ideig tisztázatlan és azt 
hiszem az is marad. A cselédség és az esetet ózonként magába szí-
vó lakosság ma is élő  tagjai szerint kamjonkai Szemző  Gyula (vagy 
kérésére valamelyik előkelő  rokona). 

Kamjonkai Szemző  Gyula! Micsoda varázsa van ennek a név-
nek a még ma is élő  60-80 évesekre! Micsoda különös fény csillog 
a szemükben, ha err ől a nagyhírű  bácskai kalandorról kérdezi őket 
az ember. Nem is tudnak elfogulatlanok lenni. Ha beszélnek róla, 
legtöbbjük mintha kedves hősére, legendáshírű  ismerősére emlé-
kezne, akinek az id ő  még a botlásaiból, hibáiból is erényt kovácsolt. 
Szinte legendákká, mesebе  illő  kártyacsatakká, donjuanos szerelmi 
kalandokká alakultak a 30-60 évvel ezel ő tt történt dolgok, mintha-
csak nem is 30-60 évvel ezelőtt történtek volna, hanem ki tudja 
mikor. 

Kamjonkai Szemz ő  Gyula kamjonkai dr. Szemz ő  Mátyás és 
Samsich Auguszta grófn ő  fia, valamint báró Vojnits István Bács 
megyei fő ispán és Szemző  István Bács megyei f őispanjelölt unoka-
öccse, a megyeszerte „Gyuszi" néven ismert magas, karcsú húszéves 
korára még csak (vagy már?!) kit űnő  táncos, bravúros lovas, kitűnő  
vívó és egész megjelenésével megnyer ő , római katolikus fiú 1881. 
augusztus 6-án született a bácskai Kulpinban. Kedvenc tartózkodási 
helye Deszpot Szent Ivánon kívül apjának, Szemz ő  Mátyasnak Ker-
nyája (kés őbb Kerény, majd Kljaji ćevo) mellett elterülő  Omorovi-
cával határos pusztája, de szívesen látott vendége volt a Zombor - 
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ban élő  Szemző  István nagybátyjának is, aki egyébként sokat ál-
dozott az ifjú dzsentri neveltetésére is. 

Föltételezhet ő , hogy az iskola látogatása helyett szívesebben lá-
togatta a kártyapartik lebonyolítására alkalmas kaszinókat, megye-
bálokat, amelyek egyikén összehozta a „sors" Ungár Lajos ómoro-
vicai földbirtokos egyetlen leányával, a 18 éves Piroskával, akibe 
hamarosan „halálosan" beleszeretett. 

A lány részéről való viszonzáson fölbátorodva megkérette a ke-
zét, de az .apa .megtagadta azt. Ez nem szegte kedvét az „úri módon 
nevelt" ifjúnak, és még vagy háromszor próbálkozott „becsületes", 
mindenki által tisztességes módon hozzájutni a lányhoz és a nem 
éppen megvetend ő  1,000.000 (olvasd és értsd egy milló 1914 el őtti) 
korona hozomanyhoz, de mindannyiszor elutasíttatott. Az is fölte-
hető  (a későbbi fejlemények igazolják), hogy a házasságkötésre nem-
csak ,a szerelem sarkallta az ifjút, hanem a lánnyal járó roppant ho-
zomany, amelynek megkaparintására több ok is sürgethette leg-
ifjabb kamjonkai Szemző  Gyulát és elszegényedett, csak családi 
kapcsolatai révén, de befolyásos dzsentri családját. Az Ungár-bir-
tokon dolgozó egykori cselédek véleménye szerint nem Piroska 
kellett neki, hanem a „píze", de erre enged következtetni a Pesti 
Hírlap, 1901. július 18-i számában megjelent írás is: „ ... köztudo-
másúvá lett, hogy az ifjú аytjának tudtával és beleegyezésével tör-
tent ,a szökés, amit az a körülmény igazol legjobban, hogy a szökés-
hez szükséges pénzt az apa a 'szökésben lév ő  fiának utána :küldt.e, 
mert a szökéskor nem tudta a kell ő  pénzt előteremteni. Mindenkire 
a szökés azt a benyomást tette, hogy Ungár gazdag leányára kive-
tették a hálót ..." 

Ezt a föltevést alapokban egymást ér ő  „helyreigazítások" sem 
oszlathatták el, ellenkez ő leg még csak hihetőbbé tették. 

És igaz 1s, a pénzért, különösen ennyi pénzért mi mindent nem 
tenne meg az ember mégha a tisztességesebbek, becsületesebbek 
közé tartoznék is, hátha még semmit ől és senkitől vissza nem riadó 
dzsentrik közül való világfi az illet ő , aki kezdetben csak megye-
szerte, idővel országszerte, majd kés őbb Európa-szerte ismert ka-
landorrá; kártyássa és n őcsábásszá válik. Ha túlzás is Nádas Sándor 
állítólag megrendelésre írt Szemz ő  Gyuláról szóló könyve és könyv-
címe: „Akinek négyezer n ő je volt", egy biztos: kevés azon Telecska 
környéki helységek száma, .amelyekben ő  megfordult és ne lett volna 
semmiféle nőügye. Szűkebb hazájában, Telecska környékén a leg-
több helyen ágyasa, kitartott szeret ője volt. Moravicán, „romanti- 
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kus" szerelm•nek állandó lakhelyén is volt néhány kitartott ágyasa, 
akik közül kettő  még ma is él. 

Ehhez az élethez pedig pénz kellett! És megindultak az újabb 
tárgyalásók, újabb próbálkozások. És nem is hiába, mert a szépte-
vésre kínálkozó minden •alkalom és lehet őség (láttuk előbb is) meg-
ragadásával, valamint az „após" iránti megkétszerezett figyelmesség-
gel, kedveskedéssel anyira vitte, hogy a még nem is olyan rég po-
kolba 'kívánt, puszta hírével is dührohamot okozó utolsó gazember-
ből vő , majd később a legjobb barát lett. 11  

Megvolt tehát a reális anyagi alap a nagyúri tekintély tavábbi 
fenntartására. Folytatódhatott, vagy inkább még csak most kezd őd-
hetett az igazi nagyúri tobzódás. A szeret ők tartása, az orgiák ren-
dezése Európa-szerte (Pest, Bécs, Párizs, Berlin, London, München 
stb.). Ezen még az sem változtatott, ellenkez őleg csak természetessé 
tette, hogy a felesége iránti „romantikus színezet ű" szerelemben a 
szerelemnek csak a színezete, küls ő  „máza" volt romantikus, a bels ő  
harmónia viszont elég hamar megbomlott, mert az 1902. július 
].0-én, a nagy nehézségek árán mégiscsak megkötött házasság az 
elég :hamar kezdődő  huza-vona, kisebb-nagyobb civakodások, rövá-
debb-hosszabb különélés után végül is 1914-ben tarthatatlanná vált 
és törvényesen is felbontódott. Ezt a lépést a ma már pontosan meg 
sem állapítható ágyasok száma mellett minden valószínűség szerint 
a legjobban sürgettette Vojnits Ilonka, a sokáig csak alispán, majd 
1910-13-ig főispán bajsai Vojnits István (nem a nagybácsi) lánya 
iránt érzett újabb, vilagot perzsel ő  „szerelme''. (Persze az ezt a sze-
relmet törvényesítő  házasság sem volt hosszabb élet ű  (még addig 
sem tartott) mint az Ungár Piroskával kötött.) 

Közben pedig gazdálkodott is. Saját földje nem sok lévén, ha-
talmas birtokokat bérelt. Mondják: ügyes, dolgához jól ért ő  gazda 
volt. Sokan még a zsidók közül is szaktekintélynek ismerték el, és 
véleménye mérvadó volt egyes birtokok adás-vételében. 

De tudását nem munkában akarta gyümölcsöztetni, nem „hét-
köznapi" megbecsülés után vágyott, hanem hírnévre! Hírnévre, 
amely gyorsan járja be .a világot és szerz őjének „úrá" tekintélyt, 
„dzsentri" elismerést szerez; akit ől — ha valahol megjelenik — csuk 
valami rendkívülit, más által el sem képzelt cselekedetet várnak, 
kerüljön az akármennyibe is. 

Ilyen „befektetéssel" viszont a t őkét csak ideig-óráig lehet meg-
tartaná, esetleg még kamatoztatni is. Ez a pénzügyi , ;megfontolás" 
előbb-utóbb a tönk szélére, a teljes megsemmisülésbe, a cs ődbe ve- 
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zet. Dekát mit számít az, minek a holnappal gondolni, ha ma még 
kiskorályok is lehetünk? 

És valóban, .a túlságosan is úri életunód mellett még futotta 
idejéből és erejéből (no meg a rokonság összeköttetéseib ől) a közé-
leti, a politikai szereplésre is. Igaz a krónika nem sokat tud ez 
utóbbiról, mindenesetre meg kell állapítani, hogy a koaliciós kor-
mány belső  meghasonlása után korarányra jutó kisebbségi (ellenzéki) 
kormány Baja történyhatósági joggal felruházott város f őispánjává 
nevezte ki. Ezt a tisztét a háború végéig „becsülettel" 'be is töltötte. 

Utolsó, hazai földön elkövetett „bravúrját" minden bizonnyal 
az első  világháború után vitte véghez nevezetes, még ma is sokak 
által emlegetett utazásával. Két étkez ő  kacsit (mások szerint egész 
szerelvényt) bérelt a vasúttól. (Szemz ő  csak nem utazik „közőnséges 
utasként" első  osztályon!) Az egyikben vendégei, a másikban ő  maga 
mulatott a cigánybanda vidám muzsikája mellett. Olyan nagyszer űen 
csinálták, hogy a vámőrök csak megmosalyogták a „bolondos" ma-
gyar főurat és minden vámvizsgálat nélkül tovább engedték. A ha-
tárt és a veszélyt elhagyva mindenkit kizavart a kocsiból a min-
denbe beavatott f őispáni titkáron kívül. Amikor magukra maradtak, 
szétverték a nagyb őgő t és kiszedték a benne átcsempészett 79 rend-
kívül szép fekete briliánst, tömérdek dollárt, font sterlinget, francia 
és svájci frankot, cseh és magyar koronát. 12  Ezzel a „tőkécskével" 
Párizsban „Magyar Vendéglőt" nyitott magyar étel- és italkülön-
legességekkel, magyar cigánymuzsikával és „szolidan" berendezett 
j átékkaszinöval. 

A nagy szenzációt keltő  eset mások szerepl ője, a történetek so-
rán mindig rövidebbet húzó Ungár Piroska nemcsak férjét ől, de 
apja halála után (1919) másaktól sem tudta megóvni az egykor vi-
rágzó, 1909 óta villamosított Ungár-birtokot. Nyílt titok volt, hogy 
Hollósy gazdatiszt Ungár Lajos halála után a vagyont sajátjaként 
kezeli (és elkezeli). Mondják, hogy emiatt Szemz ő  Gyula egy ízben 
össze is verekedett vele, s volt felesége, valamint az Ungár-vagyon 
tönkretevőjének tekintette. (Micsoda önzetlen védelmezése ez a ma-
gára maradt, mindenbő l 'kiforgatott asszonynak!) De .anyagilag Pi-
roskát ez nem rehabilitálhatta. És mivel a birtokaért kapott ősszeg 
lassan elfogyott, valamiféle megélhetés után kellett néznie. Egye-
sek szerint a harmincas éve'k derekán már trafikos volt Pesten, 
mások viszont azt állítják, hogy rongyszed ő  lett. Közeli rokonai 
erre vonatkazólag nem nyilatkoztak, és csak annyit lehetett t őlük 
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biztosra megtudni, hogy talán a negyvenes évek elején halt meg 
Pesten, befolyásos f őúri rokonaitól — természetesen — egészen 
elfelejtve. 

