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ÁGOSTON MIHÁLY 

AZ -n TOLDALЁKŰ  MELLЁKNEVEK ALAKI ЁS SZŐFAJI 
MEGOSZLASA 

(Esetrendszerünk vizsgálatából) 

A. ELVI MEGJEGYZЕSEK 

1. Miként az anyagi világ rendszerének és rendszereinek megisme-
rése, föltárása kimeríthetetlen, szellemi létünk egy-egy területén is (a 
matematikában, a társadalomtudományban stb.) csak megközelít ő  képet 
nyerhetünk az ábrázolt valóságviszonyokról, ill. valóságról. De mindig 
hitelesebbet. Ezt a szüntelen közeledést szolgálja az egyes tudomány-
ágaknak és a tudomány egészének a fejl ődése. 

A valóságábrázolás viszonylagossága, le nem zártsága többek között 
két lényeges okból ered. (1) A fölismert valóság gyakran csak egy része 
a rendszert alkotó, létez ő  (teljes) valóságnak, és csak a már fölismert 
valóságelemek alapján alkothatunk rendszerképzetet és rendszerleírást a 
létezđ  egészről. (2) A fölismert valóságelemek rendszerbeli (és egyedi) 
helye és értéke objektíve csak a valóságban van adva mindig, míg a tu-
dományos leírásban változhat az ismeretszerzés gyarapodásával. A való-
ság egy-egy rendszerét tehát (de akár a teljes valósághoz való viszonyát 
is) időnként újraábrázoljuk — és újra csak rekonstruálva. 

A rendszerleírások viszonylagossága különösképpen érvényes a 
nyelvről alkotott leírásokra, így a nyelv egészének rendszerét átfogó 
leíró nyelvtanokra. 

A nyelvi megismerés fejlődésével nemcsak adattárunk b đvül, hanem 
a rekonstruált egészr ől alkotott kép módosulásával változhat a korábban 
ismert adatok kategóriaértéke. Természetesen itt még nem objektív ka-
tegóriaérték-változásra gondolok (nem a nyelvben végbemen ő  válto-
zásra). Nyilvánvaló, hogy amilyen mértékben viszonylagos a létez ő  rend-
szer fölismerése, annyira önkényesek lehetnek a (csakis rekonstruált) 
leíró rendszerben az egyes kategóriák pl. értelmezés, értékelés, elhelye-
zés tekintetében. 

A leíró nyelvtan viszonylagossága azonban még egy harmadik, nem 
kevésbé lényeges okból is ered. Az anyagi és szellemi lét fokozatos 
megismerésével egyidej űleg változik nyelvi szükségletünk is, ennek kö- 
vetkezménye pedig rendszerint a nyelvi változás: szókészletb ővülés, a 
morfémák gyarapodása és differenciálódása, szószerkezetek egyes típu-
sainak elhalása, újak keletkezése stb. Nos, ennek a harminc- vagy száz-
éves távlatból „szemlélhet ő" változásnak „viszonylagosan hiteles" képe 
lehetne egy-egy kor leíró nyelvtana — ha az „pillanatfelvétel"-lel ké- 
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szülne. Ilyen felvételre azonban a grammatika tudománya egyel őre 
sehol sem képes. Ehelyett időnként az „öröklött" fényképre visszük rá 
az igazításokat, meghagyván mindazokat a kategóriákat, amelyeknek 
megváltozását vagy nemlétét egyel őre nem tapasztaltuk. 

És végül hadd említsem a viszonylagosságnak azt a sajátos alapokát 
is, hogy a nyelvtudomány a , ;szubjektív" tudományok közé tartozik: 
önmagunkat figyeljük meg a nyelvben, és önmagunkat osztályozzuk a 
saját gondolkodásmódunk és beszédkészségünk, nyelvi ízlésünk és tu-
datunk hatása alatt, mintegy ezekhez viszonyítgatva látjuk a jelensége-
ket — nagyrészt még akkor is, ha nem anyanyelvünk a vizsgált nyelv. 
Sőt a vizsgálat tárgyát, a nyelvet szinte kizárólag önmagával, azaz nyelvi 
eszközökkel tanulmányozzuk és írjuk le. 

Az -n toldalékú melléknevek nyelvtani elemzése során morféma -
hasadást észlelt a magyar nyelv leírásával foglalkozó tudomány (Budenz 
József, Simonyi Zsigmond, Tompa József, Berrár Jolán, Antal László, 
Klara Majtyinszkaja, Károly Sándor stb.). Dolgozatomban a kérdést 
alaki és szófaji szempontból szándékozom fejtegetni és megvilágítani. 
Az eddigi irodalom túlnyomórészt szintaktikai vizsgálódást és értékelést 
végzett. 

Az alaki és szófaji megfigyelések az egyedi jelenségek vizsgálásában 
is kategóriavonatkozásúak, ezért rögzítenünk (vagy revideálnunk) kell, 
hogy mit értünk „melléknév"-en és „nem melléknév"-en, „esetrag"-on, 
„nyelvtani eset"-en stb. Annál is inkább kategóriavizsgálatra lesz szük-
ség, mert dolgozatom általában az -n toldalékú melléknevek szófaji ér-
tékéről szól. (Az eddigi szakirodalom ugyanis f őleg csak az -s képz ős 
melléknevek -n-es származékait vizsgálta — vö. TOMPA, BARTHA.) 
A szinkrón leírásnak ezen a területén az egyedi adatok értékelése és 
helyezgetése közben nyelvünk legnyelvibb alapjellegét keressük: a rend-
szerszerűséget — elsősorban innen ered a kiválasztott kérdés szövevé-
nyessége. Nyelvünk rendszerének és rendszereinek fölfedésével tesszük 
ismertebbé (konkrétabbá és objektívebbé) az egyedi elemek tulajdonsá-
gainak, szerepének, értékének h a s o n l ó s á g á t é s k ü l ö n b s é g é t. 

A jelenségek egyedi (csakis részleges) fölfedése nélkülözhetetlen el ő-
feltétel, de a kutatás végcélja nem az egyedi tényismeretek tárolása, ha-
nem a teljes halmazukban és min őségükben meg nem ismert egyedek 
által alkotott r e n d s z e r fölismerése, csökkentebben rekonstruált le-
írása. Az objektív rendszert ugyanis csak kollektív (!) beszédlogika hoz-
hatta létre, amely egyáltalán nyelvi ténnyé tehet minden nyelvi elemet. 
Ezért szükséges, hogy egy-egy rendszer föltárása mint rendszeré minél 
mélyebb legyen, hogy objektív létezésér ől minél közelebbi, minél telje-
sebb leírást adhassunk. 

Az -n toldalékú melléknevek alaki megfigyelésében a superessi-
vusi, illetve a modalisi-essivusi -n előtti magánhangzó megléte és minő-
sége az egyik kérdés, és a melléknévi t ő  alakváltozata a másik kérdés. 

Az alakvizsgálatban nyilvánvalóan csak a mai köznyelvi beszédszo-
kást vehetem alapul egy ilyen sz űk keretű  dolgozatban. Az idevonatkozó 
szakirodalom történeti és nyelvjárási szempontból már alapos kutatást 
jelez (SIMONYI, KLEMM, TOMPA, BARTHA, ANTAL), de mert témám 
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egyéb kategóriakérdésekre is kiterjed, az -n-es jelenség lezárhatóan 
teljes vetületének megrajzolására nem vállalkozhatom. Tehát a t ő- és 
toldalékalakok megoszlásának és csoportosulásának leírásában csak a 
(konvergens tendenciát leginkább tükröz ő) köznyelvi normákhoz iga-
zodtam. 

A szófaji elemzésben átfogóbb nyelvtani kategóriákat kell érinte-
nem. De ugyanakkor a nem szófaji (nem nyelvtani) szempontok érvé-
nyesítését kerülni igyekszem, mert azt eleve kizárja a szófaji rendszer 
természete. Így pl. nem nyelvtani kategória a határozók faja, a szó 
egyedi jelentéstartalma, a toldalék egyedi funkciója. 

Fontosnak tartom a nem nyelvtani szempontok kizárásával vagy 
legalábbis megkülönböztetésével közeledni a kérdéshez, hogy szófaji 
rendszerünknek ezt az alkotóelemét („melléknév vagy más?") minél 
nyelvibb kategóriaértékében helyezhessük el egy azonos alapelv ű  szófaji 
rendszerben. 

B. ALAKI MEGOSZLAs 

1. Minthogy mindkét -n-it csak m e 11 é k n e v e i n k vehetik föl 
(itt és dolgozatomban végig a „melléknevek"-en mindig a számneveket 
is értem, azaz mindazokat a szavakat, melyek valamely f őnévvel jelölt 
fogalom mniősítésbeli és halmazbeli jegyeit, járulékait jelölik, és a milyen, 
mákkora, mikori, hovávaló(si), hány, ménnyi, hányadik és mélyik kérdésre 
felelnek), a superessivusi—modalisi-essivusi összevetést csak melléknévi 
példákon vizsgálhatjuk. S бt ugyanazon melléknévi tđ  származékain kell 
megfigyelnünk a tđ  alakváltozatait, a toldalékban az -n-it megel őző  ma-
gánhangzó záxtsági fokát, jelenlétét, a t őalak és a toldaléktípus össze-
függését s az ebből eredő  szófaji kérdést. A modalisi-essivusi értékben 
szereplđ  -n-es szóalakok szófaji min ősítését keresve, a toldaléktípust is, 
az egész szóalako,tus ideiglenesen „modalisi"-nak nevezem, ezen azonban 
nem esetet, ifi. esetragot kell értenünk, hanem egyel őre csak modalisi 
funkciójú szót és anorfémát. 

Kiindulásul figyeljük meg az alaki jelenségeket! 
Pl. A kertben áл  еgy magas fa és ögy alacsony. A magason rakott 

fészket .a sárgarigó, az alacsonyon .a vadgalamb. De nemcsak a vadga-
lamb száll néha magasan, hanem a rigó is alacsonyan. És akár vidám 
nap jön, akár szomorú: a vidámon is szomorúan énekéi a galamb, s a 
szomorún is vidáman fütyül a rigó. 

Mai nyelvünkben az -n (és -on -én -ön) toldalékú melléknevek 
közül -an -en toldalékkal többnyire kiváltak azok, melyek a mondat-
ban  nem superessivusi, hanem főleg modalisi értékben szerepelnek. 

(superessivus) 	 (modalis) 

magas-on 	 magas-an 
alacsony-m n 	 alacsony-an 
vidám-on 	 vidám-an 
szomorú-n 	 szomorú-an 
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Az alaki elkülönülés azonban nem teljes: egyes melléknévi tövek 
modaiisban a superessivusival azonos alakú toldalékot vesznek föl: -n-it, 
ill. -on én-1t. 

Pl. A vakon röndszörint messziről is látszik, hogy vakon nnögy. —
A ritka erdőn :könnyebb áthatolni, mint a sűrűn, de a haborúban ennek 
a fordítottja 'is sűrűn mögesött. 

(superessivus) 	 (modalis) 

vak-mi 	 vak-ont 
sűrű-nl 	 sűrű-n2 

Másutt viszont nemcsak toldalékbeli megoszlást találunk a superes-
sivusi,  ii.  modalisi alakokban, hanem a t ő  is ,különböző  alakváltozat-
ban szerepel. 

Pl. A könnyű  féladatot réndszénint gyorsan mögoldjuk, a nehézén 
azonban sakáig gondolkodunk, s többnyire akkor is nehezen mégy. 

(s uperessivus) 	 (modalis) 

nehéz-én 	 nehez-en 

Megfigyelhettük, hogy a szótári tőalakváltozat áll a superessivusi 
értékű  szában („nehéz-"), mfg a nem szótári a modalisi értékűben 
(„nehez-"). 

Most pedig figyeljük meg a modalisi pólus néhány alakváltozatát 
Illyés Gyulának Ebéd a kastélyban c. művéből! 

A legyek nagy része ott zsinatolt zsírosan, lustán és feketén, mint 
a világ minden részéből összegyűlt jezsuiták egy voltaire-ianus képze-
letében (220. oldal). Ürügye is volt. Az, hogy ez a nagybirtokosság 
angolbarát, és a zsidó eredet ű  pénzarisztokráciával sűrűn összeházasod-
ván, nem_ tisztaarja (224). — Ёѕ  e sugallatra ölni tudtak volna, ölni 
mindig vakon, amíg ez a homályos hang megszólal bennük (295). — Ma- 
gyarországon még akkor is ott volt bőven élelem, ahova legkevesebb út 
szolgált: az utak a kiéhezett varasok nedvszívó gyökerei (262). — „De 
most megint lesz kongresszus! Ki van írva!" — mondta boldogan a 
fiúcska (uo.). — Hogy Tedi, amikor a kastély elhagyása után rögtön egy 
kis faluvégi parasztházba költözött, nagyon bölcsen cselekedett; égi su-
gallatot kapott (270). —Talán még szigorúbban ítélkeznék (314). — A 
magyar arisztokrata férfiak egy része meglep ő  könnyen flheszkedett bele 
az új helyzetbe. 	Egy másik rész annál bajosabban (291). —Iszonyúan 

öreg  volt..  (215). 	Az óriási díszparkjában, a gyönyörűen ápđlt lu- 
gasokban és ál1ékban ő  annyira nem tűrt meg senki idegent, hagy való-
jában a kerteszeket is kitiltotta (280). —H űsben voltunk ,köröttünk az 
izzó, de Herkulánum-szer űen kihalt falu (275). — Részleteiben vált hol 
könnyfakasztóan meghatóvá, hol hahotázón kacagtatóvá (237). — ... ter-
mészettesen a ;magyarok ;nyelvén folyt. Mégpedig az ürgediekén, amely- 
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nek sajátsága, hogy meglepően gyorsan pörgéti aszót ... (268). — Kíván-
csian várom (285). — ... egy vallás elemeit vélte fölfedezni benne — egy 
ősien lovas népnél (271). — S ekkor végügzúgott az arszágan egy er ő , 
amely ... ezeket az urakat, akik csak azért nem éltek már az els ő ej-
szaka jogával, mert ályen joggal ,sokkal kényelmesebbel s ,különbbel él-
hettek, szinte pucéran hagyta szolgáiknak középkorian kezelt, de új-
korian fölvilágosított tömegében (225). — Mindnyájunknak ott volt a 
kezében a villa, de most úgy  is  ,maradt hosszan a levegőben (319). —
Most mindketten a hercegnőt néztük (254). 

2. Az -n toldalékú melléknevek alaki differenciálódását a követke-
zőkben foglalhatjuk össze. 

Tőmegnevezés „szótári" 	— vak: vak-on, árva: árvá-n 
„csonka" 	— hosszú: hossz-an 
„v-s" 	 — bő : bőv-en 
„(hangzó)veszt ő" —bátor: bátr-an 
„(hangzó)rövidútő " — nehéz: nehez-en 

(a. Azonos tőalakok) 

Azonos toldalékok 

szótáni (mgh-ra végz ődő) tő alakk 

szürke: 

(sup) 	 (mod) 

szürké -n 	 szürké -n 

Példák: balga, barna, csúnya, drága, fura, furcsa, lila, lomha, lusta, 
néma .. . 
enyhe, fekete, ferde, görbe, gyönge .. . 
(minden -a és -e vég ű  mn) 
apró, forró, mohó, olcsó; késő, meddő; karcsú, sűrű  .. . 

Azonos t ю ldalékok 

szótári (msh-ra végz ődő) tőalak 

(sup) 	 (mod) 

vak: 	 vak-m n 	 vak-mn 
beteg: 	 beteg-ön 	beteg-ön 

Példák: fiatal, gazdag, hallgatag, ingatag, nagy, szabad, vastag ... 
beteg, hideg, meleg, öreg, részög, rideg, sükеt,.. 
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Eltér ő  toldalékok 

szótári (rnshr -a  végződő) ,tőalak 

(sup) 	 (mod) 

tág: 	 tág-on 	 tág-an 
mély: 	 mély-ön 	 mély-en 
szűk: 	 szűk-ön 	 szűk-en 

(mgh-s fokjel útár a sup alak is kettős illeszkedésű .) 

(sup) 	 (mod) 

(leg)tágabb: 	 (leg)tágabb-on 	(leg)tágabb-an 
(leg)mélyebb: 	(leg)mélyebb -ön 	(leg)mélyebb-en 
(leg)szűkebb: 	(leg)sz űkebb -ön 	(leg)szűkebb-en 

(mgh :nélküli fokjel után a s+up alak hármas illeszkedés ű .) 

(sup) 	 (mod) 

(leg)ritkább: 	 (leg)ritkább-on 	(leg)ritkább-an 
(leg)gyöngébb: 	(leg)gyöngébb -ön 	(leg)gyöngébb-en 
(leg)sűrűbb: 	 (leg)sűrűbb-ön 	(leg)sűrűbb-en 

Példák: alacsony, bajos, boldog, fázós, folyékony, gonosz, gyors, híg, 
impozáns, lágy, magas, piros, pucér, rugalmas, sovány, szi-
kár, tág, új, vidám, zsíros .. . 
fáradt, holt, nyílt, zárkózott; jobb ... 
hat, húsz, nyolcvan, számos, száz, sok... 
ép, eleven, érzékönt', fehér, félénk, friss, kecsös, kék, kerek, 
kész, kevély, merész, merev, nyílögyenös, rövid, sötét, szö-
gény, szép, üres .. . 
mérsékölt, rejtött, rekedt, sértött; szöbb .. . 
hatvankilenc, négy, ötven, röngeteg, száztíz .. . 
bölcs, b ősz, dühös, közös, különös, r őt, zöld .. . 
őrült, sült, törődött; különb; öt, több .. . 

Eltér ő  toldalékok 

szótári (mgh-ra végz ődő) tőalak 

(sup) 	 (mod) 

távoli: 	 távoli-n 	 távoli-an 
közeli: 	 közeli-n 	 közeli-en 
átlátszó: 	 átlátszó-n 	 átlátszó-an 
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méglepő : 	 mőglepő-n 	 méglepő-en 
szomorú: 	 szomorú-n 	 szomorú-an 
keserű : 	 keserű-n 	 keserű-en 

Példák: angyali, kíváncsi, középkori, maradi, pokoli... 
eredeti, gyerméki, keleti, mestéri, ősi .. . 
ezrednyi, maréknyi, milliónyi, tucatnyi... 
bántó, kiváló, könnyfakasztó, tolakodó; millió .. . 
beleégyez ő, érthető, kitűnő, önz ő, sértő  .. . 
iszonyú, köztudomású, nagyhangú, savanyú, szigorú .. . 
bőkezű, gyönyörű, Hérkulánum-szérű, hű, jóhiszém ű  .. . 

(b. Eltérő  tőalakok) 

Eltér ő  toldalékok 

szátáni — csonka t őalak 

(sup) 	 (mod) 

hosszú: 	 hosszú-n 	 hossz-an 
könny ű : 	 könny ű-n 	könny-en 
kett ő : 	 kett ő-n 	 kett-en 

Példák: ifjú, lassú, szörny ű, mindkett ő  

Eltér ő  toldalékok 

szótáró — v-s tőalak 

(sup) 	 (mod) 

bő : 
	

bő-n 	 bőv -en 

Ilyen még régiesen: hű : hű-n —hív-en (ma: hű-en) 

Eltér ő  t'oldadékok 

szótóm — hangzóvesmtő  tőalak 

(sup) 	 (modd) 

bátor: 	 bátor-on 	 bátr-an 
ezér: 	 ezér-én 	 ezr-e 

Példák: három, éber, (ma mod: 1. ébr-en, 2. éber-en) 
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VIII. Eltér ő  toddalékok 

szó.tári — hangzórövшdítő  tő,alаk 

nehéz: 

(sup) 	 (mod) 
nehéz- őn 	 nehez-en 

Példák: elég, fél, hét, kevés 

3. A szépirodalomban éppúgy, mint az élő  köznyelvben, a III. és a 
IV. típusba tartozó modalisi alakok gyakran átcsapnak a II., ill. az  I. 
típusba, azaz a superessivusi alakkal azonosak . Kétségtelen , hogy stílus-
értékük szerint ezek az alakok kissé archaikusak. 

(mod) 	 (mod) 
III: II. cingáran v. cingáron 	IV: I. elismerően v. elismerőn 

kopáran v. kopáron 	 elutasítóan v. elutasítón 
sóváran v. sóváron 	 kétszín űen v. kétszín űn 
szilajan v. szilajon 	 méltóan  V.  méltón 

rátartian v. rátartin 

Vannak azután olyan mellékneveink is, melyek modalisi származé-
kában általában vagy többnyire nem az -n-es toldalékot, hanem az 
-ul ' -üht találjuk. 

(sup) 	 (mod) 

hazug: 	 hazug-m n 	hazug-ul 
modérn: 	modern-én 	modérn-ül 

Példák: pazar, rút .. . 

A modalisi alakokban néha nem ingadozást tapasztalhatunk, hanem 
belső  megoszló tendenciát: mintha a modalisi és essivusi értékkülönbség 
okozna alaki kettősséget. 

(sup) 

száraz: 	száraz-on 
józan: 	józan-on 

forró: 	forró-n 

(mod) 	(ess) 

száraz-on 	száraz-an 
józan-ul 	józan-an 

v. józan-on 
forró-n 	forró-an 

V.  forró-n 

  

Ebből a belső  megoszlásnak látszó jelenségb ől azonban még kevésbé 
vonhatunk le törvényszer űséget, minit az el őzőleg említett ingad:ozásból. 
Több adat alapján sem. 

A melléknévi eredetű  ,sup—mod megoszlásnak szórványban egyéb 
típusai .is megfigyelhetők (pl. sup halott-m n — mod holt-an), de áttekin- 



Az -n toldalékú melléknevek alaki és sz бf ај'i megoszlása 15 

tésre — a témának megfelel ően — csak aktív típusokat szándékoztam 
fölvenni. 

4. -n-es mellekneveink köznyelvi megoszlasából lesz űrhetjük az 
alábbiakat. 

Az -n toldalék superessivusban -n és -on -ön „ -ön alakban 
szerepel, modalisban pedig -n és -on -én, valamint -an -en 
alakban. 

-n toldalékú mellékneveink a típusok többségében (6 :2), lexiká-
lisan pedig túlnyomórészt d;i f f e r e n c i á 1 ó 'd t a k: mellékneveink 
többségének modalisi alakj a eltér a superessivusitól. 

A többalakú melléknévi tövek is következetesen oszlanak meg: 
a szótári alakváltozat superessivusi értékben szerepel, a nem szótári 
változat modalisiban. 

Superessivusi toldalékban sohasem fordul el ő  nyílt mgh, a mo-
dalisiban az a gyakoribb. 

Superessivusban a mgh-ra végz ődő  melléknevekhez mgh-s -n tol-
dalék sohasem kapcsolád іk (sűrű-n, érthető-n), modalisban az a 
gyakoribb (sűrű-n, érthető-en). 

Superessivusban a szóalak sohasem ingadozik, modalisban némely 
származékoké néha (fukar-on v. fukar-an). 

A differenciálódott toldalékváltozatok közül a superessivusi kö-
zépzárt mgh- јú vagy mgh nélküli, míg a modalisi -n nyílt mgh-jú. 

A differenciálódott toldalék váltazatában nincs egyes (-n) vagy 
hármas (-on -én -ön) d leszkedes, hanem csak kett ős (-an -irt). 

A differenciálatlan t őalak mindig szótári. — A differenciálódott 
tőváltozatok közül a superessivusi mindig szótári, a modalisi soha-
sem az (hacsak van nem szótári változata a melléknévi t őnek). 

A fentiekből azt látjuk, hogy a kett ős funkciónak megfelel ően Vi-
szonylag következetes alaki megoszlás jött létre az -n toldalékú mellék-
nevek szótövében is, toldalékában is. 

Megállapíthatjuk továbbá, hogy a megoszlással létrejött modalisi 
változatok merevebbek, kevésbé rugalmasak, kevésbé él ők (erre vall a 
nem szótári tőalak, s hogy az illeszkedés 1 + 3-as helyett csak kett ős) —
és ezek a jegyek éppen megfelelnek a határozószók egyik jellemz ő  tu-
lajdonságának. 

5. A superessivusi és modalisi -n-es melléknevek alaki differenciá-
lódásának rendszerét szemléltetik a mellékelt táblázatok ( oldal). 

Az alaki összevetésb ől kitűnt, hogy... 
— a mássalhangzós tővéghangú típusok egy kivételével (III.) nem 

teljesek, azaz superessivusban nem hármas illeszkedés űek, hanem két-, 
illetve egyalakúak (II., VII., VIII.); 

— a mgh-s tővéghangú típusok közül (I., IV., V., VI.) csak egy lát-
szik „nem teljes"-nek (VI.), mégpedig modalisban; 
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(A megoszlás aránya az alaki jegyeken:) 

(Sup) 
	

(sup-mod) 	 (mod) 

-n I. 

II . 

lV. 

V 

 

 

 

   

-on 

-en 

   

       

-on 

-én 

     

-an 

-en 

     

-ön 

     

       

       

-en 



18 Tanulmányok 

— a nyolc típusból toldalékok tekintetében kettő  azonos, tőalakok 
tekintetében pedig négy. 

Ha a toldalékok illeszkedésének nem teljes voltát magyarázhatjuk 
is lexikai korlátozottsággal, a t őalakok különbözőségétől nem tekinthe-
tünk el. Mivel azonban nem minden melléknévi t ő  többalakú, bizonyos 
leegyszerűsítéssel mégis konstatálhatunk négy f ő  típust: a mgh-s és msh-s 
tővéghangú alakok között egy-egy differenciálódottat és egy-egy diffe-
renciálatlant. 

C. SZEMLЕLETEK, MÓDSZEREK 

Az alaki differenciálódás szemléltetése nem a funkciómegoszlás 
szemléltetésére volt szükséges, mert alak és funkció bizonyos értelemben 
függetlenek egymástól: lehetséges több alak egy szintaktikai funkcióban 
és egy alak több funkcióban. Az alaki jelenségek megfigyelése után 
szófaji kérdésekre kell választ keresnünk. 

Minthogy az alaki megoszlás ebben az esetben következetes jegye 
lett a funkcióhasadásnak (sup—mod), kérdés a kétféle -n-es toldalék-
csoport morfémaértéke. Kérdés, hogy a melléknév megtartja-e szófaját 
mindkét esetben. A tő- és toldalékmorféma kett őssége a magyar eset-
rendszer néhány kategóriakérdésére utal. 

A határozóként szerepl ő  -n-es melléknevek szófaji vizsgálatából köz-
vetlenül az a kérdés merül föl, hogy valamelyik -n-es toldalék megvál-
toztatja-e a melléknév szófaját, közvetve pedig az, hogy melyik hatá-
rozói -n az esetrag, és melyik a hsz-képz ő, illetve melyek a melléknév 
döntő  szófaji jegyei. 

Az esetrag—hsz-képző  kérdésének vizsgálatában az eddigi morféma-
próbák (vö. ANTAL) nem ígérkeznek elegend őnek, kizárólagos mércé-
nek. A kiindulópont ugyanis a melléknév, illetve a f őnév megmaradása 
vagy megszűnése; s ez közvetlenebbül lényeges, mint az, hogy a vizsgált 
toldalék által „továbbképeztük-e" a melléknevet vagy f őnevet. (Simonyi 
idején volt ugyanis szemlélet, mely a hatan-féle szóalakokat „képzett 
főnév"-nek tartotta.) 

Arra a konkrét kérdésre pedig, hogy a magyar melléknév vala-
melyik -n toldalék fölvételével megváltoztatja-e szófaját, azaz esetrag-
ként viselkedik-e mindkétféle -n toldalék, vagy pedig (szófajváltás ese-
tén) egyiknek morfémaértéke képz őre vall, a magyar szófajelmélet né-
hány alapfogalmának megfigyelése után próbálok választ találni. 

A szófajmegmaradás elvét tulajdonképpen általában is alkalmazhat-
nánk esetrendszerünkre, de ebben a dolgozatban csak egy részkérdés-
sel, az -n toldalékú melléknevek szófaji megoszlásával foglalkozom. Ter-
mészetesen a differenciálódott -n-es melléknevek vizsgálata nem az 
esetrendszer szemszögéb ő:l sajátos, hiszen a -szor, -lag, -stul, -nként stb. 
toldalékú szóalakok megfigyeless ugyanennyire érdekes és id őszerű  le-
hetne. A kiválasztott kérdést azért tekinthetjük sajátosnak, mert éppen 
az -n toldalék alaki és funkcióbeli megoszlásából morfémahasadást fel- 



Az -n toldalékú melléknevek alakl és sz6fa ј'i megoszlása 19 

tételezhetünk, a toldalék morfematikai megoszlását. Mindenesetre az 
alaki megoszlás mélységében (tő, toldalék) a szófajváltás feltételezésének 
fontos okát látom, s ezáltal fűződik az -n-es melléknevek kérdése a ma-
gyar esetrendszer szófajvizsgálatának körébe. 

Az idevonatkozó leíró vizsgálatok nagyobbrészt alaktani (alaki) és 
mondattani megfigyeléseket tartalmaznak, mégpedig inkabb általában az 
-n toldalékú névszói határozók funkcióérté.két vizsgálják, vagy f őnév-
melléknévi viszonylatban az -n (és a -k, -t) előtti magánhangzó szófaj-
megkülönböztető  szerepé:t elemzik (TOMPA2). Ezzel kapcsolatban ha 
érinti is szakirodalmunk a t őalakmegoszlást (talán csak MAJTYINSZ-
KAJA), annak szófaji jelent őségét mai ,szakirodalmunk nem világítja 
meg. Nyilván, mert (MAJTYINSZKAJA kivételével) a melléknévi -n-es 
töveket együtt vizsgálja •a f őnéviekkel (pl. TOMPAi), vagy mert az -an, 
-en toldalék morfémaértékét az esetrendszer egészének szemszögéb ől, a 
többi esetragszerű  toldalékkal együtt vizsgálja (ANTAL), illetve f őnévi 
superessivust vet össze melléknévi modal.isszal (BARTHA). Témám sa-
játosságának megfelel ően tehát szem el őtt kívánom tartani azt a tényt, 
hogy a morfémaérték változását (főleg morfematikai változását) kizá-
rólag ugyanazon a szófajon, s őt ugyanazon szón figyelhetjük meg egy-
értelműen. Olyan szemlélettel is találkozunk továbbá, melyben külön 
kategóriát nyer a modalisi -n az ún. „melléknévi külön esetragok" cso-
portjában. 

Az eddigi körültekintő  és alapos kutatások objektív részeredményei 
majd nélkülözhetetlenek lehetnek a teljes nyelvi kategóriák fölismeré-
sében. Azt hiszem, leíró nyelvtanaink átlapozásakor könnyen konstatál-
hatjuk, hogy grammatikaíróink igen bátortalanul és különböz őképpen 
használták föl az eddigi eredményeket. 

Most pedig nézzünk közelebbr ől néhány nyelvtant vagy tanulmányt, 
melyek érintik a fölvetett kérdést! Minthogy azonban mai nyelvkate-
góriát nem nyelvtörténeti, még kevésbé grammatikatörténeti megfigye-
lésekkel kívánok fölismerni és fölismertetni, csak futólag hivatkozom 
olyan forrásokra, melyek nemcsak más-más nyelvszemlélet alapján ké-
szültek, hanem föltehet őleg más nyelvállapotból merítették adataikat is. 

3. Majdnem kétszáz éve már annak, hogy Főldi János megírta Ma-
gyar Nyelvkönyvét, de az csak hatvan évvel ezel őtt jelent meg és került 
be a magyar nyelvtani szakirodalomba. Egyes rendszerjegyei igen érde-
kesen vonatkoztathatók témámra. 

Azonkívül, hogy F őldi a „Számláló szók"-at (számneveket) csak je-
lentéstani szóosztálynak tartja (miként többen el őtte és utána!), s ezért 
a számjelentésű  szavak nagyobb részét a „Rávet ő  szók" (melléknevek) 
közé sorolja, a melléknevek közül kiválasztja az -an, -en, -on, -ön tol-
dalékú modalisi értékűeket, továbbá az -ul, -szor stb. toldalékúakat, és 
a „Határozó szók" kategóriájában helyezi el őket. 

„Minden Rávető  Név szóktól vagy eggy, vagy más végezettel Hatá-
rozószók származnak" (211. old.). És idesorolja többek között a követ-
kező  képz ő ket: 
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á, é: soká, eléggé .. . 
úl, űl: balút, gonoszút, szentűt, szemtelen űl, Magyarút .. . 
án, én: árván, furtsán, büszkén .. . 
an, en, on, ön: „Így lésznek Határozó szók mindazon Rávet ő  szák-

ból, mellyek a' fellyebb el őad•ott úl, űl végeket fel nem vészik, mint 
bátran, gyakran, hamisan, b őltsen, szépen, értel,mesen, nemesen, józanon, 
titkon, szárazan, dölyfösön, örökösön. 'stb. — Igy többnyire a' Hasonlító 
graditsaktól: bátrabban, gyakrabban, szebben, kedvesebben 'sa't." (uo.). 

Nem egészen lényegesként jegyezhetjük meg, hogy a „titkon" alig-
hanem tévedésb ől került a melleknévs-zármazékok közé, a , ;dölyfösön, 
örökösön" példák pedig a modalisban meg nem oszlott -ön toldalékot 
szemléltetik, amilyent nyelvűnk mai állapo.tában már nem mutat föl a 
leíró nyelvtan. 

Főldi a határozószókat jelentésük szerint is osztályozza, s itt (217-
221.) ilyen csoportokat is megnevez: 

„Számhatározó szák": ketten, hárman, négyen .. . 
kétszer, háromszor, négyszer .. . 

„Rendhatározó szak": másodszor, harmadszor... 
kett őnként, hármónként, négyenként .. . 

„Kettőztetett Határozó szók": ketten ketten, hárman hárman .. . 

Az esetragokat pedig a névutókkal együtt külön fejezetben tár-
gyalja a szerző  („Követget ő  szók” — 224.). 

Főldi Nyelvkönyvére még visszatérünk a melléknév meghatáro-
zásakor. 

4. „A' magyar tudós társaság" 1846-ban jelentette meg „A' magyar 
nyelv' rendszere" c. nyelvtanát Budán. —Érdekes lehet megjegyeznünk, 
hogy az -an, -en toldalékú számnévszánmazékokat a számnevek egyik 
alcsoportjába sorolja a könyv (174, old.), mégpedig „arányosztók" meg-
nevezéssel az „osztó számok" alkategóriájaként. De kés őbb a „ketten, 
hárman, tízen"-féle alakokat a ,;számjelent ő  határzók" között is megta-
láljuk (255.), s minthogy „határzók"-on itt adverbiumokat kell értenünk, 
a minősítést mennyiséghatározó-szónak vehetjük. Igaz azonban, hagy a 
szerzők „rag"-nak nevezik azokat a toldalékokat .is, melyekkel a hatá-
rozószókat képezik („azon szótagokat, mellyek határzákat alkotnak, in-
kább ragoknak véljük tekinthetni” — 249.). Hogy azonban a „névragok"-
tól (melyeken nemcsak esetragokat — 293-330. —, hanem f őnévi többes 
jelet — 291. — és főnévi birtokjelet — 292. — is értenek) egészen kü-
lönválasztották a „határz^i ragok"-at, azt nemcsak a könyv .szerkezete 
igazolja, hanem többek között ezek a sorok is: 

„ ... -an, en melléknevekhez és részesül őkhöz járúl, 's megfelel ezen 
kérdésre: hogyan? 's módjelent ő  határzókat alkot; p.o. okos-an, bölcs-en, 
fontos-an, szeles-en. Hibásak tehát az illy ragasztások: magas-san, szeles-
-sin, dicséretes-sen, hathatós-san, mert san, sen kepző  nincsen.. . E' rag-
ban az e mindig nyilt, 's ez által különbözik az állapító én-től, melly 
mindig zárt é, p.o. micsoda helyén jársz? fel. vizes-én; hogyan jöttél 
meg? fel. vizes-én. Valamint a' felhanguakban e' kérdésre: hol jártál? 
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fel. a' laposon; hogy' van erszényed? fel. laposan; 's így az a-nak nyilt e, 
az o-nak zárt é felel meg." (250.) 