Ennyit sikerült hat évtized távlatából összegy űjteni az egykori 
„szenzáció" szerepl őirő l. Magam is érzem, hogy nem teljes a portré, 
hogy akad ,még tisztázni való, s őt akad még egészen érintetlen, talán 
egyáltalán föl .sem merült szempont is. 

Pacséron, 1963. II. 23. 

JEGYZETEK 

' Nagyváiadi Napló, 1901. júdius 21. 

2  A szabadelvű  górt 1904 végén bekövetkezett parlamenti bukása, 

majd •az 1905 elején tartott választások eredményeként elvesztette közel 

harminc éven keresztül tartott hatalmát. A .korábbi •ellenzéki partok 
(a függetlenségi, a nép- és a Banffy-féle újpárt, valamint a szabadelv űek 

Andrássy Gyula vezette disszidens csoportja) kaalíciót alak űtottak, de a 

kato~vad jelszavaik miatt •nem tudván megegyezni a kirallyal, az uralkodó 

Fejérváry Géza bárót nevezte -ki .az íun. pártaktól független kormány 
élére, ,amely ikormányt az ellenzék „darabont kormánynak" ,nevezte. A 

kormányzásbál kimaradt kaalícióis pártok a várm еgyékne és törvényha-

tósági joggal felruházott városokra támaszkodva meginditották harcu-

kat a hatalom kézbe kaparintásáért. 

A regény eredetileg három kötetben jelent meg. 
' Fzzel  .a rövidítéssel illették .a ,humoros itermészet ű  bizottsági tagok 

a iközgyűléseikтe érkez ő  hét Ungánt (в&lat, Ferencet, Imrék, Józsefet, La-

jost, Mátyást és Pádat) az I. világháború el őtti német tengeraiattjárók jel-

zésének mintájára. 

5 A család .még ma is él ő  tagjai •err ől ugyan nem tudnak, de az 

öreget is ismer ő  idősebb embereik mind így nyilatkoznak. 

e Mondják, hogy іѕІ zѕzmга  szántotta Pestre és Bécsbe a hízortt 

disznókat, •marhákat. 
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' Tájékoztаtóul közlöm ,parádes Ikocsisának , a 87 éves Horvát 1st-

sánnаk 1906-ra kiadott kornmencióját: 12q búza, бq kwkorioa, 20kgr 

só, 2akgr szalonna , 2 :göbe (disznó) ingyenes tartása ; 1 pár csizma, 1 pár 

cipő , 1 öltözet őszi, 1 öltözet tavaszi, 2 öltözet nyári ruha, 1 bokáig ér ő  
téli bekecs és 3 évre 1 sz űr. Pénzbér 60 K. 

8  Micsoda mu1asztást követtünk el, hagy a még ma is él ő  ,egykori 

cselédeket, szervezett •és szervezetlen földm űvelöket nem faggatjuk ki 

az e1mwlt іddkről. 

Ám hogy ki sugallta .a szöktetés ґgоndоіаtё.t, ki segitett a gondo-

lnt tervvé érlelésében, csak sejteni lehet. Biztosan, ,nem hiszem, hogy 

valaha is megtudható. 
1 0  Ung-ám Piroska allítálag hallani sem akart apja szándékáról, 

hagy zsidóhoz menjen feleségül. 

11  Ungár Lajos nagyon kedvelte a szép ilovakiat. ,Szemző  Gyula is 

éhtett hozzájuk és fel is használta ezt a tudományát, csakhogy minél 

közelebb férk őzhessék náboib apósához. Ez a házasságkötés után nem 

sokára sikerült Fis. 

12  Az .adatokat főispáni іtіtk га  Bernhárd Mihály (maguk között csak 

Fatkány Misi) tette közzé jó'a1 az eset megtörténte utan. 
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Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

UTASI CSABA 

TÖЛ2ÖRKÉNY 1JS A PARASITNOVELLA 

г . 

Tömörkény István, a Szeged vidéki parasztság, a „vízi embö-
rö'k", a kubikosok világának művészi rögzítője, mindannak ellenére, 
hogy makacs vidéki elzárkózásban élte le életét, s 'kispolgári-hazafias, 
patriarkális nézeteit ő l nem tudott szabadulni — igaz, nem is akart 
—, a magyar prózaírás egyik legeredetibb m űvelője. Életművét be-
árnyékolja ugyan a hírlapi tárcanovellak keletkezési körülményei-
nek csonkító, a novellákat csak villanás erej űvé nőni engedő  hatása, 
de a több mint tízkötetes opusból legalább egy kötetre való írása 
maradandó művészi érték. 

Tömörkény éppúgy a korízlés, a szenvelg ő  szalontörténetek, az 
olyannyira divatos bárós, gráfos, kisasszonykás, népszínm űves iro-
dalom bűvöletében indult útjára, akár a kormbeli kezd ő  és befutott 
írok zöme. Hagy ennek miértjét megérthessük, két fontos mozza-
natot keli szem előtt tartanunk. El őször is pillantást kell vetnünk 
Tömörkény írói indulásának, kibontakozásának korára (a nyolc-
vanas és kilencvenes évekre), pontosabban a magyar irodalom ak-
kori légkörére, melyben „ ... nagyjából elhallgatnak vagy elfakul-
nak azok a költők, akik új néz őpontokkal s új hangokkal kísérletez-
nek: Reviczky Gyula meghalt; néhány évvel utána meghalt Kom-
játhy Jenő  is — Palágyi Lajos irányt vesztett. Rudnyánszky Gyula 
elkallódott ... Szabalcska Mihály és Pósa Lajos egészen átsodródtak 
a fokozatosan alpárivá váló népiesség útjára ..." 1  Ez az a korszak, 
amelynek irodalmában a következ ő  Pósa Lajos-i ars _ poetica válik 
uralkodóvá: 
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„Ha költő  Vagy: kerüld a mocsárt! 
Ha költő  vagy: ne tépd, ne tépd le a n ő  
Becsületének tiszta  ii  огnt! 
Harmatban mosdott kézzel fonj fejére 
Aranysugárból tündérkoronát!" 2  

Másodszor figyelembe kell vennünk Tömörkény polgár voltát. Mert 
polgár volt, becsületes, odaadó hazafi egészen haláláig. Móra Ferenc 
jegyzi föl róla: „Ami az emberi szemnek látható volt bel őle, a leg-
polgáribb élet volt, és ha valamire büszke volt, nyilván erre volt 
az. Tisztelte az Istent és a királyt, adókönyve és életbiztosítási köt-
vénye mindig rendben volt, szerette a fehér mellényt, a hámozott 
sző lőt, baráti összejövetelek amabilis konfúzióit és zuhogó es őben a 
friss szantások közt való kocsikázást; soha nem lázadozott haragos 
szóval a társadakni rend ellen, noha éjfél után sokat kifigurázta, 
sokra becsülte felsőbb hatósága elismerését, és minden órában meg 
tudott volna halni a családjáért — íme, ez majdnem az egész 
ember."s 

Ortutay Gyula is hasоnlóaл  rajzolja meg a mindennapok Tö-
mörkényjenek arcélét: „Zárkózott élet ez, tiszteli és elfogadja — ha 
néha ironikus mosollyal is — társadalmának törvényeit, polgári élet-
formáját, szereti csaladját: feleségét, két gyermekét, vallasos ember, 
aki pénteken szigorúan böjtöl, vasárnap a Szent Demeter templom-
ba jár igaz áhítattal; csöndes polgári élet ez, melynek nagy szen-
zációja egy betévedt veszett kutya lepuskázása az öreg novibazári 
puskával, a hollandi tulipan fáradságos tenyésztése a kis kertben."' }  

De Tömörkény egy-egy önéletrajzjellegű  tárcája is elég beszé-
desen rajzolja elénk a világ történései, megrázkódtatásai el ől a 
csendes, becsületes családi körbe menekül ő  író arcképének voná-
sait. A fityfirittyben így szól: „Huszonhárom éve, hogy hazaszaba-
dultam Bécsből, a csaszár keze alól. Régi mondás, hogy a szögedi 
sár ragaszt, a sár hazahívott. A rögök, amik az embert valahova 
kötik, igen hatalmasak." A Régi világ címűben szeretettel emléke-
zik Pósa Lajosra és Dankó Pistára, elt űntükе t emlegeti nosztalgi-
kusan, és kđzben panaszkodik, hogy immár nincs hova mennie: „Az 
ám. Hogy hova menjek? Elmúltak azok a régi kedélyes kis иendég-
16k, mikben biztosra lehetett venni, hagy a törzsasztaloknál legalább 
négy-öt régi barátot, csendesen elbeszélget ő  cimborát talált az em-
ber." S ugyanez a Tömörkény, :a világháború ide jén, maga jelent-
kezik katonának, be akar vonulni egykori csapatához, harcolni akar 
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a hazaért, s legnagyobb büszkesége, hogy fiát a harctéren kitüntet-
ték. Ugyancsak Móra jegyzi föl róla, akkortájt, ha megkérdezték 
Tömörkényt, hogy van, kérkedve így válaszolt: „Ülök otthon, pajtás, 
egész délután, oszt nem csinálok sömmit, csak nezöm a gyerök mej-
jin a kis ezüstöt." 5  

Nem csoda hát, hogy Tömörkény els ő  hosszabb lélegze гtű  írásai 
(Pusztai szívek, Nincs szívök, Margit), ezeknek alakjai teljesen bele-
olvadnak a népszínműves magyarországi kultúrlégkörbe, abba a do-
mináló művészeti posványba, amely az emberiség „legnagyobb, leg-
döntőbb kérdéseire újra és újra muskátlival felel".s Hogy Tömör-
kény mégsem rekedt meg a korabeli divatos és lélektelen iroda-
lomnál, annak okát mindenekelőtt tehetségében, megfigyelőképessé-
gében, ösztönös önkifejezési vágyában látjuk. Gyermekkorában a 
pusztán töltött nyári sz űnidők, majd apja makói vendégfogadója, az 
ott megforduló különféle emberek —úri vadászok, hallgatag benn-
szülött polgárok, medvetáncoltató oláhok, torontáli svábok, belgrádi 
fuvarosok, vásárosok, csiszárok' — mind élmeriyt jelentenek Tömör-
kény іszm гa, „titokzatosságukkal" felkeltik érdekl ődését, megis-
merés-vágyát. A nagyvíz című  tárcanovellában err ől ő  maga így 
emlékezik meg: „Makón szerettem lenni mint gyermek. A nagyven-
déglő  udvarárnak változatossaga az ő  különféle népeivel, medvetán-
coltatókkal, torontáli sváb parasztokkal, akik franciául beszéltek, 
savoyard majmosokkal, a gülbabás törökökkel, a megyegyűlésekre 
érkező  vidéki előkelő  urakkal, mind-mind lekötötték a gyermeklé-
lek figyelmét." 