A második „vizes-én" kétségtelenül sajtóhibával lett zárt é-s, hiszen 
utána nyomban ezt igazolja a szöveg. Az viszont világosan következik a 
töredékből, de a fejezet szerkezeti elhelyezéséb ől még inkább, hogy a 
szerzők nemcsak alaki és funkcióbeli megoszlást regisztrálnak, hanem 
morfematikait is. 

Simonyi Zsigmond az 1888-ben megjelentetett Magyar határozók 
I. kötetében már a -ban, -ben-féle ragok között tárgyalja az -an, -en 
ragot .is („Az -an en,ragos hatarozók”, 201-224. oldal). Különveszi a 
„tulajdonságnevek" (melleknevek) és külön a számnevek -an, -en rag-
ját. Az előbbieknél főleg a mád- és az á llapothatá:rozó megkülönbözte-
tesét szemlélteti, a számneveknél pe' І ig azzal a szinte napjainkig fenn-
maradt felfogással szá11 szembe, hogy az -an, -en toldalékú számnevek 
alanyértékűek a mondatban. 

Érdekes, hogy Simonyi határozottan 1 a t i n o s nyelvtani szemlé-
letnek tartja „ ... a magasan nagyon-féle határozókat külön beszédrész-
nek, adverbiumnak" tekinteni (SIMONYIi: 201. old. 1. megj.). A mellék-
nevekhez kapc oládó -an, -en toldalékot ,;különvált essivus"-nak nevezi, 
mely -a-, -e- mgh-fával különbözik a superessivusi -on, -ön, -ön-t ől. 

Az -an, -en toldalékú számneveket Simonyi szerint Hunfalvy (NyK. 
III: 264; Nyr. III: 258-9.) és Sudenz (NyK. II: 314.) nemcsak képzettek-
nek fogják föl, hanem nominativusi alakoknak is — Lehrrel és Thew-
rewkkel szemben, akik az ilyen szóalakokat ragos számneveknek min ő-
sítik (Nyr. IV.; NyK. II.)..Simonyi is az utóbbi nézetet vallja, de fejte-
getését teljesen annak igazolására korlátozza, hogy a ketten, hárman-
féle szavak nem lehetnek a mondat valdi alanyai. 

A Magyar határozók után egy évvel megjelent Simonyi-nyelvtan 
szintén nem tartalmaz leírást a modalisi m viselkedésér ől. A szerző  „A 
ragozás" c. fejezetben az -an, -en toldaléknak a superessivusi -n-ével 
való közös eredetét bizonyítja (SIMONYI2: II. k. 256-7.). Az -an, -en-et 
itt már „különvált módhatározó rag"-nak nevezi, mely „ ... a legtöbb 
magánhangzós tő  után puszta -n alakban jelenik meg (árván, forrón) —
a mássalhangzás tőkhöz a mai köznyelvben általában nyílt a e hanggal 
járul, s ebben .különbözik a helyhatározó on ön ön ragtól ..." (uo.). Hogy 
valóban miben különbözik, azt már láttuk az Alaki megoszlás c. feje-
zetben, és látták mások is száz évvel Simonyi el őtt. S különös még, 
hogy ugyanekkor Simonyi a rnodalisra jellemző  

tővégi mgh + mgh-s -n 

alakot „csak" superessivusban figyeli meg, a népnyelvben tipikusnak 
vélt kiön, miön; kiön, miön; kijön, mivön változatok alapján. 

Ebben a munkában a történeti szemlélet érvényesítése kizárólagos. 
Simonyi a hat évvel kés őbb megjelent Tüzetes magyar nyelvtan-

ban (I.) már nem is külön ragnak veszi föl az -an, -en toldalékot, hanem 
egyetlen kétérték ű  -n-ről beszél, azaz az -n toldalék helyhatározói értéke 
m e 11 e t t szerepl ő  mód- és állapothatározói értékr ől. Noha „Az -n rag 
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alakjai és eredete" c. szakaszban (SIMONYIs: I. k. 655-9.) kétféle -n 
ragot jelez, melyeknek csak eredetük közös, kés őbb látjuk, hogy csak 
két változatra gondol, melyek a kett ős funkciónak megfelel ően az alak-
hasadásnak csak tendenciáját mutatják. Az alaki eltérést pedig még 
mindig csak az -n előtti mgh nyíltságában látja, soha nem említve pl. a 
tőmegoszlást. "A mód- és állapothatározó -n (-an, -en)  rag...  a hely-
határozó -n-től csak annyiban különbözik, hogy mássalhangzók után 
nyílt a, e a hangzója. Ennek azonban nincs etymológiai jelent ősége, ha-
nem csak olyan ,különbségtevés, mint hagy a melléknevek és számnevek 
Ugyanazt a nyilt kötőhangzót kívánják a tárgyesetben s a többes szám-
ban is (innen az a különbsé;g, melyet a főnévi adósok, hősök stb. s a 
melléknévi adósak, hősek közt teszünk), s a két jelenség szoros kapcso-
latban áll egymással" (657.). 

Amint látjuk, érdekes módon Simonyi figyelmét elkerüli a superes-
sivusi melléknév. Ehelyett a főnévi—melléknévi toldalék-mgh különbsé-
géből vezeti le a melléknévi -n nyíltságát is. 

Ha ugyanis a szerz ő  nem a superessivusi főnévre és a modalisi mel-
léknévre irányítja figyelmét, hanem az egyetlen lehetséges módszerrel 
Ugyanazon szónak (ugyanazon melléknévnek) sup—mod alakjaira figyel, 
kitűnően fölhasználhatta volna nemcsak nyelvtörténeti tájékozottságát, 
hanem szinkrón nyelvismereti tapasztalatait is. Kora él ő  magyar nyel-
vét apróbb részleteiben is ismerve, az alábbi t őösszevetés föltehet őleg 
jelentős lett volna e tekintetben. 

(sup) 	 (mod) 

könny ű- 	 könny- 
nehéz- 	 nehez- 
bátor- 	 bátr- 
bő- 	 bőv- 

8. Ha a szemléletek és módszerek felvillantásában ismét fél évszá-
zadot el őrelapozunk, érdekes és izgalmas lesz megállnunk Klara Maj-
tyinszkaja magyar nyelvkönyvénél (1. MAJTYINSZKAJA). 

Könyvének I. kötetében a szerz ő  csak főnévi esetragokat mutat be 
(143.), melyek között tehát .nem is szerepelhet a modalis; a határozószók 
között viszont megtaláljuk az -an, -en „képzőjű" melléknévszármazéko-
kat, sőt Majtyinszkaja már az -o- mgh- јú modalisi -n-it is idesorolja: 
világos-an, fehér-en, vak-m n (II. kötet 139-140.). 

Megállapítja, hogy „az -n képz őjű  határozószót szinte kivétel nélkül 
melléknevekből képezzük", és kötőhangja a, e, iii. o lesz aszerint, hogy 
a melléknév milyen köt őhanggal veszi föl a többes -k jelet. Így: világos-
ak: világos-an; fehér-ek: fehér-en; vak-ok: vak-m. Kivételes a boldog-

-ok: boldog-an. 
Majtyinszkaja igen fontos jelenséget ír le a képzett hsz-k mellék-

névi tövérő l (uo.). 
„Amikor változó töv ű  melléknevekből képezünk határozószót, azt a 

tőalakot („tövet") vesszük, mely az adott melléknevek középfokának 
képzésére szolgál; pl. könny ű , könnyű-ek, könny-ebb, könny-en; hosszú, 
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(fn) 	 (mn) 

támadó-k 	 támadó-ak 
támadó-n 	 támadó-an 

nevel ő-k 	 nevelő-ek 
nevel ő-n 	 nevelő-en (1. 3. old.) 

Érdekes és érdemes szemlélnünk a köt őhangzó-használat rendszeré-
ben a főnévi—melléknévi megoszlás jegyeit az azonos eredet ű  hangso-
rokon, azaz olyan mellékneveken, melyek f őnévi értékben is használa-
tosak. Ilyen: támadó, nevel ő, gyors, kalapos, intő  stb. Csakhogy a fn-
mn összevetésben a többes jel vagy a tárgyrag mellett már a nem egy-
morféma -értékű  (!) -n -nil nem szemléltethetünk fn—mn megoszlást. 
Más ugyanis a főnévi s z e r e p b e n álló ;melléknév, és más a f ő  n e-
v e s ü 1 t mn. Az utóbbi csak a superessivusi -n esetragot veheti föl 
(támadó-k: támadó-n), mert főnév; a melléknév viszont e z e n k í v ü 1, 
nem pedig „e helyett" veszi föl a modalisi -n-it (támadó-ak: sup = tá-
madó-n, mod = támadó-an). Az. -n esetében tehát a „nyelvtani alakpá-
rok"-at nem fn—,mn párhuzamban .kellett volna fölállítani, hanem leg-
feljebb így: fn/mn—hsz. Figyeljük meg! 

fn 

támadó-k 
támadó-n 

mn 

támadó-ak 
támadó-n 

hsz 

támadó-an 

Természetesen, s z ó f a j i párhuzamot csak azonos morfémájú, leg-
galábbis azonos funkciójú, esetragú, jel ű  (stb.) szópácokon figyelhetünk 
meg, ezért a fn—mn szembeállításhoz semmi szükség nincsen a modalisi 
értékű  támadóan-féle típusra. Illetve bárhogyan vélekednénk is a mo-
dalisi -n-félékről, a n é v s z ó i kötőhangzó szófajmegkülönböztetđ  sze-
repének kutatásában az a lényeges, hogy a f őnévi érték ű. hangsor ugyan-
azt a toldalékot vegye föl, mint a melléknévi. 

fn 	 mn 

(sup) 	 támadó-n 	 támadó-n 
(acc) 	 támadó-t 	 támadó-t 
(pl) 	 támadó-k 	támadó-ak 

S most előrebocsátjuk, hogy nemcsak a kett ős szófajú (mn—fn) 
melléknevek superessivusi -n-je m i n d i g egyforma, hanem a superes-
sivusi -n esetrag általában azonos alakú a f őnevekben éppúgy, mint a 
főnévi szerepben álló (de nem f őnevesült!) melléknevekben, számnevek-
ben, névmasokban stb. Pontosabban aszó a t őtípustól függően (szófajtól 
pedig függetlenül!) veszi föl valamelyik superessivusi -n-variánst: az 
-n-it, az -on-t, az -én-t vagy az -ön-t. 

Еszrevételem Tompa József könyvének tárgya és eredményei szem-
pontjából jelentéktelen, mert egyrészt a szerz ő  már az első  lapon jelzi 
— az előzményekre utalva —: „Az .idevágó kérdések jókora része azon- 
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hasszú-ak, hossz-abb, hossz-an; ifjú, ifjú-ak, ifj-abb, ifj-an; nehéz, nehez-
ek, nehez-ebb, nehez-en stb." 

Ezután megállapítja, hogy a hsz-tövek „gyakran eltérnek a megfe-
lelő  melléknevek superessivusi tövét ől": 

hsz: könny-en 	 sup: könnyű-n 
nagyszerű-en 	 nagyszerű-n 
nehez-en 	 nehéz-en 

Szemmel látható fogyatékossága Majtyinszkaja rendszerének, hogy 
azé fonémát is e-nek jelöli, s ezért kap az ö•t helyett négy változatú 
modalisi -n-it: -n, -on, -an, -en (vö. ANTAL). 

Különös továbbá Majtyinszkaja módszerében, hogy a melléknévi 
modalist másképp vizsgálja, mint a számnévit. Amíg a melléknévi -n-es 
származékokat a határozószók közé sorolja, a számnéviek gy űjtőszám-
nevekként külön grammatikai kategóriába kerülnek, mivel „... sajátos 
-n száképzőjük és mondattani funkciójuk alapján eltérnek a többi szó-
fajtól" (I. ,kötet 161.). Ennek magyarázatát abban kell keresnünk, hogy 
a számnevek általános bemutatásakor már így nyilatkozik: „A számláló 
szavak a magyar nyelvben nem képeznek egységes nyelvtani kategóriát, 
csak szemantikai jellegük alapján egyesíthetjük őket, amennyiben így 
vagy más modon vonatkoznak számokra, számlálásra" (I. 161.). 

Az -an, -en taldalékú számnevek kategórialeírásában a szerz ő  két 
jelenségre irányítja figyelmet: az idetartozó szavak az alany szerepét is 
átveszik, máskor — Majtyinszkaja .szerint — a kitett alanyt „értelme-
zik" újrakifejtéssel (I. köt.: 169-170.; vö. SIMONYI ј : I. k. 209-212.). 
Minthogy azonban Majtyinszkaja példamondatainak alanya (akár hiány-
zik, akár nem) mindig csak 3. személy ű , anég mondattani •szempo,ntból is 
alkalmatlan módon próbálja fölismerni a ketten-féle szótípus nyelvtani 
értékét. Sőt amikor a hatá гazószák fejezetében (I. 271.) „a ketten, hárman 
típusú gyűjtőszámnevek"-ről .megjegyzi, hogy „kettesben", „hármasban" 
jelentésükkel igen közel állnak a határozószókhoz, még akkor is 3. sze-
mélyű  példát vesz („ ők csak ketten voltak"), s ezzel nyilván továbbra 
sem választhatja ki az „alanyasítás" ködéb ől a ketten típusú szavak va-
lódi funkcióját. 

Majtyinszkaja egyébként igen merészen, illetve viszonylag kevés ha-
gyományból eredő  megkötöttseggel közeledik nyelvünk rendszeréhez és 
rendszereihez. Érthet ő  tehát az is, ha szemléletében és eredményeiben 
jelentős az eredeti, és nem ritka a kevéssé kiforrott elem. 

9. 1957-ben, két évvel Majtyinszkaja könyve után, megjelent Tompa 
József tanulmánya A névszói köt őhangzó szófaj-megkülönböztet ő  sze-
repe címmel. Témámtól eltér a munka tárgyköre ( „az -s végű  dublet-
tek”, az -s képz ős melléknevek és főnevesült alakpárjaik szófaji és alaki 
megoszlása), ezért csak egyik néz őpontját kívánom megemlíteni. Ez a 
nézőpont alapmotívumként bizonyos mértékben meghatározza egész fej-
tegetését . Ez pedig a homonimikus főnévi—melléknévi megoszlás szem- 

léltetésének kiterjesztése az -n toldalékra. Eszerint: 
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ban —úgy hiszem — még közel sincs kell őkepp tisztázva ...", másrészt 
a kilenc fejezetb ől álló alapos tanulmány f őleg az -s képzős melléknevek 
toldalékos alakjában tapasztalható ikerítéssel, az intervakális helyzet ű  -s 
megnyúlasával (és meg nem nyúlásával) foglalkozik. 

10. Témámhoz nem sokkal áll közelebb D. Bartha Katalinnak Ada-
lékok az -n határozórag el őtti magánhangzó minőségének kérdéséhez c. 
tanulmánya (1958.). 

Ebben a szerző  az -s képz ős melléknevek kéгdéséből csak az -n-es 
alakokat vizsgálija, és kisebb mértékben általában is foglalkozik az -n 
toldalékú melléknevek alaki m еgoszlásával. Érdekes fejtegetésében nyely-
járási adatokra .támaszko.dik (Szamosháti, Szegedi, Qrmánysági Szótár) és 
Tompa Józsefnek előbb említett tanulmányára, valamint Losonczi Zol-
tánnak A magyar tőhangzók c. munkájára (NyK. XLVI., XLVII.). Egy-
két vonatkozásban D. Bartha K. írására ki kell térnem. 

Az -n megoszlásáról szólva a szerz ő  (Sđmonyira emlékeztetően) any-
nyit konstatál: „ ... az -n .szintaktikai formárns funkciójában bekövetke-
zett elkülönülést az előtte levő  magánhangzó alaki kett őssége jelzi" (MNy. 
LIV, 233.). Tehát mindjárt azt sejtjük, a t őalakmegoszlás (ami pedig lé-
nyegesen összetett kérdés) a morfémahasadás elemzésében elkerülte fi-
gyelmét. 

D. Bartha Katalin az alaki megoszlás történeti körülményeit érintve 
megjegyzi, hogy a locativusi -n előtt a középzárt magánhangzó korábban 
vált általánossá, mint a modalisi -n el őtt a nyílt magánhangzó. — Mivel 
a nyílt mgh ma sem általános a modalisban, a történeti mozzanat való-
színű, és csak azt a csekély megjegyzést f űzöm hozzá, hogy a nyílt 
mgh ) modalisi -n folyamat jelentkezésére a Müncheni Kódex (1466) 
példájánál célszer űbb (ellen)példa lehetett volna az Omagyar Mária-si-
ralom másfél évszázaddal korábbi szövegéb ől a „keservien kynzathul". Ha 
itt az -n előtti mgh nyíltsága kérdéses lehetne is (de nem az, mert akkor 
csak labiáli;s mgh jöhetne számításba), a t ővégi magánhangzó utáni 
m a g á n h a n g z ó s -n olyan rendszerbe tartozik, ahol a mgh csak nyílt 
lehet vagy hiányzik (ma!). Természetesen nyelvtörténészi feladat lenne 
megállapítani, hogy a keserűen típusú jelenség összefügg-e a modalisi 
-n-es tövekre jellemz ő  a r c h a i z m u s s a 1. De talán még a szinkrón 
kutatásban is hasznos lenne erre választ kapni. 

A szerző  az alaki differenciálódás okát keresve a vakon, nagyon, 
szabadon-féle középzárt mgh-s modalis alapján disszimilációs illeszkedési 
tendenciát tart lehetségesnek (vak-on, vak-ok — okos-an, okos-ak; azaz 
a : o és o : a). Hogy az ilyen disszimilációra több lenne-e az ellenpélda, 
abba nem bocsátkozhatunk most, de mivel nemcsak a toldalék megosz-
lásában jelentkezik a modalis különválása, a kérdést nyilván nem a 
zártsági asszimetriában, vagyis illeszkedési disszimilációban kellene lát-
nunk, hanem markánsabb nyelvi tényben: a differenciálódásnak nem 
lehetett-e szófaji oka már évszázadokkal ezel őtt. 

A szerző  olyan nyelvjárási adatokat is vizsgál, melyekben a mai 
köznyelvre nem jellemz ő  mgh-megoszlást tapasztalunk. Sajnos, ezekb ől 
nem láthatjuk a valódi megoszlást! Nem láthatjuk ugyanazon t ő  (mel-
léknév!) superessivusi és modalisi toldalékolását. Mert ahhoz lehetett 
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volna morfématörténeti magyarázatot keresni, ha egy többalakú töv ű  
melléknévnek szótári t őalakjához kapcsolódik nyílt mgh-s -n —akár 
locativusban is. Pl. ilyen negatív mn-i alakok, melyek létezését aligha 
tudjuk elképzelni akár egy táj rendszerében is: 

(sup/mod) 

nehéz-en 
hét-en 
fél-en 
bátor-an 
ezör-en 
elég-en 
kevés-en 

illetve:  

(sup/mod) 

nehez-ön 
het-én 
fel-ön 
bátr-on 
hossz -on 
eleg-én 
kíváncsi -on 

Amit azonban már Tompa fejteget idézett m űvében (s igen logiku-
san) a tővégi -s képző  megnyúlása („ikerítése") és az -n el őtti magán-
hangzó nyíltsága közötti összefüggésr ől, azt érdekesnek, elgondolkodta-
tónak tartom. 

Pé1dak: er ősök, erősön, erősít, erősért stb. 
de: erőssek, erősebb, erőssen, erősset... 

(Eltérnék feladatomtól, ha a disszimiláció kérdésének történeti tag-
lalásába bocsátkoznám, egy лnegjegyzésért mégis vissza kell térnünk a 
kérdéshez. Minthogy az -s kett őzése általában a .nyílt mgh-k el őtt szo-
kott bekövetkezni, feltételezhetjük, hogy az ikerítésnek a mgh nyíltsága 
nem követekzménye, hanem o k a. S őt talán egyéb ilyen msh-megnyú-
lást is ilyen okozati rendbe lehetne állítani (pl. nagyobb-ak). Némely 
mássalhangzó-megnyúlás elképzelhet ő  teljes hasonulas eredményeként, 
illetve — ha nincsen ikerítés — a középzárt mgh egy zártabb és egy 
nyíltabb artikuláoiójú elem collisiójaként ... Az abszolút szóvégi ikerí-
tésnek viszont — fődönn, ny őll, ögyébb, mezítlább —egészen másutt 
lehet a magyarázata.) 

11. Antal László A magyar esetrendszer cím ű  munkájában (1961) a 
magyar szófajkutatásnak, de közvetve a magyar alaktannak is sajátosan 
új alapot adott. Nem •részkérdést fejteget, munkája mégis közelr ől világít 
meg olyan viszonylag sz űk területet, mint az -n toldalékú mellékneveké. 
Eredményei, főleg az elviek, jelentős mértékben tükröz ődnek dolgoza-
tomban, egy-két megjegyzést itt mégis kell tennem. Antal m űve ugyanis 
nemcsak Az -n elem cím ű  egyoldalnyi szakaszban érinti az -n toldalékú 
melléknevek :s z ó f a j :i kérdéseit. 

A szerző  határozottan megkülönböztet egy -n esetragot és egy -n 
képzőt: „Az -n esetrag (a továbbiakban -ni) alternánsai a következ ők: 
-n, -on, -ön és -en. Az -n ,képzőéi (a tovabbiakban -n2) pedig: -n, -an, -en" 
(ANTAL: 126.). 

A fenti alternánsokat figyelve, azonnal szembet űnik, hogy Antal 
a magyar köznyelvnek - ё-t nem ismerő  változatát vette alapul, amib ől 
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következik, hogy superessivusi értékben is szerepelteti az -en toldalékot. 
Észrevehettük továbbá, hogy az -n2-es (modalisi) alternánsok közül fel-
soroláskor kihagyta a középzárt magánhangzójúakat (-on, -én). — Az 
tény, .hogy sokan nem ejtik az -é fonémát, hanem pl. ő-féle hangot ej-
tenek helyette, sőt nem kevesen -é és -e helyett csak -e-t ejtenek. Tény 
az is, hogy írásban köznyelvünk általában nem jelöli (szép-ön —szép-en, 
leírva: sup,mod szép-en). Keflett .tehát a szerz őnek találnia egy ilyenkor 
is alkalmazható módszert a superessivusi „-en" fölismerésére. De az még 
inkább (nyelvi) tény, hogy köznyelvünk fanémarendszerének és alakta-
nának szerves eleme az -ö (történeti és táji értéke még általánosabb), 
ezért ;toldalékrendszerünkr ől nélküle a superessivusi—modalisi összeve-
tésben éppen nem adhatunk hiteles képet. Az -é fonológiai értéke nyel-
vünk egészének rendszerében akkor is jelen van, akkor is érvényes, ha, 
mondjuk, a szegediek többsége ő -nek, a :budapestiek egy része e-nek ejti, 
vagy másak masként. 

Az -én és -en összevonásából keletkezett homonim -en alternáns 
morfémaértékeit a szerz ő  úgy állapítja meg, hogy esetragnak tekinti 
(vagyis superessivusinak), ha jel megelőzheti, és képz őnek, ha előtte nem 
lehet jel aszóban („jel"-en Antal nemcsak jelmorfémát, hanem személy-
ragot is ért!). Mivel .azonban a fokjel bármikor megel őzheti a modalisi 
-n-it (tehát ezt az -en-et is), az egyébként igen alkalmas módsze.r nyil-
ván elégtelennek bizonyul. Annál is inkább elégtelen, mert a nyelvi 
„kivétel"-ek csak egy hianyosan fölállított vagy fölállítható rendszer 
szemszögéből kivételek, valójában pedig többnyire (let űnő, felbukkanó 
v. domináló) külön rendszerek, ill. kategóxnák keresztez ődései. (Lásd ké-
sőbb: Kategóriák, alapfogalmak, 7. szakasz!) 

Az -n-es hatószók vizsgálatában mindenesetre nem közvetlenül lé-
nyeges a módszer, hanem csak acél: választ kapni arra, hogy a toldalék 
által változik-e a hangsor szófaja. A szófajváltás pedig, éppúgy, mint a 
toldalék morfémaértékének megváltozása, nem feltétlenül jár alaki meg-
oszlással. P1. ilyen toldalék az -ul, -ül. 

szép-ül — (1) igeképző : széppé válik 
esetrag: ,pl. szép emléküllemlékkéntlenléknek 

rossz-ul — (2) esetrag: pl. rossz például/példaként/példának 
hsz-képző : rossz módon 

Természetesen, a jellel való ellátottság próbája (Antal esetmércéje) 
az egyik szófaji alapjelleg megmaradásának ellen őrzését kitűnően szol-
gálja, de itt akkor egyszerre két toldalékmorféma értékét kellene meg-
állapítanunk: a jelnek vélt közbeiktatott elemét és a hozzatoldott szeg-
mentumét. A szófaji jelleg teljesebb ellen őrzése esetén a fokjel „közbe-
lépé e” (gyors-abb-an, egyszerű-bb-en) megszűnne „rontó", „gyengít ő" 
körülmény lenni (vö. ANTAL 126.), noha a fokjeles szó egyébként sem 
alkalmas ellenpéldának, mivel nemegyszer képz ő  előtt is előfordul a kö-
zépfok jele: 
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kis -ebb-ség 
kis -ebb-édik 

vagy: tová-bb-i 
stb. 

A „vakon, szabadon stb. -féle alakok"-ról a szerz ő  nem ad eléggé 
világos elemzést. Az említett szóalak•okban ugyanis az -on szegmentum 
nemcsak az  -n-  toldalékcsoport egyik alternánsa, azaz nemcsak moda-
lisi értékű  a teljes szó, hanem superessivusi is. Pontosabban az -on hsz-
képző  az -on esetragnak homanímája. 

Minthogy Antal Laszló a magyar esetrendszer egészének revíziófám 
dolgozott, aligha vehetjük mulasztásnak, hagy itt az -n-es morfémák is-
mertetésében elhanyagolta a toldalék és a t őalak összefüggéseimek meg-
figyelését. Mindenesetre el őnyös lett volna a tőmegoszlást szemléltetni, 
mert — ha van ilyen alakja a melléknévi t őnek! — mindig a képzett szó 
alakja (főleg a tő) a r c h a'i .k u s. Pl. jav-ul, jó-1, — jó-ul; nehez-ül, 
nehez-en — nehéz-ül, nehéz-én; ír-ott/ír-t — ír-t. 

És végül még hadd jegyezzem meg, hagy Antal sem azonos tövön 
szemlélteti a homonim toldalékok különböz ő  viselkedését, hanem supe-
ressivusi toldalékú főnevet („viz-en") állít szembe modalisi toldalékú 
melléknévvel (gyors-an). 

Antal László tanulmányának eredményei lényegükben határozottak 
es egyertelműek, :mint ez a tömör mondattöredék az -n2-e5  toldalékról: 
„ ...egyértelműen 'képzószerűen viselkedik, tehát képz ő , mely már több 
száz éve nem tartozik az -n raghoz, s nem része a magyar deklináció-
nak" (i. m. 126.). 

12. Mai nyelvünkről A mai magyar nyelv rendszere című  akadémiai 
nyelvtanunk adott eddig legalaposabb és legkarszer űbb t e l j e s képet. 
Az ugyanis, hogy legtöbb ibírálat érte s érheti, nem els ősorban ered két-
ségtelen fogyatékosságaiból, hanem tinkább abból, hagy alaposságánál és 
műfajánál fogva a legáltalánosabb érdekl ődést váltotta ki a második 
világháború utáni magyar leíró nyelvészetben. 

A nyelvtan I. kötetében találjuk a névszóragozásról szóló fejezetet. 
Szerzője (Tompa József) átfogó és rendszerezett leírást ad a magyar 
esetragokról, s ezek között tárgyalja, de a superessivusi -n-től egészen 
különválasztva, az -n2-es toldalék kérdését „Az -n ragos (1, modalisi-
essivusi) alak” c. •külön szakaszban. 

A tömör leírás sokoldalú képet ad. — A sodalisi -n mondattani 
szerepe mád-, állapot-, mennyiségállapot- és fokhatározás. Szófaja mel-
léknév, számnév, melléknévi igenév, számnévi névmás. Eredete azonos 
a superessivusi -n-ével, ezért egyesek egyetlen -n határozóragként tár-
gyalják azzal együtt, mások a külön modalisi -n kötőhangzáfat a toldalék 
részének tekintik. Fagyóban van a középzárt maganhangzójú modalisi 
-n-es szavak száma. 

Majtyinszkaja után el őször nyerünk bepillantást a modalisi -n tő-
alakjaira, ez azonban, sajnos, csak rövid utalás és példatár az alaki át-
tekintés rendszere nélkül. Persze, a kérdés arányait tekintve b ővebb át-
tekintésre csak akkor kerülhetett volna sor, hogyha a szerz ő  a modalisi 
-n-et nem egyik esetragként tárgyalja, hanem az aktív határozószó-kép- 
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zés modelljeként. Másszóval: minden részt és egészet meglátott, amit 
keresett. 

De éppen az efilített .tömörséggel áll némileg ellentmondásban a 
modalisi -n alaktani leirásának els ő  mondata: „A ragnak a t őhöz kap-
csolódása nagyjában ez alakban is olyan, mint a superessivusban." Ti. 
éppen a könyv alapjellegével összhangban ál 5 tömörség tette lehet ővé a 
körültekintő , іѕоkоіdаІй  leírást, abbol pedig az idézett fenti mondat után 
mindjárt azt látjuk, hagy a ragnak a t őhöz kapcsolódása egészen más, 
mint a superessivusban. Pl. (az -n2) t ővég;i mgh után is többnyire vesz 
föl mgh-t (pokoli-an) — a superessivusi soha; t ővégi fish után is több-
nyire nem középzárt, hanem nyílt nigh-val kapcsaládik az -n (kész-en) —
a superessivusi soha; s általában a nem szótári t őalak dominál, ha ilyen 
van (nehez-en, bátr-an) — superessivusban soha. 

Minthogy •a kiadvány úttör ő  jellege nem szemléletében, a rendszerek 
fölülvizsgálásában rejlik, hanem összefoglaló alaposságában, az észrevé-
telekben akkor is csekély lehetne az elmarasztalás, hogyha itt egyáltalán 
ki lehetett volna térni a modalisi -n esetrag-kategóriájának b i z o n y í-
t á s á r a vagy a t ő—toldalék viszony szemléltetésére. 

13. Érdekes foglalkoznunk Tompa Józsefnek egy három évvel ké-
sőbb megjelent tanulmányával (Ragozástanunk vitatott kérdései és nyelv-
tani oktatásunk). A szerz ő  elsősorban arra ad tanácsot, hogy miben és 
mennyiben lehetne a magyar nyelvvel foglalkozó, fejl ődő  nyelvtudomány 
újabb eredményeit fölhasználni az alsó, középs ő  és felső  fokú nyelvok-
tatásban. 

Tulajdonképpen a különböz ő  ragozástani szemléletek összefoglalását 
és kiértékelését végzi el a szerz ő  — jellemző  tapintattal és minden te-
kintetben korrekt polémiával, egyéni „vélemény"-ként. 

Tompa József egyetemes ragozástani tárgyú írása az -n toldalékú 
melléknevek kérdését csak egy-két vonatkozásban érinti, ezért most 
csak ilyen tekintetben foglalkozhatunk vele. 

A névszóragozó ról szóló szakasz (Nyr. LXXXVIII, 444-49.) a 
„rendszerezés" nehézségeivel kezd ődiik. Minthogy föl sem merül sem itt, 
sem a továbbiakban, hogy a magyarban csak főnévi esetragozás van, a 
szerző  „a névszók körének" „eléggé egységes" ragozásáról beszél, s ebb ől 
következteti, hogy „némely ragszer ű  toldalékaink szófajilag mégsem 
ennyire általános használatúak". Ilyen pl. a modalisi -n, mely csak mel-
léknevekhez, számnevekhez járulhat. 

Noha a szerz ő  megállapítja, hogy ,;a mérd- é ѕ  állapothatá гоzói -n 
(és a ritka -lag, -leg) meg a .szamhatározói -szor, -szer, -sz őr rag Igazi 
főnévi értékű  szóhoz nem járul, csak jel és birtokos személyrag nélküli 
melléknévhez (s esetleg ilyen névmásokhoz)", a dönt ő  fölismerés ellenére 
a toldalékok „esetrag" voltát kívánja igazolni azzal is, hogy Lotz János 
magyar nyelvtanára hivatkozik (Das ungarische Sprachsystem, Stock-
holm, 1939.), mely szintén Kasussuffixnek minősíti a melléknévi és szám-
névi -n-it stb. Nyilvánvaló, hogy érvnek ez nem elég az ennek akarat-
lanul is ellentmondó t é n y m e g á 11 a p í t á s után. 

Alighanem spontán és nem tudott ellentmondásról van szó: a nyelvi 
adatok és a fölállított rendszer egyeztethetetlenségér ől. — Vajon nyel- 
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vünk objektív (létez ő) rendszeréb ől ered-e a hagyományos (vagy akár-
milyen eredetű) nyelvtani rendszerezéssel szemben újra meg újra feltör ő  
e g y e z t e t h e t e t 1 e n s é g, vagy csak „a klasszikus indoeurópai dee-
linatiós rendszerben" folytatott szemlél ődésből? (Vö. 445. old.) 

Nem férhet kétség ahhoz, hogy a szerz ő  tudatában —éppen a rész-
letező , körültekintő, óvatos kutatásmód igazolja ezt — a f ö l i s m e r é s 
igénye áll bármilyen „rendszerezés" helyett. De éppen ezért kissé ide-
genül hat az eltérő  kategóriaszemléletek ilyen kivédése, mely a tagadás 
tagadásaként, rejtve folytatódik alább a latin bonug3—bene, duo—big 
összevetésben. Ott ugyanis ez áll: „(A helyesen, öten típusú szavakat 
n e m r a ig o s mellékneveknek, .ill. számneveknek min ősítő) rendszer-
tani szemléletet alighanem igen nehéz volna egyértelm űen 'megcáfolni' 
azzal, ... hogy a magyar helyes é,s helyesen viszonya mégiscsak inkább 
felfogható egy fajta ragozásnak, mint a latin bonus, bona, bonum 'jó' és 
Bene 'jól' alakok összetartozása ..." (445-6.). 

Ha a latin nyelv tőhangzóváltozási és egyéb (indoeurópai) sajátos-
ságait tekintjük, az agglutináló magyarban a kategóriakülönbség eleve 
nem „hasonlíthat" a flektáló latinéra. A jó-gág vitathatatlanul nem mel-
léknév, a fut-ás nem ige, noha a l a k b a n ezek a származékok köze-
lebb áll:nak alapszavukhoz (jó—jóság), mint, mondjuk, az egyazon ige 
jelen és múlt idejét :jelölő  do és dedi a latinban, a gehe és ging a né-
metben stb. 

Igaz ugyan, hogy a szerz ő  a fentiekkel nem is akart „cáfolni", mégis 
— újabb érvek nélkül — ez annak hat. Mert az aligha érv, hogy „a kér-
désnek csak terminológiai vonatkozása lényeges" (446.). Nem terminoló-
giáról van szó nyilván, hanem az egész magyar esetrendszer f őnévi vagy 
névszói determináltsága áll a kérdés alapjában. 

Nekem úgy tűnik, amikor Tompa a „zavaró körülmény"-eket pró-
bálja igazolni, eljárásából lényegében ugyanazt a tényez őt hagyja ki, 
mint Antal — bár módszerük és eredményük más és más. Azt tudniillik, 
hogy megvizsgálnák: főnév maradt-e a főnév (és mn-, szn-e a nin, szn). 
Persze, a nézetek annak megválaszolásában is bizonyára különböznének, 
hogy mi teszi főnévvé a főnevet. Pedig ez kiindulópont lehetne egy tol-
dalék funkciójának megállapításában. 

És :még valamit megjegyeznék. Az említett írásban végül jó lett 
volna választ .kapnunk arra, hogy „alsó és közeps ő  fokon" mié r t éppen 
az ajánlott mádon tanítsuk a vitás rendszereket és kategóriákat. Biztosra 
vehetjük, hogy Tompa József, a magyar leíró nyelvtani kutatás tapasz-
talt művelője, ismer olyan érveket is, melyek :igazolták volna az általa 
feltételezett ragrendszer nyelvi létét, és melyeket itt nem mondott el. 
Pedig a gyakorló pedagógusnak nemcsak tudnia kell a tananyagot, ha-
nem értenie is, hinnie is (s akkor ez „módszer"-nek több, mint a leg-
jobb módszer). 

A szerző  tárgyilagosan fölvet ,két szemléletet: egyik szerint esetrag-
ként viselkedik a modalisi -n, -lag és a multiplicativusi -szor, másik 
szerint határozószó-képz őként. A probléma tehát abban van, hogy csak 
egyik vagy csak másik szemléletet fogadhatjuk el nyelvileg igaznak, nem 
pedig abban, hogy az oktatás alsó vagy fels ő  fokán „kerülhetnek szóba 
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az ilyen szófaji eltérések". Továbbá nem egyszer űen az esetragok bels ő  
tagolódását jelző  „kis alcsoport"-ról van szó, sem csupán arról, hogy 
„az idegen nyelvek adverbium-képzésének, illet őleg szorzószámnév-kép-
zésének esetleges másféle szemléletét tanítva, jobban tudatosíthassuk a 
különféle nyelvek szabályos megfeleléseit." 

Témám (térben is) csak annyit enged meg, hogy az említett tanul-
mánynak csupan idevonatkozó általános vagy konkrét részére térjek ki. 
Ezért a modalisi -n-it é int ő  megjegyzéseket azzal foglalom össze, hogy 
leszögezzem : nem annyira az ismeretterjesztésnek korosztályhoz köthet ő  
mélysége vitás, hanem az i g a z s á g, az objektív nyelvi tény és nyelvi 
rendszer (viszonylagos ) hitelessége , érvénye, És valóságfedezet nélkül 
dióhéjban sem szólhatunk nyelvr ől még óvodában sem. 

Valószínű, hogy a szerz ő  a vállalt feladat sokrétűsége miatt nem 
térhetett •ki mindenütt a polemikus xész еk polémiájára, egy-egy állás-
faglalásának igazolására. Ezt a hiányt sejteti már az els ő  oldalon: „Tisz-
tában vagyok e vállalakozás veszélyeivel és korlátalval." 

14. Végül lapozzuk föl „A mai magyar nyelv" cím ű, nemrég meg-
jelent egyetemi tankönyvet. Az alaktanban a szerz ő  (Velcsov Mártonné) 
a modalisi -n-it a „mellékneveink esetragjai" közé állítja, tehát külön 
melléknévi-számnévi esetrendszerbe. Egyébként a könyvnek éppen ez a 
rendszer az egyik sajátossága — noha „melleknévi" külön esetragokról 
korábban is volt már szó szakirodalmunkban. 

A tankönyv az -n-es melléknevekről szóló szakaszban olyan kérdést 
z á r 1 e az olvasók el ő tt, amelyet egé•szen föl sem vetett (203-204. old.), 
s amelynek lezárását csak az okolja meg, hogy tankönyvr ől van szó. 
De nézzük közelebbr ől! 

Altalában szólva az -n, -an, -en, valamint a -lag, -leg, a -szor, -szi;r, 
-szőr toldalékokról, továbbá az -nként, az -nta, -nte, a -kor, a -stud, -still 
és az -ul, -ül toldalékokról, hogy „ ...ragszer ű  viseLkedésükben az, hogy 
nem tűrnek meg maguk után ragot (jóllehet a képz ők igen), a szóalakok 
szerkezetét lezárják, és meghatározott mondatrésszé alakítják. Van ugyan 
egyetlen képz őnk: a hatarozói igenév -va, -ve; -ván, -vén képzője, amely 
után szintén nem állhat rag a mai nyelvben (a ,régi nyelvben állhatott), 
de ennél feltűnő  a szófajváltoztató szerep, míg a felsorolt vitatott tol-
dalékok a szófajt mindig érintetlenül hagyják. Ezért mi ezeket a tolda-
lékokat továbbra ,is esetragnak tekintjük." (204, oldal.) 

Bizonyára kevésbé lett volna problematikus a szöveg, ha a szerz ő  
— elegendő  hely és érv híján — nem a „helyszínen" következtet és dönt, 
hanem csak tényként sorolja föl a tananyagot, vagy pedig A szóelemek 
általános kérdései (87, old.) c. fejezetben vagy másutt talál teret és meg-
felelő  érveket a toldalékok ilyen osztályozasának megokolására. 

Az említett toldalékok morfematikai hovatartozásának eldöntése 
Ugyanis nem ennyire egyszer ű  feladat. Nézzük meg az idézet néhány 
elemét! Pl. azt, hogy a ragok „ ... nem t űrnek meg maguk után ragot 
(jóllehet a képz ők igen)", s hogy ezek a ragok „ ... a szóalak szerkezetét 
lezárják", hogy csak a ragok azok, amelyek „ ... meghatározott mondat-
résszé alakítják" aszót, vagy hogy a határozói igenév képz őjének „fel-
tűnő  a szófajváltoztató szerep"-e, és végül hogy „a felsorolt vitatott 
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toldalékok a szófajt mindig érintetlenül hagyják": Az így lezárt kérdés 
nem látszik eléggé lezártnak. Mert: 

Abból, hogy esetragok után aszó tipikusan nem vesz föl újabb 
toldalékot, nem következik, hogy minden szóalak e s e t r a g o s, amely 
nem vesz föl (újabb) toldalékot. P.1. ejnye, ugye, hiss; járok, járnom; úgy, 
sehogy, ott, hová; csak, talán; mindenesetre, nagyobbrészt, hanyatt; de, 
és, ha, mert; a, az; 'stb. — tipikusan nem vesznek föl (újabb) toldalékot, 
ma mégsem tekinthetjük őket esetragosnak. 

A fentiekből következik, hogy több más kategóriába tartozó szavunk 
szerkezete szintén le van zárva — esetrag nélkül is. 

A -va, -ve képző  éppen meghatározott m o n d a t r é s z é alakít-
ja az igét, ebből azonban semmisesetre sem az következik, hogy „szófaj-
változtató iszerep"-e felt űnőbb, mint a vitatott toldalékoké. — Másrészt 
az eddigiekből az sem k ö v e t.k e z i k, hogy az -n ~-es toldalékok (és a 
többiek: -szor, -lag stb.) „a szófajt mindig érintetlenül hagyják". 

Pl. „A pásztorgyerek sírva .kergeti a nyájat" — világasan jelöli azt 
az állítást, hogy a pásztorgyerek sír, és kergeti a nyájat. A sír ige sze-
mantikai alapértéke tehát nem változott, hanem aszónak csak a mon-
datbeli szerepe és alaktani jellege — de ezek lényegesen. Mégis képz ő-
nek tartjuk a -va, -ve toldalékot. 

Ugyanakkor a „Szépen énekelnek a madarak" mondatban a szépen 
szófaját nem állapíthatjuk meg pusztán a t ő  alapjelentéséb ől, hiszen az 
(vagyis a tárgyi alapjelentés!) általában a legtöbb származékban meg-
marad (de a szófajváltás mindenesetre nem ett ől függ). Ehelyett azt a 
mindennél lényegesebb kérdést kell vizsgálnunk, hogy aszó grammatikai 
alapjelentése változott-e, vagyis hogy a toldalékolt szó tartalmazza-e a 
melléknév sajátosságait: jelöli-e valamely szubstzantív fogalom egyik 
(leíró vagy halmazbeli) tulajdonságát, jelz őként tartozik-e valamely f ő-
névhez, vagy ez a f őnévi alaptag itt hozzáérthet ő-e? 

15. De ezzel a fejtegetéssel tulajdanképpen .mar másik fejezetbe lép-
tem át észrevétlenül. Az említett munkák, amint láttuk, több kevesebb 
eltéréssel tárgyalják, osztályozzák az -n toldalékú mellékneveket (tövet 
és toldalékot), más-más az alakvizsgálat szempontja, mélysége, és —
amennyiben van ilyen — más a szófaji elemzés eszköze és eredménye 
is. Az azonban nyilvánvaló, hogy leíró nyelvtanunk legjobb m űvelői a 
superessivusi—modalisi megoszlást egységesen tényként állapítják meg. 

A nézetek és néz őpontok leginkább a modalisi -n értékelésében kü-
lönböznek. A modalisi -n morfematikai fölismerése összefügg az általa 
toldalékolt melléknév szófajának fölismerésével. Ezt az utóbbi kérdést 
gyakorlatilag (de elvben nem eléggé megnyugtatóan) már jórészt megol-
dotta Antal László, amikor a magyar esetrendszert felülvizsgálva a ma-
gyar szófajkutatásnak közvetve új alapot adott. (Vö. kés őbb: Kategóriák, 
alapfogalmak 4., 5., 8.) 

Mivel a felsorolt munkákban csak periferikusan vagy részlegesen 
szerepel az -n-es melléknévi határozók szófaji kérdése, a m űvek ismer-
tetését nem tartottam szükségesnek, miként észrevételeim, megjegyzé-
seim sem vonatkoznak a munkák egészére. Azzal pedig, hogy F ő ldiig 
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visszanyúltam, nem a kérdés tudománytörténeti bemutatására töreked-
tem, hanem azokat a „szálakat" kerestem bennük, melyek a vizsgált je-
lenség viszonylag autentikus fölismerésének gyökerei lehetnek, ill ,  le-
hettek volna. 

D. KATEGORIÁK, ALAPFOGALMAK 

1. A k ö t ő  h a n g r ó 1 (vagy: kötőhangzóról, előhangzóról stb.) szóló 
irodalom ha nem volt is képes lezárni a köt őhangvitát, illetve megnyug-
tató áttekintést adni arról a létez ő  rendszerről, mely szerint egy-egy 
magánhangzó ugyanazon toldaléktípus el őtt hol jelen van (szánt-a-ni), 
hol nincs jelen (vet-ni), vagy hol nyílt mgh (ház-a-k, járt-a-s), hol meg 
középzárt (lány-o-k, párt-o-s): azt már határozottan fölismerte szakiro-
dalmunk, hogy egy ilyen .r e n d s z e r valóban létez.ik nyelvünkben. 
(Mai, élő , általános rendszerre gondolok, nem .pedig ősi szavaink egykori 
tőalakjának megnyúlására, meg.rövidülésére stb.) 

Az eddigi kutatás azt is .kimutatta, hogy a köt őhangnak vélt szóelem 
nemcsak tđ- és toldaléktípusonként változik nyíltabbra, zártabbra vagy 
zérusra, hanem ugyanazon hangsorú t ő  és ugyanazon hangalakú toldalék 
találkozása esetén is el őfordul váltakozás, pl. gyors-o-k, gyors-o-t —
gyors-a-k, gyors-a-t; ír-t — ír-o-tt/ír-t. Ebből a váltakozásból rendsze-
rint értékmegoszlás is származ'ott: a vizsgált magánhangzó var.iálása vagy 
a tő  szófajdertékének megváltozásából ered, vagy a toldalék rnorféma-
értékének (funkciájána:k stb.) inegoszlásábál, vagy puszta jelentésb ővü-
lésből. 

Az -n toldalékú melléknevek szempontjából két megjegyzést kívá-
nok fűzni akötőhang-tematikához. 

Az a mnagánhangzó, :mely t ővégi mgh után előzi meg a toldalékot 
(családi-as, érthető-ek, szomorú-an; középkori-as, középkori-ak, közép-
kori-an) egyértelműen nem tekinthető  (ejtéskörmyítő) kötőhangnak. Még 
akkor sem, ha ugyanazon morfémaértékben ugyanazon t őhöz néha e 
nélkül kerül a toldalék (érthető-k, érthető-ek). A magánhangzó-halmo-
zódás ugyanis nem könnyítheti meg a kiejtést. Nyilvánvaló tehát, hogy 
a toldalék alakváltozatáról van szó. 

A toldalék rnorfematikai hasadását kell konstatálnunk, ha két 
alakváltozat (vagy két alakváltazatcsoport) közül egyiknek az értéke hol 
A, hol B, a másiké épedig mindig B. 

Pl. A szomorú-n értéke többnyire superessivusi („Milyen-én?"), de 
lehet modahsi is („Hogyan?"); a szomorú-an értéke viszont mindig csak 
modaiis.i („Hogyan?"). Vagyis kétféle -n toldalékról van szó; az -ni (vagy: 
superessivusi) mindig egy alakban kapcsolódik a magánhangzóra vég-
ződő  tőhöz, az -n2 (vagy: naodalisi) pedig ugyanabban a szóban -an alak-
kal váltakozhat. 

A fenti megaszlási elv alapján az -ni-es csoport alakváltozatait így 
foglalhatjuk össze: -ni, -ont, - еnі , -ön. Az -n2-es csoportéit pedig: -n2, 

-ont, - ~n2, -an, -en. Marfémaértékük szerint pedig: az -ni-es csoport = 
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= superessivusi esetrag; az -n2-es csoport = „modalisi" toldaléka (Az 
-na-es csoport képz ő  voltára később •terek .ki.) 

Természetesen, a fentebb említett két megjegyzést kiemelni csak 
témám szempontjából tartottam lényegesnek, a kategóriavizsgálat szem-
pontjából. S wgyamebből acélból érdemes tavább figyelnünk az -fi, -n2-es 
toldalékok alaktani viselkedését. 

Fokjel után ugyanis ez az -fi -n2-es homonímia megsz űnik (lásd: 
Alaki megoszlás): 

(sup) 	 (mod) 

sűrű-nt 	—sűrű-bb-ön 	sűrű-n2 	— sűrű-bb-en 
szabad-ont — szabad-abb-on 	szabad-ont — szabad-abb-an 
meleg-önt — meleg-ebb-ön 	meleg-éne — meleg-ebb-en 

A fentiekből következik, hogy a hosszú-n, hossz-an-féle alakeltéré-
sek lényegesek ugyan, de csak következményként, nem az alaki megosz-
lás teszi képzővé az -n2-es csoportot az esetrag érték ű  -ni-es csoporttal 
szemben, mert a szófajváltó toldalékmegoszlás, mint láttuk, beállhat ho-
monimikusan is. 

Vagyis az említett kétféle variánscsoport igazolja ugyan az alaki 
megoszlást, a százan-féle típust nem ez tette határozószóvá. Ezt analóg 
jelenségek alátámasztják. 

Pl. az -ul, -ül toldalék három értéke gyakran szintén teljes homoní-
miában áll (vö. Szemléletek ... 11. szakasz): 

„rosszul" — -uh: denоminális ige 
= rosszá válik; elrosszul 
vö. sánt-ul, jav-ul, b őv-ül, nehez-ül 

-tilt: fn szerepben álló, fact.-ess. érték ű  esetragos mn 
= rossznak, rosszként; (rossz például) 
vö. sántá-ul, jó-ul, bő-ül, nehéz-ül 

-tilt: mod. érték ű, denominális hsz 
= hibásan, tévesen, nem jól; (rosszul ír) 
vö. sántá-n, jó-1, bőv-en, nehez-en 

Az -ul, -ül három morfémaértéke külön-külön egy-egy olyan rend-
szerbe tartozik, melyek egeszében (a t ő- és toldalékvariánsok csoportjá-
ban) már kimutathatjuk az alaki megoszlást, f őleg a tövekét, s ő t a tövek 
szófaja szerinti megoszlást is: 

-tilt főleg melléknevekhez kapcsolódik (but-ul; bék-ül); igeképző ; 
a többalakú töveknek nem szótári alakjához 

-tilt csak fn-ekhez és fn szerepben álló mn-ekhez járul; esetrag; 
mindig szótári tőalakhoz — melléknevek esetében 
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3) -uls csak ran-ekhez és mn-esült fn-ekhez iárul; hsz-képz ő ; főleg 
az egyalakú tövekhez 
csonka alakvaltozata: jó-1 

Az - 'iu, - ,i2-es E°s az - uói, -vlz, -uls-as ta) иalékokéhoz hasonlóan egyéb 
formánsak ö;sszevetésé•t is felhasználhatnánk a morfémahomonímia szem-
léltetésére. Ilyen pl. az igei -t ^ -tt id őjel és az igenévi -t ^ -tt képz ő  
részleges egyalakúsága és részleges alaki megoszlása. 

Jelentéstani tekn іte~aen sok egyéb k đ  őhangproblém merült és me= 
sülhet i, melyek már ,nem tartoznak ide, de világosan szemléltetik.. 
hogy ezeknek a magánhangzóknak nem (pusztán) ejtéskönnyít ő  szerepük 
van. Ilyen pl. a hégy-és (céruza) és a Négy-es (vidék), vagy a Fehér-t és 
fehér-et határozott lexikai megoszlása vagy a száraz-orr. (számol be) és a 
száraz-an (tészi el a poharat) ііііgа.dоzб  stilisztikai megoszlása. 

A kötőhang kérdéséből most már összegezhetünk. 
Az alaki megoszlás nem pusztán egy toldalékel đző  magánhangzó 

meglétén vagy zártságán alapul, hanem lényeges az is, hogy egy homo-
nim toldalékpár 

— nem kapcsolódik-e más-más tőalakváltozathoz, 
— •nem tartozik-e más-más alakváltozat-csoporthoz. 
És végül láttuk, hogy alaki megoszlás nélkül is lehetséges a tolda-

lék morfémaértékének megoszlása. — Homorúm toldalékolásról akkor 
van szó, hogyha valamely toldalék által aszó egyszer megtartja, máskor 
megváltoztatja szófaji alapjellegét. 

A szófaji alapjelleg megfigyelése az alaktani viselkedésen kívül azért 
is lényeges, mert még az -én és -en toldalék is azonos hangalakúvá válik 
az ező  kiejtésűek ajkán. 

Ha viszont azt vizsgáljuk, hogy a t ő  és toldalék között állhat-e a 
fokjelen kívül egyéb jel vagy személyrag, illetve hogy melléknév ma-
rad-e a toldalékolt melléknév, akkor az alaki megoszlás már csupán 
(nem feltétlen) következménynek bizonyul. 

2. Mielőtt az -n toldalékú melléknevek szófaji és alaki tulajdonságait 
összefoglalnám, néhány szófajelméleti alapfogalomra kell kitérnem fu- 
tólag. 

Ahhoz ugyanis, hogy adott mondattani funkcióban melléknév ma-
rad-e egy toldalékolt melléknév, mindenekel őtt a mondattani rekonstruá-
lás fogalmát kell megvizsgálnunk, valamint a szófaj alapjellegét. 

A melléknév szófaji természetéb ől ered, hogy csak a főnév megis-
merése, meghatározása után szólhatunk róla. F őnév nélkül ugyanis a 
melléknév éppúgy meghatározhatatlan, miként egy-egy melléknév va-
lóságmegfelelése sem létezik önmagában, hanem csak valamely f őnévvel 
jelölt fogalom valóságmegfelelésének részeként. 

Szokott ugyan állítmányként (stb.) önállóan is szerepelni a mn, de 
ebből a látszólagos önállóságból mindig rekonstruálhatjuk a tudatunk-
ban lappangó jelzős (mellékneves) főnevet. Illetve ha azt nem rekonst-
ruálhatjuk belőle, akkor a vizsgált hangsort nem tekinthetjük mellék- 

Főldú János grammatikájában érdemes megfigyelnünk a melléknév 
meghatánozásának idevonatkozó részét. 
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vel is foglalkoznunk, ha arra keresünk választ, hogy melléknév marad-e 
az -nz-es taldalékú melléknév. 
névnek, hanem f őnévnek, határozószónak stb. Ezért kell majd a f őnév- 

„Valamikor magánasom találtatik a' Rávet őszó, alatta értetik a' F ő-
riév, Elhagyás (:E11ilpsis:) által ... Mikor pedig a' Rávet ő  szó Főnév nél-
kül, min.teggy tárgy ,éppen (:loco .subiecti:) vétetik, ... vagy más Czik-
kelyben a' Főnevek után tétetlk, azon eseteken változnak, mellyeken 
kellene álla i a' Főnévnek: mint a' Kegyest és nem a' gonoszt szereti az 
Isten. Az egészet inkább szeretem, mint sem a' felet. Miért szeretik az 
emberek olly felette nagyon a' múlandókat? Az Isten kegyelmes és ir-
galmos; de az emberek istentelenek  is  igazságtalanok ..." (247.) 

A r e k o n s t r u á 1 á s fogalmát éppen a melléknév meghatározásán 
szemlélhetjük legtisztábban. S a fentiekb ől láthatjuk, hogy a magyar 
modalisban melléknevet, esetragos melléknevet keresni Földinek eszébe 
sem juthatott, mert ezt világasan .kizárják a f ő  kategóri•aleírások, kizárja 
szófajd szemlélete. 

A rekonstruálásról mindenekel őtt azt kell megjegyeznünk, hogy 
semmiesetre sem nyelvtani átalakítást (transzformációt) nevezünk meg 
vele, hanem azt értjük rajta, hogy egy mondattanilag feltétlenül oda-
értett els ődleges szerkezetet állítunk vissza teljességébe. 

A teljesség visszaállítását tehát nyelvtani átalakítás nélkül végezzük, 
mert ilyenkor csak egyszerűsítésből szokássá vált tömörítést oldunk föl. 

T á g a b .b é r t e l e m b e n ilyen rekanstruálasra kell gondolnunk: 

I. Tömörítve: 	 II. Rekonstruálva: 

— Mögvétted? 	 — Tö mögvétted azt? 

— Még. 	 — Én mégvöttem azt. 

— Kinek? 	 — Kinek vétted mög té azt? 

— Pistának. 	 — Еn azt Pistának véttem mög. 

A kiegészítő  elemek egy része, látjuk, a szövegel őzményből már is-
mert volt. 

A s z ű  k e b b é r t e l e m b e n vett rekonstruálás szabályad, vagyis 
az odaértett els ődleges mondatelemek visszaállításának szabályai szin-
taktikai, morfológiai és szemantikai alapon állnak: egyértelm űek, nem 
tetszőlegesek. 

Vártalak. (< Én vártalak tégéd.) 
Tíz liter tejből csak két liter maradt. (< két liter tej) 
Sok a gondom. (< sok gond; én gondom) 
Né fekete ruhát végyél, hanem pirosat! (< piros ruhát) 

Az utóbbi példában az esetragos melléknévb ől konkrét főnévi alap-
tagú jelzős szerkezetet rekanstruáltunk, azaz: 

Acas (< A -{- Ncas) 
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A valódi rekonstruálás mellett azonban lehetséges az álrekonstruá-
lás is (G ?). 

Péntékén esött az esđ . (< ? pénték/i napon) 

Ilyenkor ugyanis nincs mit rekanstruálnunk, mert az adott t ő  (pén-
tek) már szubsztantív fogalmat jelöl, szintaktikailag nem „helyettesít", 
a maga esetragját veszi föl. Tulajdonképpen feltételes transzfarmálás 
történt, mert a péntékén-nek csak egyik jelentése a péntéki napon. (A 
másik pl. egy dátumhoz kötött konkrét nap.) — Másszóval a jelz ős szer-
kezetben itt ;nem a vizsgált pénték főnév, hanem a péntéki melléknév áll. 

A rekonstruálásnak fontos szerepe lehet többek között a szófajkuta-
tásban, a mondatelemzésben: fölfedi az odaértett (és hiányzásában is 
funkcionáló) nyelvi elemeket. Pl. Az alma húsz dékával kevesebb. 
(G húsz déka almával.) 

3. Most pedig vizsgáljuk meg a magyar akcidenciát f őnévi—mellék-
névi szempontból! 

Emeljük ki a fn meghatározásából azt a mozzanatot, hogy a szubsz-
tantív fogalom egészét jelöljük vele, de semmiesetre sem egy egyedét, 
hanem az egész egyedfajét. (Vö. Kategóriák, alapfogalmak 5. szakasz.) 

A: Táskámban könyv van. 

Nyilvánvaló, hogy nincs minden szubsztantív valóságnak külön 
nyelvi jele, még külön fogalma sem. Nincs tehát külön neve, f őnévi 
megnevezése minden könyvnek, széknek, faágnak, verébnek, ceruzának, 
porszemnek... 

Az egyedek közös neve az a szó, mely megfelel egy-egy fogalom-
nak vagy éppen fogalomfajnak: könyv, szék, faág, veréb, porszem... 
A puszta főnévből tehát a valóságnak csak „fogalmi" (egyedfaji) jegyeit 
ismerhetjük meg. A valóságegyed individuális jegyeit külön szavakkal 
jelöljük, nyelvileg is jelezve a szubsztantív valóság min őségét, méretét, 
hovatartozását, mennyiségét vagy helyzetét. De még ez a leírás is töké-
letesen megfelelhet az egyedfajon belül több más valóságegyednek, mert 
ezek a l e s z ű  k í t ő  akcidens nyelvi elemek nemcsak hiányosak, hanem 
általánosak, leegyszerűsítők. Viszont éppen ez az általánosság teszi őket 
közérthetővé, nyelvi elemmé. 

A „könyv" szó nem jelöli egészen a valóságegyedet: nem ismerjük 
annak minősítésbeli és halmazbeli jegyeit, azaz a fenti A mondatból nem 
tudjuk, hogy milyen, mekkora, hány és melyik könyvr ől van szó. 

Minthogy a „könyv" hangsorral a létező  valóságot nem egyediségé-
ben (individualitásában) jelöltük, hanem egyedfaji (fogalmi) jegyeivel 
„körvonalaztuk", akcidenciává, mellékességgé, járulékká tettük mindazt, 
amit az A mondat kib ővítésével ezután megtudhatunk a táskában lev ő  
valóságról. Az akcidencián azonban nem lényegtelent, hanem csak 
egyedit, kevésbé közös jegyet kell értenünk. 

A melléknév (szép, három) akoidentikus lényege tehát abban áll, 
hogy nem új valóságelem fogalmát jelöli, hanem éppen annak egy részét, 



38 Tanutmányok 

amit már a (hozzá tartozó) főnévvél jelöltünk. Akkor tehat a melléknévi 
tartalom (jelentéstartalom) a főnévi tartalomból válik ki kiemeléssel. —
Minden újabb ,,,kiemelés"sel (három könyv: három régi könyv: három 
régi kis könyv) a főnévi (fogalmi: általánosító és körvonalazó) tartalmat 
szűkítjük és konkrétabbá tesszük. 

Ez a „kiemelés" azonban csak a valóságvetület nyelvi megjelenésé-
sében akcidenciaértékű , csak a melléknév járuléka (akcidense) a f őnév-
nek. Amit általa jelölünk, az nem járulékviszonyban áil a valóságegyed-
del, hanem annak része, helyesebben: jellemz ően benne levő  egyik 
alkatelem: a valóság konkrétumát és individualitását jelölő  elem. (Ez 
az egyedítő  kiemelés tehát ellentétes tendencia az általánosító, körvona-
lazó fogalomjelöléshez képest.) 

Táskámban szép könyv van. 

Ez a mondat ugyanarra a valóságra vonatkozik, mint az el őző  (A), 
ezért a „szép könyv" szegmentum (B) ugyanannak a valóságnak a fo-
galmát jelöli, mint az el őzőben a „könyv" (A) — hiszen a táskában nem 
is lehet „semmilyen könyv", hanem csak „valamilyen". A konkrét való-
ságból tehát többet közöl a B jelölés, mint az A. 

Táskámban három könyv van. 

A C mondat a „három könyv"-ve1 ugyanazon valóságnak a fogalmát 
jelöli, mint az A mondat a „könyv"-vel, a B a „szép könyv"- vel. A C 
mondat hírközlő  értéke azonban több az A mondaténál, és eltér a B mon-
datétól. 

A „szép"-pel (B) kiemeltük a „könyv" -ben (A) jelölt konkrét való-
ságegyed individualitásának egyik jegyét: egy minősítő  jegyet, de való-
ságmegfelelés szempontjából ennek csak akkor van nyelvi (közl ő) ér-
vénye, ha már ismerjük és egyidej űleg hozzáképzeljük a f őnevet, melyet 
valamennyire determinál, valamennyire konkréttá tesz. (Ti. a „szép"-et 
magában nem tudjuk elképzelni, csak a „szép v a l a m i"-t, akár konk-
rét, akár absztrakt valami az.) 

A „három"-mal (C) is a „könyv" -ben (A) jelölt konkrét valóság-
egyed individualitásának egyik jegyét: egy halmazbeli jegyét emeltük 
ki. Itt is érvénye-s az, hagy az A mondat már jelölte azt, amit a C-ben 
most konkrétabban mondtunk el. Az A mondatból ugyan még nem 
tudjuk, h á n y könyv van a táskában, a „három" mégsem egyéb, mint 
a „könyv" -ben jelzett egészfogalom egyik eleme, mely csak nyelvi meg-
nyilatkozásában lett a „könyv" hangsor járulékává. 

A melléknevek tehát a minősítési és halmazbeli jegyek nyelvi jelei, 
s ezek valamely szubsztantív valóságmegfelelés individualitási elemeit 
jelölik. Fogalmuk eszerint nem hozzá, hanem bele tartozik a f őnévi fo-
galomba, s csak a nyelvi megnyilatkozás lineáris megjelenési korlátai 
miatt válnak (szófajként és szóként) külön nyelvi jelenséggé. — A mel-
léknév tehát a főnévből válik ki a gondolkodás és a beszélés folyamán. 
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D: Táskámban három szép könyv van. 

Ha már a B és a C mondat valáságmegfelelése azonos az A monda-
téval, akkor a D mondat „három szép könyv" szegmentuma is azonos 
az A-val valóságmegfeledés tekintetében, s •azt látjuk, hagy a halmazbeli 
és minősítésbeli jegyek nyelvi jelei lmneánisan, mégpedig inkább a D 
mondat rendjében jelennek meg, amib ől következhetne, hogy a bels ő  
jegyek között is „belsőbb" a minősítő  jegy, nyelvileg kevésbé válik ki 
a szubsztantív fogalomból. 

4. Ha most a melléknévben általában ezt a jelentéstani-alaktani ér-
téket és szerepet keressük, akkor csakis a jelz ős főnévi szerkezetre visz-
szaállítható (rekonstruálható ) melléknév szófaji értékét tekinthetjük vál-
tozatlannak. 

Táskámban három ;szépiradalmi ,könyv van és négy ismeretterjeszt ő . 

Az „ismeretterjesztő"-bőd rekonstruálhatjuk a főnévi alaptagú szer-
kezetet: ismeretterjesztő  könyv. 

Ez a könyv unalmas! (< unalmas könyv) 
Tudnál-e adni érdekesebb-et? (G érdekesebb könyv-et) 
A múltkori-ak-bon sok szellemesség volt. (< •múltkori könyv-ek-ben) 
Az unalmas-m n hamar elalszom. (< unalmas könyv-ön) 
Némelyik író az érdekes történetet is unalmas-an mondja el. (<?) 

A két utóbbi mondatban a superessivusi -n-nel .szemben a modalisi 
-n úgy megváltoztatta a szó értékét, hagy konkrét főnévi alaptagú szer-
kezetet nem tudunk •belőle rekonstruálni: nincs olyan odaértett f őnév, 
melynek -an toldalékát vette föl az unalmas melléknév. Egyszóval: meg-
szűnt melléknév lenni az „unalmas" hangsor. 

Esetragos főnévnek szintén nem fogadhatjuk el, mert az -an csak 
melléknevek tipikus toldaléka. 

Nominativusi képzett főnévnek pedig eleve nem .tekinthetjük az 
„unalmas-an" hangsort, mivel a madalisi alak kizarólagos funkciója ha-
tározó, a (zérus ragú) f őnévé tipikusan alany és állítmány. 

Marad tehát, hogy határozószónak vegyiik, de erre kés őbb külön 
kitérünk. 

Jelentéstani, alaktani és mondattani sajátságai alapján határozzuk 
meg hát röviden, mit értünk melléknéven! 

Minthogy aszó csak a mondatban él, és els ősorban a mondatban 
jelzi szófaji értékét, a három fenti aspektus közül logikusan els ő  helyre 
a mondattani kerül a melléknév meghatározásában (és a szófajokéban 
általában), és harmadikra a jelentéstani — de az utóbbival akkor is 
csak általános, kategóriabeli jelentéstípust keresünk, nem pedig konkrét 
(tárgyi) jelentést. 
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Eszerint a melléknév f őbb meghatározó jegyei: 

(Mondattani jelleg:) Jelz ője lehet főnévnek. — A melléknév tipikus 
szerepe jelz ői, a jelző  tipikus szófaja melléknév. 

(Alaktani jelleg:) Ha a mondatban a jelzett f őnév nélkül áll, 
vagyis ha főnévi szerepet tölt be, fölveszi a jelzett szó (az elhagyott 
főnév) külső  toldalékait (jelét, személy- és esetragját) és névutóját. 
— Melléknévi (tehát jelz ői) szerepében nincs külső  toldaléka, kivéve 
a középszerű  fokjelet. 

(Jelentéstani jelleg:) Jelentéstartalma nem szubsztanciális, ha-
nem akcidentális része valamely főnév jelentéstartalmának, azaz 
nem általánosító, hanem egyedít ő . — A leszűkítő, individualizáló 
jelentésfunkciónak megsz űntével a hangsor változatlansága ellenére 
szófajváltás áll be (rendszerint f őnevesülés). 