A későbbi szegedi gyógyszerészsegéddel a váras légköre átmene-
tileg unigfeledteti ugyan gyermekkori élményeit, azok mintegy hamu 
alatt izzó parázzsá válnak, de a katonáskodás évei ismét föllobbant-
ják előtte, és most már végérvényesen, azt a világot, amelybe fo-
kozatosan és tudatosan el fog mélyülni. A novibazári katona Tömör-
kény a sebes vizű  Lim, az „óriás" hegyek, az idegen ajkú emberek: 
törökök, szerbek, albánok között egyedül érzi magát, és egyedülléte 
szinte természetszerűen irányítja figyelmét a Novibazarbanallomá-
sozó Szeged videki bakák felé. Már az író szemével figyeli őket, 
meglesi gondolkodásmódjukat, érzelmi megnyilvánulásaikat, szoká-
saikat, hogy az erdélyi és bécsi katonaévek múltával már egészen 
tudatosodjék benne, merre is kutasson, mi az, amit föltétlenül meg 
kell írnia. A „célször ű  szögény embör", aki „egyszerű, anélkül, hogy 
egyúttal becsületes is akarna lenni, miután ezen irányban neki sem-

mi külön tennivalója nincsen", akinek „becsületessége föltétlenül 
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nyilvánvaló, s ha volna ezen a tájon olyan bolond ember, aki egy 
ezer forinttal súlyos tárcát az útszélen hagyna (...), azt bizonnyal 
behozná a gazdának", a „vízi embör", a cs őszködő  paraszt hallga-
tag, befelé fordult figurája, a kétkezi munkás most vonul be írásai-
nak középpontjába. Nem osztályöntudatos ember megfontolt célki-
tűzéséről van szó. Tömörkény megszeretett egy világot, amely me-
rőben más, mint az övé; behatolt ebbe a világba, emberi síkon, 
állandó kontaktusok révén, és az a tény, hogy ő , a kevés gondú 
polgár, ha kiballag a tanyák közé, ha hajósok közt bújik meg hallga-
tagon, ha szemlélődve a kubikosok között mozog: egеsz lényében 
transzponálódik, más emberré lesz, új világgal gazdagodik —állandó 
feszültséggel, érdeklődéssel töltötte fel. 

„A puszta és az ő  emberei oly kiismerhetetlenek. Az eszük oly 
másképp jár, fogalmaik :a dolgokról oly mások, hogy sohasem tudni, 
hogy igazságaikban nincsen-e tréfa s tréfát nem-e .az igazság kedvé-
ért п  ondаnak (A szárnyékember). Ez a titokzatosság az örökös in-
díték, és csak még jobban serkenti írónkat az, ha egy-egy paraszti 
gondolatmenetet megfejt. Megírni mindent, amit ott kinn észlelt, és 
csak konkrét átélések alapján: ez volt Tömörkény célja. irásaiból 
az az öröm árad, amelyet tudós emberek érezhetnek felfedezéseik 
győzelmében. 

Érdekes, hogy Tömörkény, miután meglelte igazi témakörét, 
enyhe iróniával tekint vissza a maga mögött hagyptt divatos iro-
dalomra: „Megyek,egy darabig utánuk (lányok után járni nem kel-
lemetlen), némi irodalmi ismeretek szerzése végett. Különféle re-
gényekrő l beszélgettek, de úgy nézem, ez id ő  szerint legjobban tet-
szik az Acsády gróf és családja. Ezt különösen dicsérték, hogy bor-
zasztó szép. Már látom, hogy meg kell venni az Acsády grófot 
családostul" (A hídon). 

Tömörkény nagyszerű  példája annak a gyakori irodalmi „cso-
dának", amikor a művész, habár társadalmi hovatartozása sok tekin-
tetben károsan determinálja tudattartalmát, alkotásaiban áttör a 
már regresszióba merevedett osztályának gondolati burkain, és ha-
tásuk ellenére is időálló értékeket hoz létre. Hatason a kor köztu-
datában egzisztáló polgári felfoganok vagy érzések novellába épí-
tésére, beáramlására gondolok. Tömörkény például képes megrí-
katni a Himnuszt hallgató Mihályait: „Az iskola előtt haladnak el. 
Városi kocsi áll az udvaron, a falak újra meszelve, zöld lombok a 
nyitott ablakokban. Itt most vizsga van alighanem. Csakugyan az 
van, mar a vége felé is közeledik, mert énekelnek odabent. Vékony 
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a gyerekhang, de sok van, s az ablakokon kiárad az útra, csilingelve 
j ővén ártatlan gyermekszívekb ől az imádság: Isten áldd meg a ma-
gyart jó kedvvel, b őséggel... A két ember megint megáll, s egy-
másra néz. Szemükből néhány meleg könnycsepp poros arcukon át 
a forró homokra esik" (Szárazság előtt). 

Vagy maga is elérzékenyül a patrióta kovács példájan, aki jó 
hazafihoz illően, nélkülözéseket is vállalva, a kelleténél több inast 
szerződtet, csakhogy megmethesse az odatévedt székely fiúkat, „At-
tila utódai"-t. 

Legjelesebb novellái azonban függetlenné válnak világnézeté-
től. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy valamiképp teljesen 
elkülönülnek, elvesztik kapcsolatukat a századel ő társadalmával. 
Megismertetik velünk az akkori társadalmi viszonyok részletele-
meit, megrajzolják a szeged vidéki parasztság szociális helyzetének 
képet, de értékük nem ebben van, hanem abban, hogy a szegény 
ember rejtegette színek, formák, lelki alkatok, sorsok feltárásával 
Tömörkény önmagát tudta megmutatni. Nem a „szögény embör" 
kitaszítottságának, sanyarú helyzetének, embertelen feltételek kö-
zötti életének, úrellenes érzelmi beállítottságának a ténye őrzi e mű-
veket, hanem az életkörülményeknek, a kínoknak, a megalázottság-
nak az ábrázolási módja, a tömörkényi lélek, mely az alkotás folya-
matában megtisztul a belé nevelt, gondolatokat és érzelmeket el-
nyamorító „igazságok"-tól. A látszálag személytelen, csak reprodu-
káló, végsőkig leegyszerűsített meseszálak közül kicsapódó, fölpa-
takzó líraiság kölcsönöz különös feszültségеt sorainak. Az író ugyanis 
rejtőzik előlünk, de egy ponton, amikor már érzelmileg teljesen fel-
töltődött, kirobban, ráismerünk; lénye eleven közvetít ővé vált az 
ábrázolt valóság és az olvasó között. 

Első  köteteinek megjelenése után felfigyelnek rá a f ővárosban 
is. Fent említett kett őssége folytán Tömörkény nem tudott ellent-
mondani egyes budapesti lapszenkeszt ők ajánlatain k. Beküldési 
határidóre dolgozó tárcaíróvá lett. Kissé elnagyoltan mondhatnánk 
azt is, hogy feloldott mondanivalójú, hevenyészve megírt, adomáz-
gatva okoskodó, etnográfiai jelleg ű  tárcák hosszú sorával eladta ma-
gát a milleniumtól lázas Magyarország napi- és hetilapjainak. Egész 
opusa ezért nyújtott aránylag sok támadási felületet a korabeli kri-
tikusoknak, akik nem tudták vagy nem is akarták meglátni a tárca-
novellák tömegéből időnként kikri tályosodó remekműveket, ame-
lyek elementáris művészi erejükkel háttérbe szorítják a gyengébbe-
ket, és a nagy alkotók sorába emelik Tömörkényt. 
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De ugyanez a salakosat is felbuggyantó életm ű  tette lehetővé a 
fajmítosz sámánjainak, hogy „kegyeletes" nekrológjaikban olyan as-
pektusból közelítsék meg az írö hagyatékát, amilyenhez a valóban 
művészi Tömörkény-alkotásoknak semmi közük. 

„Igazán nem látjuk, mi jó gyümölcsöket termett hajdan a Vas 
Gereben-i póriaskodás vagy újabban a Gárdonyi-féle Göre Gábor-
kodás.  De  Tömörkény István, úgy látszik, szerelmes ebbe a formába. 
Az oly sok hiábavalóság, aminöket a Vásár leírásában összehoz, vagy 
az a komédia (Csata a ka:tonával), mely szerint a tanyai paraszt a 
vásárból hozott, talpra ugró katonával komolyan „üggyöl ődik", vagy 
a Csempészről elmondott furcsa mese inkább naptárban foglalhatna 
helyet, gyermekek mulattatására."s A kritikus ilyen reagálása a 
század elején részben érthető  is, ha figyelembe vesszük, hogy akkor-
tájt „népiesch" írók tucatjai ontják a paraszti еlmanadottságot ide-
alizáló, operett ízű  beszélyeket. De hogy mennyire felszínesen, a 
paraszti világ művészi ábrázolásának még csak a lehet őségét sem 
véve figyelembe, közelítette meg Tömörkény müvészetét, ezt vilá-
gosan bizonyítja az, hogy épp a Csata a katonával és a Csempész 
ellen fakadt ki a legepésebben. 

Laczkó Géza a fajiság szempontjából ítéli semmitmondónak 
írónk munkáit: „Tömörkény hiába ír kubikosokról, mégsem magyar; 
Móricz meg talán a kambodzsai fejedelemr ől is magyar parasztno-
vellát írna. A lélekben van a magyarság, nem az „aszongyában"! 9  

A Budapesti Szemle egy másik kritikusa, miután részletesen 
elemzi a Tömörkény-novellák sajátságait, végs ő  konklúziójában, az 
író egyedüli erényeként ezt hangsúlyozza: „Minden hibája ellenére 
szereti a magyar fajt." 10  

Nosztalgikus megemlékezésében Krúdy így révedezik: „đ  még 
látta a kanyargó Tiszát, a boldog parasztot, az áldott búzaszemet, az 
erőtosztó napsugarat, a termésfakasztó nyári záport: még látta és 
megírta a boldog Magyarországot ... Nemzetünk kincse volt, mint a 
régebben meghalt magyar költ ők, akik elhalványodva, de felejthe-
tetlenül néznek vissza szépséges nemzeti múltunkból, akik a régi 
Magyarország történetét, érzésvilágát, gondolatföldjét m űveikben ne-
künk hagyomanyba tették, hogy sohase felejtsük el apáinkat ál-
dani." 11  

Kosztolányi még tovább megy: „Elmélkedéseiben és kacskarin-
gós bölcselkedéseiben örök id őkre lekottázta a magyar vér ütemét, 
a keleti utánozhatatlan bels ő  ritmusát. " 12  

A második világháború alatt a fajiság tomboló őrületében, 
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amikor emberek százezreit emészti a pokol, Gulácsy Irén így emlé-
kezik az íróra: „A magyar föld annyira jellegzetesen magyarrá 
formálta a hörersdorfi Steángassner és Ströbl I.Vlária gyermekét, hogy 
Tömörkénynek egyetlen igazán uralkodó vágya (kvemelés: U. Gs.) 
a katonasors. Kétszer áll a mérték alá, olyan örömmel, ahogy csak 
a magyar fiúk tudnak ég ő  lelkesedessel a haza szolgálatára sóvá-
rogná." 13  

Az ilyenfajta megemlékezéseken kívül a két háború között és 
alatt — amikor a Herczeg Ferenc-i „géniusz" nyomta rá pecsétjét 
az irodalmi életre, amikor épp a 'herczegi Új Idők mint elfelejtett 
íróról emlékezlk meg — alig akad ember, aki Tömörkény ágazd érté-
keit látja, illetve csak kettő : Juhász Gyula és Ortutay Gyula. De 
mindjárt hozzá kell tennünk, hogy egyikük sem tudott következ еte-
sen elfogulatlan maradni. Juhász lírai hangvétel ű  Tömörkény-tanul-
mányában ott kísértenek a „magyar lélek" eszméi, Ortutay pedig 
olykor-olykor annyira fellelkesül, hogy izzása mögött elmosódnak a 
bizonyítható, reális tények. 

A felszabadulás után lényegesen változik a Tömörkény-portré, 
noha műveinek értékelesébe isnnét becsúsznak olyan mozzanatok, 
amelyeket csakis az akkori irodalmi állapotokkal, a szocialista rea-
lizmus elméletének átmeneti eluralkodásával lehet magyarázni. B. 
Szabó György Tömörkény válogatott elbeszéléseihez írt el őszavá-
ban ilyen kitételre bukkanunk: „TiltaЈozását a kapitalizmus defor-
máló hatása ellen, hitét az emberben és kiállását az elnyomottak, a 
dolgozók, a kizsákmányoltak, az „alja-nép" mellett — itt, a tárcái-
ban és a tárcanovellakban fejezte ki leghatározottaban." 14  

Az író tipikus forradalmasítása ez, belemagyarázás, holott Tö-
mörkénynek a művészebe a forradalmi, különösképpen létrejöttekor. 
Ugyanabba a gondolati légkörbe kerültünk — B. Szabó, írása nagy 
részében, természetesen nem a fenti megállapítást igyekszik bizo-
nyítani —, mint amelyben egyes igazán nagy nyugati m űvészek al-
kotásaira is ráfogták, hogy dekadensek, mert egy dekadens társada-
lomban születtek. Ugyanannak a túlzottan szociologizáló irodalom-
vizsgálatnak a beütésérő l van szó, amely csakis az író osztályhely-
zete és világnézeti beállítottsága alapján nyilvánít m űvészinek vagy 
nem művészinek egyes alkotásokat. B. Szabó ugyanebben a tanul-
manyában, a záróbekezdésben megjegyzi, hogy Tömörkény m űvé-
szete alapul szolgálhat a magyar szocialista-realista írásm űvészet 
számára. 

A magyarországi Tömörkény-irodalomban az ilyenféle felfogás- 
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nak a maradványai a mai napig is föllelhet ők, noha az író forradal-
masítása már ott sem célzatos: „Tömörkény életm űvének éppen az 
adja meg nagy értékét, és biztosítja halhatatlanságát, hogy els őként 
modern elbeszél ő  prózairodalmunkban a nép ald.aLaról, a dolgozó 
emberek álláspontjáról (kiemelés: U. Cs.) törekedett feltárni a való-
ságot." 15  

Talán nem is szükséges hangsúlyozni, hagy az önmaga és a két-
kezi munkások, parasztok determináltságát még csak nem is sejt ő  
Tömörkény mennyire nem a nép álláspontjaról törekedett feltárni 
a valóságat. Az, amit Czibor János a nép álláspontjáról való ábrázo-
1asnak nevez, valójában nem más, mint az író nagyfokú szolidaritása 
azabrázolt alakokkal, de ebb ő l kiindulva korántsem tehetünk egyenl ő-
ségjelet Tömörkény vilagszernlélete és a parasztak „álláspo,ntja„ közé. 

„Irodalmunkban az els ők és kevesek között van, akik a dolgozó 
ember hétköznapját, a munkát állítják írásaik középpontjába. " 16  

Ha Tömörkény legfőbb érdeme ez volna, ma már valószín űleg tel-
jesen érdektelen volna az irodalom számára. Lényegében épp ennek 
ellenkezőjére, mindig az emberre fektette a f őhangsúlyt. Nem a 
munka jelszava a fontos nála, hanem az ezer gonddal küs гködő  
„szögény embör", akinek embertelen helyzetét is meglátja ugyan, 
de mert polgári osztálymegkötöttségek tartják fogva, állandónak, 
gyökereiben megváltoztathatatlannak látja .azt, úgy gondolván, hogy 
azon esetleg az urak vagy az Isten szánalma, belátása segíthet. A 
segítő  szerepét maga is vállalja. rtЈgy hiszi, szépen megírt tárca-
novelláival, még ha csak közvetve is, hozzájárul a tanyai ember 
megváltásához. „Már van egy ór.a hossza, hogy itt ülök az üres pa-
piros előtt, ni, és jártatom az eszemet afel ől, hogy miként kellene 
ezt a dolgot szépen megírni. Mikent lehetne megtalálni a hozzávaló 
hangulatot, miként lehetne a legjobb módon kiáltani közzé, hogy 
van még boldog ember ebben az országban, bár nem ember, hanem 
asszony, de hiszen leginkább egy szokott lenni a kuckó a kemen-
cével" — kezdi a Csata a boldogságért című  novellát. 

A szépen megírt novella pedig gyakran olyan etikai tartalmat 
nyer, melynek alapján csak egy kis belemagyarázás szükséges, 
hagy az írót forradairnasítsuk. 

Az egészen vázlatosan, csak néhány vizsgáládási szempontnak 
és nem .az íróval foglalkozó összes eddig megjelent írásnak a figye-
lembe vételével áttekintett Tömörkény-irodalom arról tanúskodik, 
hogy csak a jövőtől várhatunk igazán átfogó, alapos és elfogulatlan 
monográfiát magánas, kagylóélet ű  írónk munkásságáról. 
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II. 

Legtöbb parasztnovellájának figurái: öreged ő , sző lőt járó, az 
alkonyi szállongó porba szinte átolvadó, magányosan éldegél ő  cső-
szök, hallgatagon pálinkázó toprongyosok, homoki gazdák és kapások, 
veremlakók és pásztorok. Ebb ől a világból meríti a mondanivaló 
csíráját, a leend ő  novella magját (anekdotát, halálesetet, ellesett pár-
beszédet), melyre az el-elkalandozó, digressziókkal teli, a cselek-
mény vezetésében megannyi bicsaklást mutató írás felépül. 

Vizsgáljuk meg e szempontból, mondjuk, a Sülfék nyújtanak 
című  novella szerkezetét. Tömörkény abból a népi fölfogásból indul 
ki, hogy „nyújtani köll". (A pusztai ember mindenképpen igyek-
szik meghálálni a városi szívességét, ha az elintézi neki ügyes-bajos 
„pöcsétös" dalgát. Háláját egy-egy kosár sz őlővel, barackkal —
nyújtással — igyekszik kimutatni.) A novella :a hajnali van оs egy-két 
expresszív vonással megrajzolt képével kezd ődik. Kacsi zörög a kö-
vezeten. Tömörkény gondolata megtorpan e mozzanatnál, s bár a 
kocsizörgésről szerzett tapasztalatai a jelen esetben éppenséggel sem-
mi jelentőséggel nem bírnak, mégis majd fél oldalon fejtegeti őket: 
„Ilyen külön tudomány ez a kocsizörgés. Vegyük például csak a 
vastengelyű  kocsit. A féllovas bérkocsinak is vastengelye van, meg 
a kétlovasnak is. Mégis másként zörögnek. De most araár a kétlovas 
bérkacsinak is vastengelye van, mégis emez másként zörög, mint 
amaz. Emennek afféle üzleti csörömpölése van, amannak méltóság-
teljes úri kotyogása." 

Aztán hirtelen észreveszi, hogy messzire kalandozott tárgyától, 
és mivel minden átmenet nélkül nem térhet vissza a mese fonalá-
hoz, így folytatja a kitér őt: „Hagy azután honnan vannak ezek a 
dolgok, azt véges ésszel kitalálni nem lehet, ellenben 'arra egy egész 
káptalan előtt esküt lehetne tenni, hogy éppen most fordult be a 
sarkon egy tanyai igás kocsi, mert annak zörgése a szobádba, az 
asztalig szépen beszolgál. De szerfölött való nagy tévedés volna azt 
hinni, hogy az ezen kocsi elébe fogott lovakat Rajtik János barátunk 
kormányozza, mert ez nem felelne meg az adott viszonyoknak, a 
tényeknek és az igzságnak. Ennek .a kocsinak az ülésér ő l a lovakat 
bizonyos nevezetű  Süli Mihály hajtja, ami onnan nyilvánvaló, hogy 
Rajtik kocsija megint csak másként zörög, mint a Sülié. Pedig egy-
forma kocsikenőcsöt használnak, hanem Rajtik már öreg, s ritkáb-
ban ken." 

Ilyen hosszadalmas, az olvasóra kacsingató terefere után pil- 
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lantjuk meg végre a f őhőst, az öreg Sülit, aki az íróhoz igyekszik. 
Az udvaron megugatja a kutya, s ez újabb mellékvágányra tereli 
Tömörkény gondolatait : „Talpas a két lábát fölrakja Mihály comb-
jára, s így egymás szemébe tekintenek . A pusztai ember szótalan ter-
mészetű , a kutya nem tud beszélni, de azért valószín ű , hogy tekinte-
tükben beszéd lakozik ; pusztai kocsisok meg tudják érteni , hogy az 
anyaló mit nyerít a csikajának , de ha felnőtt 16 nyerít kocsi el ő l 
egyik a másiknak , ,azt is tudni vélik, hogy .most miben folyt az üze-
netváltás. Ha két kocsi halad egymás után, s a második kocsi el őtt, 
a rúd mellett anyaló is van, az azt kiáltja el őre amazoknak : lassab-
ban, hé, .a kiscsikó nem bír még veletek futni . Ha rendes kocsis van 
az első  kocsin, ilyenkor szorosabbra fogja a gyepl őt." 

Az újabb kitérés utan Mihály végre megindul a házba . Kopog-
tat, benyit , és itt Tömörkény újabb hibat követ el. Ahelyett, hogy 
közvetlenül , egyenesen vezetné le a szokásos parolázást , magyaráz-
gatasba fog: 

„— 36 röggelt adjon az Isten. 
— Adjon az Isten mindnyájunknak , Mihály. 
Most azt kell kérdezni , hogy: „no, hát mi járatban ?", mert ha 

a kérdés elmarad , Mihály lehetős időig elhallgatna , s csak azután 
mondaná: — Kérd őzze már, hogy miért gyüttem ! — Erre megint 
azt szokás felelni: — Majd megmondod , mert te tudod léginkabb, 
hogy .miért gyüttéle — de aztán ,megint szótlanságok , egyik lábról 
a másikra való állasok következnek , célszerűbb tehát ezt mondani: 

— No, hát mi járatban?" 
Az ilyenféle kitér ők, filozofálgatások , amelyek közül több egy-

egy másik novellabon epizóddá nőttetve újra felbukkan , azt a be-
nyomást keltik, hogy Tömörkénynek nemigen volt más célja, mint 
mesélő  hangnemben megörökíteni a tanyai emberekkel való talál-
kozásainak élményét, hogy az olvasóban is ugyanaz a jóindulatú 
derülés, megmosolygás unalkodj ёК  el, amit ő  ott kinn megélt. 

A vizérgandodatnak egy-egy ilyen mellékágra patakzása után 
olykor maga is radöbben a hibára, de nem javít, hanem közbeveté-
sekkel igyekszik biztosítani a novella folyamatosságát: „ Ér az ilyen 
elmélkedés valamit? " (Kocsival); „Nem érnek azonban ezek a beszé-
dek semmit sem." (tTtban fáradozunk); „Nem ér ugyan ez a beszéd 
egy árva hajítófat sem. " (Új vendég); „Azonban mindez nem ide-
való beszéd." (Fekete emberek a föld alatt) stb. A tárca, tárcano-
vella gördül tovább. Nem csoda, ha Ady, aki egyébként igen nagyra 
becsüli Tömörkényt (A magyar Pimodánban ezt írja róla: „Az, aki 
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Szegeden, s őt Szögedében ugyanazt csinálja a tanya-nyelvvel s ta-
nya-gondolattal, mint a városival és rafinálttal a legvárosibb, leg-
rafináltabb és legbetegebb írózseni, ő  is az én emberem és tanúm".), 
egyik fő  hibájaként épp kompozíciós botlásait nevezi meg: „Nahát 
igen: .a megkomponálás m űvészete nem adatott meg neki s minden 
filozófiája mellett az egészen nagy író felel ősségessége." 17  

Az, amit Ady az igazán nagy író felel ősségességének nevez, szo-
rosan összefügg Tömörkény kompozíciós hibáival. Tömörkény ugyan-
is sohasem szerette, ha írónak nevezték, újságírónak vallotta magát. 
Az alkotás kérdését is újságíróként fogta föl: érdekesen, híven meg-
írni, lefesteni a szemlélt valóságot. Еs írta is egymás utan a tárcá-
kat, valósággal ontotta őket, közben nem sokat törődött azzal, hogy 
a kritikusak fogyatékosságai özönét hányják a szemére. 