Ez a három alapvonás általában jellemzi a magyar mellékneveket, 
és általában elhatárolja őket szókészletünk többi részét ől, minthogy ez 
az alapjelleg nem jellemez másik szófajt. 

A magyar melléknév tehát kétféle értékvariánsban jelenhet meg: 

Melléknévi (akcidentikus) szerepben, ha jelzős szerkezet determi-
nánsa. Pl. Elvesztettem legjobb barát-ai-m-at. 

Főnévi (szubsztanciális) szerepben, ha fölvette az elhagyott (de 
odaértett) alaptag szintaktikai jegyeit (küls ő  toldalékait és névutó-
ját). Pl. Elvesztettem legjobb-jai-m-at. 

Amikor nincs jelzői szerepben, és nem rekonstruálhatunk bel őle 
főnévi alaptagú jelz ős szerkezetet, nem tekinthetjük melléknévnek. —
Ilyenkor többnyire f őnévi szófajú. Pl. Néha ,nehéz elválasztani a jó-t a 
rossz-tól. (Értsd: jó-ság-ot; rossz-aság-tól.) Ritkábban más szófajba is át-
csaphat a változatlan hangalakú melléknév, pl. hsz-ba: biztos, egész, 
hirtelen... ehelyett: biztos-an, egész-en, hirtelen-ül .. . 

đsszegezve: egy hangsor akkor melléknévi szófajú, hogyha a mon-
datban valamelyik jelenlevő  vagy odaértett szubsztantívum jelentését 
szűkíti le, vagyis individualizálja. Azaz nem létezik a szép, nagy, ka-
nizsai, tegnapi, három, harmadik, külső , hanem csak a szép (valami), 
nagy (valami) stb. Pl. 

szép (épület, id ő , zene) 
nagy (távolság, fa, valami) 
kanizsai (út, újság, szokás) 
tegnapi (film, vihar, előadás) 
három (ház, fordulat, dörej) 
harmadik (sor, jel, perc) 
külső  (ablak, kényszer, járat) 

A rekonstruálás szemszögéb ől most vessük össze az -ni-es és -n2-es 
alakokat! 
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A kopott hangszérén is szépen játszik a m űvész, nemcsak a szépén. 
A szobában tíz szék volt; káromon nem ült sénki, tékát heten jöttek 

el; most még hétén nem ül sénki, tékát hárman vannak jelén. 

(mn) 	 (hsz) 

kopott hangszér-én 
szép (hangszér-én) 	 szép-en 
tíz szék 
három (szék-én) 	 hárm-an 
hét (szék-én) 	 hit-en 

5. Most a főnevet kell (más okból) megvizsgálnunk, fogalmát szintén 
csak futólag érintve. Arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy f őnév 
maradt-e az x toldalékú főnév. — A modalisi -n-es szóalak határozószói 
értékének fölismeréséhez a melléknévi érték megszántén kívül többek 
között a főnévi érték hiányát is föl kell ismernünk. 

Minthogy a (minósít ő  és halmazjelölő) melléknév esetragos alakjá-
ból (szép-héz, hat-hoz) mindig гrekon truálhatjuk azt a jelz ős főnévi szer-
kezetet, melynek szintakb kai értékében szerepel a magányos melléknév, 
s melynek jelentéstartalmát odaérthetjük ilyenkor a melléknévébe: eset-
rendszerünket egészében főnévi esetrendszernek foghatjuk föl — s most 
már az esetragnak vélt toldalék morfémaértékének ellen đrzésére is ér-
demes a magyar főnév egyik sajátos alaki jegyét megfigyelnünk (vö. 
DEZSŐ  L.: A főnévi csoport. A jelz ő  kérdései. — Általános nyelvészeti 
tanulmányok VI. kötet, 119. oldal). 

(Az esetragos határozószók szófaji elemzésére itt nem térhetünk ki; 
a téma szempontjából ez nem is szükséges, de a magyar esetrendszer 
főnévi jellegének igazolására igen.) 

A magyar főnevek általában lehetnek egyes vagy többes számúak, 
továbbá kijelöletlenek (határazatlanak) vagy kijelöltek (határozjottak). 
Mivel mindezekhez ,más-más alakban jelenhet meg a f őnév (könyv, égy 
könyv, könyvek, a könyv, a könyvek), nevezzük ezeket a névelős és név-
előtlen, többes jelé és a nyelvtani szám jele nélkül megjelen ő  szegmen-
tumokat (alakváltozatokat) a magyar f őnév formatípusainak! 

Minthogy a jelző  (pl, három könyv) a magyarban fölöslegessé teheti 
a többes jelet, a személyrag (könyv-em) pedig a határozott nével őt, a 
megfigyelést végezzük csak jelz ő  és !személyrag nélküli fđnéгven, s ezt 
nevezzük „puszta főnév"-nek! 

A puszta főnéven szemlélhetjük ugyanis legközvetlenebbül a for-
matípusok jelentését. Mert amíg egy f őnévnek kijelöletlen alakja az 
„anya", az „anyám" szóalakot már nem tekinthetjük kijelöletlennek. S őt 
az „anyám" — targyi jelentés&aг  l fogva —így számban is egyedítve 
van, ellentétben az „anya" !szóalak jelentésével. Továbbá a fogalomnak 
más-más váltazatát jelöli a „minden könyv", a „sok könyv", és a 
rom könyv". 

Puszta f őnév-en ezenkívül tipikus funkciójú f őnevet kell értenünk. 
A fn ugyanis néha csak látszólag puszta. Pl. A „N e k ö .m dérékig ér a 
hó" — többek között azt jelenti: „A dérékamig ér a hó". Tehat a fenti 
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mondattani szerepben a puszta fónévnek látszó hangsor is lehet kijelölt 
és egyes számú. 

A nominativusi puszta f őnévnek általában ötféle megjelenési for-
máját különböztetjük meg. Vizsgáljuk ezt a könyv főnéven! 

k ö :n y v 	 egy vagy több 1 
kijelöletlen 	J egyed 

ögy könyv 	egy 	 l 
kijelöletlen 	J egyed 

könyvek 	= több 	 1 
kijelöletlen 	J egyed 

a könyv 	= I. egy 	
} egyed kijelölt 

II. (az egyedfajon belül) 
minden 	 }egyed 
kijelölt és kijelöletlen 

a könyvek 	= I. több 	l 
kijelölt r 	egyed 

II. (az egyedfajon belül) 
minden 	 egyed 
kijelölt és kijelöletlen 

Az öt főtípusban tehát összesen hatféle szubsztantív tartalmat jelöl-
tünk nyelvileg. Ezek a tartalomtípusok a puszta f őnévben így jelen-
nek meg: 

egy vagy több 
kj elöletlen 

egy 
kijelöletlen 

III, több 
kijelöletlen 

egy 
kijelölt 

több 
kijelölt 

egyed 	 könyv 

egyed 	 ögy könyv 

egyed 	 könyvek 

egyed 	 a könyv 

egyed 	 a könyvek 

VI. (az egyedfajon belül) minden 
kijelölt és kijelöletlen s egyed 

a könyv 
a könyvek 

Összefoglalasul .a nével ő  és a nyelvtani szám szempontjából •a puszta 
főnévnek a .következ ő  jellemzőit állapíthatjuk meg: 
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— van kijelöletlen alakja (könyv, ögy könyv, könyvek) 
— van k7je1ö1t alakja (a könyv, a könyvek) 
— van egy egyedet jelöl ő  alakja (ögy könyv, a könyv) 
— van több egyedet jelölő  •alakja (könyvek, a könyvek) 
— van számot nem .jelölő  = egy v. több egyedet jelöl ő  alakja (könyv) 
— van egész egyedfajt jelölő  alakja (a könyv, a könyvek) 

kijelöletlen 	kijelölt 
kijelöletlen 
és kijelölt 

egy egyed ögy könyv 	a könyv 

 

 

töbib egyed könyvek 	a könyvek 

 

 

jelöletlen számú = 
= egy v. több egyed könyv 

minden egyed az 
egyedfajon be1ü1 

   

a könyv 
a könyvek 

   

A magyar puszta főnév tehát öt formatípusban jelenik meg és hat 
értékben. Ezt a kifejezésbeli gazdagságot szövegkörnyezetben is szem-
lélhetjük. 

1: Könyv van a táskamban. 
2. Еgy könyv fekszik előttem. 

A polcon könyvek és vázák állnak. 
Tetszik a könyv? 
Feriinek mindöne a könyv. 

Mégérkéztek a könyvek! 
A könyvek jobban érdekölnek, mint a sport. 

A formatípusok közöt bizonyára legérdekesebb az 1. és a 4. Érdekes 
lenne külön is foglalkozni velük, de itt csak az els ő  típusról jegyeznék 
meg annyit, hogy ebben a j á r u 1 é k o s f ő név sem jelöl szamot, ha-
nem csak külön a járulék: 

A szekrényben angol könyv van. 	(Egy vagy több egyed) 

A szekrényben ögyetlen angol könyv van. 
(Vagy: A szekrényben ögyetlen könyv van.) 

A szekrényben tíz/sok angol könyv van. 
(Vagy: A szekrényben tíz/sok könyv van.) 

}(Egy egyed) 

}(Több egyed) 

A fentiekből látjuk, hogy a mennyiségjelz ő  (ögyetlen, tíz, sok) ki-
zárja („fölöslegessé teszi") az alaktani számat (mai nyelvünkben!). 
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A jelentéstani többes szám (tíz, sok) eleve kizárja az egyedít ő  hatá-
rozatlan névelő t: „ögy tíz könyv". (Más eset, ha az „ögy" körülbelül je-
lentésben szerepel.) 

Minthogy az esetragos melléknév mindig főnév szerepében áll, az 
öt formatípussal ellen őrizhetjük, megvan-e az -n toldalékú melléknév 
„főnévi" viselkedése. („Melléknévi” viselkedését már a rekonstruálási 
kísérlettel ellenőriztük, és negatív választ kaptunk.) Végezzük el a fő-
névi jelleg ellenőrzését pl. a szorgalmas melléknéven! 

Mivel bennünket a modalisi -n ;szófajd értéke erdekel, a megfigye-
lést nem nominativusban kell vegeznünk, hanem inkább az -ni-es és az 
-ni-es alakok összevetésével. 

(sup) 	 (mod) 

szorgalmas-m n 	 szorgalmas-an 
ögy szorgalmas-mn 
szorgalmas-ak-on 
a szorgalmas-mn 
a szorgalmas-ak-on 

A modalisi -n-es szó tehát egyetlen formatípusban jelenik meg: ki-
jelöletlen minőségben és jelöletlen számban. Eszerint nem főnév. Ezt 
erősítik meg a korábban ismert vagy alkalmazott mérések: 

(sup) 	 (mod) 

személyraggal: 	szorgalmas-d-n 
birtokjellel: 	 szorgalmas-é-n 
jelzővel: 	 két szorgalmas-on 
rekonstruálva: 	szorgalmas diák-on 

Ehhez még hozzáadhatjuk, hogy ebben a másadik összevetésben csak 
az első  formatípust alkalmaztuk,  inert  a többi formatípus már az el őző  
összevetésben hiányzott. 

Megál1apíthatjuk, hogy a szorgalmas •melléknév a superessivusi -n-
nel megtartotta jelz ős főnevet helyettesít ő  szerepéb ől eredő  „főnévi" jel-
legét is. Ugyanakkor a modalisi -n-es hangsor nem mutat sem mellék-
névi jelleget (nem rekonstruálható), sem főnévit (csak az els ő  forma-
típusban jelentkezett). Az a toldalék tehát, mely által a modalisi -n-es 
melléknév szófaji értéke megváltozott, csakis képz ő  lehet, mégpedig ha-
tározószó-képzőnek kell tekintenünk, mivel az ilyen -ni-es toldalékú szó 
csak határozó lehet a mondatban. Az -n hsz-képzőn tehát ezentúl az 
-ni-es csoportot kell értenünk: -ni; -oni, -öni; -an, -en. 

Az -n hsz -képző  jellemzóje, hogy szinte minden melléknevünkb ől 
képezhetünk vele határozászát. Ezek a mondatban határozók, mégpedig 
rendszerint .mád-, állapot- (pl. mennyiségállapot-) vagy fokhatározók: 
szép-en, rémült-en,  hit-en, nagy-on. — Természetesen, ezekre a funk-
ciókra egyes melléknevekb ől más képzővel szoktunk hatarozószót alkotni: 
rossz-ul, jó-1, hazug-ul, pazar-ul, szömtelen-ül, rút-ul; békít ő-leg, biz-
tató-lag, alkalmi-lag; stb. 
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Mivel az -nx-es szóalakok melléknévi és főnévi értékének kizárásá-
val eljutottunk a hatarozószókhoz, szükséges ezt a szófajt .is közelr ől 
megvizsgálnunk ,az -n képzős határozószók szemsz đgébő l. 

A határozószókról általában azt szoktuk els őnek megjegyezni, hogy 
funkciójuk szerint a mondatban mindig határozók, mégpedig külöi ha-
tározórag nélkül. Tehát valamely igének, ritkábban melléknév лek,  f 6-
nёvлеk vagy másik határozószónak jelölik („határozzák meg") valamely 
körülményét. — Eredetük szerint pedig többny:ire ragos, névutós vagy 
puszta névszó•k (oldal-t, dél-után, négy-kéz-láb), melyekben elhomályosult 
a tő, a toldalék vagy mindkettő , illetve jelentésük szigetel ődött el. 

Az -nz-es szóalakok funkciója egybevág a határozószókéval: határo-
zókként követlenül fűződnek főleg igékhez (bátran beszél, szépen éne-
kel), igenevekhez (bátran beszélni, bátran beszélő, bátran beszélve) vagy 
ritkábban melléknevekhez, határozószókhoz (kínosan pontos, egészen 
hátul). De szófaji jellegük nem ebben nyilvánul meg elsósorban, mert 
az esetragos nevszó és a személyragos névutó is közvetlenül f űződik 
igékhez, igenevekhez határozóként. Szófaji jellegük abban nyilvánul meg, 
hogy tipikus funkciójuk szerint hatarazák, s hagy ezt a szerepet tipiku-
san a puszta állandó alakjukkal (szépen, egészen, bátran, kínosan), külön 
esetrag (és egyéb küls ő  toldalék) nélkül töltik be. 

A határozószók másik jellege az e r e d e t. De miként a f őnevet, .mel-
léknevet stb. általában nem lexikai eredete alapján tartjuk f őnévnek, 
melléknévnek stb. (vö. tanító: fn < igenév, ravasz: nui Gfn,  hirtelen: 
hs,z G mn), ,a határazó•szák kategóriájában is szófajibb szempont alapján 
kell eligazodnunk, vagyis annak alapján, amit az imént állapítottunk 
meg a funkció, az alak és a jelentés jegyeir ől. Eredetükről szólnunk kell 
ugyan, de az —szófaji szempontból — másodlagos fontosságú. 

Eddig láttuk, hogy az - n~-es toldalékú szavak melléknevekb ől v1-
rak határozószókká, s hogy az - n2-es toldaléknak csak ez a funkciója, 
tehát aktív határozószó-képz ő , mely által a melléknév minden esetben 
elveszti melléknévi szófaji jellegét. A határozószók között tehát megkü-
lönböztethetünk eredetük szerint két típust: ún. „kövület"-eket és kép-
zett hsz-kat. 

„Kövület"-eknek mondhatunk olyan határozószókat, melyek korábbi 
szófaji (főleg névszói) értékükt ől jelentésváltozással s esetleg alaki vál-
tozással is elszigetel ő dtek. 

A képzett határozószókat aktív határozószó-képzéssel alkothatjuk 
mellékneveink vagy főneveink nagy részéből —éppúgy, miként képe-
zünk igéből, főnévből meцéknevet, melléknévb ől igét, fo""nevet stb. 

A „kövület"-ek igen különböz ő  eredetűek szófajilag is, morfematikai-
lag is. Pl. egyesekben ma :is fölismerhetjük a •marfémák típusát és a 
törek eredeti szófaját. 

(fn) 	hát-ra 	dél-után 	négy-kéz-láb 
(mn) 	örök-re 	két-felé 	hirtelen 
(hsz) 	tovább-á 	rég-óta 
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Bármilyen számos is ma már az ,ilyen határozószók kategóriája, ide-
értve meg a tavaly, gyalog, ismét típusúakat, a képzett határazószokkal 
olyan értelemben b ővül a határozószók száma, miként pl. az -at, -et 
képzővel a deverbalás f őneveké vagy igéké (végzet, másolat; mosat, írat): 
aktív képzéssel legtöbb melléknevünkb ől és főnevünkből képezhetünk 
határozószót, tehát egy-egy !ilyen képz ővel „megszámlálhatatlan" sort 
nyitunk, akárcsak az -at, -et іkёрzбvіІ . (A -szor, -stul, -nként stb. hatá-
razászó-képzőkre röviden a 8. pont alatt fogok kitérni kés őbb.) 

Másrészt a „kövület"-ek között vannak b őven -n2-es toldalekú ha-
tárazósizák, ,melyeket már az Értsz. is határozászákent regisztrál. Ilyenek: 

bőven 	 jobban 	 röviden 
ébren 	 könnyen 	 szívesen 
egészen 	 különösen 	 szomjan 
hosszan 	 összesen 	 újan 

Fsгerint egyes mellékneveinknek eredeti jelentés ű  határozószó-szárma-
zéka mellett lehet azonos (vagy más) alakban átvitt, elszigetel ődött je-
lentésű  hsz-származeka is. Tekintettel azanban a poliszémia gyakorisá-
gára, a hsz-knak ez a jelentésmegoszlása témám szempantjából nem 
lényeges, mert nem szófajd kérdés, hanem szemantikai. 

Ezekről a „kövület"-ekr ől azonban még azt is el kell mondanunk, 
hogy nagy részükben nincs is szó jelentéselszigetel ődésről, hanem csak 
esetleg arról, hogy a sajátos tárgyi jelentéstartalom el ősegítette aszó 
határozószói értékének fölismerését, s ennek a tárgyi alapjelentésnek a 
megőrzésével az ilyenek inkább az aktív képzés ű  hsz-k közé tartoznak. 
Ezek erősen poliszemikus jellege általánosan határozószói vonás, nem 
pedig jelentéselszigetel ődés. Ilyenek: 

hossz-an, könny-en, 
szíves-en, új-an stb. (Értsz.) 

A „képzett határozószók" aktív rendszerével, lexikai lehet őségeivel 
foglalkozni leíró nyelvtanunkban még mindig kissé újszerűen hat, noha 
jelentkezésére nemcsak Majtyinszkajáig mehetünk vissza, hanem a szá-
zadfordulón is voltak, akik — Simonyival szemben —jelezték a hatá-
rozószó-képzés meglétét, s őt már Főldi nyelvtana e tekintetben kitűnő  
fölismerésről tanúskodik. 

Továbbá a „kövület"-ek között  is  nem nehéz fö.lfedezniink egy-egy 
valamikori aktív toldalékolás rendszertöredékét. Pl. igaz-án, jobbad-án, 
könnyed-én, magyar-án (lásd SIMONYh: 201.). 

7. A , ;képzés" lehetőséget látszatra kérdésessé teheti az a tény, hogy 
az -n2-es csoport fokjeles t őhöz is kapc olódhat (vö. ANTAL: 126.): bátr-
abb-an. L á t s z a t r a ugyanis, mert a fokjeles tövet egyéb képz ők is 
követhetik, ha szórványasan is. P1. 
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kis-ebb-ség 
	

kis -ebb-ít 	 több-i 
több -ség 
	

kis -ebb-édik 	 több -es 
első-bb-ség 	 nagy-obb-acska 

gyakran: 	gyakrabb-an 
korán: 	korább-an 

rég(én): 	rég-ebb-en 
késő-n: 	késő-bb(-en) 

 

A példákból láthatjuk, hogy a fokjel nemcsak melléknévi, hanem 
határozószói tőhöz is kapcsolódhat, és hogy nemcsak a fokjeles mellék-
név, hanem a fokjeles határozószó is vehet föl képz őt. 

Annak megválaszolásáma, hogy a fokjel jelenléte „ellenére" az -n2-es 
szóalakokat tekinthetjük-e képzett szavaknak, azaz hogy fokjelet követ-
het-e képz ő  rendszerszerűen is, nem pedig csak a fenti kivételszer ű  
esetekben, érdemes végigfutnunk a jelek listáján. Így kérdezhetnénk: 
„A többihez képest mennyire jel a fokjel? Egyáltalán az-e?" 

A j e l e t a többi szóelerntípushoz így viszonyíthatjuk: 

képző  — szemantikai, ill. szintaktikai -morfalógflai 
jel — morfológiai-szemantikai 
személyrag — nlorfolágiaiцszintаktikai 
esetrag — szintaktikai elem 

Az -é birtokjel morfémaértékének kérdésességét igazolja a szak-
irodalom, mely szinte csak most kezdi fölfedezni. Az -nz szempont-
jából azonban határozottan jelszer űen viselkedik: az -ni-et megel őz-
heti mindig, az -n2-t ,nem. 

A -k (-ok, -ék, -ök; -ak, -ik) és az -i ( -ai, -ei; -jaj, jei) többes jelek 
a főnév vagy főnévi szerepben álló melléknév nyelvtani számát mó-
dosítják. Morfematikai „középkategória" értékük tipikus, tiszta. 

Az igejelek (múlt id ő , feltételes és felszólító mód) szintén válto-
zatlanul hagyják a jelentéstartalom tárgyi jegyét. Tipikusak. 

A fokjel viszont éppen a tárgyi jelentéselemre hat, noha csak 
mennyiségi hatással. A f őnévi többes jellel ellentétben ez nem 
nyelvtani mennyiség, hanem tisztán a tárgyi (szemantikai) elemeké, 
noha a többnyire jelenlev ő, valamihez viszonyító feltételezettség 
kétségtelenül mondattani vonása. — Mindenesetre a „fokjel" nem 
tipikusan jel, azaz nem tipikusan morfológiai-szemantikai elem, 
hanem inkább szemantikai-morfológiai vagy inkább „sajátosan sze-
mantikai szóelem (vö. a -hat, -hit képz ő  jelszerű  viselkedése). 

Elsősorban a fentiekb ől következik, hogy a fokjelet követheti (újabb) 
képző, illetve innen következik, hogy az - n2-es képzőt megelőzheti fok-
jel, de más jel nem. Hogy viszont a többi, valódi j,elt ől eltérve a fokjelet 
nem előzheti meg másik jel, az ugyan nem a fentiekb ől következik, de 
nem is áll ellentétben a fokjel képz őszerűségével. 
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Azaz... 

van: 

piros-ak-on 
piros-am-on 
piros-ai-m-on 
piros-abb-ak-on 
piros-ahb-am-on 
piros-ahb-jai-m-on 
pžros-é-n 
piros-é-i-n 
piros-am-é-i-n 
piros-až-m-é-i-n 
piros-ahb-é-n 
piros-ahb-ak-é-i-n 
piros-ahb-am-é-i-n 
piros-ab b- jaž-m-é-i-n 
stb. 

(de nincs:) 	 hanem csak: 

(piros-ak-an) 	piros-an 
(piros-am-an) 
(piros-ai-m-an) 
(piros-abb-ak-an) 	piros-abb-an 
(piros-ahb-am-an) 
stb. 

  

  

  

  

 

(Egy sincs több!) 

Az -n2-vel képzett határozószó éppúgy viselekdik tehát, mint a többi 
határozószárak: van alapfoka és középfoka, természetesen fels ő  foka is, 
de a fokjelen kívül nem vesz föl jeleket. S őt egyesekben ugyanezt a 
morfémarendit találjuk: 

gyakr-an — gyakr- abb-an 
kord-n —  kord-bb-an 
rég-én — rég-ebb-en 

8. Az -n2-es hangsor vizsgálatával általános magyar szófajaspektusra 
kívántam rávilágítani — .meger ősítvéai azt, amit helyenként mar Tompa 
József is jelzett, ,s amit Klara. Majtyinszkaja, Károly Sándor és mások 
többé-kevésbé kimutattak, els ősorban Antal László. 

A t ő  és t o l d a l é k alaki megoszlása csak egyik igen érdekes, 
de nem feltétlen következménye annak a morfémahasadásnak, mely a 
melléknévi -n-nil következett be valászín űleg több mint félezer évvel 
ezelő tt (бмs.: keserűen), 

Lényeges most konstatálnunk, hogy a határozószók szófaji vizsgálata 
csak az esetrendszer-elméleten alapulhat, illetve csak általános esetvizs-
gálattal együtt történhet. 

A fenti kísérlet módszere és célja volt azt figyelni, hogy melléknév 
marad-e a toldalékolt melléknév, f őnév-e a toldalékolt f őnév. Ezért ezt 
a módszert az -n-es toldalékú határozókon kívül egyéb nem esetragnak 
vélt taldalék mоrfémaértékének ellen őrzésére is alkalmazhatjuk,mint 
amilyen a -lag, -nként, -nta, -stul, -szor, -ta, -uls stb., melyekkel a ma-
gyar főnév egyetlen formatípusban fordul el ő , s melyekkel a szó jelz ő t, 
jelet nem vehet föl... Csakhogy ez már іеѕе tгеndѕzегйвК  általános kér-
dései közé tartozik. 
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A superessivusi -n (> -ni-es csoport) mellett szerepelt dolgozatom-
ban a modalisi -n (> -n2-es csoport). Az -n2-es képzőcsoportot bizonyos 
tekintetben továbbra is nevezhetnénk „modalisi"-nak, csak ezen akkor 
nem szóalakot, hanem funkciót kellene értenünk. Miként a MMNyR. I. is 
funkcióalapon vehetett föl két alaktípust egy név alá („modalisi-essivusi 
alak": 1. -n, 2. -lag, -leg). Pedig a többi esetrag-megnevezés alapján 
kétségtelen, hagy az esetek megállapításának nem a funkció, hanem az 
alaki jegy volt mércéje. A megnevezés eleve nem is fedheti az összes 
funkció fogalmát, melyet a szóalak betölthet. Pl. az alábbi mondatok 
kiemelt szavai inessivusban állnak, noha más-más mondattani szere-
pük van. 

Mária feketében jelönt még az előadáson. (á 11 a p o t h.) 
A terémben fülledt volt már a levegő . (h e 1 y h.) 
Délben szünetöt tartottak. (i d ő  h.) 
A téraszon üdítő  italokban válogathattunk. (r é s z e 1 ő  h.) 
Eleinte bírtam a vitázók f égyelmezéttségében. (á 11 a n d ó h.) 
Mögögyeztünk, de csak a követk őző  értekézlet időpontjában. (t e -  
kinteth.) 
Zuhogó esőben értümk haza. (k ö r  ill   m é n y h.) 
Siettémben a jegyzetöm ottfelejtöttem. (o k h.) 

Mi tehát az eset? Mennyiben „eset" a superessivusi, inessivusi stb. 
szóalak, illetve eset-e a modalisi, multiplicativusi, distributivusi stb. 
hangsor? Ezekre a kérdésekre itt nem lényeges egyedi választ találnunk, 
de az osztályozás elvét nem nélkülözhetjük a képzett határozószók (pl. 
az -n2-es csoporttal képzettek) teljesebb meghatározásában. — Amikor 
pl. egy főnév valamely funkciót jelölő  toldalék által elveszfti szófaji jel-
legét —erről már volt szó —, a keletkezett szóalakot már nem tekint-
hetjük főnévnek, sem toldalékát esetragnak. Pusztán a nem esetragos 
szóalakok kizárásával azonban az esetet még nem határozhatjuk meg. 

Az Еrtelmezó Szótár esetdefinícióját kiindulópontul vehetjük: „5. 
(Nyelet) (Főként indoeurópai nyelvvel kapcs.:) névszónak, névmásnak 
olyan ragozásbeli kategóriája, ill. alakja, amelyben a névszó, a névmás 
önmagában v. valamely viszonyszóval együtt meghatározott mondatrész, 
ill. megszólítás lehet: kázus.” (Vö. ANTAL: 16-31. oldal.) 

Ha „névszén és névmási" esetek és esetragok helyett kizárólag f ó-
névire korlátozzuk az esetragozást, azt arra alapozhatjuk, hogy nyel-
vünkben a mondatviszony jegyeit (az esetragokat ) c s a k f ő  n é v e n 
vagy főnévi szerepben álló (főnevet helyettesít ő) egyéb szón (névmáson, 
melléknéven) tapasztalhatjuk. 

Mivel a határozószók (kint, együtt) már belső  viszonyítottságuknál 
fogva ugyanazt a szerepet tölthetik be a mondatban, mint az esetragos 
főnév, nem beszélhetünk a határozószók eseteir ől, az esetet nem azono-
síthatjuk a puszta mondatfunkcióval. (Az esetragos hsz —kint-r ől, lé-ig 
— szófaji vizsgálata külön feladat lenne, itt nem térhetek ki rá, itt nem 
lényeges.) Esetet mondatfunkcióval azonosítani azért sem lehetne, mert 
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egy-egy esetragos szóalak többféle szerepet is betölthet a mondatban 
(mint láttuk az inessivusi példákon). 

Az eset tehát nem meghatározott szóviszonyt jelent számunkra, ha-
nem szóalakot, esetragos szóalakot: szóviszonytól részlegesen független 
alakját a viszonyított szónak. — Az eset a f őnévnek alaktani jellege (és 
csak a főnévnek — a melléknéven ugyanis a ragozhatóság csak követ-
kezménye annak, hogy f őnév helyébe léphet), és vizsgálata csupán any-
nyiban tartozik a mondattanra, amennyiben, mondjuk, a személyragozás 
viszonyvonatkozásai : 

Pista könyv-e 	tégéd vár-lak 

ti fél-ték 	 nek-ü:nk tutin-unk 
I 	I 	 I 	 I 

vagy a fokozásé: 

   

Pistá-nál szorgalmas-abb. 
I 	 i 

Láttuk, hogy az -ni-es csoport részleges homonímiában áll az -n2-es 
csoporttal: ni—n2, oni—ont, öni—éne. Viszont a homonímia általános 
nyelvi, sőt általános alaktani jelenség is —err ől is volt szó (-uh, 2, s; 
stb.). Az tehát nem különös jelenség, hagy az -n-es kategóriahasadás 
nem mutat t e l j e s alaki megoszlást. Az esetrag—hsz-képz ő  szétválás 
részleges alakhasadás nélkül is határozott lehet: 

nagy-on: 1. nagy + onsup 2. nagymn + onhsz-кépzđ  

vagyis: 1. А  , 2. AD  

Az Alaki megoszlás fejezetében láttuk, hogy a kategóriahasadás 
összhangban áll ugyan az alaki megoszlással , de nem függ tőle. De nem 
függ az eset meghatározásától sem. Ha ugyanis az eset a szóviszonnyal 
lenne egyértékű, nem pedig a főnév viszonyított állapotát jelöl ő  alak-
típussal, akkor sem cáfolnánk :meg az -n2-es csoport képz ő  voltát, ti. 
akkor a „tavaly, kint"-félék ,eset"-ér ől is beszélnünk kellene, s azokkal 
a hsz-kként fölfogott bátran, szépen-félék ismét egy szófaji kategóriá-
ban maradnának. 

Az eset tehát a magyarban a főnév és a főnévi szerepben álló bár-
mely szó alaktani jegye, mely jelent ős mértékben független a mondat• 
beli konkrét szereptől, noha csak a viszonyított f őnév esetéről lehet szó. 

(Érdekes lenne itt az -n-es „esetrag—nem esetrag" homonímia elve 
alap] án foglalkozni az esetragok b e 1 s ő  homonímiájának lehe-
tőségével. Antal László ugyanis az -ni-es, -n2-es homonímia fölismerése 
ellenére kétségbe vonja egy genitivusi -nak, -nek létezését a dativusi 
-nak, -nek ragé mellett. Tudjuk viszont, hagy a genitivusi -nak, -nek a 
dativusitól bizonyos mértékben eltér ően viselkedik.) 



Az -n toláaóékú melléknevek alaki és szбfаз' megoszlása 51 

E. ALAKI Еs sZOFAJI ОssZEGEZЕs 

1. a) Noha az -ni-es és -ns-es csoport összevetését a „második pó-
lus", a modalisi alakok elkülönülése szempontjából. végeztem, dolgoza-
tom célja nem az alaki megoszlás igazolása volt, hanem a megoszlás 
jellegéből leolvasható m o r f é m a h a s a d á s alaki megfelelésének iga-
zolása. 

b) A fenti célkitűzésből következik, hogy az -n-es határozószók 
b e 1 s ő  rendszerével nem foglalkozhattam; az külön feladatnak azonban 
igen érdekes lenne (p1..kül n a halmaznévi származékok rendszere ilyen 
típusokkal: mindhárman, hárman-hárman v. húsz-húszan, hárman-né-
gyen, legtöbben, seregnyien, háromannyian, harmadannyian, x-en, ele-
gen, összesen ...). 

c) A differenciálódás folyamatában (lásd BARTHA: 233.) a követ-
kezmények rendjét kb. így szemléltethetnénk: 

alakváltozatok 
l 

funkcióbeli/szófaji megoszlás 

alaki megoszlás 

d) Az -n2-es csoport képz ővoltának, illetve a megoszlás szófaji alap-
jának jelenlegi adatait els ősorban néhány megállapítással kívántam ki-
egészíteni (vö. ANTAL: 126.), s ezekben látom a teljes hasadás lényegét. 

Fokjel közbeiktatása után a nem differenciálódott alakok is meg-
oszlanak: furesá-bb-on — furesá-bb-an; szabad-abb-on — szabad-
abban. 

Differenciálódás esetén a hsz-képz ő  mindig kettős illeszkedésű  
és nyílt mgh-jú, a sup esetrag egyes vagy (középzárt mgh-val) hár-
inas illeszkedésű  (-an, -en — -n; -on, -ön, -ön). 

A superessivusi -n-es csoport sohasem kerül nem szótári t őalak-
hoz; az -an, -en képz ő  pedig mindig, ha van ilyen tőalakja a mellék-
névnek. (Itt a hangzónyújtó t őalakot •szótárinak tekintem: árva: 
árvá-n.) 

Mgh-s véghangú tőhöz az -n esetrag sohasem kapcsolódik mgh-
val; az n- képző  többnyire (a differenciálódott alakok mindig). 

A meg nem oszlott tőalak mindig szótári, és többnyire egyalakú. 
Toldalékmegoszlás van t őmegoszlás nélkül, de csak egyalakú 

tövek esetén (tág-on — tág-an; kíváncsi-n — kíváncsi-an); tőmeg-
oszlás soha sincsen toldalékmegoszlás nélkül (kett ő-n — kett-en; 
bo"-n — b őv-en; bátor-on — bátr-an; nehéz-ön — nehez-en). 

e) Az alakhasadás tényét a „kivétel"-ek nem cáfolják, kategória-
értékét pedig nem a kivételtelenségben kell keresnünk, hanem abban, 
hogy kivétel nélkül egyértelm ű, ha megvan: következetesen oszlik meg 
tőalak, toldalék, funkció. És az egyik pólusban állnak a f őnévi szerepben 
álló melléknevek, melyek fn-i alaptagú jelz ős szerkezetté rekonstruálha-
tók (bátor-on: bátor ember-én); a másik pólusban állnak a határozószók, 
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melyek határozókként f őleg igék determinánsai (báty-an beszél, nagy-on 
félénk). 

f) A részleges alaki differenciálódásból következik, hogy a nem dif-
ferenciálódott szóalakokban részleges homonímiának kell fennállnia. 
A kategóriahasadás teljességét azonban els ődlegesnek és alaktól függet-
lennek tartjuk. („Homonímiá"-n az alaktanban többnyire álhomonímiát 
értünk.) 