Nem szabad azonban abba a hibába esnünk, hagy a szembe-
ötlően rossz szerkezetű  novellák alapján teljes dekomponáltsaggal 
jellemezzük az egész tömörkényi opust, mint ahogy azt általánosító 
végkövetkeztetésként Ké'ky Lajos kimondta: „Szerkeszteni egyálta-
lán nem tud; hiányzik nála a koncentráltság, a lényeges a jelenték-
telen apróságokkal való bíbel ődésbe fullad, a jellemzetes a művészi 
latolgatós nélkül omló részletek áradatába fakul e1." 18  

Tömörkény уalóban nem tud szerkeszteni, mert nem ismeri, és 
nem is akarja megismerni, az írói mesterség különféle fogásait; nem 
tud építeni, egyszerűen megírj a azokat a gondolatokat, amelyeket 
a meglesett reális tényekebresztenek benne, valóságosságukhoz nem 
akar hozzátenni, sem elvenni, nem kerekít, nem módosít, csupán a 
dolgok realitásának a határáig, bizonyos értelemben tehát túlságosan 
is kötik a feldolgozandó élményanyag valós mozzanatai. Ezért is 
mondhatja Török Gyula: „A novellákban hiába keressük .a furfangos 
szerkezetet és a borotvaélen táncoló mesét. Sehol semmi ördöngös-
ség, mesterségbeli fogás vagy a jámbor olvasónak szánt cselvetés."I 9  

Mindamellett, hogy Tömörkény nem volt 'a szerkesztés mestere, 
művében nem egy olyan tömör, egész, lezárt novellára bukkanni, 
mint amilyen a Főzés vagy A kraszniki csata. Érdemes nyomon kö-
vetnünk az ,efféle novellák fejl ődésvonalát. Nézzük a F őzést. 

„Meg volt apadva a víz nagyon. Alant, egés.zen a k őfal alatt, 
kilatszottak bel őle a nehéz gránitok, amiket a fal oldalába er ősítés 
gyanánt hajószámra dobáltak évek el őtt, amikor itt attól tartottak, 
hogy nem a Tisza jön ki a partra, hanem a part kínálkozik be a me-
derbe. Ezenfelül csöndes nyári reggel volt, a túlsó parton, az ártéri 
füzesek között fehér tehenek és tarka tehenek legeltek, s messze 
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fönt, Tápé felé, kevéske köd legelt a lapályos vízen. A malmok la-
pátjai lassan forogtak, s feketére barnult deszkáikról іагаnусѕёрреk 
hullottak a sárga vízbe vissza." 

Így kezdődik a novella. Statikus kép, az író alakját benne látjuk 
a nyári reggelben. Szemlélődvk. Aztán elindul, és lenn a mederben 
„szögény 'embört" pillant meg. Ráköszön. Ett ől a pillanattól kezdve 
Tömörkény személyét elhomályosítja .a másik ember alakja, beszéde, 
foglalatoskodása. Az író már nem fizikailag, hanem csak lelkileg van 
jelen, s ottléte mar egyáltalán nem fontos számunkra. A novella 
végén újabb személy, ia „parti gyerek" kapcsaládik be a helyzet-
képbе . Nagyszerű  ,alkalom, hogy az író a maga jelenvalóságát vég-
képp álcázva, a tökéletesen egyszer ű , de igen magas h őfokú együtt-
érzés poézisét szólaltassa meg: 

„— Gyere no — intett neki, nyújtva feléje a bögrét. — Ödd 
mőg, de sebössen, mer gyün már átalrúl a ladik értem .. . 

A gyerek mohón kapott az étel után, s nagy igyekezettel kotorta 
a kanállaa a bögre oldalat. A bocskoros nézte egy darabig, azután 
sietve pakolózta holmi]at az iszakba. A kenyeret már készült behaj-
tani a piros kendőbe, amikor meggondolta a dolgot, s vágott még 
belőle egy darabot. Annak felét magának törte, a másikat nyúj-
totta ismét a parti gyerek felé. 

— No — kínálta békülékenyen. — Ne." 
A Főzés lényegében nem is novella, hanem —Juhász Gyula 

kifejezésével — tökéletes rajz. Mennyire a rajz m űvésze Tömörkény ! 
Amint hosszabb lélegzetű  írásba kezd, menthetetlenül összegaba-
lyodik, elvész ,a mese szálai között. Ilyenkar kényszermegoldásként 
a novellatördelést választja, azaz négy-öt csillaggal elválasztott részre 
tagolja az írást. A részek között fennáll ugyan valami laza kapcso-
lat, de mindegyikük külön-külön is megáll —önálló művészi pilla 
natfelvételként: mozaik-novella (Kutyavér a havon, Vasút akar lenni, 
Paraszti régész stb.). 

A Vasút akar lenni így tagolódik: az első  mozaikrészletben az 
utak keletkezésének körülményeit ecseteli, azt, hogy miért girbe-
gurba a gyalogút a tavaszi hóolvadás után: „Ahogy az els ő  ember 
ment rajta keresztül, ahogy utat vágott a csatakos mez őn, a több.i 
mind utána ment, szóval, mint mondani szokás, nyomon járt (...) 
Ahogy az az ember kanyargott, aki tavasszal legels őbb vágott utat, 
úgy kanyarog utána mindenki, aki arra jár. Miért?" 

Ezután egy, Tömörkényre annyira jellemz ő  kitérés következik. 
Két sorral alább már a juhászok között vagyunk, s a szerz ő  körül- 
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ményesen magyarázza, mi történik akkor, ha a nyáj megtorpan egy 
árok elő tt, majd egyszerű  bővített mondattal zökkent vissza: „Más 
azonban a koosiút", s itt újra elkalandozik, vissza az id őbe, latol-
gatja, találgatja, mi módon keletkezhet a kocsiút. A digresszió vé-
gén megállapítja, hogy „Ez a kérdés azonban szintén azon dolgok 
közül való, amikben nincs okos ember." Csak mindezek ut.n tér a 
tárgyra, de mivel a következ ő  mozaikkockát sehogy sem tudja szer-
vesen kapcsolni, új fejezetet 'kezd. A földmérnök és munkatársai 
járják a határt. Az emberek súgnak-búgnak. Frappáns dialógusok. 
A részlet ismét zárul. Újat kezd. A bizottság nyomában állandóan 
ott van egy asszony. Végül megkérdezik, mért jár folyton utánuk. 
A fiát szeretné elhelyezni fűtőnek a készülő  vasútnál. A terjengős 
leírásból kipattanó dialógussal ismét kisül a részlet feszültsége. 
Újabb mozaik, újabb dialógus. A novella szerkezete hullámos, es ő-
emelkedő , szethulló. Cselekménye a szó szoros értelmében nincs is. 

A három leggyakrabban előforduló tömörkényi novellákompo-
zíció tehát a következ ő : 1. a szerteágazó, de egy vezérgondolaton. 
gördülő , 2. ahelyzetkép-novella vagy rajz és 3. a mozaik-novella. 

Tömörkény szerkesztési hibáinál figyelembe kell vennünk, hogy 
novellái statikusak, ami abban nyilvánul meg, hogy írónk leginkább 
a novella magvának néprajzi adatokkal való b ővítésével, duzzasztá-
sával fejleszti fel egy-egy írasát. E jelenség lényegi magyarázata 
abban van, hogy a patriarkális Tömörkény — aki mintegy sütké-
rezik a parasztok világának számára különös, bizserget ő  sugarai.nál, 
akinek a „kinti" élet még legnyomoruságosabb, legszegényebb meg-
nyilvánulásaiban is kedves, és rengeteg melegséget tartogat —, a 
felfeudális Magyarország viszonylag békés korszakában él és alkat, 
amikor a kapitalizálódás kikezdi lassan az eladdig szinte örökké-
valónak, mindig voltnak, változatlannak mutatkozó tanyai életet, 
szétszaggatja csöndjét, szakásait feledésbe taszítja. Az a világ kezd 
rohamosan süllyedtei, mely Tömörkénynek a megtalált édent jelen-
tette. A pusztát vasutak szabdalják föl, a Tiszáról fokozatosan el-
tűnnek az annyira kedvelt vontatók, megjelenik a g őzhajó. Tömör-
kény úgy érzi, hogy csúszik a lába alól a talaj. Ez a szorongás 
váltotta ki belőle azt a minden bizonnyal ösztönös tendenciát, hogy 
állapotnak és ne folyamatnak ábrázolja a Szeged vidéki valóságot. 

Tömörkény novellája nem a történések, események sodrában 
teljesedik ki és zárul le, hanem fordítva: az íróban megszületik a 
mondanivaló záróepizódja, és erre építi föl, mondhatnánk, visszafelé 
az egész novellát. 
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Vessünk egy pillantast például a Mihály szóbelizik cím ű , félig-
meddig a népiesked ő  közízlés irányába eltolódott, közismert novellá-
jára. A mű  egyetlen mozgó pontja az, amikor a bíró tanúzás végett 
beidézi Várakozó Mihályt a tárgyalóterembe. A novella ezután a 
kerttejük közötti, humoros effektusokban b ővelkedő  beszélgetéssel 
folytatódik oldalakón át, hogy a végén az író kimondhassa a csat-
tanót: 

„— No jó — türtőzteti magát a bíró —, idáig csak eljutottunk 
valahogy. Most már azt mondja meg, hogy miként történt a vere-
kedés? 

— Melyik verekedés? — kérdezi csodálkozva Mihály. 
— Hát a bicskázás, no. 
— Jaj, kérem szépen — feleli Mihály —, hiszen az nem a 

kocsmaszobában történt, hanem az udvaron. Nem voltam én ott 
jelenleg, kérem alassan, mert én az ilyen surbankó kölykök telek-
tálózására nemigen szoktam ügyeletet fordítani ..." 

Hasonlóan épül fel a Mihály szabadságot kér című  elbeszélése 
is. Megírására a következ ő  anekdotaszerű  történet késztette: Mihály 
megfeledkezik arról, hogy a sz őlőjében levő  gyümölcsfákat köteles 
megtisztítani .a hegnyáktól. A bíró elé kerül, aki egynapi szabadság-
vesztésre vagy tíz korona bírságra ítéli. Mihály az elóbbt választja. 
De hogy? 

„— Valami .baj van a rnajorban, Mihály? 
— Nem ögyéb, tekintetös úr — mondja Mihály —, csak éppen, 

hogy egy kis kérésöm volna. Mert az úgy van, hogy lögyön szíves 
elereszteni egy napra. 

— Azt .nagyon is mög löket tönni, Mihály. Talán az otthon-
valókat akarja fölkeresni a faluban? 

— Nem én — mosolyog csendesen Mihály —, hanem csak majd, 
mondok, hagy vágok egy kis fát a községházán, hogy lögyön már 
azoknak is mivel tüzelni." 

Az adomázgató utolsó sorokból pontosan kiérezni az olvasó 
megnevettetésére irányuló célzatosságot. Hogy a hernyókkal pórul 
járt Mihály történetének ez az er ő ltetett csattanóba fulladása nem 
véletlen, pontosan kimutatható. E novelláját ugyanis 1913-ban írta, 
de a történet régóta foglalkaztatja, már 1902-ben is megírta. Ak-
kor így fejezte be: 

„— No, hanem — mondja vidaman, amint a pénzt az asztalra 
teszi — ez az utolsó. Többet már nem lesz egymással bajunk a 
hernyó miatt, tekintetön uram. 
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— Hát bizony — mondja a bíró —, erre hamarább is rájöhetett 
volna kend. Takaríttatni kell a fákat, aztán akkor nincsen bírság. 
Azután pedig a törvény törvény. 

— Tudom — szól nyugodtan János. —Azért vágattam ki a fá-
kat a sző lőbül valamennyit." 

Nem csoda, hogy egy,egy ilyen csattanóra szénfolyó, szerkezeti 
szaggatottságot mutató novellatestek épülnek. Igaza van Papp Fe-
rencnek, ,amikor az efféle novellaszerkesztésr ől így ír: „Vannak 
Tömörkénynek elbeszélései, melyeknek elemeit egységes hangulat 
tartja össze ... Gyakran azonban az író annyi gondot fordít a háttérre 
s a mellekes mozzanatokra, hogy az anekdotaszer ű  történet szinte 
elvész a hosszadalmas okoskodások közt. " 20  

Amit Papp háttérnek és mellékes mozzanatoknak nevez, való-
jaban nem más, mint az etnografikus aláfestés. Ha ismételten szám-
bavesszük, hogy a szegedi múzeum néprajzi osztályát vezet ő  Tömör-
kény nem akart író lenni, akkor a néprajzi elemek helyenkénti 
túlburjánzása magyarázatot nyer. A parasztok közé kijáró, régész-
kedő  íróból lépten-nyomon kikívánkoznak a megfigyelt etnográfiai 
jellegzetességek, épp ezért néha hajlandónak mutatkozik arra is, 
hogy ismereteinek csillogtatása kedvéért megírjon egy-egy olyan 
tárcanovellát is, melynek jelent ősége, értéke nem haladja meg az 
etnográfiai adatokét. Az egyik novellában például kocsivásárlásra 
indítja Mihályait. Miközben azok a bognár udvarán a kocsikat né-
zegetik, nem állhatja meg, hogy ne mondjon el mindent, amit a 
kocsiról tud: 

„Mihály tavolosabban attól a helyt ő l, ahol sorjában vannak az 
új kocsik, megáll. A komák derülten néznek körül. (Sok bognár-
munkát hoztak elő , van miben válogatni.) A kocsi különféle. Mert 
van igás, van könnyű , van süketkacsi, van lantkocsi meg miegy-
más... 

A rúdhoz érvén, a bizottság megállapítja, hogy a rúd nem re-
pedt, a végén pedig egészen rendes a nyaklószög. A fürhéc is ren-
des, a kisafák pedig egészen szép hajlásúra vannak faragva, bár a 
kisafakarikák ma már nem úgy szolgálnak a tarsolyhoz, mint ezek-
nek elő tte" ((Jj kocsi). 

Máskor a kubikostalicskáról ír ilyen „tanulmányosan": 
„A kerék nagysága és vastagsága, az oldalak mélysége és ma-

gassága határoznak. Er ős legyen és mégis könnyű . Az oldalak ré-
zsút fekvése figyelembe veend ő , hogy a homok bele tetejesre rak- 
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ható legyen, és tolás közben mégse peregjen le. A keréknek a te-
herhez való távolsága is fontos, de leginkább még a talicskanyeleké, 
mert a terhet nem lefelé kell húzni, hanem fölfelé kell tolni. Szá-
mításba kell venni azt is, hogy mikor a kubikos izmainak ereje föl-
mondja a szolgálatot, akkor a testi súlyát is segítségül hozza. Hogy 
amikor tolás közben csaknem ráfekszik a talicskára, annak a kereke 
akikor is csak haladjon fölfelé a járódeszkán: az er ők fölfoghatatlan 
egymásra való hatásának tudományai ezek az olyan ember el őtt, aki 
nem ért hozzá" (ilj talicska irányában). 

Ugyanilyen aprólékosan írja le a kaszát, a subát a malaclapás 
módjait, a borfejtés és házépítés, a rágyújtas m űvészetét is. Téves 
lenne azonban Tömörkény m űvét mint egészet az etnográfiai tanul-
mányosság, értekez ő  stílus vádjával illetnünk, mert „Tömörkény 
nemcsak tudós, nemcsak gy űjtő : művész. S akik bizonyos szorga-
lomm.al haladtak vagy haladnak a nyomdokain, azok mutatják meg, 
micsoda lélektelen, fárasztó és alantas anyagvásár a legfigurásabb 
esetek, a legcifrább bökések és zaftos mondások elegybelegye, ha 
nemes művészi lélek nem teremti őket életté és valósággá". 21  

Móricz azonban ennél nem jut tovább, megmarad az általános 
érvényű  megállapításnál. Ha figyelembe vesszük, hogy az idézet a 
Népek az ország használatában című  Tömörkény-kötet el őszavából 
való, amelyet Móricz a szegedi író halála után írt, kissé fellengz ős, 
maradéktalanul magasztaló hangon, s mindössze néhány sorban, ak-
kor nem eléghetünk meg annyival, hogy Tömörkény m űvész, 
nagy művész. 

Az előbbi példákon láthattuk, mennyire mellé-melléfogott a 
néprajzosítással; most néhány epizóddal az etnografizálás helyén-
valóságát, eredményességét igyekezzük bizonyítani: 

„Később az egyik tiszta poharat parancsol maga elé. Teleönti, 
s kissé bizonytalan 1eptekkel átjön vele az asztalunkhoz: 

— No — mondja. —Tessék. 
Kintvaló illem szerint szörnyű  sérelem volna nem fogadni el e 

kínálást. Ellenben hallatlan megsértése volna az illemnek, azonnal 
utána nyúlni. Előbb szabódni illik: 

— Köszönjük is a jóakaratot meg a szívessegöt. Van nekünk is. 
— Hát hiszen ... ami azt illeti ... termött .. . 
— Hát igön. 
— Nono... De azért csak azért adta iaz Isten, hogy elfogyasz-

szuk. Tessék hát. 
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— De nagyon szépen is köszönjük. Majd sok lössz. 
—No..." 	

(Nyári kódorgások) 

A népszokás dialógusos megelevenítésével az írónak sikerült 
fölébreszteni bennünk a kocsmában borozgató emberek közvetlen 
közelségének illúzióját; néhány mondattal aubentikus légkört teremt, 
bár a párbeszéd elején itt is régi hibájába esik, megmagyarázza, 
hogy miért olyan amilyen a következ ő  párbeszéd, holott a szöveg-
környezet annyira beszédes, potenciális ereje oly nagyfokú, hogy 
kiegészítésre nem szorul. 

Vagy nézzünk egy másik példát. Valahol a nyolcvanas években 
Tömörkény megfigyelhette a gulyás'ok, kondásak szótlans"agát. Né-
hány szavas párbeszédükre novellát épít: A közlékenységet. A teli 
táj leírásaval kezdi: 

„Még köd volt. Vastag felh ődarabok közt csöndesen haladt 
fölfelé a nap, s bágyadt sugarai nem bírták áttörni a téli hideget. 
A köd lassan nyaldosott tovább az itt-ott havas mez őn, olykor meg-
fújta valami kis szellő , s akkor fölimbolygobt magasra, aztán meg 
lefeküdt újra a földre, és legelt odébb." 

A mozdulatlan táj képébe két embert állít: Bélteki. Istvánt, 'a 
gulyá t és Biczók Palit, ,a kondást. Terelik az állatokat. Szátlanul. 

„Aztán egyszerre napnyugat fel ől hosszú •szürkés fölleg szalad 
föl nagy gyorsan az égre. Biczók elnézi mer őn, hogy mint borítja 
be az eget. Aztán odaszól Béltekinek: 

— Már, bátyja, vagy hó, vagy es ő  lössz .. . 
— Löhet még más  is..  . 
— Ugyan mi löhetne .még? — kérdezi Biczók jó id ő  elteltével. 
Bélteki István hallja a ikérdést, de nem felel rá, hanem körül-

nézi még egyszer a felh őt, látja, hogy fölszakad amott az ég alján, 
és újra összeveti magálaan a körülményeket. Azonközben nyugo-
vóra hajlik ,a nap, a béresek már behajtottak a majorba, kifogták az 
ökröket, és készül ődnek az ebédhez. 

— Hát dara! —szólt Bélteki válaszképpen az el őbbi kérdésre, 
ёѕ  fütyölvén az ebnek, kezdi befelé terelni a gulyát." 

A párbeszéd nyújtotta ábrázolási lehet őségeket ebben a novellá-
ban fékikerrel használta ki az író. A három mondatos beszélgetésre 
egy egész napot áldoz, és a végén, az utolsó mondattal, a tenden-
ciózus magyarázgatással részben össze is rombolja a novellát: 

„Biczók gondolkozik egy ideig a válasz fölött, s ґazut.n ő  is 
hajt befelé. Meg kellett volna ugyan mondania Béltekinek, hogy 
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ilyen számitással jégeső  is lehet — de hát csak nem fogja az ember 
kalattyolással ölni el az egész napot!" 

Később Tömörkény maga is megérezhette, hogy a novella fél-
resiklott, mert kétszer is visszatér a témához (Beszélgetés, Juhászok 
meg bürgék). A két pusztai beszélgetését ebben a két írásában még 
inkább tömöríti, nem magyaráz, nem nagyít. Néhány tollvonással a 
pusztára ragad bennünket, ahol a borulásra 'a következ ő  képletű  
párbeszéd alakul ki: —Es ő  lössz! — (Utána hosszas hallgatás.) —
Vagy hó ... , feleli a masik. (Hosszas hallgatás.) — Löhet dana is. 
— Néhány mondatos teгmészetfestessel zárja az írásokat. 

Tömörkény novellaiban, tárcáiban tehát az aprólékos részletek, 
néprajzi jellegzetességek, népszókások akkor válnak m űvészeti szem-
pontból fontossá, ha az ábrázolás reális voltába vetett hitünket er ő-
sítik, ha az ábrázolás funkcionális 'kiegészítésére, teljesebbé tételére 
szolgálnak. 

A néprajziassá,gból fakad aTömörkény-novellák egy másik lé-
nyeges sajátsága is: a konkrétság. 