Differenciálódás: (esetragos mn) 

(határozószó) 

Homonímia: (esetragos mn) 

(határozószó) 

sok-on, szép-én, hosszú-n, 
három-on, hét-én 

sok-an, szép-en, hossz-an, 
hárm-an,  hit-en 

árvá-ni, üdé-ni, sűrű-ni, 
olcsó-ni, szabad-mi, meleg-éni 

árvá-n2, üdé-n2, sűrű-nz, 
olcsó-n2, szabad-on;  meleg-éne 

2. Most pedig nézzünk a részletkérdések közül néhányat! 
a) A homonímia három variánsan tapasztalható: sűrű-n, vak-on, 

beteg-én. — A differenciálódás és a homonímia határa nem alaktani 
természetű, hanem szótári: néhány melléknevünk hsz-i származékának 
tő- és toldalékalakja azonos a megfelel ő  melléknevek superessivusi alak-
jával. Ilyenkor a szófaji kategóriaváltást csak a mondattani helyzetb ől 
ismerjük föl (mn hsz), mint általában a homonímiát a legtöbb esetben. 

b) A mondatban szereplő  szóalak rekonstruálhatósága dönt ő  jegye 
a melléknévi alapjelleg megmaradásának. — Az alaki jegy ezért is má-
sodlagos. Tehát: 

Sűrű-n mégy. — Meleg-én üdvözöl. — Szabad-on játszik. 

esetragos melléknév: 

 

sűrű  (vetés-én) 
meleg (hely-én) 
szabd (húr-on) 

határozószó: 

   

(— gyakran) 
(— szívvel) 
(— kötött ütem nélkül; 

fölszabadultan) 

   

    

    

c) Nem az alaki megoszlásból magyarázzuk a szófaji megoszlást, 
hanem fordítva: 

Asup/D 

i 
Asup D 
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sűrű-n 
olcsó-n 

I 
I 	 I 

sűrű-bb-ön 	 sűrű-bb-en 
olcsó-bb-on 	 olcsó-bb-an 

A fokjel az alapfokbán meglev ő  szófaji megoszlást szófaji -alaki meg-
oszlássá indukálta. Érdekes azonban, hogy a közbeiktatott toldalék e te-
kintetben kétféleképpen is viselkedhet . A másik mód az, amikor a sup 
esetrag elé a melléknévi és a f őnévi többes jelet iktatjuk be: 

Aзun/NsuP 
1 

NS~~p 

gyors-on 
váltó-n 

I 	 I 
gyors-ak-on 	 gyors-ok-mn 
váltó -ak-on 	 váltó-k-on 

Azt láttuk , hogy amíg a közbeiktatott fokjel csak indukálja az alaki 
megoszlást , a közbeiktatott többes jel maga jelzi ezt a differenciálódást 
(I. melléknévi—határozószói ; II. melléknévi—főnévi). 

A mn—fn utólagos differenciálódás sem ritkaság nyelvünkben, s őt 
nagyon is általános : a szófaji megoszlás alaki jegyét csak a homonim 
alakok toldalékolásában láthatjuk: 

mn 	 fm 	 mn 	 fn 
biztos-at 	biztos-t 
biztos-ak 	biztos-ok 
gyors-at 	gyors-ot 
gyors-ak 	gyors-ok 
inas-at 	inas-t 
inas-ak 	inas-ok 

leves-et 	leves-t 
leves-ik 	leves-ök 
vörös -et 	vörös-t 
vörös-ek 	vörös-ök 
tanító-ak 	tanító-k 
értesítő-ek 	értesítő-k 

Feltételezhetjük , hogy ha a határozószók kategóriája nem lenne ál-
talában ismeretlenebb a f őnévinél, a nem kevesebb alaki jegyet mutató 
határozószó -képzés fölismerése nem ütközhetne annyi termniológiai, alap-
fogalmi, aspektusbeli akadályba , miként a fönti melléknévi—főnévi meg-
oszlás is egészen nyilvánvaló . Mert amennyire „természetes" ez a mn—fn 
homonímia, ugyanannyira az a mn—hsz is. 

d) Az -n-es toldalékok magánhangzó -megoszlásának törvényszerűsé-
geiből kiemelhetjük , hogy az -n képző  a tővégi zárt és középzárt magán-
hangzóhoz többnyire magánhangzóval, mégpedig nyílt magánhangzóval 
kapcsolódik (egyszerű-en, érthető-en, szomorú-an, bántó-an). A tővégi 
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nyílt magánhangzóhoz nigh nélkül kapcsolódik az -n képz ő  (furesá-n, 
fürgé-n), de az -n képző  -a-, -e- .magánhangzóját mennyiségileg bele is 
érthetjük a hangzónyújtásba (drága-an: drágán; vö. MTT 250.). 

e) A teljes alakmegoszlás rendszerét az alábbi képletekben foglal-
hatjuk össze: 

nin: I szótári tőalak 	 + -n; -on, -én, -ön esetrag 

szótári tőalak 	 + -n; -on, -én 	képző  
szótári/nem szótári tőalak 	+ -an, -en 	képző  

Nyelvtani tulajdonságaikban az -nz-es képz őcsoporttal alkotott 
határozószók megegyeznek a többi magyar határozószóval: 

— többnyire fokozhatóak (bátr-abb-an) 
— főleg igei körülményt határoznak meg (bátran beszél, könnyen 

törik, éberen alszik, példásan él) 
— ritkábban •determinánsai melléknévnek vagy melléknévb ől kép-

zett határozószónak vagy геgуёь  határozószónak (iszonyúan drága; 
egészen pontosan; jócskán messze). 

Az -n2-es csoporttal mindazokból a melléknevekb ől képezhetünk 
határozószót, melyek alkalmasak a mód-, állapot- vagy fokhatározók 
képzésére, és ezt a funkciót nem az -ul, -ül toldalékkal szokták betöl-
teni (-uls), sem másikkal (-lag, -szor). 

F. KITEKINTЁS 

1. A meglehetősen rapszodikus fejtegetés végén össze akartam fog-
lalni a fontosabbnak vélt elemeket, de ez nem sikerülhetett. A kérdés 
ugyanis, melyet vizsgáltam, csak töredéke esetrendszerünk szófaji prob-
lematikájának, a töredék viszont csak az egész részeként ismerhet ő  meg 
jól, illetve az egész revíziójának elvein revideálható. Ezért dolgozatom-
ban nem szívesen mondtam le olyan kitérőkről, melyek közvetve ugyan, 
de —úgy érzem —lényeges vonatkozásokban igazolhattak volna mód-
szert és nézetet. Ilyen pl. az „eset és funkció" vizsgálatában az accusa-
tivus és a genitivus kérdése, a rekonstruált melléknévi állítmányé, a 
szintaktikai jegyeket szintén átvev ő  -é birtokjel szófaji és morfematikai 
viselkedése, de még inkább a superessivusi—modalisi funkció alak-
tani-mondattani megnyilatkozása néhány más nyelvben (vö. čitam na 
lepom — čitam lepi) vagy, mondjuk, a f őnév határozói toldalékainak 
(-stul, -nként, -nta ...) esetvizsgálata, a többi melléknévi „esetrag"-é 
(-szor, -lag) stb. Mindezek •mellőzésével kissé .bizonytalanul fogtam az 
összegezéshez. Másrészt az amúgy is szövevényes kérdés újabb („kima- 

hsz: 
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radt") részleteket kínált a vizsgált területekr ől is. Ezért nem a kérdés 
lezárására törekedtem, hanem a fontosabbnak vélt mozzanatok kieme-
lésére. 

2. Dolgozatommal egy már kialakult grammatikai szemléletnek a 
megszilárdulását kívántam el ősegíteni. Azét a szemléletét, mely a nyelv 
lényegét nem „anyagi" (látható vagy hallható) létében, egyedi jelenségei-
ben keresi, hanem ezek rendszerében, a rész és egész rendszerbeli je-
gyeiben. Azt a szemléletet kívántam követni, mely ezeket a rendszereket 
(miként ezek egymás közötti rendszerét) o b j e k t í v e .(tehát egyféle-
képpen) létez őnek fogja föl, a gramamtikai képet viszont eleve tökélet-
lennek, rekonstruáltnak, eleve csak megközelít őnek, tehát feltételesen 
érvényesnek. 

A fentiek alapján az eltér ő  nyelvtani rendszerekr ől általában azt 
tartjuk, hogy a k é p függhet a megvilágítás szögét ől, intenzitásától, de 
h i t e l e s csak annyiban lehet, amennyiben minden vetületb ől (gram-
matikai aspektusból) minden vonásában egyazon modellre ismerünk —
a rendszer pedig nem „megvilágítás", nem aspektus dolga, hanem a 
„modell"-nek lényege. 

Tehát egyrészt fölismerni igyekszünk a nem alakítható, sem alakí-
tandó, hanem objektív (adott) nyelvi rendszereket, másrészt a fölismerés 
nem-teljessége miatt csak potenciális érvényi „kép"-kiegészítést végez-
hetünk a grammatikai leírásban. Ezért a nyelvtani rendszernek („kép"-
nek) nem tartósítására, hanem fokozottabb teljességére és fokozottabb 
hitelességére törekszünk. 

A „tartósítás"-on azt értettem, hogy a puszta megszokásért vagy az 
„egyszerübb"-ségért még nem ragaszkodhatunk korábbi vagy mai nyelv-
tani rendszerelképzelésekhez, és természetesen az „új"-hoz sem azért, 
mert új vagy érdekes. A nyelvtan ugyanis nem megállapodás dolga, 
mint, mondjuk, az ortográfia, és benne az „új” és „régi" helyett kizáró-
lag az „igaz" és „nem igaz" lehet a mérce. Mert minden objektív nyelv-
tani kategória (melyet megközelíteni igyekszünk) a nyelvben jön létre 
a konkrét nyelvi elemek használata által — attól függetlenül, hogy a 
leíró nyelvtudomány tíz vagy ötszáz év múltán ismeri föl. Ez az „ob-
jektív nyelvtan" (vagyis a nyelv tényleges rendszere) anyira mélyen fek-
szik a múltat, jelent, jövőt magában rejtő, érlelő  nyelvben, hogy a meg-
ismerés („fölismerés") és az objektív ábrázolás akkor is csak viszonylagos 
maradna, és csak tendencia lehetne, ha az ennyire rétegelt, összetett nyelv 
megszünne változni, „míg" teljes képet készítünk róla. Akkor is csak a 
markánsabb kategóriákra figyelhetnénk föl — mégpedig grammatikai-
rendszertani el őítéletek alapján, vagyis az emberi tudomány szubjektív, 
de óriási értékű  eddigi eredményeinek hatása alatt. 
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REZIME 

Zadatak  ii  odrediti vrstu re či koje se sastoje od pridevske osnove i su- 
fiksa -n. Te reči imaju funkciju priloške odredbe za mesto (kada su ti pridevi 
biz imenica), odnosno funkciju priloške odredbe za na čin (i stanje itd.). One 
se razlikuju ne  sari  po funkciji, nego i po obliku pridevske osnove, i po 
obliku varijante sufiksa. Razlog tome nije  U  funkciji, nego  U  promeni kate- 
gorije reči: modalni oblici ne rogu se smatrati pridevima. 

Pri ispitivanju morfološke vrednosti pridevskog sufiksa -n bitno  ii  upo- 
rediti oblike korena i sufiksa iste re či u superesivu i u modalu. Bitno  ii  
posebnim metodama proveravati morfematske osobine istih. 

Modalni oblici — uz delimičnu homonimiju i polinimiju — predstavljaju 
poseban zatvoren formalni sister prima superesivnim oblicima istih prideva. 
mi  ne sadrže osnovnu karakteristiku prideva (suprotno superesivnim obli- 
cima!), niti Pl rezultatu kontrole mogu biti imenice (tako đe odstupajući od 
superesiva), nego su pravi prilozi i po morfološkim osobinama, i po sintak- 
tičnom ponašanju. 

Pitanje modalnih oblika i modalne kategorije jeste  sari  jedan od ključ- 
nih problema revizije mađarskog padeškog sistema. Osnovu za tu reviziju dao 
ii  László Antal, a podaci za obrazloženje tog aspekta nalaze se (čak i „ne- 
hotice") u delima i drugih lingvista kao  to ii  Majtinskaja i J. Tompa, dok 
koreni prepoznavanja tih jezi čkih kategorija i sistema nalazimo u nekim gra- 
matikama devetnaestog i osamnaestog veka. Ipak tim ispitivanjima trebaju se 
dodati neki osnovni elementi za proveru kategorija: pojam „rekonstrukcije", 
specifičnost mađarske akcidencije, kategorija prideva biz „negramatičkih" 
crta, sufiks komparacije, padež i funkcija. 

Detalj i celina iz istih razloga su u pitanju;  sari se gramatika može 
približavati jezičkom sistemu; relativne celine su: sister padeža i sister 
vrsta re či. 
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BANYAI JANOs 

Fј7LDMÉRŐ  AZ ÉGEN 

Nemes Nagy Agnes költészetében, paradox módon, nem a költ ői ha-
gyomány elleni lázadás, nem a megcsontosodott költészeti értékrend fel-
borításának szándéka, hanem a folytonosság elvének szem el őtt tartása, 
vagyis a hagyományba való beépülés tudatossága, a poétikai szabályok 
érvényességeinek elfogadása jelent újdonságot. Az ő  költészete nem a 
költői hagyománnyal szemben, tehát nem a magyar költészet közelmúlt-
jának és múltjának valóságos értékeivel szemben újdonság, mint álta-
lában a legtöbb új költői megnyilatkozás, hanem a mai magyar költészeti 
törekvésekhez, költői irányokhoz, magatartásformákhoz, világképekhez 
viszonyítva. Vagyis, költészetének alapvet ő  jellemzőze, hogy a mai ma-
gyar költészet értékcsúcsaihoz, Juhász Ferenc és Nagy László költészeté-
hez viszonyítva disszonáns. Elkerüli azokat a szellemi vonulatokat, ame-
lyek ezekre a csúcsokra vezetnek; ellenáll azoknak a vonzásoknak, ame-
lyeknek a terében ezek a csúcsok kialakultak; vállalt hagyományát is 
máshol jelöli ki; feladatot is máshol és másként vállal... Disszonáns 
volta abból hangzik ki leginkább, hogy e csúcsok történelmi és nemzeti 
determináltságát és az ebb ől fakadó közvetlen elkötelezettséget nem 
vállalja, vagy csak közvetve vállalja. Mit kínál fel helyette? Erre a kér-
désre egész költészetének áttekintése adhat választ. Viszont mindez 
költészetének másik paradoxonát, talán a legfontosabbat, emeli ki. Ver-
sei látványos hagyományossága és a mai magyar költészet értékrendjé-
vel való súrlódása arra figyelmeztett, hogy Nemes Nagy Agnes inkább 
otthonos a magyar költészet múltjában, mint jelenében, ami nem jelenti 
azt, hogy anakronisztikus, s őt, éppen a vállalt, mégpedig a babitsi költ ő i 
hagyomány és a közvetlen nemzeti elkötelezettség tendenciájától való 
elrugaszkodás érleli költészetét valóban korszer űvé, és ez határozza meg 
érintkezési pontjait a modern európai költészettel is. Els ő  verskötetének 
kettős világban tükröződő  dilemmáját oldotta fel ezzel a megtalált köl-
tői világképpel. Magáénak vállalja a tájat, de hazájának a létet tekinti, 
és így mint „földmérő  az égen" „a nyíri tájat csillagokba" lépi, vagyis 
„a kettős, egymást tükröző  világban" jelöli ki költészetének a helyét, 
egy olyan világban, melyet valóban átitattak, átsz őttek a kett ősségek. 
Kötlői világképe alapkövének tekinthető  e kettősség, de ez a megtalált 
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egyensúly nem megnyugtató, ellenkez őleg, újabb dilemmák egész sorát 
vetíti ki, kételyek és kérdések viharát indítja meg. Ezek a kételyek ve-
zettek az eszmélet, az ismeret, az értelem, a gondolat dicséretéhez. Köl-
tészét a mai magyar költészet vélt csúcsairól ez is leválasztja. Emberi és 
költői dilemmái, éppen azért, mert költ ői világképének alapját a megta-
lált egyensúly képezi, túllépnek a hangulaton és az érzelmen, dilemmái a 
gondolatban érnek be. A megtalált egyetsúly sem volt megnyugtató, a 
gondolat mégannyira sem, mert minduntalan felmerül a kérdés: 

Eszméljek-e? vagy zsibbadjak tovább 
ebben a sűrű  kora nyári hőben? 

annál is inkább, mert: 

Nincs mód a tettre. Vágyam: gondolat, 
s a gondolattól visszaránt a kín, 
hisz romlást csíráz minden pillanat, 
s mint virágról, sziromként hullanak 
rólam eszméim, hajam, ujjaim. 

(Eszmélet) 

Felismerte a gondolatban a kínt, a szenvedést, mégis a gondolatot vá-
lasztotta, mert: „Elmém mégsem feledhet". S így: „tövig lenyírt eszem-
ben újrakél / út, emlék, erkölcs: irthatatlan erd ő." Jónás dilemmája és 
választása ez, a Babits verséb ől kiáltó Jónásé. 

Költészetének alapvet ő  erkölcsi és emberi motorja a kínoktól és 
dilemmáktól terhes gondolkodás. A gondolkodás azonban kockázat és 
életveszély. A költő  gondolkodása nem azonos a filozófus gondolkodá-
sával, illetőleg azonos abban, hogy a világgal szemben kérdéseket tesz 
fel, megkérd őjelez mindent, ami létezik, viszont nem törekszik arra, hogy 
választ is adjon, hogy a kérdéseket megválaszolja, hogy a kételyeket 
eloszlassa, mint a filozófus. A gondolat és a gondolkodás Nemes Nagy 
Agnes intellektuális költészetében a létezés feltétele; célja nem egy kö-
rülhatárolt gondolati rendszer megfogalmazása, hanem mindenekel őtt a 
gondolkodás légkörének a megteremtése. Nemes Nagy Agnes intellek-
tuális költészetétől nem várhatunk logikus megoldásokat, megokolt fele-
leteket, megnyugtató értékeléseket, mint ahogy a valóban gondolati köl-
tészetétől sem várhatjuk el mindezt. A gondolkodás és az eszmélés az 
ő  költészetében voltaképpen a lét alapérzésének a felismerése. Legf ő-
képpen ezért kell eltekinteni Nemes Nagy Agnes intellektualizmusa és 
az egzisztencialista filozófia érintkezési pontjainak vizsgálatától. Való-
színűnek látszik, hogy ez a filozófiai irányzat, els ősorban Albert Camus 
nagyrészt metaforikus megfogalmazásában, kihatott Nemes Nagy Ágnes 
gondolati világképére, de azt, amit fontos költői értékeinek tekintünk, 
nem befolyásolta, még akkor sem, ha költészetében a gondolati perspek-
tívákat vizsgáljuk. Mert itt a gondolati perspektívák is els ősorban a 
vers légkörének a kérdései, és sohasem lépik túl a megkérd őjelezés, a 
kérdésfeltevés, a kihívás határát. Nem is léphetik túl, mert lényegében 
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nem gondolatot fogalmaznak meg, hanem a gondolkodó létet. Annál is 
inkább így van ez, mert ahogyan a versírás közben a versindító élmény 
is változik , alakul, egészen pontosan fogalmazva: a vershez idomul, ép-
úgy alakul , változik a gondolat is, mindaddig , amíg a forma meg nem 
teremti. A megszokottól eltér ő , a megszokottal ellentétes az az irány, 
amit Nemes Nagy Agnes modern költészetének tapasztalata kínál fel. 
Nem a tartalom teremti meg a formát , hanem a forma a tartalmat. A 
vers tartalma, a vers jelentése a formává érés folyamatában születik. 
Ami azt jelenti , hogy Nemes Nagy Agnes költészetében szó sem lehet az 
egzisztencialista filozófia gondolatának átvételér ől , ahogyan Pilinszky 
János költészetében sem lehet szó a katolikus gondolatiság átvételér ől. 
Hiszen a gondolatiságot a versírás fogalmazza meg. Csak arra van mód, 
hogy a vers jelentése nagy általánosságban , globálisan bekapcsolódjon a 
választott szellemi perspektívába . Ez Nemes Nagy Agnes költészetében 
egészen nyilvánvaló . Azok a természettudományi elemek , amelyek áthat-
ják verseit , semmiképpen sem mérhetők a természettudomány kritéri-
umaival , azok a gondolati elemek , amelyek a gondolkodás légkörében 
csapódnak le, semmiképpen sem értékelhet ők egy kiválasztott gondolati 
vagy akár bölcseleti rendszer távlatából ... Vagyis, ahogy a költő  életé-
ről vajmi keveset árul el az élményi költ ő  verse , úgy a gondolati költő  
bölcseletéről , filozófiájáról is nagyon keveset mond le az intellektuális 
költő  verse . Mert az élményt is, a gondolatot is a versírás teremtette 
meg. Ezért tekinthet ő  fölösleges időpazarlásnak Nemes Nagy Agnes köl-
tészetében az egzisztencialista vagy más filozófiai irányzat ismérveinek 
kutatása . Viszont éppen ezért kell egészen közelr ől megvizsgálni versei-
ben a gondolati légkört, a gondolatiságot, a gondolkodó létet. 

Lengyel Balázs mondta Nemes Nagy Agnes nemzedékér ől még in-
duláskor , hogy „mind szigorúan veszik a tartalom fegyelmét ". Vélemé-
nye ellentmond annak , amit eddig mondottunk . Ellentmond annak az 
élménynek , amit Nemes Nagy Agnes költészete nekünk nyújt . A szigo-
rúan vett tartalom valójában a vers kialakulásának kerékköt ője . Aligha 
hihető , hogy a modern költő , a 19. századi regényíró példájára témát 
választ és azt szavaival leírja . Mert a modern költő  a szavakat nem a 
leírásokra használja , hanem a szavaknak teremt a versben létezési teret. 
Gottfried Benn a Költészet problémái című  tanulmányában arról tesz 
említést , hogy az utóbbi száz évben regényírók nem írtak számba vehet ő  
verset, viszont a költők szinte kivétel nélkül fontos tanulmányokat írtak 
a költészetről, a költészet természetér ől, sőt a regényről ... Megemlíti, 
Thorton Wilder véleményét , hogy James Joyce prózájának ritmusával 
szemben mennyire silány a Kamarazene, Joyce verseinek ritmusa... 
Benn szerint : „A regényírónak , ha verset ír, anyagra, témára van szük-
sége . Számára aszó mint olyan nem elegend ő . Ő  motívumokat keres. 
A szó nem közvetlenül a maga egzisztenciájában mozog, mint az igazi 
lírikusoknál ; a regényíró a szavakkal leír ." Vagyis szigorúan veszi a 
tartalmat. Az igazi lírikus számára azonban elégséges a szó. A költ ő  a 
szó egzisztenciális mozgásában kutatja fel a m űvet, az alkotást. Ezért 
kellene talán Lengyel Balázs véleményét így értelmezni : mind — s itt 
gondoljunk Nemes Nagy Agnes, Pilinszky János, Rába György, Lator 
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László —szigorúan veszik aszó fegyelmét. S csak ennek számbavétele 
után szólhatunk a tartalom fegyelmér ől. Ha jól meggondoljuk, a modern 
regényben is így van. 

Nemes Nagy Ágnes költészete azonban megtéveszthet, đ  látszólag 
ragaszkodik egyfajta tartalomhoz. Persze, nem eseményt, nem történetet 
kell itt érteni. ó a tárgyakat megnevezet ő  szavak tartalmát veszi szigo-
rúan. Mint Rilke, Nemes Nagy Ágnes legkedvesebb költ ője. Nemes 
Nagy Ágnes egy egész sor verse tárgyakat nevez meg, tárgyakat ír le. 
Fákat, szobrokat, lovasokat, tölgyeket, angyalokat, madarakat... Sorol-
hatnánk még. És ezért téveszt meg. Az ún. tárgyvers rendszerint valami-
nek a leírása. De a tárgy leírása nem a tárgy megnevezése, a költ ő  a le-
írással valami egészen mást nevez meg. Ahogyan Ekhnáton mondja: 

Fent, fent a tömbök. Déli fényben állnak. 
Az én szívemben boldogok a tárgyak. 

(A tSrgyak) 

A szívben levő  tárgy nem azonos a valóságos tárggyal, a versben leírt 
tárgy sem azonos önmagával: a szavak vájták ki, a szavak alakították ki 
a formáját, a szavak tették létez ővé, a szavak teremtették meg. 

A tárgyak, a tárgyak nevei Nemes Nagy Ágnes költészetében így is 
meghatározó jellegűek. Az ő  költészete csak tiszta fogalmakat tűr meg, 
elutasítja a szárnyaló érzékenységet, a képzelett ől és indulattól túlfű-
tött és a szavak terhe alatt leroskadó képeket, a mindig kérdéses imp-
ressziókat, megérzéseket, sejtéseket. A véletlen és az esetleges helyett 
mindig a szigorút és pontosat, az ismertet és eszméletet választja. Ezért 
minden versének szilárd magja van, és ha csak néhány soros is a vers, 
a vers hajtásai nem n őnek ki a versb ől, egy helyben lombosodnak ki 
és érik be gyümölcsük. Ami azt jelenti, hogy Nemes Nagy Ágnes versei 
zártak. Ezt a zártságot példázza a versek bels ő  architektúrája is; min-
den versnek megvan a maga kulcsszava, kulcsgondolata, ami köré elmoz-
díthatatlanul épülnek oda a verssorok, a képek, a színek. Így szó sem 
lehet véletlenről. Vagyis, versei egy rendkívüli szigorúságot és fegyel-
met mutatnak. De ez semmiképpen sem a tartalom szigorúsága és fe-
gyelme. Hanem mindenekelőtt aszó, a versírás, a vers alakításának és 
teremtésének szigorúsága, fegyelme. És éppen ebb ől következik, hogy 
Nemes Nagy Ágnes a leíró költészet modern változatát teremtette meg, 
újította fel és töltötte meg mai jelentésekkel. Itt is a már említett para-
doxonnak a példája mutatkozik meg: költészetében a múltban való ott-
honosságának fontos jeleni vonásai vannak. Valójában a költ ő  egyfajta 
strukturális tevékenységér ől (Roland Barthes) van itt szó. „A struktúra 
— R. Barthes szerint — lényegében a tárgynak különleges céllal készült 
másolata, melyben az utánzott tárgy olyan valamit mutat fel, ami ko-
rábban, a tárgy természetes formájában, láthatatlan volt, ha úgy tetszik, 
,homályos'." Nemes Nagy Ágnes tárgyverseit is így kell érteni. A tár-
gyaknak olyan másolatai ezek a versek, amelyek a tárgyak eddig isme-
retlen, láthatatlan, homályba borult elemeit mutatják fel. Ugyanaz a 
tendencia mutatkozik meg itt, ami Nemes Nagy Ágnes költészetének 



Fы  tтéгб  az égen 63 

hagyományosságában ismerhet ő  fel. A magyar költészet babitsi, intellek-
tuális ívéhez való ragaszkodása, valójában a felismerések sorozata, az 
ottani rejtélyek és titkok felfedezése. Azt sem lehet állítani, hogy ez a 
kontinuitás, a folyamatosság elvéhez való ragaszkodás. Mert Nemes Nagy 
Agnes felfedezései önállósultak, autentikusak, a hagyománytól függet-
lenek... Annál is inkább, mert a hagyományhoz való ragaszkodást 
nem a hagyomány határozza meg els ősorban, hanem a hagyományhoz 
ragaszkodó egyénisége, költ ői természetének elemei. A hagyományt a 
maga létezésének helyzetében szemléli. Nemes Nagy Agnes az utánzásra 
alkalmas, vállalt hagyományt összetev őire bontja, káoszt teremt a rend-
ben, hogy a szétszórt és immár amorf darabokban dúslakodva meglelje 
az új formát, azt a formát, amely már nem ismétlés, nem utánzás, hanem 
a hagyománynak újdonságértékü másolata. Ez a megtalált új forma 
megőrizte az eredeti, a természetes forma bizonyos küls ő  jegyeit és vala-
miféle gyöngéd áhítatot a megsemmisített tárgy, illetve rend után. Igy 
kell érteni azt is, ahogyan Nemes Nagy Agnes tárgyverseiben a tárgya- 
kat, a dolgokat, a jelenségeket leírja. A szavak útján verssé nemesíti 
azokat. 

De figyeljünk meg közelebbről Nemes Nagy Agnesnek egy ilyen 
tárgyversét: 

Nagy, sárga ég. Egy hegygerinc 
súlyosodik a sima rétre. 
A mágnes-földön mozdulatlan 
füvek sötét vasreszeléke. 

Egy eltévedt vörösfeny ő . 
Valami zümmögés. Hideg. 
Valami zümmögés: a kérge-foszlott, 
pikkelyes-gyöker ű  fenyőfaoszlop 
roppant törzsében most halad 
egy paleolit-távirat. 

Fönt egy madár, egy ismeretlen 
madár az égen — összevont 
szemöldök, arctalan — 
mögötte most a fény lelappad, 
hulló szemhéj, vakablak —
csak zümmögés, csak zúg az éj 
láthatatlan, fekete lombtól 
szénné gy űrődött sudarak 
fekete szíve feldorombol. 

(Fenyđ ) 

A tárgyverset közvetett, burkolt önkifejezésnek tartja a poétika. 
Valamely jelenség, esemény, kép, akár valóságos, akár fiktív történet, 
anyagot, lehetőséget szolgáltat a költ ői szenzibilitás megnyilatkozásának. 
Ennek azonban közvetlen feltételei vannak: a költ ői tartózkodás, vala- 
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miféle szemérmesség. A magamutogatástól irtózó, „hideg" k ő ltő  tartóz-
kodása. Ő  az érzések, gondolatok, hangulatok tárgyszer ű  megfelelőit 
keresi. 

A Fenyő  esetében, s talán általában is a tárgyversnél, bonyolultabb 
jelenséggel állunk szemben. Az új típusú leíró versnek, a tárgyversnek 
a lényege nem a rejt őzködés, a szemérmesség, a játékosság, hanem az 
eltárgyaisodás kifejezése. Persze, ismét hangsúlyozni kell, nem a szó 
filozófiai jelentésében, nem olyan értelemben, ahogyan ez a fogalom 
egy világnézet rendszerében szerepel, hanem a költészet természetének 
megfelelően, mint a költői világkép eleme; Nemes Nagy Ágnes költé-
szetében még egy példa a gondolkodó lét képi közlésére. Els ő  jele ennek, 
hogy megszűnik a tárgyvers kettős síkja, eltűnik a határ a felelevenített 
kép, tárgy, dolog és a kiféjezend ő  érzés, hangulat, gondolat, egyszóval 
szubjektivitas között. A vers egy irányba zárul. A vers nem lép ki a 
Fenyő  „leírásából", tendenciája nem a közölt kép értelmi túlhaladása. 
Megmarad a Fenyő  keretei között. Ez a rögz ődés egyúttal befelé fordulás 
is. Nem a természet, hanem a vers fája jelenik meg. A Feny ő  nem a ter-
mészet növénye, hanem a feny őnek mint szónak a versben való megvaló-
sulása. 

Az első  sor hangütése — „Nagy, sárga ég." — a feny őt egy irraci-
onális, álomszerű  tájba helyezi át, a természet világából a vers világába. 
S ezzel máris megbomlott a tárgyvers kétsíkúsága. Az els ő  szakasz záró-
képe — „A mágnes-földön mozdulatlan / füvek sötét vasreszeléke." —
pontosan definiálja az irracionális tájat, a vers-vidéket. S a más ,odik 
szakaszban az „eltévedt vörösfeny ő" már egyáltalán nem az a feny ő , 
amit a hegygerincen láthatunk, az sem, amit megálmodhatunk, hanem a 
vers-vidék növénye: szó, mely a maga egzisztenciájában mozog. A „Va-
lami zümmögés." ezért els ősorban a vers hangja, a. vers hangzása és a 
„pikkelyes-gyökerű  fenyőfaoszlop / roppant törzsében" haladó „paleolit 
távirat" a vers mozgása, a versé, mely nem tekinti távolságnak a paleo-
lit kor és a jelen közötti id őt, mely nem tér ki a magateremtés szigorú-
sága és fegyelme el ől. Az irracionális vers-vidék elérhet ő  realitása mu-
tatkozik meg a vers harmadik szakaszában. 

A vers-vidék két pólusa az „ismeretlen madár az égen" és a „szénné 
gyűrődött sudarak fekete szíve". E két pólus közé épül be, grammatikai-
lag két közbeszúrt mellékmondat formájában, a vers-vidék szerkezete. 
Az a szerkezet, mely realizálni tudja a feny őnek mint szónak az egzisz-
tenciális terét. Az a szerkezet, mely egyúttal a vers látható strukturáló 
elve és a vers egzisztenciális tartalma. Ez az azonosság már a hagyomá-
nyos tárgyvers megszüntetett kétsíkúságának eredménye. A hagyo-
mányhoz való kötöttség így lépi túl önmagát Nemes Nagy Ágnes költé-
szetében. 

A vers kulcsszava a második szakaszban a két megismételt mondat 
közé szorult „Hideg". Azért, mert csakis a hideg lehet a sárga ég, a sötét 
vasreszelék, a zümmögés, a paleolit távirat, a héjjázó ismeretlen madár, 
a hulló szemhéj, a vakablak jelz ője. A hidegben, a mindenen átfutó, 
dermedt mozdulatlanságban élnek a vers különös, értelmen túli képei: 
a vers-vidék őslakói. A szó egzisztenciális mozgásáról informálnak ezek 
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a képek, az őslakók, arról a mozgásról, mely a vers megvalósulása, nem 
pedig a tárgy, a dolog felelevenítése. A tárgyon belülre került a vers, 
az eltévedt vörösfeny ő  héja alá, és ott valósult meg, mint a létezés 
információja. Igy kell érteni Nemes Nagy Agnes verseinek „eltárgyi-
asodását". 

Az ő  költészetében a tárgyversnek ez a típusa nemcsak a közvet-
lenül tárgyakat idéz ő  versekben jelenik meg, hanem egy egész ciklus-
ban is, az Ekhnaton-versekben. A ciklus darabjait nem az Ekhnaton-
legenda (legenda, mert Amenhotep „kultúrforradalma" számunkra 
irracionális) ihlette, tehát a versek nem illusztrálják az óegyiptomi 
történelem egyik szakaszát, hanem egyrészt — Hölderlin hellenizmusá-
hoz hasonlóan — a történelem a jelenbe lép át és eltárgyiasodik, más-
részt — Rilke tárgyverseinek módján — az egzisztenciális vers-világ 
őslakója lesz, ahogyan a feny ő  sem a természeti kép, jelenség leírása-
ként valósult meg az idézett versben, hanem önmagának bels ő  lényege-
ként: versként. 