Tömörkény „nagy kitaláló képességgel nem rendelkezik", 22  fan-
táziája meglehetősen szegény, nem is erre alapozza írásait, hanem a 
téma legapróbb részleteinek ísme тetére. Nem kutat érdekes mesék 
után, hogy a megtalált fabula vázára építse már meglev ő  néprajzi 
ismereteit, hanem épp fordítva, a szemlélt tanyai, pusztai valóság 
egy-egy érdekes jelenségére, a tanyai ember egy-egy gondolatvilla-
nására reagál, méghozzá azonnal, tehát az etnográfiai tudásszerzés 
pillanatában írja tárcáit és novelláit, és ennek következtében gyak-
ran a megtörtént eset helyéhez köbi írását, amely földrajzi meg-
kötöttségével, szerteágazó kitéréseivel, elmélkedéseivel, magyaráz-
gatásaival lehetővé teszi a Tömörkény-kutatónak, hagy végkövet-
keztetésében így ítélje meg írönk m űvészetét: „Könyve gazdag tára 
a gyökeres magyar beszédnek, b ő  sorozata az érdekes képeknek és 
becses forrásmű  a kultúrhistóriára kíváncsiskodónak, de olvasván 
úgy érezzük, hagy mi látogatunk el őhozzá, és nem ő  jön el mihoz-
zánk. Ez pedig annyit jelent, hogy inkább szórakoztat, .semmit fog-
lalkoztat... Tömörkény István mindig a néprajzi jelleg felé tart: 
a csoportélet látványaiból merít, és csoport-karaktert tüntet fel, és 
mint az etnográfiai gy űjtés tárgyainál, a művész saemélye nála is 
eltűnik munkájában, a munka pedig feloldódik az általánós jelleg- 
ben .. ,"

23  

Tömörkény művészetének efféle definiálása arra a következte-
tésre vezethet, hogy a szegedi író m űvei nem haladnak túl az érde- 
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kis fotografizmuson. De már Salgó Ern ő  is észrevette, hogy Tömör-
kény művei magukkal ragadják az olvasót, ha pedig erre 'képesek, 
akkor nyilvánvaló, hogy olyan rejtett energiával rendelkeznek, 
amely messzemenően szétzúzza a regionális téma szabta hatarokat 
(term,észetesen csakis a legjobb Tömörkény-novellákban). 

Felvetődik hát a kérdés, vajon mi élteti még ma is Tömörkény 
műveit. 

Abból a mozzanatból kell kiindulnunk, amelyet Ortutay sze-
mélytelen beolvadásnak, Benedek Marcell eggyéolvadásnak, 24  Salgó 
az író tárggyal való teljes összeolvadásnak, újabban pedig Czibor 
János a nép álláspontjáról való ábrázolásnak nevez. Tömörkény no-
vellái kétségkívül alapul szolgálhatnak az efféle kitételeknek, hiszen 
az író számos műve tanúskodik beolvadásról, elszemélytelenedésr ő l, 
a „tanyai embör" gondolatmenetének, életének egyszer ű  tükrözésé-
rő l. De különös módon épp ez a fogyatékosságnak is vehet ő  tény 
tette lehet ővé, hogy Tömörkény legjobb alkotásai megszülethettek. 
Ezekben ugyanis a beolvadás mögül előizzik az író érzelmi világa: 
részvéte, szeretete, ragaszkodása. A novella látszólag csak reprodu-
káló, végsőkig leegyszerűsített burka alól kicsapódó, fölpatakzó 
líraiság kölcsönöz 'különös feszültséget sorainak. Líraisága azokban 
a novellákban a legátütőbb, amelyeknek középpontjában .a halál vagy 
a szegény ember életének „csendes" tragédiája van. 

Az Agyaghordás Gál Mátyás örömével indul, új házat épít, ví-
gan indul Ia szomszéddal meg a „gyerökkel" a Tisza-partra. Agya-
gért. Rakodás közbвn raszakad a part: 

„— Most halt meg — szól meggy őződéssel Ernyei, és leveszi 
fejéről a kalapot. — Vedd le az istrángot a lovakról, Jánoska, én 
majd ásom addig a lapáttal. 

Belekezd, s hárítani kezdi oldalt a vastag földdarabokat, hogy 
a halotthoz jusson. Közben ratekint, és kalapját Mátyás fehér arc"ara 
teszi, hogy a nap ne érje. A vízparton szell ő  támad, és hűvösséget 
fúj ki a fűzfák alól. Fönt hosszú csapat vadkacsa húz, mint estére 
hajló délutánokon szokás, és alantjáró röptükb ő l lesivít a szárnyuk 
zizegése. 

— Későn érünk haza — mondja Jánoskának Ernyei Mihály. —
Az ásót is ki kell ásni." 

A meghalás körüiményeit a legegyszer űbb vonásokkal vázolja. 
Sehol sem érezzük az írót. A szomszéd foglalatoskodásának közöm-
bös leírásában azonban, szikraként, becsempész két mondatot. A f űz-
fák alól hűvösséget kifújó szell ő  bekapcsolja a novella áramkörébe 
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a halál tényleges közelségénck érzetét. Csak itt döbbenünk rá, hogy 
Gál Mátyás már valóban halott. De ez a döbbenet még maga is 
csak szellő  erejű . 1Vlegrázóvá .a következ ő  mondat fokozza az ala-
csonyan elhúzó vadkacsák képével. Röptük lesivító zizegése plaszti-
kusan erősiti fel bennünk iaz író halálélményét. A novella ezzel a 
két mondattal befejezettnek, egésznek látszik. De Tömörkény 'tovább 
viszi! Visszaránt bennünket a Tisza-part agyagos realitásába, hagy 
a halál gondolata annál inkább elmélyüljön bennünk. 

Figyeljilk meg, hogyan tolul föl Tömörkény részvéte a bar-
langban lakó erdőirtó iránt A házasság első  éve című  novella alábbi 
két részlеtében: 

„A Pál gyermek egy darabig élt anyja eml őjén, utóbb azonban 
meghalt. Ez közös sorsunk, hogy id ővel közanyánk ölébe menjünk, 
di Pá1 ezt karán, mondhatni, id ő  elő tt tette meg. Elhatározása 
gyors volt, úgy látszik, apja keménységét örökölte, ki egymaga állt 
egy szál fejszével neki az irtatlannak. Pál este köhögött, s bár a 
székifű  virágából hathatós meleg levet Klára még akkor éjjel f őzött 
neki, köhögése nem csillapodott. E tekintetben .a székif ű  virága 
nem használt, mert bár az jó orvosság, de a f őzése meg ismét füstöt 
támasztott a barlangban, s így, amint az életben is elég példa mu-
tatja, ia jó igyekezet rossz eredmenyeket szült, és ezek nyarnában 
Pál reggelre a maga egész rövidségében kinyúlt." 

Már az első  mondat második része felkelti érdekl ődésün'ket. 
Hirtelen, minden átmenet nélkül mondja ki: utóbb azonban meg-
halt. S ahogy szétöml ő  elmélkedésében a halált varázsalj a elénk, 
miközben arra törekszik, hogy önnön álláspontját a végs őkig lep-
lezze, néhány utolsó szava nyomán földereng el őttünk a jellegzetes 
tömörkényi fájdalom:. sorssal szembeni tehetetlenség kínja. 

A novella zárórésze azokon a lírai csúcsokon mozog, amelyeket 
Tömörkény egyáltalán el tudott érni: 

„Klára fölneszelt, amikor Mihály a barlangba bemászott. 
—  Kend az —  kérdezte —, Mihaly? 
— Én. 
— Hát miben járt kend? Tán elvöszik a fődet? — kérdezi to-

vább az asszony. 
— Nem — felelt Mihály —, dehogy. Csak írást adtak arrúl, 

hogy mink öltük mög a Palikát. Hogy aszongya, ha doktort hozat-
tunk vóna, nem halt vóna mög. Két forintot is fizettettek velem 
bírságba. 
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Klára könnyei megeredtek. Mihály egy kis üveget .az asztalra 
tévén, mondja: 

— Hoztam a hajadba kétgarasos árú szépszagú olajat. 
Hogy Klára nem felel, Mihály egy darabig meredten áll a ve-

remben. Aztán étel után kezd szótlanul kotorászni, mert régen volt, 
amikor utoljára evett." 

Többszólamú líraiság! A „főd" asszonyi féltésével vezeti be a 
már-már abszurditásig n ő tt tragikumot, hogy aztán Mihály szavai, 
a kétgarasos szépszagú olajjal való kedveskedése a ,barlanglakó csa-
lád iránti tömörkényi érzelmek tet őpontját jelezze. E navellát is lé-
nyegtelenek tetsz ő  mondatokkal rekeszti be. Mihály szótlanul tesz-
vesz, alakja átfoiyik az id őbe, de ugyanakkor az előző  mondatok min-
den keserűsége állandósul bennünk: tökéletes ellenpontozás. 

A tömörkényi líraiság természetesen nem mindig ilyen h őfokú. 
Nemegyszer felhígul, elérzékenyülésbe csap át: 

„Hát nem lehet tagadni, jó levegő  van ezeken a külső  része-
ken. Fényes tekintetével az emberekre nevet, és ákácok illatos vi-
r"agai peregnek a fák hegyéb ől a vén fejre" (Vasút akar lenni). 

Műveinek egy másik fontos, lényegében a líraisággal összefo-
nódó belső  tulajdonsága a dramatizmus. Novellája rendszerint szé-
les mederben indul, részletrajzokkal, de egy ponton megáll, tömény 
párbeszédbe torkollik: 

„— Az urak is divatoznak mán — mondja az újságból. 
— Mér? 
— Hát akasztik azok is magukat. 
— Az ám — mondja a tüzel ő , gonddal helyezvén a forgácsot 

a bögre mellé —, el őbb elsikkasztik a pénzt, azután fölakasztík ma-
gukat..7ó világ jár rájuk. 

A harmadik nem szól semmit. Csak leveszi a bögrét a t űzrő l, 
jó helyet keres néki, hogy föl ne billenjen, s azután int: 

—No...  
A szó elhallgat, mert evés közben nem szokás beszélni" (Hűvö-

södik). 

A dialógus után Tömörkény rendszerint visszaesik epikus ter-
jengősségébe. Még két drá.mai alkotásában, a Barlanglakókban és a 
Szelet hevernek címűben sem tudott mindvégig drámai szinten ma-
radni. Néhány szavas párbeszédei azonban, amelyek mentesek min-
dennemű  lazító elemt ől, Móricz tömörségére, bels ő  izzására emlé-
keztetnek: 

„Márton a kanalat az ételbe mártja: 
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— Gyerököstül gyüttél elő? — kérdezi. 
— Gyerököstül — mondja a sápadt menyecske. 
— Miért? 
Sóhajt az asszony. 
— Így van röndölve .. . 
Azt kérdezi Márton komoran: 
— Hát hozzád nyúlt?" 

(Elintézett ügy) 
Tömörkény dramatizmusa nemcsak a dialógusakban, a novellát 

záró, azt összefogó csattanókban van jelen, hanem, mint már lát-
hattuk, egy-egy leíró részletben is, ahol a mondatok mozgalma-
sabbá tételére, a helyzet súlyosságának kiemelésére szolgál. 

A dramatikus és lírai elemek összefonódása adja Tömörkény 
legjobb novelláiban .az átüt ő  művészi erőt. Ha e novellák temati-
káját, alakjait vizsgáljuk, majdnem mindig a „szőgény embör" el-
zuhanásával, nyomorával találkozunk. Ismételten felmerül tehát a 
kérdés, vajon Tömörkény tendenciózu&an ábrázolt-e vagy sem. Or-
tutay úgy találja, hogy „ha a valósaggal szembenálló írói attit űdjét 
s így írói alkatának 'természetét akarjuk meg?fatározni, az immanens, 
tendenciátalan ábrázolás kifejezését használhatjuk". 25  Ortutaynak 
azonban csak abban az esetben lehet igaza, ha a tendenciátlanságon 
a szociális szólamoktól mentes ábrázolási módot érti. Mert Tömör-
kénynél is, mint minden művésznél, itt-ott kicseng a tendenciózus 
hang. Igaz viszont, hogy a tömörkényi irányzatosság nem el őremu-
tató, hanem rögzítő , kanzerváló. Yrónk egy széthulláfélben lev ő  vi-
lágot, kultúrát igyekszik á іtmenteni a megörökít ő  irodalomnba, de 
anélkül, hogy :a valság okait vagy megszüntetésének lehet őségét 
1atná. Ez ,a fajta irányzatosság eredményezte aztán azt, hogy í г  .sai-
ban, a néhány sötét tónusú, tragikus színezet ű  kivételével, végig-
vonul a meglelt kincsek fölötti szeretet der űje, a megőrzés vágya 
által kipattantott tömörkényi humor. 