A modern költészet ilyen, új változatú tárgyversének nem az a 
funkciója, hogy kifejezze a tárggyal való azonosulás tendenciáját és leg-
kevésbé sem az, hogy az érzelmeket palástolja. A Feny ő  típusú tárgy-
vers és az Ekhnaton-versek ciklusa betöltheti ezt a funkciót is, de csak 
másodlagosan. A tárgyversek, a történelmet idéz ő  versek, a természet-
tudományi fogalmakat felhasználó versek mind rendre aszó egziszten-
ciális mozgásának megvalósulásai, tehát nem leírások, nem deskripciók. 
Ezért állíthattuk, hogy Nemes Agnest nem a tartalom, hanem a szó 
fegyelmezi, hogy verseit nem a tartalom szigorúsága, hanem a szónak 
mint versnek a megvalósulása határozza meg. Ezzel Nemes Nagy Agnes 
egyrészről definitíven elrugaszkodott a mai általánosan elfogadott lírai 
csúcsoktól, és pontosan fogalmazta meg költészetének hagyományos-
ságát. 

Ezért egész költői világképe ennek a meghatározónak a távlatából 
látható be. 

A modern vers ilyen értelemben egyfajta költ ői személytelenségnek 
is kifejezést ad. A költő  nem személyiségének a megvalósulását látja a 
leírt versben, hanem els ősorban a vers megvalósulását. Ezeregy érzés, 
indulat, látomás van, ami névtelen. A névtelennek a meghatározása szo-
rul meg mindazokban a mozdulatlanságokban, abban a zárt tömbszer ű-
ségben, ami végigvonul Nemes Nagy Agnes költészetén. Alig lehet 
mélyebben és teljesebben értelmezni a névtelent, mint makacsul bele-
épülni, makacsul vállalni a szobor-sorsot, vállalni azt a személytelen-
séget, azt az ellen-romantikát, amir ől a modern költészet informál. Az 
eleven test dermed meg a k őben, az eleven test személytelenedik el a 
mozdulatlanságban. A mai magyar költészet törekvéseivel szemben Ne-
mes Nagy Agnes verseinek ez a névtelenség és személytelenség-tenden-
ciája is újdonság. A világot újrateremt ő  én, a fenyegető  én ellenében a 
személytelenség, az én dermedtsége és mozdulatlansága. A mai magyar 
költő , látva a világ széthullását, az értékek elértéktelenedését, a tenyé-
szet országát, és rettegve a fekete katona eljövetelét ől, megbízik az én-
ben, az én nagyszerű  teljesítőképességében, mert elhiszi, hogy a szét- 
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hulló világot az én aktivizálásával új törvényeket létrehozó mindenséggé 
lehet formálni. Nemes Nagy Agnes költ ői világképe ezzel szemben reáli-
sabb: a világban a személytelenség, a közöny vízióit látja meg, az ő  
versében nem a lelkesedés, az elkötelezettség, hanem a szavak valósul-
nak verssé, az ő  konfliktusát a világgal nem egy új rend reménye, ha-
nem az azonosodás, a realitás vállalása oldja fel. Mert sohasem lehet 
tudni, hogy ki hasogatja ki irtózatos indulatával a hegynyi palából a 
mozdulatlanságot, a közönyt: 

Nincs makacsabb, makacsabb, 
egy k őbe dobod magadat, 
egy tárgyba dobod, egy k őbe dobod 
eleven nyakadat, 
ez már k őbeli évszak, 
lecsavarva az élet félvak, 
ki véste ki ezt a közönyt? 
ki volt, aki hegynyi palából 
eleven nyakadat? 

(Szobor) 

A vers zilált ismétlésekkel kérdez, keresi az ismeretlent, a névte-
lent. Az én elveszett és maga is ismeretlenné, névtelenné vált. A mozgó 
létet a szobor-lét váltotta fel. Ezért a vers is tárgy, önmagának megva-
lósulása, önmaga zártsága. Mindez, persze, nem nyugtat meg. Mert a 
vers, vállalva a világ realitását, a névtelenséget, a személytelenséget, a 
szobor-létet, a végzetes önkörébe-zártságot, er ősen radikalizálódik, 
benne a szembefordulás indulata valósul meg; az azonosulással az 
ellenállás. Ez a szembefordulás és ellenállás, mert maga a vers az, és 
nem számít a versen kívüli tényez őkkel, kivételesen fontos társadalmi 
szerepet tölt be, mert az eszmélet, az ismeret, a tiszta ismeret er őseb-
ben mobilizál, mint a látványos lázadás. Nemes Nagy Agnes költ ői világ-
képe egy olyan elemmel is gazdagodott tehát, mely, sokan úgy tartják, 
a szó szerinti lázadás kiváltsága. 

Egyrészről a költői világkép zártságát látjuk: a vers önmaga bels ő  
terébe vonul vissza a látványos produkciók el ől, a verseknek nem a 
külvilág, hanem önmaguk megvalósulása, verssé min ősülése a tárgya, 
másrészről pedig a költői világkép nyíltságát: a nem erőszakolt, de annál 
indokoltabb és er ősebb elkötelezettséget. Egyszóval, Nemes Nagy Agnes 
verse önmaga struktúrájának pontos leírásával válaszol a jelen kihívá-
saira; megkérd őjelez minden létez őt, de ezt csak úgy érheti el, ha vál-
lalja a megkérdezettség állapotát. Költői világképének alapvető  lírai 
szituációja ez a megkérdezettség, melynek költ ői produktuma az egy-
idejű  nyíltság és zártság. Err ől a pontról látható Nemes Nagy Agnes 
versének intellektuális töltése. Az ismeret nem az egzakt ismeret krité-
riumainak felel meg, az eszmélet sem a kimondható, kategóriákkal kö-
rülírható eszmélésnek. Az ismeret is és az eszmélet is a megkérdezett-
ség lírai szituációja, a névtelen és személytelen, de a világban létez ő  én 
szégyene, mely megvalósulását aszóban keresi, aszóban, mely kétszere- 
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sin funkcionált: megmutatkozás és rejtekhely is egyszerre. A versben 
az egzisztenciális mozgást realizáló szó az eszmélet és az ismeret lírai 
produktuma: 

Hová forduljon hát az ész? 
Pedig jó volna szégyenét 
A szóval, mely megsejteti, 
Kimondani, s elrejteni. 

(Elmélkedve) 

A lírai szituáció egyidej ű  zártsága és nyíltsága, a szó bels ő  ellentétre 
épülő  funkcionáltsága, az egzaktság és a homály egyidej űsége Nemes 
Nagy Agnes versében a tiszta mozdulatot hozta felszínre. A „Mit kéne 
tennem?" kérdése után a válasz: 

Ennyi maradt: a mozdulat 
A hitb ől, és gályára vont 
Őseimbő l maradt a csont. 

(Elmélkedve) 

Ugyanaz a kérdés és ugyanaz a válasz, mint az Eszmélet indító szaka-
szában: 

Eszméljek-e vagy zsibbadjak tovább 
ebben a sűrű , kora nyári hőben? 
Éles sávokban hull be a világ 
homlokom alá: napfény, járda, fák. 
S fel-felhasítja a ködöt előttem. 

Ezért érvényes mindvégig a korai vers kijelentése: 

Csak egy marad meg, semmi más: 
a tiszta ismeret. 

A tettből a tiszta mozdulat maradt meg, a világból a tiszta nevek; a 
tiszta ismeret. Azok a minimumok, amelyekkel még számítani lehet. 
Költői világképének elemei, a versvidék őslakói, melyek gondolko-
dásra kényszerítenek, a valóságos létezés kínjainak és szenvedéseinek 
vállalására, az állandó megkérdezettségre. 

Láthattuk, Nemes Nagy Agnes költ ői világképe a gondolkodó lét 
produktuma; ez eredményezi a verset, ez határozza meg a világhoz való 
viszonyát. S ez minősíti Nemes Nagy Agnes költészetének intellektu-
alizmusát. A tiszta mozdulatot, a tiszta fogalmakat, a tiszta ismeretet 
vállaló költő, másra nem is rendezhette be a maga költészetét, mint a 
gondolkodásra. Ő t nem az indulatok, a látomások, a képekbe szoruló 
érzések sodrása izgatja, hanem a gondolat indulata, a gondolkodás 
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kényszere. Nem a vallomások, a panaszok, az érzések csábítják, hanem 
az ész, a ráció terhe; mert az élet jelenségei nemcsak a vad indulatok, a 
szóáradatok, a buzgó fenyegetések és önfenyítések mozzanataiban mu-
tatkoznak meg, hanem az értelemben is, különösen, ha a költ ő  ujjait az 
értelem fonja rajzra és ha az értelem alakja azonos a kín formáival. 
Ezért váltja fel Nemes Nagy Agnes költészetében a romantikus indula-
tokat és érzéseket a gondolat és a gondolkodás izzása, indulata, szenve-
délye, mert mind élesebben vés ődik a versbe az emberi létezés esett-
sége, hogy a lét ezeregy dolog ellenére van. A gondolkodó költ ő  az ér-
telem kínját vállalva ésszel érez, vagy ahogyan Nemes Nagy Ágnes 
mondja: „esztelenül bízom az észben." 

Kérdés, hogy ezt a bels ő  törvényei szerint zárt, hatásának értelmé-
ben pedig nyílt költői világképet milyen versforma valósíthatja meg. 
Mert műalkotásról akkor beszélünk, ha valamilyen formális szervezett-
séggel állunk szemben. A formátlannak nincs esztétikája. A nyelv akkor 
válik műalkotássá, ha valamilyen rend vagy törvény szerint formálissá 
szerveződik. A nyelvi tudatból kiválik és szervezetté min ősiil egy nyelvi 
réteg, mely ezzel alkalmassá válik arra, hogy m űalkotás legyen. Csak-
hogy mindez egyformán meghatározója a giccsnek és a remekm űnek, 
az értéknek és az értéktelennek, a m űvészetet tagadó és a m űvészetet 
igenlő  szóegyüttesnek. Valójában még az sem oszlatja el a kérdésb ő l 
kiáltó kételyt: vajon a forma fel ől ítélhetünk-e a költ ői alkotásról? —, 
hogy a formális szervezettség különféle szinteken mutatkozik meg, az 
alantas, hazug és álszervezettségt ől a tényleges újratsrukturálisig, mert, 
tekintet nélkül erre a hierarchikus értékrendre, lényegében azonos 
tevékenységről, azonos gyakorlatról beszélünk. A rímszótárban feltün-
tetett összes rímlehet őség alkalom a nyelvi forma megszervezésére; 
vagyis kérdés, hogy milyen kritériumok szerint tudjuk a rímszótár pél-
dáit a költészetben valorizálni. 

Nemes Nagy Agnes költészetében rendkívüli aktualitással merül 
fel ez a kétely és ez a kérdés. Mert mindaz, ami Nemes Nagy Agnes 
költészetében hagyományos, a hagyományos formához kapcsolódik és 
mindaz, ami költészetében felismerhető, voltaképpen a forma produk-
tuma. Láthattuk, a formává szervez ődés függvénye a vers, a vers 
anyaga, a gondolat, a gondolkodó lét. Vagyis, a vers formává érése je-
lenti a vers megvalósulását. 

Ezért Nemes Nagy Agnes költészetének alapvet ő  esélye a forma és 
ami veszélyezteti, a formátlanság. 

A vers formává érése éppoly kínokkal jár, mint maga a gondolko-
dás, a vers formai megvalósulása tehát egészében beletartozik a gon-
dolkodó lét természetébe. Nemes Nagy Ágnes költészetében analóg a 
költői világkép, a gondolkodó lét és a vers formája, mert létrejöttük 
egyidejű, mert azonos forrásból fakadnak. Költészetében a forma: ön-
magáról gondolkodó lényeg. Ezért a költ ő  a vers mondatait a kett őssé-
gektől és ellentétektől terhes formátlanból és végtelenb ől rekeszti el. 
Ez az elrekesztés éppoly veszélyes, mint maga a gondolkodás: 
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A formátlan, a véghetetlen. 
Belepusztulok, míg mondatomat 
a végtelenb ől elrekesztem. 
Homokkal egy vödörnyi óceánt 
kerítek el a semmi ellen. 
Ez a viszonylagos öröklét 
épp ésszel elviselhetetlen. 

(A formátlan) 

A vers Nemes Nagy Agnes költészetének lényeges vonásait fogalmazza 
meg: az értelem er őfeszítését, az eszmélet, az ismeret és a mozdulat 
tisztaságának igényét, az állandó és kilátástalan küzdelmet a semmivel, 
a képzelt öröklétet, a gondolkodás veszélyes magatartását. Ugyanakkor 
megfogalmazza a vers formává érését is. A semmi ellen küzdve formát 
kell teremteni, még akkor is, ha a forma megteremtése lehetetlen, mert 
a lét, a létezés, a gondolkodás kényszere a formátlanban elveszne. De a 
formateremtés éppoly lehetetlen, mint homokkal akár egy vödörnyi 
óceánt is elrekeszteni. Ezért fordul Nemes Nagy Agnes verse a hagyo-
mányos formához, a hagyományosan zárt szerkezetekhez, a jambushoz 
és a rímekhez. Azokban keresi a mondatnak a végtelenb ől való elre-
kesztése lehet őségét. Ezzel is költészetének tüntet ő  hagyományosságát 
húzza alá. A kötött forma látszik alkalmasnak arra, hogy egy széthulló, 
darabjaira töredezett világban az értelmet, az ismeretet, a mozdulatot 
elrekessze, megfogalmazza, hogy informáljon a versr ől, a vers világáról. 
A vers anyaga mint forma mutatkozik meg, a vers maga is forma a for-
mátlan világban. Ezért a hagyományos forma Nemes Nagy Agnes költé-
szetében nem rekvizitum, nem ornamentika, hanem magatartás és 
gesztus. Ami azt jelenti, hogy a forma magatartásként és gesztusként 
közvetlen kapcsolatba kerül a költ ői világgal, sőt Nemes Nagy Agnes 
legjobb verseiben, azonos is vele. Ezért a forma, a hagyományosan kö-
tött és zárt forma Nemes Nagy Agnes versében élettér, egyike a vers-
vidék őslakóinak. Tovább élezve, a forma morális lehet őség, lehetőség a 
széthulló világ túlélésére. Ezért értelmezhetjük Nemes Nagy Agnes 
költészetének formáját magatartásként; mert a forma morális kényszer 
a pusztulás árnyékában, a mondat végtelenb ől való elrekesztésének 
erkölcsi kényszere. Ezért tekinthet ő  mindaz, ami Nemes Nagy Agnes 
költészetében hagyományos formai elem, valójában nem formainak. Biz-
tos, hogy költészetének ez a vonása nem eredményez szabad verset, 
viszont biztos az is, hogy jambusait és rímeit, metrumait és ritmusát 
csak úgy vizsgálhatjuk mint versvilágának analógjait. Ezért érvényes 
Nemes Nagy Agnes költ ői formájára is mindez, amit verseir ől, költő i 
világképéről elmondtunk. Különösképpen ott, ahol költészetében a 
tiszta mozdulat, a tiszta ismeret valósul meg. Ott kétségtelenül a tiszta 
forma kerül el őtérbe, az lehet csak el őhívója a vers információs anya-
gának. 
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BORI IMRE 

KOSZTOLLNYI DEZSŐ  REGÉNYEI 

Tanulmányunk, a számottevő  szakirodalom ellenére is, előtanul-
mány, minthogy nem csupán a hangsúlyt helyezi Kosztolányi Dezs ő  
költészetéről regényirodalmára, hanem Kosztolányi regényeinek vizsgá-
latát is maga elé tűzi. Következésképpen szempontjai sem költészetiek 
—a XX. századi magyar próza önelv űségének a gondolatából indul ki, 
autentikus alakulásának a tényére figyel, s ennek felismeréséhez gy űjt 
adatokat, ebben keresi Kosztolányi prózairodalmának a helyét, vázolva 
azokat a vonásokat, amelyek ezt a prózát a szó legszorosabb értelmében 
korszerűvé, a XX. századi magyar irodalom fontos jelenségévé teszik. 

1. A ROSSZ ORVOS 

Prózát éppen olyan régóta írt, mint verset: els ő  szárnypróbálgatá-
sok óta együtt művelte ezt a két kifejezési rendszert, s talán a magyar 
irodalomban a költőnek és a versnek tulajdonított megkülönböztet ő  és 
kiemelő , már-már misztikus jelentőségével kell magyaráznunk, hogy 
évtizedeken át Kosztolányit, a költ őt, tartotta számon a köztudat, és 
nem a kitűnő  prózaírót is. Ám sajátos, hogy míg egy meg nem szakadó 
vers- és elbeszélés-láncolatról beszélhetünk pályaképe megrajzolásakor, 
a regény nagyobb formájához csak majdnem húsz éves írói munkálko-
dás után közeledett. 1921-ben adta ki A rossz orvos cím ű  regénykísér-
letét, majd gyors egymásutánban jelentette meg regényeit, lázas siet-
séggel dolgozva. Regényei közül mindegyik a magyar irodalomnak nem-
csak standard alkotása, hanem egyedi remekm űve is, a műfaj egy-egy 
lehetőségének a kiteljesítése. 

Kivételt A rossz orvos cím ű  regény-kísérlete képez, melyen a tanu-
lásnak, a regény-lehet őséggel való ismerkedésnek a nyomai még 
nagyon is szemmelláthatók. S m űfaji szempontból sem differenciált alko-
tás: vannak, akik novellának tartják. Holott A rossz orvos kétségtele-
nül nem novella már, de még regény sem, minthogy a novella-formá-
ban egy regény anyaga feszül, viszont megfigyelhet ő  aránytalanságai 
arra mutatnak, hogy olyan művel állunk szemben, amely már regény- 
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írói szándékkal készült, de a novella-építkezés végs ő  határait mégsem 
tudta áttörni benne az író. A kritika szigorúbb ítélete nem véletlen 
tehát, hogy kiiktatta a köztudatból. 

„Igazi művei felé A rossz orvos (1921) vezet —írta S őtér István ki-
tűnő  Kosztolányi-tanulmányában —, és ez a m ű  épp hibái miatt tanul-
ságos számunkra. A »mindennapi tragédiák« témakörét novelláiban 
sikeresebben közelíti meg, mint itt. A kisfiú halála után elhúzódó cse-
lekmény a drámát érezhet ően lanyhítja, s az addig még találóan meg-
rajzolt portrékat is összezilálja. A férj alakja a huzamos bemutatás 
után bizonytalanabbá válik, mint amin ő  a cselekmény els ő  felében volt. 
A lélektani ábrázolás felduzzasztása elhomályosítja az alapkérdést, s a 
volt házaspár szenvedését, lelkiismeretfurdalásait végül is valószín űt-
lennek mutatja. . ." 

Kosztolányi regényeinek a vizsgálata szempontjából viszont A 
rossz orvos elsőrangú fontosságú alkotás: mintegy a regényíró megszü-
letését érhetjük tetten benne, s jellegzetes „alaktalanságában" Koszto-
lányinak szinte egész regény-világát megmozdulni láthatjuk, s úgy 
tetszhet éppen ezért, mintha Kosztolányi ebben az els ő  nekifutásban 
meg akarta volna ragadni mindazt az élet-anyagot, s érinteni mindazo-
kat a lét-kérdéseket, amelyek a húszas években regényeit írva foglal-
koztatták. 

Az emberi viszonyok, kapcsolatok devalválódásának a drámája 
foglalkoztatta A rossz orvos írása közben, s arra tett kísérletet, hogy 
immár ne csak a novellák villanataiban vagy versek futamaiban, hanem 
a szerves élet képében is felfedezze és megmutassa ezt a drámát, meg-
rajzolja, az emberi és társadalmi viszonyok miképpen ürítik ki a h ősök 
érzelmi világát, s hogy a h ősök kapcsolata már eleve is formális lévén 
ez a kiürítési folyamat sokkal gyorsabban játszódik le mint gondolhat-
nánk, minthogy az emberek is gyorsabban és könnyebben beleunnak 
szerepük játszásába, tehát hamarabb is mutatják meg, hogy szívük he-
lyén közömbösség és idegenség van, következésképpen képtelenek is a 
tragédiára. A tragikust már csak a gyermek élete hordozza. A feln őttek 
világa, éppen azért mert kiürült és degradálódott világ, a közömbösség 
és a langy érzelmek egészen bizonytalan közegével telít ődik: élni ezzel 
éppenúgy nem elegend ő , mint ahogy meghalni sem, emiatt viszont maga 
az élet fogalma fokozódik le jellegzetes teng ődéssé, s lepleződik le a 
szerepjátszó emberben a közhely, a jelentésnélküliség. 

Kosztolányit, szemmel láthatólag, nem ennek a kiürülésnek a folya-
mata, hanem pusztán a ténye érdekli, nem az okokat akarja vizsgálni, 
hanem a következményeket. Nem véletlen, hogy három rövid fejezet 
elegendő  számára a két ember elidegenülésének a rajzához, tényeinek 
közléséhez. 

Az elsőben: 
„A pap, aki Vilmát és Istvánt eskette, ezt mondta: 
— Szeressétek egymást — és kitárta a karját .. . 
Vőlegény és menyasszony felszállt kocsijába. Nem értek rá gon-

dolkozni se azon, ami történt, se azon, amit hallottak ..." 
A másodikban: 
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„ ...Házasságuk igazi varázsa abban volt, hogy nem ismerték egy-
mást , s az idegen környezetben napról napra felfedeztek valamit..." 

A harmadik fejezetben: 
„Lassan hidegedtek el egymás iránt, úgy, hogy alig vették észre. 
Mint mikor valaki a forró fürd őben sokáig ül, és egy óra múltán 

érzi, csodálkozva , hogy didereg , csak akkor eszmél magára , keresi az 
okot , miért fázik , és aztán siet kikelni a vízb đl , mely már nem melegít 
többé. 

ik is csak éltek egymás mellett , a régi módon , s nem egészen tud-
ták, hogy már nem szeretik egymást, nem merték bevallani, hogy vége 
annak , amit egykor örökkévalónak gondoltak... 

— És ... mondta az asszony, s megakadt. 
— Mit akartál mondani? 
— Semmit — tette hozzá. 
Ez a kis szó , mint utolsó csöpp szivárgott a szájából : teljesen üres 

volt már, akárcsak az ura . Semmi újat se adhattak többé egymás-
nak..." 

Két ember kapcsolatának az agóniája — ez lehetne a címe annak a 
történetnek , amelynek első  három felvonását fentebb vázoltuk. Mert 
két idegenség került össze Vilma és István házasságában , s Kosztolányi 
lényegében abból a felismerésb ől indult ki , hogy az ún . polgári létet 
Ugyanaz a kór pusztítja , mint a dzsentrit pusztította a századvégen: a 
szeretetre képtelenség , a kapcsolatok formális jellegéb ől következő  kö-
zömbösség , mely hamarabb változik gyűlöletté és elviselhetetlenséggé, 
mint szerelemmé . Az író ugyanis gondosan jegyzi azt is, miért házasod-
tak össze hősei valójában . A férfi egy magános éjszakáján határozta el 
magát a házasságra , amikor rádöbbent , hogy kikopott a világból, a n ő  
viszont azért mondott igent, mert félt a vénlányságtól , rettegett szülei 
szemrehányó tekintetét ől, hogy megszegi a kisváros íratlan , ám annál 
kegyetlenebb törvényeit. Nem véletlen , hogy együttélésük lehetetlensé-
gének a tényére is hamar rádöbbennek . „Az elválás halál , de jobb, mint 
ez az élet..." — konstatálják, s a két idegenség fokozatosan távolodni 
kezd egymástól, s a regény végén leírt egyik találkozásuk látványában 
a „kihűlt" világok néznek egymásra, elannyira, hogy a szeretetet a 
szánalommal és sajnálattal is hajlandók kiegyenlíteni , miután meg-
állapították , hogy a házasság nem kezdete valaminek , hanem a vége, az 
élet „tragikus kényszerűség ", nem pedig „kaland , társasjáték". 

A lassan „szállodává átalakuló szobában ", amelyben Vilma „egész-
ségtelen ábrándjai " közepette élt, István pedig „élvezte a férfikor szo-
morú diadalát , a hatalmat", lelepleződnek a szerepek. Vilmáról például 
ezt olvassuk : „Feleség volt , de színésznő  is, aki játszott neki , és átmen-
tette a házasságba azt a regényvilágot , melytől oly fájdalmasan vált 
meg..." István pedig már nem „a budapesti miniszteri titkár", „az 
idegenből érkezett lovag és regényhős", csak szürke hétköznapi lény, 
mint amilyen a társa is. 

Kosztolányi azonban nem elégszik meg az idegenség els ő  és lénye-
gében felszíni körének rajzával : gyermekük tragédiájának elmondásá-
val ezt az idegenséget egészen széls őségekig feszíti . Istvánka , a kisfiuk, 
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akit „rossz orvos" kezel s hamarosan kilép az élet köréb ől, igazi áldo-
zata a szülők közömbösségének, idegenségének, szerepjátszó helyzeté-
nek. Az idegenségre a gyermekhez való viszony egyik aspektusaként a 
személytelenség tényét is ráépíti az író. „Mire a gyermek megtanulja a 
nagy szót, hogy »én«, ők elfelejtik, és holtuk napjáig csak anyák, apák 
maradnak, személytelenek ..." A szül ők azonban ezt az anya- és apa-
szerepet sem tudják vállalni, s ezért lesz rossz házasságuk valódi áldo-
zata kisfiuk, hároméves korában, tehát abban a pillanatban, amikor 
„ember" lesz aszó „kosztolányias" értelmében. „Hároméves lett. Már 
azt mondta: én. Ember volt..." —írta Kosztolányi. Egymástól elidege-
nült szülők, egy magyarul nem tudó cselédlány, s a „rossz orvos", Gas-
parek, háromszögében él és hal meg, hogy halálával példázza az em-
bertelenül emberi kapcsolatok valódi természetét. Mert vele az „emberi-
nek" utolsó lehetősége tűnt el a regénybeli életb ől, s nyilván az volt a 
feladata is, hogy létezésével, méginkább pedig halálával az idegenség 
borzalmas pusztításainak a tényén inszisztáljon. A szül ők ugyanis a 
vele való viszonyukban leplez ődnek le valójában, s annál irónikusabb 
Kosztolányi megjegyzése, amikor a temetés utáni id ők kapcsán a nagy-
szülőkkel így sóhajtat fel: „Pedig mennyire szerették ..." A szeretet 
jelentésének szinte totális devalválódása tehát az, ami Kosztolányit itt 
foglalkoztatta — immár arra az életbölcseleti rendszerre is utaló cél-
zattal, amely az író világlátását dönt ő  módon befolyásolta, s jelzi az 
életnek azt a „kritikai" megközelítését is, amely Kosztolányira annyira 
jellemző  lesz. A hétköznapi élet nagy ambíciójú kritikai felmérésének 
az igényét jelenti tehát be az író A rossz orvossal, s ennek embertelen-
ségeit, szerepek mögé bújt igazi arculatát akarja leleplezni majd szün-
telenül. Itt már az írónak nincsenek illúziói a látszatok és a valóság 
kapcsán. A szülők „rossz" szülők, mint ahogy Gasparek, az orvos is 
„rossz" orvos. A kisfiú halála után Gasparekr ől mondja a férj: „Ha el-
gondolom, hogy azóta folyton működik, csöng a telefonja, házakhoz 
hívják, tisztelettel övezve él és szabadon jár, akkor ordítani szeretnék. 
A vadász ... a híres vadász ... Puffadt, hájas szörny — mondta el több-
ször egymás után — gonosztev ő . A gonosztevők nem olyanok, mint a 
színdarabokban látjuk, hanem ilyen nyugodtak és egyszer űek. Bácsik-
nak nevezik őket ..." Kosztolányi szerint azonban ugyanilyen szörny az 
apa és az anya is — a beteg gyermekhez való viszonyuk, a közömbös-
ség változataival —kísértetiesen azonos. 

Szemmel látható, hogy a regényírás felé tájékozódó Kosztolányi a 
polgári (méginkább: kispolgári) lét kérdéseit ragadja meg, s regényiro-
dalmának akár prolegoménája is lehetne A rossz orvos, hiszen ha csak 
jelzetekben is, de benne megszólal minden olyan kérdés, amely Kosz-
tolányit, a regényírót, foglalkoztatta. Els ősorban a „rossznak" a felfogá-
sára utalhatunk, amely, a jelek szerint, lét-élményének a tengelyében 
állt, s bölcseletét is jellemezte. Azonban már A rossz orvos is bizonyítja, 
hogy Kosztolányi filozófiai érdekl ődése feltűnő  módon antropológiai 
volt: nem az absztrakciók izgatták, a konkrétan meglátott és megélt 
embertől és társadalmi közegét ől nem távolodott el, következésképpen 
a rendkívüli helyzeteket sem kereste, hanem megmaradt a leghétköz- 
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napibb relációknál. A mindennapi élet kritikusaként írta A rossz orvost 
is, többi regényét is — sebb ől a szempontból a XX. századi magyar 
prózának egyik legfilozófikusabb regényíróját kell Kosztolányiban lát-
nunk. A polgári élet apró tényei s ezeknek bölcseleti vonatkozásai, s őt 
érzelmek s elidegenültség sajátos dialektikája jelenik meg tehát A rossz 
orvos című  regény-vázlatában és regény-jelzetében, s ennek a m űnek 
nyilvánvalóan az a sajátos jelent ősége van, hogy ez az els ő  olyan Kosz-
tolányi-alkotás, amelyben ezek a vonások együttesen, egymással össze-
függésben mutatkoznak meg a Budapest és Szabadka relációk regényeit 
annyira jellemz ő  „földrajzával" egyetemben, minthogy a szerves társa-
dalmi-emberi élet közegét akarja megragadni. 

A rossz orvos a fentiekb ől következően a fordulat alkotása is. Be-
befutják szövegét Kosztolányi lírai és novellisztikus éléményei és emlé-
kei egy-egy bekezdésben. Ifjúkori versének emléke szólal meg pl. a kö-
vetkező  sorokban: 

„Két hét múlva gyorsvonaton robogott vissza, végig az Alföldön, 
melyet annyiszor látott a vonatablakból, hogy minden jelz őoszlopot és 
mérföldkövet ismert rajta. Mez ők suhantak el, gémeskutak, gulyák, 
mocsarak, szamártövisek, kék mezei virágok, pipacsok. A kövér nyár, 
dinnyék és tökök sárga koszorújában, aludt..." 

Novella-hátterek villannak meg e kép folytatásában: 
„ ... — Nem bírtam ki tovább — mondotta Vilma Istvánnak —, a 

vidék elviselhetetlen. Egész nap untam magam és ásítoztam, éjjel nagy 
melegben nem bírtam aludni. Bálak vannak, jótékony hangversenyek, 
csónakkirándulások a tavon, mint régen. Irtózatos ..." 

Másfelől a Pacsirta és az Édes Anna csírázó témája is megjelenik 
A rossz orvosban — természetesen egészen epizódikusan, ám mégis 
abban az atmoszférában már, amelyet majd maradéktalanul hoznak a 
regények. A gyilkos cselédlány epizódja vagy a vidéki város „híres por-
tájának" a képe az életmód leírásának oly érzékletes, impresszionisz-
tikus festménnyel veteked ő  erejével, másfelől az a Pest-kép, amely a 
férj sétájából kerekedik ki — egészen egyértelm űen A rossz orvos meg-
kerülhetetlenségének a bizonyítéka. Még Nero-regényéhez is vezetnek 
innen szálak: ahogy Gasparek a „rossz orvos", úgy lesz Nero a „rossz 
költő", a rossznak egészen rokon értelmezésével. 

2. NERO , A VЕRES KűLTŐ  

A Nero-regény nem illeszthető  a Kosztolányi-művek sorába. A rossz 
orvos bejelentette igénye szerint, bár ez az els ő  és valóban a nagy 
epikus formát maradéktalanul megvalósító alkotása: egy fokkal szemé-
lyesebb és aktuálisabb is amazokkal szemben, s a disztancia-keresésben 
is más utakon jár, mint akár az Édes Anna alkotásában, amelyhez némi 
rokonság fűzi, akár a Pacsirtához, amelynek ihlete talán a legintimebb 
szférájából való volt. 

A Nyugat közölte folytatásokban 1921-ben, nemsokára pedig német 
nyelven is megjelent Thomas Mann el őszavával, és Kosztolányinak a 
legközvetlenebb, művészi alakot kapott reagálása ez a regény a közel- 
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múlt eseményeire. Ebben a regényben benne van tehát Kosztolányinak, 
az írónak, a tapasztalata a háború, a forradalmak és az ellenforradalom 
időszakából, s benne van az író véleménye koráról is, amely lényegé-
ben azzal az ítélettel tart rokonságot, amely Móricz Zsigmond Tündér-
kertjét is létrehozta. A Nero-regényben is a teremt ő  szándékok a ma-
guk ellentétébe csapnak át, ha dilettáns az egyéniség, mely alkotni akar, 
ha hiányzik belőle az „isteni szikra", mint hiányzott Neroból és nem 
volt meg Kosztolányi korában sem. A dilettáns tragédiája ezért válhat 
kortragédiává, hiszen a dilettáns kezében hatalom és fegyver van, a 
„tündérkertek" pedig temet őkké válnak. 

Kosztolányi Dezs ő  tehát egy véres korszak lezáródása után pillant 
vissza, s veti fel az írástudók helyének és szerepének kérdését az ilyen 
korszakban az író és a hatalom oly éles konfliktusokat rejt ő  konfrontá-
ciójának síkján. Joggal tarthatjuk tehát Senecát legalább olyan mér-
tékben főhősnek, mint amilyen módon Nero az. Kosztolányi alapvet ő  
élménye ugyanis nyilvánvalóan abban a kérdésben foglalható össze, 
hogy mit csinálhat az írástudó a féküket vesztett korok indulatai között, 
milyen a sorsa, ha kiszogálja (mint ő  akarta egy ideig), s milyen, ha 
ellenáll vagy ellenállást kezd tanúsítani. Következésképpen Kosztolányi 
elundorodásának is a regénye a Nero-történet: ám nemcsak a Horthy-
korszakra lesve készült, hanem az intim vallomás és élmény kényszeré-
nek hatása alatt is. Kosztolányi hátatfordít ekkor már a közszereplés-
nek, az egyéni diktatúra szeszélyeinek és vérg őzeinek, egész patológi-
ájának. 

Erre figyelmeztet különben 1922-ben a Nyugat kritikusa is: 
„Az írók irritábilis nemzetségének minden zavarát, kezdve onnan, 

hogy az 1918. év őszén az általános emberib ől vagy nemzetib ől belehaj-
szolódtak a napi politikába, — mert ha fény, az írónak követnie kell, 
akár tűz az, akár mocsárba vezet ő  lidércfény — végig a bolsevizmus 
kultúrhazugságain (s vajon hiányozhat-e az író, mikor Bábel falait 
újra rakják?) egészen a kurzus irodalmáig, amely a maga alacsony po-
litikai szempontjai szerint karóba húzatott, jutalmazott, irodalmi külö-
nítményeket nevezett ki s általában kirendelte az irodalmat, hogy ked-
ves nótáit a fülébe húzza ..." 

Nyilvánvaló, hogy a Nero-regény nem annyira a „bolsevizmus kul-
túrpolitikájának", mint inkább a Horthy-rendszer embertelen világá-
nak kritikáját előlegezte megjelenésének idején is, miként azt a már 
idézett kritika további részei elmélyítenek: 

„ ... Hogy van az, hogy költ ők, az emberi kultúrának, egy az évszá-
zadok folyamán mindinkább elmélyülő  humanizmusnak a termékei, 
akik a háborút e kultúra és humanizmus elleni legszörny űbb merény-
letnek érezték ... hogy van az, hogy még ezek közül is egyik-másik 
megtévesztve és megfélemlítve — micsoda emberekt ől és micsoda jel-
szavaktól! — hanyathomlok menekül a demagógia zászlaja alá, oda 
adja rímeit a szörnyű  szavakhoz, igyekszik szépnek látni a csúfságokat, 
hogy aztán új meg új zavarok közepette tovább munkáljon s bezárkózni 
próbáljon művészete elefántcsonttornyába, anélkül, hogy ez sikerülne 
neki. Kosztolányi Dezs ő  is —így gondolom — valami ilyen nagy bels ő  
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zavarból, meghasonlásból menekült a múlthoz és keresett egy olyan 
írói témát, mely már lényegénél fogva kizárja, hogy az író, alkalmi 
költemények örök szerz ője, a mának hűséges fia, a mai Magyarország 
eseményeihez és embereihez bármily vonatkozásba kerüljön, s kizárja 
azt is, hogy olvasó, kritikus, cenzor, fens őbbség, ébredők, Szabó Dezs ő  
(ez climax) az írásműben próféciót lássanak, a ma kritikáját, a létez ő  
állapotokkal való komoly elégedetlenséget." 

A kritikus, Fenyő  Miksa, megállapításai azonban közelr ől sem 
egyértelműek. Kosztolányi regénye ugyanis kétségtelenül az író koráról 
szól, s nem „történelmi" regény e m űfaj XIX. századi felfogásában, 
s éppen ezért nem a Salambohoz kell hasonlítani, hanem Camus Pesti-
séhez vagy Déry Tibor Ambrus-regényéhez. Különösképpen, ha arra 
utalunk, hogy az író nem törekszik Nero korának életténybeli rekonst-
ruálására és reális szemléletére, hiszen éppen a valószer űsítésnek apró, 
realisztikus mozzanataitól akart megszabadulni, s el akart vetni minden 
olyan tényt, mit esetlegesnek lehet nevezni. Kosztolányinak ugyanis 
csak anyag skoordináta-rendszer kellett, hogy korszellemet szemléltet-
hessen, s hogy ezeket a kreáció öntörvény ű  munkájában érvényesít-
hesse. A római világot is csak nagy általánosságaiban, közhelyeiben 
ragadja meg, de nem érdeklik az archeológiai-történeti realitások. H ősei 
bizonyos sorsok képletét, szellemiségének ötvözetét képviselik —
történetesen nem frakkban vagy polgári szabású öltönyben, hanem tógá-
ban. Bölcseleti regény tehát, s mint ilyen áltörténelmi regény is, mely-
nek a tárgya történelmi s nem a szelleme és mondanivalója, semmi-
esetre sem az alkotó munka célja, mint a hagyományos történelmi 
regényben lenni szokott. Közelebb áll a regény tehát a példázathoz és 
az allegóriához, mint a XIX. századi regényhez. Ez világlik ki a regény 
XXVI. fejezetéb ől is, melynek Politikai lecke a címe. Seneca szavainak 
intenciói egyértelműen a filozófiai aktualitást idézik, nem pedig azt, 
ami „történelem". 

Tovább menve a személyesnek az előretörését is éppen ebben a 
fejezetben érhetjük tetten. Seneca a relativitás híve, kit űnően megta-
nulta a történelmi leckét, nincsenek illúziói, éppen ezért oly kegyetle-
nek és döbbenetesek a szavai is, melyekkel igazolni akarja Nero b űn-
tetteit, kinek hatalom van a kezében. Seneca hangja azonban fájdalmas, 
gondolatai lírát árasztanak — a „vannak" és a „jó lenné-nek" ellenté-
teit villantva fel. Mert e szubjektivitásban Kosztolányi—Seneca, az 
ember, szólalhat meg, s az emberr ől beszélhet, az „emberi relációkat" 
vázolhatja — abban a józsefattilai meggy őződésben, hogy „még nem 
nagy az ember", hiszen emberi mivoltát kell sz űntelenül megtagadnia, 
abban kell állandóan megbuknia. Kosztolányinak lényegében ugyanaz 
a problémája, amely Madách Ádámjáé is. „Mi a haladás?" — tehet ő  
fel a kérdés, hogy Kosztolányi felelete végletesen pesszimista legyen, 
hiszen Seneca (talán ez az igazi tragédiája!), igazolni tudja Nero gyilkos-
ságait. A szükséges rossz elvét hangoztatja, hogy felmérhesse az „em-
beri" lehetőségeinek a hatásait. „A költ ők ismerik az eget", az állam-
férfiak „ismerik a földet, minden sarával és mocskával" — tanítja Se-
neca. Más kérdés, hogy majd Nero Seneca ellen fordítja ezt a tanítást. 
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Politika és művészet kapcsolatai — de patológikus szinten — ez a 
Nero-regény alapvető  problémája, amit a Nero-téma kett ős síkon is adni 
tud: maga is költőnek hiszi magát és költ ők veszik körül kiszolgálva, 
de kiszolgáltatottan is élve. Ezeket a relációkat kínálja, s nem véletlen, 
hogy amennyire figyelmet szentel Nero „emberi" mivoltának patoló-
gikussá torzulása rajzára, ugyanolyan figyelemmel kíséri a m űvészet 
helyzetét, rögzíteni igyekszik a művész helyét az ilyen jelleg ű  korok-
ban. Nyilvánvaló, hogy Kosztolányi problematikusnak tartja azt, ami a 
maga korában annyira „neroinak" min ősül, ám nem látja módját, hogy 
a művész szembeszegüljön azzal a patológikus dühvel, amelyet nem 
lehetett nem érzékelni. Mindenképpen a m űvésznek kell pusztulnia: az 
is halálraítélt, aki semmibe nem akar avatkozni, de tehetségként léte-
zik, ám, mert bírja az istenek kegyét, mint Brittanicus is, eleve gyanús 
és vétkes. De pusztulnia kell annak is, ilyen Seneca, aki a rossznak 
kiszolgálója, s aki abban a tévhitben él, hogy irányíthatja és befolyásol-
hatja a rossznak a munkáját. S elpusztulnak a Petroniusok és Lucanu-
sok is, akik az ellenállást vállasztották. Kosztolányi, amikor regényét 
írta, a Britannicus szerepére vágyott, ám a Seneca szituációját élte meg 
az ellenforradalmi rendszer els ő  éveiben, s ennek keserű  tapasztalata 
csapódott ki a Nero-regény képletében. S itt az sem vigasztalhatta, hogy 
a Nerok is elpusztulnak: ő t a Britannicusok és Senecák sorsa foglal-
koztatta els ősorban. 

A művészet és a kor viszonyának kérdései a Nero-témának csak 
egyik aspektusát jelentik. Kosztolányit legalább olyan mértékben a m ű-
vészetnek és aművész-alkatnak a problémái is foglalkoztatták, követ-
kezésképpen Nero, a rossz költ ő , a véres dilettáns alakja is fontos és el 
nem hanyagolható a fenti szempontokból. Nero az a boldogtalan, akit 
nem száll meg az ihlet, hiába keresi áldásának az állapotát, s a 
vészi" az, ami Nero önkényének és hatalmának is ellenáll: az ember 
kiszolgálhatja Nerot, a művészet, az ihlet nem fogja. Nerot tehát az 
„írás nem gyógyítja", hanem beteggé teszi. Kosztolányi m űhelyének 
ajtaja tárul fel az olyan epizódokban, amelyek a nem m űvész Nero 
vergődését és keservét rajzolják, s alkotáslélektani szempontból is figye-
lemre méltó, amit az ihlet kapcsán Kosztolányi megmutat. 

Az alkotói láz és a kétkedések árapálya — s döbbenetesen egy 
dilettáns vergődésének, paraioniájának a rajzába ágyazva, ez is adva 
van a Nero-témában. S minthogy Nero annyira az ihletnek a null-pont-
ján áll, a szépség eszményének is magasabb az orma, melyet egy Seneca 
megostromolhat, de egy Nero sohasem. Írói hitvallás is tehát ez a re-
gény. „Csak tovább — mondja Seneca. — Mindig újat és újat, folyton-
folyton írj. Nem törődni a régivel, otthagyni, elejteni, mint a fa a száraz 
lombját ...". Ha Kosztolányit keressük a regényben, ha a rávalló fel-
hangokra ügyelünk, akkor a Senecának tulajdonított tanításoknál kell 
elsősorban megállapodnunk. Seneca a mesterség tudója, s ebb ől adódik 
a regény irónikus-szatirikus téma-kezelésének a benyomása: az írói 
fölény nemcsak a puszta ábrázolásban mutatkozik meg, hanem az író-
nak témához állásában, a h ősökhöz való vizsonyában is. Seneca regény- 
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beli viszonya Nerohoz kísértetiesen hasonlít Kosztolányinak korához 
való viszonyához, s nyilván a filológiai körültekintés az író e kori nyi-
latkozataiban a rokonjelentés ű  mondatokat is csokorba gyűjthetné. 

Mert ez a viszony a regény egyik lehetséges kulcsát is jelenti. „A 
fiatalság — tanítja Seneca — csak a felszínt látja, a héját és kérget, ami 
alatta van, a mélységet, még nem. Innen a magasból át se tekintheted. 
Le kellene szállnod kissé: Megnézni mindent. . ." Hiába hangzanak el 
azonban az ilyen „tanítások". Nero a m űvésznek erre az útjára nem tud 
rálépni, ezeket a kibeszélt m űvészi titkokat nem tudja gyakorlattá 
változtatni. Nero, jellemz ően, akkor válik patológikussá, amikor végleg 
meggyőződött, hogy nem művész. A rádöbbenés az őrület kezdete is 
egyúttal, az a pillanat, amikor minden ellenkez ő  előjelűvé kezd válni, 
hogy végül is a tehetségtelenség bosszújaként tiporja meg Rómát. 

A regénynek valójában Seneca a tragikus figurája. Kosztolányi 
azonban Neroban is meglátta a tragikust, hiszen ő  „majdnem olyan 
mint egy költő". Nero tragédiája ugyanis az, hogy nem volt költ ő, s ha 
Neroban az író Szabó Dezs őt rajzolta meg, akkor Senenca álarcában 
őt magát kell látnunk. 

A Nero-regény prófétikus jellegét tehát nem tagadhatjuk: az alko-
tás-problémákkal összefonódott a művész helyének a kérdésköre, a ki-
hívó ellen támadó szörnyűség és a kihívott tragédiája, de a m űvészeti 
érték problematikája is a művész-élet szemszögéb ől a mű  legfontosabb 
gondolati gócait jelzi mind „örök" jellegében, mind pedig id őszerű, a 
regény keletkezésének id őpontját jellemző  vonatkozásaiban. Az írta 
tehát a Nero-regényt, aki csak m űvész akart lenni egy korban, amely 
ezt nem tűrte el, s bár a létezés több lehetséges változatát is felkínálta, 
valójában egyik sem ígért igazi emberi-m űvészi távlatot. 

A művészet válságának a tünet-rendszere tehát a lét síkján teljes-
értékű  ebben a regényben, s erre épül fel annak a rajza, amit Heller 
Agnes az erkölcsi normák felbomlásának nevez. Ha a válság-tudat a 
regény gondolati hálózatát tartja, az erkölcsi normák felbomlásának az 
élménye a cselekmény-mechanizmusát befolyásolja általában is, apró 
epizódjaiban is, melyek közül az indokolatlan tett elvét hordozók külön 
is figyelmet érdemelnek, minthogy jellemz ően Nerohoz fűződnek. Mind-
ezek a tényez ők ugyanakkor azt is kétségtelenné teszik, hogy Koszto-
lányi a kort a művészet válságának tünet-rendszerében élte és írta 
meg, s ennek reflexében szemlélte politikai-etikai természetét. 

A művész regénye A Nero, a véres költ ő , egy korszak mélypontjá-
nak minden pesszimista végkicsengésével, de totalitás-igényével is. 
A Britannicus-Seneca kett ős és a művész-magatartásnak Neroban tes-
tet öltött árnyképe biztosítja ezt a teljességet. Egyben azonban a magyar 
irodalom aggodalmainak sajátos, m űvészi-etikai megfogalmazása ez a 
regény, mely az e korban oly id őszerűvé vált „Róma-analógia" talán 
legerősebb kifejezése is. De Kosztolányi gondolkodásának nem a végs ő  
pontján született alkotás. A téma és a probléma tovább is foglalkoz-
tatta, hogy a Paulina cím ű  novellájában a Nero-téma immár elkötelezett 
felfogásához is eljusson élete utolsó periódusában az „írástudók felel ős-
ségének" és helyének újraforgalmazása igényével. 
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3. A PACSIRTA 

Kosztolányi Dezs ő  is a kísérletez ő  regényírók közül való volt. Akár-
csak Babits, ő  is az egyes regényekben a m űfaj más-más jellegét keresi, 
s azt domborítja ki. Ebb ől a szempontból például a Nero-regény az író 
legszabályosabban költött műve. Életrajz-regényként indul, tehát az 
idő  kérdését klasszikus módon kezeli, a cselekményt folyamatosan, a 
XIX. századi regényre emlékeztet ő  módon bontja ki, mintha a jellem-
festés érdekelné els ősorban, hogy megmutassa, hogyan válik egy em-
beri jellem lehetősége a maga ellentétévé, s a nevelés ellenére a harmo-
nikus lelkiségű  ember helyett hogyan születik meg a szörnyeteg Nero. 
Viszont a regény sok olyan mozzanatot is tartalmaz, amely arra vall, 
hogy az írói gondolat már nem XIX. századi, minthogy olyan kiélezett 
formában, akkor még ezek a kérdések nem vet ődtek fel, éppen ezért a 
történelmi kulisszákra sem volt valójában szüksége epikus anyaga 
megteremtésében. A régiben, hagyományosban megjelen ő  újnak a re-
génye is a Nero, a véres költ ő  — a kettőzések, a megoszlások oly érzék-
letes formáit produkálva. 

Az 1924-ben megjelent Pacsirta maradéktalanul tükrözi ugyan 
Kosztolányi belső  igényét mind a regényírásra, mind pedig a kísérlete-
zésre, de az is nyilvánvaló, hogy fogantatásába a Nero-regényt ől egé-
szen ellentétes jellegű  ihlet-hatások játszottak közre, s nem véletlen, 
hogy ezzel a regényével tér vissza A rossz orvos emberi világához és 
vegetációjához. 

A Pacsirtával kapcsolatban els ősorban az „eltűnt idő" motívumát 
- 

kell emlegetnünk, de nem a „megszépít ő  messzeséget" is ugyanakkor. 
Kosztolányi a húszas évek kezdetén, a „bús férfi panaszai" írása idején 
intenzíven éli át a szül őföld élményét, annál is inkább, mert a szül ő-
földje ihletének sajátos és igen termékeny rezervátuma volt. A szegény 
kisgyermek panaszaiban még közvetlen impressziókkal dolgozott s lírai 
hangulat-foltokat láttatott. Itt már epikus kompozíció van szület őben. 
Ennek egyik koordinátája az elveszett gyermekkori világából való volt, 
a másik viszont az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának élményé-
ből keletkezett, különösképpen, hogy e bomlás révén vált szül őföldje 
félig jelképesen, félig valóságosan elvesztetté, vált egy másik világgá, 
hová a gondolat és az emlék révén juthat el a legkönnyebben. Itt tehát 
a határ-képzetnek nem mell őzhető  a funkciója; Csáth Géza emléke a 
halálos kaland motívumát őrzi, szülei sorsában viszont a bomlás konk-
rét és érzékletes tényeit szemlélheti. A regény legmélyén viszont Kosz-
tolányi világ-élménye dolgozik: a világ ebben a felfogásban pszichopa-
tológikuš jéllegű, tudathasadásos, következésképpen mindennek két 
arca van, csak az ezeket takaró fátylakat kell fellebbenteni. 

A húszas évek első  felében tehát a nosztalgiának .  és a kegyetlen lá-
tásnak a -regényeit írja, melyek közül a Pacsirta a legsajátosabbak 
egyike. Am a Nero-regényben megfigyelt ihlet-pozíció ellentétessége 
egyúttal- a rokonvonásokat is revelálja — ahogy Nero, a véres költ ő  
című  regényében a történelem, itt a történelemmé vált- Szabadka lesz 
epikus_ kбzeg_e. Valójában azonban egzisztenciális probléma foglalkoz- 
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tatta, egy attit űd, de nem a vidéki társadalom, mint olyan. A „vidék" 
Ugyanis egészen kiélezett és széls őszéges formákban kínálta az egzisz-
tenciának a látványát, mert Kosztolányit a kett ősségek izgatták, az el- ~ 
fojtások, az életre nehezed ő  lidércek problémája, a kiszolgáltatottság 
ténye és tudata teljes lélektani szerelékével, melyb ől a visszájára for- 
duló emberi sors képét lehet kibontani, a Nero-témával érintkez ő  mó 
don. 

Kosztolányi az „ember és szerep" problémájának epikus felfogását 
vitte a Pacsirtában egészen a megvalósulásig, minthogy a regény mély-
rétegében erre a problémára bukkanhatunk, s azt látjuk, hogy a re-
gént' cselekményének vonatkozásaiban az író valójában azzal foglalko-
zik, hogy bemutassa, hogyan tudatosodik hőseiben szerepjátszásuk és 
hogyan ébrednek annak tudatára, hogy életük nem valóságos élet. 
A regényben mintegy a szemünk el őtt hasad ketté, mi addig természe- ` 
tesnek, egységesnek látszott, s maradt egyfel ől a nem élet képzete, 
másfelől az igazi életnek a tudata, mely azonban a h ősöktől igen messze 
van, függetlenül attól, hogy Kosztolányi tudja: az „igazi élet" képzete 
is illúzió, mert végeredményben az derül ki, hogy mindenütt csak sze-
repek vannak — egy kicsit operettszer űen. Az egész kisváros, mint 
valami jól betanult és összeszokott együttes éli színpadra kívánkozó 
életét. Ami Kosztolányi lírájában s novellisztikájában is fel-felkísértett 
— gondoljunk „panaszainak" szerepjátszó gesztus-lírájára —, az a Pa-
csirtában objektivizálódott, egyetemesebb érvény űvé lett, s megnyitotta 
egy világ felé a regényírб  útját. 

Szerepjátszó mivoltuk _ tette a Vaj kay_-h "a..rmаst. is alka-lmassá»- агra,_ 
hogy a regény f őhősei legyenek. Mert a csúnya Pacsirta nemcsak b űn-I 
tetése a két öregnek, hanem a különös szerep vállalásának az alkalma 
is. Nem elegendő  ugyanis, hogy Pacsirta annyira csúnya, hogy még az 
író sem meri megnézni, hanem félhomályban hagyja, árnyékot vetve 
rá, és csupán a szül ők megkönnyebbülésén mérhetjük, valójában meny-
nyire csúnya. Nos, ez a csúnyaság az a regényírói lehet őség, amely- a 
szereplés mechanizmusát beindítja. A két szül ő  játszani kezd, hogy ki ne 
tessék lányuk csúnyaságának a ténye és lidérces volta. S , vállalja a 
csúnya lány is ezt az alakoskodást szüleivel és a világgal szemben is. De 
nem hazugságról van szó: mindhárman őszintén hazudnak, hiszen va-
lójában szerepelnek csupán, s nem a kényes erkölcs dolga, hanem a 
kisváros íratlan hagyományából, életrendjéb ől következik mindaz, ami 
a szemünk előtt a regényben lejátszódik majd. 

Evokáció a regény mikro-világában, s a groteszk óvatosan zeng ő  
hangja az írói magatartás és viszony síkjain — egyszerre mutatja közel 
az írót regénye világához, s távol, disztanciában, ahogy a funkciót ka-
pott kisváros és életrendje a regényben megmutatkozik Miklósnak, az 
írónak, a vallomásában is: 

„ ... Eddig azt hitte, hogy semmi köze sincs azokhoz, kik körötte 
élnek, Környeyhez, a részeges Szunyoghoz, Szolyvayhoz, a rossz ripacs- 
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hoz, Dobához, ki folyton hallgat, meg szegény Pacsirtához. Igaz, els ő  
látásra érdektelenek mind, torzak és görbék, lelkük befelé kunkoro-
dik. Nincs tragédiájuk, mert itt el sem kezd ődhetnek a tragédiák. De 
milyen mélyek, mennyire atyafiai mind. Milyen hasonlatosak hozzá ..." 

De Miklós nem az író alteregója: a regénybeli író Pacsirta történe-
tében nem látja meg a tragédiát, Kosztolányi  azonban a szerep tragiku-
mától nem tud -megszabadulni, s mi több, a szerepjátszásra kényszerült 
hősöket metamorfózisuk csúcsán, tragikai magasban ragadja meg. 

A regény a szül ők metamorfózisának a rajzával kezd ődik. Pacsirta 
elutazik, s ők visszazökkenhetnek régi életükbe, melyr ől a regény köz-
ponti fejezeteiben kiderül, hogy ugyancsak szerepjátszás, következés-
képpen a Pacsirta egyik f ő  jellemvonása, hogy az író a--szerepjátszás 
kérdését szerep-voltásként ábrázolta. Kosztolányi mesterien oldozza az -
öregekről a Pacsirta-szerep Téklyóit, s a kaszinói kártyacsatában a két 
öreg már levetkezte a Pacsirtának még az emlékét is. Ami a még nevet 
nem kapott jóérzés volt kezdetben, végül a kimondás kényszerévé vált, 
s az öreg Vajkay a „részegségnek az önkontrolljától szabaduló igazmon-
dással meri csak kimondani", hogy életük nem más, mint szerep-játszás, 
hogy Pacsirta valóban csúnya, hogy ők éppen ezért nem szeretik, s jobb 
lenne ha meghalna. 

Szeretet, melynek gyűlölet a neve — hangzik fel Kosztolányi egyik 
lehetséges meghatározása arról, amit a _szerepek mögött meglátott. Az 
élet tragikus jellegéről viszont csak az írónak vannak ismeretei, a h ősök 
az igazi felismeréshez nem jutnak el (az öreg Vajkay részeg álomként 
van közel az igazsághoz!), s valójában nem tudják meg, hogy egész létük 
és kisvárosi világuk valójában abszurd. Ehhez a felismeréshez viszont 
nem elegendő  az ő  ösztönökre alapuló jelz ő-rendszerük, következés-
képpen a Pacsirta kínálta abszurd holtpont-helyzetre sem tudnak fel-
kapaszkodni. De a Pacsirtában még Kosztolányit is els ősorban ezek az 
ösztönök foglalkoztatják, ezekb ől pillant a létezésbe, s itt állva bizony-
gatja, hogy hősei élete valójában a nem léttel egyenl ő . Nem véletlen, 
hogy ebben a regényben a nem lét a nem tudással_és_ a-  nem tudni aka-
rásѕal azonosul. Am Kosztolányi nem szentimentális -_hanem kegyetlen, 
aki a nem tudni akarás öncsalását is mri g meri - mutatni, hogy így új 
csapást vágjon a magyar regénynek. H őseinek lehetnek, neki már nin-
csenek illúziói. 

Ha ehhez a felismeréshez hozzátesszük még, hogy Kosztolányi sze-
rint a normális emberi kapcsolatok kiépítése lehetetlen, s hogy az em-
bereket valójában hazugságok kötik egymáshoz, akkor Kosztolányi 
gondolatiságának főbb tételeit is érintettük. Az emberi elidegenültség 
körüli írói vizsgálatok újabb állomása tehát a Pacsirta, mely egyértel-
műen jelzi, hogy Kosztolányi a polgáriasult lét ellentmondásai etiká-
jának és egzisztenciájának epikusa és filozófusa, és az az író, aki a leg-
többet tudta err ől a világról. 



Kosztolányi Dezs б  regényei 83 

4. Az ARANYSÁRKÁNY 

Kosztolányi Dezső , a regényíró, eredend ően újat látott meg a ma-
gyar világban, s egy nagyvonalú epikus pálya lehet ősége mutatta ma-
gát, és a századvégi nagy prózai fellobbanás után éppen Kosztolányi 
regényei bizonyítják, hogy a kisvárosi téma sokkal nagyobb teherbírású, 
mint ahogy hihető  volt. Nem véletlen tehát, hogy a Pacsirta után még 
merészebben tör valódi világa felé az író, és az Aranysárkányban már 
nemcsak lírai világképe teljesedik ki, hanem a magyar prózának bölcse-
leti telítődése is lejátszódik. Kosztolányi polgári voltának egyik alap-
vető  feladatát hajtja így végre, s következetesen teljesíti, mit a polgári 
attitűdön alapuló íróság sugallt. Ennek sejtelmével volt terhes a Nyu-
gat-nemzedék irodalma általában is, ám kevés a konkrét, teljességében 
is felmérhető  eredménye. Tegyük ehhez azonban azt, hogy Kosztolányit 
is szüntelen nekifutásában kell látnunk, nem pedig „el őrehaladá-
sában" is. 

Az Aranysárkány kritikái, majd irodalomtörténeti interpretációi 
nyilvánvalóan nem lehetnek egyértelm űek és nem közölhetnek meg-
nyugtató megállapításokat sem: mindmáig nem kapta meg helyét a 
magyar regény történetében, minthogy majdnem minden értelmezés a 
kisváros rajzának méltánylásából indul ki, S őtér István talányosnak 
tartja, Bóka László viszont a leghalványabb Kosztolányi-regénynek. 
Kiss Ferenc szerint Kosztolányi legkiábrándultabb m űve, „minden jó-
szándékú emberi erőfeszítés hiábavalóságának" a példázata. Jellemz ő  
ugyanakkor, hogy a regény f ővonalát egy „alacsony inzultus" lelki kö-
vetkezményeiben jelölik ki (Kiss Ferenc). „Novák tanár úr, akit egyik 
tanítványa megver, nem bírja elviselni szégyenét: munkássága, élete 
nagy kudarcait —öngyilkos lesz ..." — összegez a kritika, s nem ide-
genkedik az érzelmességtől sem:  „0  maga felmagasztasul, mert öngyil- 
kosságában a szenved ő  igaz ember diadalmaskodik a megaláztatással 
való kiegyezés felett ..." Nem véletlen az sem, hogy sem Heller Agnes, 
ki az erkölcsi normák felbomlásának a folyamatát vizsgálja, sem Román 
István, ki egzisztencializmusáról értekezik, az Aranysárkánynak nem 
szentel figyelmet. 

Felmerül tehát a kérdés, hogy Novák „felmagasztasult öngyilkos-
ságának" és a regény kisváros-rajzának értelmezésében megelégedhe-
tünk-e a kritika ilyen megállapítássaival, s azzal, hogy Kosztolányi 
regényírói céljai ezeken a pontokon meg is állapodtak. Valójában Kosz-
tolányit ekkoriban már „az emberi élet, mint olyan" foglalkoztatta, iz-
gatták gondolatok, amelyeket regényvilágok látványaként fogalmazott 
meg egzisztencialista szituációkat teremtve, s éppen az ilyenek szerve-
zéséhez kellett, mint a Pacsirta esetében is, az életanyag, a médium, 
amelyben az ilyen szituációk megmutatkozhatnak. A szubjektív elhatá-
roló erőknek kell tehát betudnunk, hogy Kosztolányi kisvárosi és ta-
nár-regényt, illetve „nevel ői regényt" (Bóka László) írt. Am az is bizo-
nyos, hogy nem ezek voltak közvetlen írói céljai. Mert Kosztolányit 
egy „csődállapot" érdekelte, a lélek egy holt-pontjának a megmutatási 
kísérlete foglalkoztatta. Az Aranysárkány ugyanis az emberi élet cs őd- 
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jének, „bukásának" a regénye, éppen ezért a súlypontokat sem a m ű  
első  felében kell keresnünk, hanem a 16. fejezett ől kezdődően, mint-
hogy az első  tizenöt fejezet valójában a regénynek csak az expozíciója: 
azt mondja el, hogyan keletkezik Novák cs őd-helyzete. A mai regények 
éppen az ilyen fejezeteket szokták elhagyni, s legtöbbje valójában ott 
kezdődik, ahol az Aranysárkány 16. fejezete kezdi a „történetet". Kosz-
tolányit a sakk-matt-helyzet érdekli tehát, ám hogy ehhez eljuthasson, 
az első  lépéstől kezdve az egész élet-játszmát végigjárja. 

Hogy ez az Aranysárkány esetében mennyire problematikus meg-
oldás, a regény két része közötti éles ellentét is bizonyítja, még akkor 
is, ha a rembrandti technikát látjuk érvényesülni a m űben. A regény 
első  fele tele van fénnyel, a második viszont az árnyaké, az egyik a kül-
világ impresszionista színekben tobzódó képét adja, a másik rész a lé-
lek sötétebb meredélyeit festi. Éppen ezért nehezen lehet megszabadulni 
attól a benyomástól, hogy Kosztolányi tulajdonképpen munka közben 
fedezte fel a témájában rejl ő  lehetőségeket. Az első  fejezetek például, 
amelyek a majálist festik, még a Pacsirta világának der űsebb ellenda-
rabját idézik. Az emlékez ő  Kosztolányi műve ez, a lírikus vall, az emlé-
keiből építkező  prózaíró, akinek a Tanár úr kérem-et író Karinthy 
Frigyes volt barátja. De ezek a motívumok egyúttal mások is már, s nem 
véletlenül gondolhatunk az olyan regény-típusra, amelyet a Légy jó 
mindhalálig képvisel. Az első  15 fejezet még diák-regény, a világ felett 
ott emelkedik a magasba a boldogságot jelképez ő  aranysárkány is a 
kedvnek és az örömnek felhajtó erejével. A tavasz nagy impresszionista 
képeivel indult seregszámla, s az író alig adja jelét, hogy figyelme 
majd valójában Novák tanár úron állapodik meg. Egyel őre még minden 
fellépő  személy főhős-esélyes, Hilda és Tibor szerelmének rajzában 
pedig egy hamvas történet is formálódóban van. Még nincs súlypontja 
itt a műnek, még nagyon is cselekményes a történet, mintsem hogy 
jellegzetes Kosztolányi-regényt látnánk. Körkép tehát az Aranysárkány 
első  része: a kisvárosnak és a diák-életnek a rajzát hozza, azzal a bels ő  
logikával, amellyel a magyar irodalomban csak Karinthy Frigyes tu-
dott gondolkodni. Tudálékos naivitás bája ragyogja be a regény lapjain 
a diák- és tanárarcéleket és hosszabban id őzik el Novák Hilda alakján, 
ki a regény szavai szerint is „egészen sajátos, egyéni jelenség", ideglény, 
aki nem illik abba a keretbe, ahol él. A majálistól az érettségi vacso-
ráig tartó eseményláncolat expoziciójában ugyanakkor már ott lapul-
nak azok a dinamit-patronok, amelyek majd a regény második felében 
robbannak fel. 

Az Aranysárkány tragikus h őse Novák tanár úr. Látjuk iskolába 
menet, majd fetisizált képével találkozunk, hogy két „id őzítő" epizód 
előlegezze a léleknek majd bekövetkez ő  „robbanását". Az egyik lá-
nyával, Hildával, kapcsolatos, a másik Liszner Kálmánnal, s mintegy 
viharfelhőként idézik a közelgő  vészt a feje fölé. Ami majd Novákkal 
történik, az mintegy a kihívott sors reakciójaként esik meg vele. Lánya 
elszökik, Liszner Kálmán pedig egyik társával megveri az érettségi 
bankettről hazafelé tartó embert. Ekkor már a kanóc szikrázva ég, s 
szinte nem kell történnie ezek után már semminek — a regény els ő  
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tizenöt fejezete mozgalmasságának ellentpontjaként. Novák kett ős 
szégyene a bukás szakadékába kell hogy taszítsa, a lélek már beleka-
pott a pusztító gondolatba és minden el őzménynek logikus következ-
ményeként őrlődik majd meg. 

E pillanatban Novák fogva van, kelepcébe esett, a zárt falak világa 
fojtogatja. Amikor a gyanú szikrája fellobban, valójában már egy ma-
gárahagyott lélek avarába kaphat. Még áltatja magát, a világ felé 
fordul a figyelme. Valójában azonban már nem is lát mást csak magát 
és szégyenét, mert védtelen volt és készületlen, hogy a felé sújtó csa-
pásokat ki tudná védeni. Ekkor támad benne az undor érzete, amely-
nek, akárcsak később Sartre regényében, nemcsak fiziológiai, hanem 
filozófiai vonatkozásai is vannak. 

Kosztolányi írói remeklései sorakoznak ezekben a fejezetekben —
utaljunk csak az óra-megállító epizódra, hogy jelezhessük az írói bra-
vúrt. Valóság és képzelet űzi tréfáit a természettan tudósával, szelle-
mek fricskázzák, kiket lánya hívogatott asztaltáncoltatás közben, s az a 
világ üzen, amely túl van az észokokon és csak lázas képként állhat 
elénk. Am a hős itt már a szakadék szélén áll, és amikor rádöbben 
arra, hogy „nem lehet semmit sem elintézni", a mélybe veti magát. Itt 
már minden az első  rész fényes, majálisos epizódjaival felesel. A részle-
tekbđl a valóság döbbenete üzen a közlés közömbös, könyörtelen tény-
és tárgyszerű  mechanizmusa révén. Viszont az öngyilkosság után követ-
kező  befejező  rész ismét az els ő  fejezetek egyensúlyi helyzetét teremti 
meg: tovább szöv ődnek azok az életfonalak, amelyeket az író a kezd ő  
akkordokban ragadott kezébe, a m ű  derekán pedig összegubancolt 
Novák körül, hogy megfojtsák: el őhívtak ugyanis egy élethelyzetet, 
amely olyan intenzitásúvá vált, mint volt a nyár a tanár öngyilkossá-
gának a pillanatában. 

Az Aranysárkány „filozófiai" kulcsára az egzisztencialista regény-
irodalom révén bukkanhatunk, a legközvetlenebbül Camus: Bukás cím ű  
regényére hivatkozva. Nem formális hasonlóság van a két m ű  között: az 
élethelyzet felfogásának hasonlósága rokonítja Kosztolányit egziszten-
cialista utódjával. A Bukásból az derül ki, hogy „az igazság elviselhe-
hetetlen", ezt hirdeti az Aranysárkány is. Novák tanár úr akkor lesz 
Ugyanis öngyilkos, amikor az életében tényként megjelen ő  csapások 
igazságának a súlyát tovább nem tudja cipelni. Am Novák tanár úr 
számára nincs kiút, s nem várja a kisváros után Amszterdam „ronda-
bugyra". đ  csak öngyilkos lehet. 