Tömörkény humora, іаk г  egész életműve, kettősséget mutat. 
Ha tipizálni igyekszik, mint például a Halb őr Förgeteg Jánosról 
szóló novellákban (Förgeteg János mint közerő , Förgeteg a kompak-
tornál, Subavásár stb.), akkor humora szervesen épül írásába. A 
Halbőr Förgeteg-i furfangoskodással a szegény embernek iazit a tí-
pusát teremti meg, aki a városból, a ,nadrágosok részéről feléje irá-
nyuló, valódi vagy vélt igazságtalganságok ellen kibúvók egész lán-
colatát hordozza magatan. Ha túljár a hatóság eszén, de akkor is, 
ha elbukik, Tömörkénnyel egy ііtt derülünk elmésségén, ami rend- 
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kívül fontos, hiszen szerz őnk nem egy anekdotázó tárcát is írt, 
amelyben a humor egyedüli funkciója a népiesked ő  közízlés kielé-
gítése. Tömörkény például ilyen sorokat is leírt: 

„— Dehogynem — mondja a bíró. — Hiszen azért élt föllebbe-
zéssel, mert az els őfakú bírósag nem alkalmazta a kilencvenkettedik 
szakaszt. 

No, tessék. Itt a kilencvenkettedik szakaszt. Mit akarnak vele? 
Mit akarnak vele? Még a katonaságnál sincsen több szakaszt, mint 
négy. Első  szakaszt, másadik szakaszt, harmadik szakaszt, negyedik 
szakaszt. Miért rukkoltatnak most itt egyszerre föl kilencvenkét 
szakasztot? 

János most már határozottan érzi, hogy a b űnben ártatlan. Nem 
bánja, ha kilencvenkét szakaszt rukkol is ki az ellen, aki föllebbe-
zéssel éit -- hát jól van: az tudja, mit csinált. De mikor ő  nem élt 
vele! Hiszen szalonnával, csülökkel, tarhonyával, krumplival él. 
Saha életében ezen föllebbencsezést nem m űvelte. Mégis róla vá-
dolják, és kilencvenkét szakaszt van ellene. Megbátortalanodik ke-
serűségében, és zavarodottan mondja: 

— Minállunk kétszázharminckett ő  a házszám ..." 
(Főtárgyaláson) 

Tömörkény művei azonban nemcsak e két végletet: az olcsó 
anekdotázást és az ábrázoló humort kínálják. Novellái zöme kiegyen-
súlyozott derűt, harmóniát sugároz. Mondatait célzatosan lazáknak, 
körülíróknak szerkeszti: 

„Hogy hetivásárkor, ha bent van az ember a városban, a kocs-
mában elmaradni nem jó és nem tanácsas, arra eleven tanúbizony-
ság Hadik Mihály, akivel ezen akból sokmindenféle verg ődések tör-
téntek." 

(A ravasz Kabók) 

vagy: 
„Tapasztalatlan emberek iazt hihetnék, hagy valamely tanyaház 

kiásása könnyű  dolog, pedig nem. Dehogy. Az olyan munka, amellyel 
velejár a komoly hozzáértés, s e tekintetben el lehet mondani, hogy 
ki minek nem mestere, annak csakugyan hóhéra." 

(Luk a házoldalban) 

Mondatszerkezeteiben a lassú paraszti észjárást akarja vissza-
adni, s épp ezért nem maximális er őkifejtésének félresikerült ered-
ményét érezzük bennük, hanem egy rajongó lélek megannyi árnya- 
latot felszínre hozó, szinte-szinte gyermeki játékosságát. Mondatai 
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színességét, expresszivitását csak fokozzák a tájszavak, tájnyelvi ele-
mek, hangzásbeli sajátságok. Olykor azonban itt is túloz: 

„Sok minden benne van a szabájba. A szabáj nagy úr. Ki csi-
nálta a szabájt? Az ördög tudja." 

(Levél a pusztában) 
A szabály j-vel írása teljesen indokolatlan, hisz aszó köznyelvi 

és tájnyelvi ejtésében nincs különbség. 
Igaz, csak egyetlenegyszer, de írt elejét ől végéig tájnyelvi ele-

mekkel zsúfolt novellát is. Még a szöveg azon részeiben is a táj-
nyelvi kiejtést alkalmazta, ahol ő  maga beszél: 

„Hanem ugrálhat mán, mikor gyün a Hattyú. Mögneszelte he-
vertiben, hagy nevét ejtötték, s ide követk őzött. Vén kutya man a 
Hattyú, egészen fehér, de ez nem az öregségt űl van, mert mindig 
fehér vót, azért is l őtt a mostani neve .a neve neki." 

(Öreg embör napáldozatja) 
Ez a túlbuzgóság elszürkíti a novellat; azt a látszatot kelti, hogy 

az írónak végre sikerült maradéktalanul eggyéolvadnia tárgyával, de 
ezzel az írásban meg is sz űnt az alkotó egyéniség és a tárgy közötti 
feszültség, a novella néprajzi kuriózummá vált. 

A világháború kitörésekor, különösen pedig a háborús években, 
fokozatosan változik Tömörkény művészete. A novella háttérbe szo-
rul, frissen patakzó digressziói megcsappannak, mindinkább a rajz 
felé orLentálódik. Írásainak hangulata is lényeges változást mutat. 
Eleinte még lelkesedni látszik a háborúért. Az Ajándékok a király-
nak című  művében így ír: „ ... hogy most, amikor megint bekíván 
a király, .a szolgálatára megint együtt legyünk — nem különösen 
szép s .a régi emlékeket szívbéli barátságba forrasztó dolog ez, em-
berek?" 

Ekkor még humorizálni is van kedve: 
— „Más mindönki hazagyütt már azóta, hogy szétnézzön egy 

kicsit a ház körül, csak eztet a szögény ártatlant nem eresztik. 
-- Nem löket az, szülém. 
— De amikor úgy van, ahogy mondom —er ősködik a szüle. 
— Nem esött el? 
— Dehogy — véli a szüle —, nem szokott az elesni." 

(A város végén) 
Mintha csak azt sugallná, hogy nincs itt semmi baj, a „gyerök" 

elment ellenséget verni egy kicsit, de majdcsak hazajön már. 
A háborús évek teltével azonban humora fanyarrá válik: 
„— A Klágenfurtba — igazítja ki emez. 
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Amaz legyint a kezével: 
-- Egyre mén — mondja. — Ide furt, oda furt, furtonfurt". 

(A szenvedélyr ől) 
Parasztjai már legyintenek, s velük legyint ő  is. Lassan-lassan 

érlelődik benne a kérdés, hogy ugyan kiért, miért is folyik az öldök-
lés. Orosz foglyok érkeznek a megritkult tanyanép közé, s ,a Tömör-
kény-figurák már így érvelnek: 

„— De hát akkor mért törtek ránk fegyverrel, az ördög búj-
jon a fatornyos hazájukba? 

— Ugyan már — védi János a muszkáját —, hiszen a kecske 
se a maga jószántából mögy a vásárna." 

(Muszka lelkek) 
Egészen mellékes, hogy a Mihályok egyike az oroszokat tartja 

támadónak. A fontos az, hogy Tömörkény kimondja, az ellenség csak 
kényszerb ől ellenség. Mintha még nemrégi gondolatmenetével ezt 
mondaná: enіbörök, itt nagy igazságtalanságok történtek. 

Míg az előbb érintett novellaban az oroszoknak teszi föl a 'kér-
dést, hogy ti. „mért támadtak ránk", addig a Jakab Jakab meg a 
diplomácia címűben a magyar paraszt majdnem ugyanezt kérdezi, 
magára vonatkoztatva: 

„Azt mondja Jakab: 
— Mi keresni valónk van nekünk oda alá abba az Albániába? 
Kár, hagy szitaköt ők nincsenek már ebben az id őtájban a leve-

gőben. Mert azok talán meg tudnának erre a kérdésre felelni. Más 
aligha." 

A háború fokozódó káosza, a parasztság növekv ő  elégedetlen-
sége egész lényében fölkavarja Tömörkényt. igy jut el addig az ösz-
tönös lázongásig, amelyre a háború kitörésekor, „befalazott" egyé-
nisége folytán, képtelennek bizonyult. A kraszniki csata záróepi-
zódjára gondolok: 

„Az öreg katona visszaadja a képet, mondván: 
— Nem vöszöm én, kér őm. Elég volt azokat egyször látni, nem-

hogy még a szoba fiolára is fölaggassam. 
Aztán elmosolyodva teszi hozzá: 
— Hanem tudja, ha majd azt a képet áruli, amelyikön a kirá-

jok mög a császárok mind szerbuszolnak egymással ... aztat a képet 
majd mögvöszőm. 

— Akkor — mondja elszomorodva a kisasszony — sokáig el 
kell nekem várni arra, míg én magával üzletet csinálok. 

A katonák az asztalra könyökölve, szátlanul nézik az asztalt. 
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Aztán egy ember már nem állhatja meg, de elsóhajtja a mon-
dást: 

— Csak félóra hosszáig lőhetnék én guta ..." 
Tömörkény fokozódó háborúellenességenek ilyenféle megnyil-

vánulásaira alapozhatta Juhász Gyula következ ő  véleményét: „Igaza 
van Ady Endrének. Ez a szegedi író tanyai nyelven, tanyai lélekkel 
ugyanazt fejezi ki, amit a világvárosak költ ője a maga módján. 
Ember az embertelenségben. "26  

A háború végképp megbolygatta, szétzúzta a tanyavilág régi 
rendjét, de Tömörkényt is. Mind kevesebbet tör ődött magával. 1917 
áprilisában tüdőgyulladást kapott. Hamarosan meg is halt. 
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A gazdag néprajzsággal, fölszakadó jókedvvel és ólmos bánatú 
együttérzéssel telített Tömörkény-novellák m űvészi értéke különös-
ségükben van, amely két fő  mozzanaton alapul. 

„Ebben az íróban —első  pillanatra talán különösnek tetszik ez 
a megállapítás — nincs semmi irodalmárság" 27  —állapítja meg Ju-
hász Gyula. Paradox mádon épp ennek következtében olvasmányo-
sak, sőt olykor-olykor lenyűgözőek még ma is a szíúkebb hazája 
határain tul nem lató író m űvei. A tudatos útkereséssel járó mester-
ségbеl2 húzasokat Tömörkény nem ismerte, s ezért m űsei elsősor-
ban nem irodalomként, hanem a megragadott élet frisseségével hat-
nak. 

„Ez a parasztlátás az egyetlen a kor népies-nemzeties iskolájá- 
ban, a magyar Heimatkunst alkotásai között, mely a népet nemcsak 
a tréfák, színes ruhák, a népies m űdalok felől kívánta mеgközelíteni, 
hanem igyekezett... •a maga teljes egészében ábrázolni." 28  Teljes-
ségre törése olyan maradandó parasztnavellákat kristályosított ki, 
amelyek alapján nem csoda, ha Ady kártékonyan nagynak talalta 
művészetét. 

1963 tavasza 
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