A holtpont-helyzet tehát, a Pacsirta ugyancsak abszurd szituáció-
jához viszonyítva, teljessé lett az Aranysárkányban. A világ megmere-
vedik, a megoldások körét egészen sz űkre vonja, a lehetőségek elé pe-
dig elháríthatatlan akadályokat gördít. Viszont a kelepcék sorra meg-
nyílnak, melyek Kosztolányi látásának sajátosságaként a megalázottság 
építőelemeiből készültek. Ezt példázza majd az Édes Anna is, de csak 
Esti Kornél kettőssége révén válik lehetségessé az az „Amszterdamba 
utazás", amelyre Camus h őse vállalkozhat majdan. 
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5. ЕDES ANNA 

A maga kora felé való gyorsütem ű  haladtában Kosztolányinak az 
Édes Anna című  alkotása hozta a fordulatot: a Nero történelmisége 
után a századvég időszakát rajzoló két regénye készült el, az Édes An-
nában viszont már utolérte az éveket: az írás idejével szinte egyid ős 
cselekményt mondott el, következésképpen a szül ővárosa emlékképe 
helyett a konkrét Budapestet is rajzolnia kellett, s mi több, a regény 
zárófejezetében már önmagát is fellépteti az író személyében, az Esti 
Kornél alteregoja üzeneteként. 

A regények tanulsága szerint ez a „fejl ődés" közelről sem volt 
véletlen: a húszas évek élményei ugyanis az egyéni sérelem probléma-
körét nemcsak kitöltötték világhoz való viszonyában, hanem szatirikus 
indulatait is ébresztgették. Egy hitványnak min őšült korról volt kény-
telen nyilatkozni, amelyben mindaz, ami a háború el őtt még elviselhet ő  
volt és normális méretűnek tetszett, a rossz pedig nem égrekiáltóan 
tornyosult előtte, a háború utáni restaurációban a végletekig lealacsonyo-
dott, fényei már nem voltak, csak szennyét dobta az emberi viszo-
nyok amúgy is zavaros vizébe. S nem lehet e szenny el ől elmenekülni. 
Hiába az üvegverenda, a kerítés, hiába a Hattyú, a kuvasz, „amelyik a 
ház békéjére ügyel", nincs menekvés, az idillikusabb életnek nem lehet 
még egy parányi, magánélet védte kis szigete sem. Er ős és kesernyés a 
kép, ami a regény utolsó fejezetében elénk tárul: őszinteség és elutasítás 
jellemzi egyszerre, s mi több, a feketekávéját ivó kócos férfi, aki mun-
karuhában lép a verandájára, az agyában egy „édesannai" tetten töri 
a fejét — a regényt írja, mely felér egy gyilkossággal. Az Édes Anna 
kapcsán tehát joggal mondhatja, hogy „nem értik egészen" a pályájá-
ban mutatkozó ellentmondásokat. Amikor ezt a regényét írja, már nem-
csak „egy" gondolata van, hanem legalább „kett ő", s e másik az, ame-
lyet benne József Attila is megszeret majd. Ami itt érthetetlen, annak 
az értelmét kellene keresni, a tett rugóit, az övét is, ott a felfedhetet-
len és láthatatlan indokok hálójában, ahová sem a társaság, sem a 
bíróság tekintete nem hatolhat be. Erre figyelmeztet a regénybeli finom 
megfigyelés is a bírósági elnökkel kapcsolatban: 

„Az elnök sejtette, hogy itt lehet valami, egy titok, melyet közülük 
senki sem tud, talán maga a vádlott sem. De tovább haladt. Tudta, 
hogy egy tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, ha-
nem minden tett mögött ott van egész ember, a teljes életével, melyet 
az igazságszolgáltatás nem fejthet föl. đ , aki már hozzászokott ahhoz, 
hogy az emberek nem ismerhetik meg egymást, teljesítette köteles- 
ségét..." 

Az Édes Anna, a fentebb jelzettek megvilágításában, a tettnek és 
indokai problémájának a regénye, az emberi lélekr ől szól, de a társa-
dalomról, sőt az emberiségről is. A világ egyszerre csak elviselhetet-
lennek érzi az életet és cselekedni kezd, anélkül azonban, hogy külö-
nösebb „látható" és szemlélhet ő  indokai lennének. Valójában Koszto-
lányi az ilyen, látszólag érthetetlen és ok nélküli indulatokra mutat, 
mintegy a történelem rugóit kutatja, ami által az 1919-es forradalom az 
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Édes Anna tettének társadalmilag kiszélesített képe is, anélkül azon-
ban, hogy különösebb okunk lenne a közvetlen kapcsolatokat feltéte-
lezni, mondván, hogy előbb volt a forradalom, azután Édes Anna 
gyilkossága, amelyben a cseléd emberi önérzete lázadt fel a cselédsors 
kiszolgáltatottsága és megaláztatásai ellen. Az id őbeli, cselekménybeli 
disztanciák ellenére is egymással párhuzamos síkokat kell a regény 
érzelmi-gondolati vonatkozásaiban feltételeznünk: az íróét, amely a 
mű  utolsó fejezetéb ől visszavetődik az egészre, másfel ől a társadalomét, 
amely a nyitóképb ől reflektálódik a regényre, nem különöben Édes 
Annáét, amelyben az el őbb említett kett ő  keresztezi egymást, egyúttal 
pedig közre is fogja. Így ragadja meg egyetlen helyzetben a személyes-
nek és az általánosnak a problémáját, s éppen ezért az Еdes Anna 
kérdései nem lélektani rejtélyek, amelyek el őtt a restaurált ellenforra-
dalom naiv butasága állt érthetetlenül, minthogy mást nem tehetett, 
mint aprócska politikai „konyhává" szándékozta változtatni a társadalmi 
drámák nagy színpadát. Az igazságot talán Anna apja sejtette meg, 
odasorolva lánya tettét „az élet nagy tényei közé", s tudta Moviszter 
doktor, amikor, egészen általános és érzelmi kategóriákban ugyan, a 
bírósági elnök kérdésére, hogy „Verték? Éheztették? Agyondolgoztat-
ták? Nem fizették meg a bérét? stb....", ezt mondja: „Ridegen bántak 
vele... Ez volt mindig az érzésem. Szeretet nélkül bántak vele. Szív-
telenül..." S tovább: „Az az érzésem, hogy nem bántak vele emberien. 
Nem úgy bántak vele mint egy emberrel, hanem mint egy géppel. 
Gépet csináltak bel őle ... Embertelenül bántak vele. Cudarul bántak 
vele ..." Az elidegenült élet látványának konkrétumai itt indulnak el 
bölcseleti általánosításuk lehet őségei felé. 

Ha a regény képlete az ellentéteket fogja össze úr és cseléd, ural-
kodó osztály és elnyomottak vonatkozásában, akkor Moviszter, a sehova 
sem tartozó doktor, a katalizátor szerepét játssza, s ő  az, aki a regény-
ben „emberi" kategóriákban, antropológiai szemlélettel tud gondolkodni 
1 des Anna tette felett is.  „0  voltaképpen nem is tartozott közéjük —
olvassuk a regényben. — Nem tartozott se hozzájuk, se másokhoz, mert 
nem volt se burzsoá, se kommunista, egy párt tagja sem, de tagja annak 
az emberi közösségnek, mely magába foglalja az egész világot, minden 
lelket, aki él és élt valaha, eleveneket és holtakat..." đ  az, akinek 
„igazi rokonai az őskeresztények hősi papjai, akik föllázadtak a po-
gányság ellen, és a temet őkben, a koporsók mell ől kiáltottak az égbe, 
pörölve a legnagyobb úrral  is...  irgalmat követeltek a gyarló emberek-
nek ..." S ő  az, aki mindennap elmondja magában azt a halotti imát, 
amelyet a regény els ő  oldalán közöl az író. 

Az Édes Anna, láttuk, Kosztolányi egyik legszemélyesebb, egyben 
azonban legáltalánosabb érdek ű  könyve. De állapítsuk meg azt is, hogy 
sokak szerint az író legjobb regénye ez a m ű, ám a leginkább félrema-
gyarázott is. Megfeledkezni látszanak ugyanis értelmez ői, hogy valójá-
ban a Nero-téma csendül fel újra, de már abban a felfogásban, amely-
ben a Paulina készült. Az Édes Annában így szól Moviszter ajkán a 
belső  hang: 
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„Moviszter gondolkozott, mint aki valami hosszú beszédre készül. 
Biztatta magát. Mit késlekedsz? Teljesítsd kötelességed. Csak egy em-
ber vagy. De hát mi több, mint egy ember? Se két ember, se ezer em-
ber nem több nála. Lépj hát előre egy lépést — így — és most még 
egy lépést. Rajtad a sor. Föi a fejet, Moviszter, surcum corda, föl a 
szívet, csak föl a szívet ..." 

S ez a belső  hang József Attila szavával cseng össze, annál is 
inkább, mert a regény már az ember és a tett problematikáját is vizs-
gálja — egyszerre három síkon is: Édes Anna, gazdái és Moviszter reve-
lálja a tett kérdését, az élethez való viszony három lehetséges képlete-
ként. 

Nem véletlen tehát, hogy Bóka László így kiálthatott fel az Édes 
Annáról írott tanulmányában: „Így még olvasót nem vezettek kézen-
fogva a pokolba! ..." Mert a valószín űsítés mesterműve ez a Kosztolá-
nyi-regény, kínosan pontos, precizitást mutató, ellen őrizhető  „igaz" 
történet mind a magánélet, mint a történelem síkján. Am nemcsak a 
szerkesztés mesteri voltát lehet dicsérni, mint tette Bóka László a tanul-
mányában, mondván: 

„Ezt a másfél évnyi id őt (ti. 1919 júliusától 1920 novemberéig) sa-
játos ökonómiával tagolja Kosztolányi szerkeszt ő  művészete. Édes 
Anna, a regény központi hőse, 1919. augusztus 14-én jelenik meg a 
regényben, két héttel a regény kezd őnapja után s 1920. május 18-áról 
19-ére virradó éjszakán öli meg Anna a gazdáit, perének f őtárgyalására 
1920 novemberében kerül sor..." 

A regény-rajz élessége és bölcseleti vonatkozásai is figyelmet kel-
tőek, Kosztolányi társadalomismeretének mélységével és gazdagságá-
val egyetemben. Az Édes Anna történetét közrefogó két dátum ugyanis 
kritikus és tragikus id őszakot rögzít. A Tanácsköztársaság bukásának 
napja, Budapest román megszállása, az ellenforradalmi csapatok bevo-
nulása, a lassú konszolidáció, mely restauráció volt, adják ennek a 
korszaknak az ízeit. Helyreáll a „régi", a forradalmak meghibbantotta 
életrend, szokásjog ismét érvényes és m űködni kezd, következésképpen 
megszilárdulnak azok a társadalmi kategóriák is, amelyek áthághatat-
lanoknak látszanak, és ismét szentek és sérthetetlenek lesznek. Am 
mindennek a mélységét nem az úr és cseléd viszonyának a rajzában 
kell mérnünk elsősorban, hanem az író „úri világról" adott képében. 
Kosztolányi ugyanis zárt rendszerekkel dolgozik, s ezek taszítják egy-
mást a társadalmi viselkedés felszíne alatt. Mert az író els ősorban a 
restaurált magyar úri világot leplezi le a Vizyék képviselete család 
sejtjének tükrében. A legpontosabban megrajzolt emberpár áll itt el őt-
tünk talán az egész magyar irodalomban. Vizy Kornél, a magas rangú 
minisztériumi tisztvisel ő , háztulajdonos például kissé korlátolt, azon-
ban a maga világában és a maga módján „emberséges" is, többlete 
van társaival szemben: szociális érzék ű , de a korrupciót is szemérme-
sen űzi. Vizyné viszont a jellegzetes, társadalmi-erkölcsi vonatkozá-
sokban a pszichopatologikus egyéniség, nem pedig Édes Anna, követke-
zésképpen az erkölcsi normák bomlottságának a tényei is rajta figyel-
hetők meg elsősorban. 
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Az Еdes Anna kitűnő  interpretálóinak álláspontjától a magunké 
éppen e kérdés megítélésében tér el: Édes Anna tettével kapcsolatban 
nem emlegethetjük az indokolatlanságot, minthogy meggy őződésünk, 
hogy a regény éppen a tettet indokolja mindenekfelett. Kosztolányi 
gondos motivációjára hivatkozhatunk els ősorban, függetlenül attól, 
hogy a regény hősei egyenként ezt nem tudják, s a bíróság, a magyar 
úri rend tagjai nem értik a történeteket. Az ő  pozícióikból nézve Anna 
tettének kérdését, nyilvánvaló, hogy ez a tett nem látszik indokoltnak. 
Am, ha Anna világának néz őpontjából szemlélődünk, az összefüggések 
megvilágosodnak, az okok és okozatok rendszere teljes és érthet ő  lesz. 

A motiválást Kosztolányi Anna fiziológiai reakcióinak felszínével 
kezdi: amikor Anna fellép, már rögzíti az író. De ez a jelenség még 
nem Anna sajátja. A cseléd undorodik Vizynét ől, ki a „cselédkérdés 
gyógyíthatatlan betege", minthogy már a cselédközvetít őbeli jelenet is 
ezt készítette el ő . A következő  burka Annának a kiszolgáltatottsága. 
Elementáris az a kiszolgáltatottság, amellyel Anna a színre lép, csap-
dába esve, mely már régen készült a számára, a regény els ő  mondatai-
ban szinte. Fogva tartotta a sorsa is: Pestre kellett mennie, mert mos-
tohaanyja ellen lázadt, s le kellett mondania arról a közösségr ől, ame-
lyet faluja és talán apja jelentett számára. Ezt a kiszolgáltatott állapo-
tot fokozza az ugyancsak csapdában él ő  Ficsor, aki kiragadja előbbi 
helyéről, hol legalább a család kisfiát szerethette. Vizyéknál csak egy 
gőgös, hideg, zsarnok asszony van már. 

Ezekben a mozzanatokban van Anna csalédi tökéletességének titka 
is: kiszolgáltatottságának a végtelenje ez a tökéletesség, amely abból 
épült fel, hogy lemondott önérzetér ől is. Ezért kellett neki a munka, 
ezért lehetett példás cseléd, már-már fogalom a háziasszonyok szemé-
ben. Ezt a „tökéletességet" Jancsi úr megjelenése zavarja meg, aki a 
nemi aktusban éppen azt a határt lépi át, amelyet Vizyné oly gondosan 
épített ki Annához való viszonyában, hiszen Anna itt nem fiziológiai, 
hanem érzelmi síkon reagál, s az ébred fel benne, mit addig sikerült 
elfojtania. S nem véletlen, hogy éppen itt, a regény 15. fejezetében for-
dul fonákjára a történet: Anna tökéletessége pattogni kezd, a lélek 
rugói már fel vannak húzva, s csak az utolsó féknek kell felengednie, 
hogy a zuhanás felgyorsuljon. A kéménysepr ő  megjelenésével ez is be-
következik: a kéménysepr ő  Vizyné ellenalakja, s ő  a férjhezmenés illú-
ziójának is táplálója. Amikor ez az illúzió is szertefoszlik, Anna való-
jában mindenét elveszíti, a gyilkosság pedig kész ténnyé lesz. 

A totális, rideg elidegenültség holtpontja itt már Édes Anna törté-
nete — a megoldás minden reménye nélkül. S reménytelenség felett 
hangzik el az embert temet ő  halotti ima szövege, mint ahogy Kun Béla 
„röpülésével" (amely egy torz mende-monda alakjában csapódik az úri 
világba) valójában a remény lehet ősége tűnt el, a feloldás lehet ősége 
szállt el, s végeredményben ebbe pusztult bele Édes Anna. Közvetve 
tehát mindennek az az eseménysor az „oka", amely a regény cselekmé-
nyét megelőzte. Am a regény igazi jelentősége abban van, hogy Koszto-
lányi itt az elidegenült világ mechanizmusa esztétikai-bölcseleti teljes-
ségében ragadta meg, az emberi sors kérdését pedig olyan kategóriákba 
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szorította, amelyek jellegzetesen modern irodalmi, filozófiai kategó-
riák. S itt az Aranysárkány bravúrját ismételte meg, s annak felismeré-
seit vitte tovább, a reakció irányát megváltoztatva. Novák tanár úr 
öngyilkossága és Édes Anna gyilkossága mélyén ugyanazokat az okokat 
fedezhetjük fel, annak bizonyságaként, hogy Kosztolányi az emberi 
létélmény legjelentősebb magyar prózai kifejez őinek egyike volt. 

6. ESTI KORNЕL 

A harmincas évek elején Kosztolányi Dezs őt ismét egy nagyobb 
regény terve foglalkoztatta. Ekkor kezdte formálgatni a Mostoha prob-
lematikáját, ám a regény klasszikus menetével, egyenes és egyenletes 
cselekmény-vezetésével kiteljesíteni, regénnyé fejleszteni nem tudta. 
S nemcsak betegsége miatt (mint Dér Zoltán sugallja), hanem az élet-
anyag ellenállásának következtében is: életfelfogása, világlátása és 
világélménye már nem találta helyét a regény régi keretei között. A 
Mostoha is jelezte ugyanis, hogy Kosztolányit nem annyira a magyar 
polgári világ élete, mint inkább a lelkülete érdekelte, s éppen ennek a 
területein tett az Aranysárkánnyal kezd ődően mind nagyobb felfede-
zéseket. Az esemény, a „regényeknek ez a szükséges rossza" ha nem is 
gátolta ilyen irányú törekvéseiben, nem is támogatta, bár lehet ővé vált 
számára, hogy ál-harmonikus, polgárian szabott és rendezett regénye-
ket írjon éppen az esemény-felfogás látszólagos hagyományos keretei 
között. Ám a művek struktúrája, a bels ő  arányok eltolódása jelzi, hogy 
Kosztolányi szemlél ődésének a mélyén jelentős változások következtek 
be, hogy az író a cselekményes történet regénybeli szerepével birkózik, 
ki szeretné ezt iktatni epikájából, hogy a lélekben lejátszódó folyamato-
kat festhesse, amelyekben a küls ő  események csak reflektálódnak, de 
maguk nem kapnak akkora helyet, hogy a lélek tájait is eltakarhas-
sák. Kosztolányi regényeivel kapcsolatban tehát inkább a lélek érzésé-
nek a problémájáról, mint eseményességének a jellegzetességr ől kell 
beszélni. Erre az arányok elmozdulása is figyelmeztet. Hivatkozhatunk 
a regények hosszú expozícióira, amelyekbe az érlel ődés apró mozzanatait 
halmozza fel, míg a központi regény-kör megállapodottságot, egyen-
letességet mutat, s ebbe tör be az egyetlen esemény szinte robbanás-
szerűen — a lélek kataklizmájának revelációjaként. Ezt követi azután 
a zárórész, amelyben az író mintegy engedi, hogy a lélek robbanása tá-
masztotta hullámok partra fussanak. AKosztolányi-regényeket jellemz ő  
„utó-történet" (Aranysárkány, Édes Anna) közvetlen szerepe is ebben 
jelölhető  ki, asszimetrikus kompozícióinak meghatározó tényez őjeként. 

A Mostohában is a lélektaniság foglalkoztatta, és sajátos néz őpon-
tot is sikerült találnia, amely végeredményben témája regénnyé formá-
lódását meggátolta. Itt is szervezett életet kellett ugyanis a megraga-
dott lelki probléma köré kerítenie, ezt sajátos viszonylatokká bontania 
emberi síkokon, mint tette az Aranysárkányban vagy az Édes Annában. 
Az írót viszont a lélek érdekelte, a „második asszony" problémája, 
amely egyúttal éppenúgy szituáció, mint pl. az Édes Annáé vagy Vizy- 
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éké volt, bizonyítandó, hogy a szubjektív jószándékok ellenére a „má-
sodik asszonyiság" objektíven a mostoha szerepére kényszerül. A re-
gény hagyományos viszonylataiban a mostohát a férj és a gyerekek 
képezte esemény-láncba kell helyeznie, ez ellen viszont Kosztolányi 
felfogása tiltakozott, minthogy itt már a regény-technika teljes meg-
újítása, illetve a hagyományos regény teljes elvetése kellett volna ahhoz, 
hogy intenciói érvényesülhessenek a „mostoha-szerep" problematiká-
jának kifejtése és megmutatása síkján. Ennek a szituációnak a lényegét 
kereste Kosztolányi, nem pedig a társadalmi esetlegességekét. A „mos-
toha" helyzete is örök, független a világ osztálytagozódásától, ami 
viszont ezen kívül van, az a motivációban és a küls ő  körülmények raj-
zában játszik szerepet csupán. S láttuk, Kosztolányi regényeiben a cse-
lekmény felét képezték az ilyen, ide összpontosított ún. küls ő  körülmé-
nyek a már emlegetett expoziciós szerkesztési mód révén. De nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk Kosztolányinak azt a megfigyelését 
sem, melyet Kosztolányiné rögzített, mondván, hogy az író panaszko-
dott a polgár-világ „eseménytelensége" miatt: „Lehetetlen feladat ma-
napság középosztályú környezetben játszódó regényt vagy drámát 
írni... A középosztály elszegényedett, nincsenek korlátjai, hitetlen. 
Szegény, hitetlen, erkölcsnélküli korban pedig nincs dráma, mert 
semmi sem végzetes, csupán a pénztelenség, az állástalanság ..." 

Amikor a Mostoha terve foglalkoztatta, Kosztolányinak nyilván 
nem volt bátorsága ezt az eseménytelenséget tényként elfogadni, s be-
lőle levonni a regény formáját érint ő  következtetéseket. Következett 
mindebből, hogy Kosztolányi a harmincas évek elején már nem tudott 
klasszikus szerkezetű, hagyományos formájú regényt írni, de még nem 
tudott „újformájú" regényt sem elképzelni, minthogy a világirodalom is 
csak majd a halála utáni években fedezi fel az ilyen regénynek a lehe-
tőségét. Nem véletlen tehát, hogy Kosztolányi m űfaja a töredék lesz, 
s a Mostoha mintegy drasztikus változatát jelzi, az Esti Kornél pedig 
már szinte tudatosan célozza a regény fragmentum-jellegének a kérdés-
körét, s ez az a műve Kosztolányinak is, a magyar irodalomnak is, amely 
a fentiek tudomásulvételének a jegyében született, s olyan újítást ho-
zott, mint pl. Szentkuthy Miklós Prae-je. 

Az Esti Kornél ugyanis a regény-m űfaj felbomlásának a tényét 
hozza a magyar irodalomba, s ezt olyan radikális. módon teszi, hogy 
sokan hajlandók novella-fűzérnek tartani, azt, ami valójában egy re-
gény darabokra hullt „külvilágát" jelzi, és csupán az írói felfogás az, 
ami a műnek az egész és egységesség benyomását kölcsönzi. Koszto-
lányi ugyanis az Esti Kornél „novelláit" írva már az a tudatos alkotó, 
aki szembenézett az „eseménytelenségb ől" adódó következményekkel, 
és „homo aestheticus" lévén, ennek nyomban m űvészeti konzekvenciáit 
is szemügyre vette. Kosztolányi tehát nemcsak meglátta a regényvilág, 
tehát a világlátás és világérzés valamint a regényforma közötti szoros 
viszonyt, hanem meglátásait a regény-cél alá is tudta rendelni. S ezzel 
kapcsolatban az eseménytelenség kérdésének a megoldására kell els ő-
sorban gondolnunk, hiszen mint jeleztük is, Kosztolányi valódi problé-
mája az eseményé volt már a Pacsirtában, s folytatódott egészen kiéle- 
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zett formában az Aranysárkányban és az Édes Annában. Az Esti Kornél 
viszont ennek a problémának a radikális felszámolását is meghozta, s nem 
véletlenül kap itt „formát" és értelmet is ez az ráismerés: 

„... — Az a baj — panaszkodott —, hogy unom, kimondhatatlanul 
unom a betűket és a mondatokat. Az ember irkál-firkál s végül azt látja, 
hogy mindig ugyanazok a szavak ismétl ődnek. Csupa: nem, de, hogy, 
inkább, azért. Ez őrjítő . 

— Ezt én majd elintézem. Elég, ha beszélsz. 
— Csak magamról beszélhetek. Arról, ami történt velem. Mi is 

történt? Várj csak. Voltaképpen semmi. A legtöbb emberrel alig törté-
nik valami. De sokat képzel ődtem. Ez is az életünkhöz tartozik. Nem-
csak az az igazság, hogy megcsókoltunk egy n őt, hanem az is, hogy 
titokban vágyakoztunk rá, s meg akartuk csókolni. Sokszor maga a n ő  
a hazugság és a vágy az igazság. Egy álom is valóság. Ha arról álmo-
dom, hogy Egyiptomban jártam, útirajzot írhatok róla. 

— Szóval útirajz lesz? — firtattam. — Vagy életrajz? 
— Egyik sem. 
— Regény? 
— Isten ments! Minden regény így kezd ődik: »Egy fiatalember 

ment a sötét utcán, felt űrt gallérral.« Aztán kiderül, hogy ez a felt űrt 
gallérú fiatalember a regényh ős. Érdekcsigázás. Borzalmas. 

— Hát mi lesz? 
— Mind a három együtt. Útirajz, melyben arról is számot adok, 

hogy a hős hányszor halt meg álmában. Egyet azonban kikötök. Össze 
ne csirizeld holmi bárgyú mesével. Maradjon minden annak, ami 
egy költőhöz illik: töredéknek ..." 

Idézetünk azonban arra is figyelmeztet, hogy Kosztolányi a meg-
oldást a „költő i regényben" keresi, amely az epikus, tehát eseményes 
regény ellentéte. Valójában a kisregénynek azt a sajátos lehet őségét 
kutatta, amelyet a világirodalom az elmúlt évtizedekben teremtett meg. 
Az Esti Kornél-szövegek azonban nemcsak a regényforma „modern" 
lehetőségei felé indultában mutatják az írót, hanem a regényvilág 
eszmei-lelki problémáinak „modern" felfedez ője szerepében is. Koszto-
lányi ugyanis, szinte a bűvészmutatványos gesztusaként egymás után 
produkálja a modernebbnél modernebb egzisztencialista témákat az 
emberi lét látványa kapcsán, s az olvasó nemegyszer ismer egy-egy 
epizódjában Camus, Sartre, Kafka, Beckett megoldásaira. Ám az Esti 
Kornél soraiban ezek a lehet őségek kidolgozatlanul, differenciálatlanul 
jelennek meg, a rendszer el őnyei nélkül. 

Pedig Kosztolányi szándéka nagyobb lehetett, mint amennyit meg-
valósított itt. Az „emberi pokol" rajzai felé tájékozódott, egy olyan 
utazást képzelt el, amelynek illúziói Dantet idézik. A m ű  első  mondatai 
például egészen határozottan egy ilyen „utazás" lehet őségét sugallják: 

„Már túljártam életem felén, amikor egy szeles, tavaszi napon 
eszembe jutott Esti Kornél ..." 

A „pokolba" az indokolatlan tettek sora ragadja a h őst, jelezve, 
hogy „más" világba lép az olvasó Esti Kornél nyomába szeg ődve, s 
nyomban egy „csodát" is láttató módon (Esti Kornél els ő  varázslata: a 
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lebegő  ház). S ha elfogadtuk az indokolatlan tett és a csoda képezte 
koordináta-rendszert, akkor máris az Esti Kornél „árnyvilágában" talál-
juk magunk, amely a sajátos „dantei" vonatkozásokat méginkább hang-
súlyozza. 

„Hüledezve bámultam ezekre a lidércalakokra — olvashatjuk —, 
akik egykor valamilyen képzeletben, valamilyen életben bizonyára 
éltek, lélegzettek és izzadtak, de most feketék voltak, halottak és hide-
gek, mint a piros parázs, miután kih űl, ellobban és hamuvá roskad. . ." 

Az Esti Kornélról szóló szövegekben az els ő  jelentős kérdés a „Ki 
vagyok?" és a „Ki látott engem?" gondolatáé. Nem lebecsülend ő , ma-
gánhasználatú filozófiai kérdésfeltevés azonban Kosztolányié, hanem 
egzisztenciális, aszó eredeti értelmében, s ugyanazokról a problémák-
ról van szó itt is, amelyeket Ady élt át és írt meg oly intenzíven, ki az 
Esti Kornél szituációját jobban ismerte, mint gondolni szoktuk. Nem 
véletlenül kérdez a következ őképpen Esti Kornél: „Mit ér a költ ő  em-
ber nélkül? És ér az ember költ ő  nélkül? ... Egy ember gyönge ahhoz, 
hogy egyszerre írjon is, éljen is. Aki megkísérelte ezt, el őbb-utóbb bele-
roppant..." Az, aki „beleroppant", alighanem Csáth Géza volt, a rokon 
és barát, s nyilvánvalóan nem véletlen, hogy Kosztolányi a „ki vagyok?" 
kérdését a „teljes élet" problémájával éppen Csáth tragikus életsorsá-
ban látta összefonódni. Az emberi lét totalitása révén viszont századunk 
legidőszerűbb bölcseleti-társadalmi problémájához jut el sajátos mó-
don: a totalitás hiányának konstatálásával, a rész-élet tényének felis-
merésével. S ennek önvallomás-értéke van: 

„... Fizettem érte. Sokat fizettem. Nemcsak pénzt. Becsületemmel 
is fizettem. Görbe szemmel néztek rám mindenütt. Nem tudták, hánya-
dán állnak velem, hogy a jobboldallal tartok-e vagy a ballal, hogy 
államföntartó polgár vagyok-e vagy veszedelmes fölforgató, tisztes csa-
ládapa vagy züllött kéjenc, s egyáltalán, ember vagyok-e vagy csak 
álomkép, részeg kétkulacsos, holdkóros madárijeszt ő , aki még az urasá-
goktól levetett, rongyos köpönyegét is arra forgatja, amerre a szél 
fúj .." 

S nyomban a modern regényh ős garabonciás-természetének a felis-
merése is megcsillan a bolond tavaszi nap leírásában, hogy a h ős társa-
dalom-kívüliségének tényéhez is elérkezzék az író. Mert Esti Kornél 
„nem vitte semmire": „Itt csak remete-szegénység van, szabadság és 
koldus-függetlenség. Valaha én is így akartam..." Jellemz ő  Koszto-
lányi harmincas évekbeli szemléletére, hogy a magános h ős problema-
tikáját elsősorban pesti környezetben tudja csak felvetni —útban Esti 
Kornélhoz, tehát a polgári létélmény mélyrétegeihez. Esti Kornél 
ugyanis Pestre kerülve tanulta meg, hogy „arcát el kell zárnia, ha nem 
akar nevetségessé válni", mert „itten megsz űnt az a széles, kedélyes 
világ, az a cukros babaélet, az a f őzőcskejáték, melyet vidéken meg-
szokott..." Ellenben lépten-nyomon megaláztatások érik és szüntele-
nül a vérigsértettség állapotában kényszerül lézengni. 

Kosztolányi ilyen h ősértelmezése tette lehet ővé, hogy a műben 
megjelenjenek a modern világirodalomnak kés őbb oly jellemzővé vált 
„tünetei". Az Esti Kornél egyik nagyjelenete például az undoré, mit 
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egy hibbant és csúf lányka csókja vált ki a h ősből. „Didergő  csóknak" 
nevezi ezt Kosztolányi, s jellemz ő , hogy éppen itt érzékeljük azt a 
helycserét, amely a modern polgári lét síkján lejátszódott: Esti Kornél 
ott, ahol szépséget vár, minthogy logikusan annak kellene megjelennie, 
a rútat, az undort kiváltót találja, és mi több, annak ihlet ő  hatását is 
felfedezi (5. fejezet). Majd meglátja az élet kett ősségének, kétarcúsá-
gának a tényét is —összhangban a h ősnek a világról alkotott felfogá-
sával. Ennek tengelyében viszont az indokolatlan tett mechanizmusa 
dolgozik: Esti Kornél társadalmon kívülisége, „szabadsága" ugyanis 
az indokolatlan tettek sorában manifesztálódik, hirdetve, hogy az em-
bernek csak ennyire futja erejéb ől ebben az elidegenült világban, 
amelyben csak az az illúzió csillog, hogy „el őtte egy új nap, a korlátlan 
szabadságával és lehetőségeivel" van. 

Megszólal Beckett témája is: az eltárgyiasodott, immár embernél-
küli világ, Kosztolányi intuiciójának bizonyságaként is: 

,,...Itt volt Kotra, a dramaturg, aki a tiszta irodalmat követelte a 
színpadon is, a legtisztább irodalmat, s el ő  akarta adatni mellette ül ő  
barátjának, Géza Gézának Halálvárás cím ű  készülő  drámáját melyben 
emberek nem is szerepelnek, csak tárgyak s a kulcs a kulcslyukkal 
hosszú és mély metafizikai vitát folytat ..." (5. fejezet.) 

Franz Kafka tollára méltó viszont a vízalatti város rajza — elmo-
sódó kontúrjaival. S egészen „modern", amikor a tótágast álló világról 
tudósít abban az epizódban, amelyben a vízbefúlót megment ője arra 
kényszeríti jótettével, hogy gyilkoljon, minthogy nem tudja elviselni, 
hogy valakinek a lekötelezettje legyen. Az emberi kapcsolatok — Esti 
Kornél tapasztalatai szerint — elveszítik az embert, paradox módon 
elembertelenítik. 

Az emberi e megbomlott képe és a fragmentumnak a m űvészete ta-
lálkozott az Esti Kornélban, Kosztolányi az ún. formabontást a novel-
láig vitte, a novellákon belül viszont csak felvetni tudta, ám kiteljesí-
teni már nem azokat az egzisztenciális szituciókat, amelyek a m űben 
sorra megszólaltak. Felbontotta tehát, de felépítenie nem sikerült azt a 
világ- és regényképet, amelynek igényét különben oly jól érzékelte. 
Nem véletlen, hogy az Esti Kornél „novelláit" írva Kosztolányi ahhoz 
a prózai lehet őséghez tért vissza, amelyet Krúdy Gyula munkált ki 
Szindbádjában — mind az alteregós megoldások, mind a fragmentum-
technika vonatkozásaiban. Az Esti Kornél és Szindbáb rokonságát bizo-
nyítja különben mindkettejüket jellemz ő  az emlékező  magatartás, a 
lírai szövés részleteket egységben tartó ereje. 

Nem egy tekintetben az Esti Kornél-kérdés tehát a magyar iroda-
lom „modern" vonulatának a kérdése is. Еppen ezért próbaköve a Kosz-
tolányi-értelmezéseknek. Tény, hogy máig érvényes módon József Attila 
értelmezte, amikor „igen fontos m űnek" minősítve a „a szociális törek-
vések mögött meglapuló társadalmi üresség érzetére" hivatkozott. Az 
Esti Kornél „szociográfiai hitele" tehát kétségtelen: Kosztolányi ezzel 
a művével a polgári létezés egyik legmerészebb rajzát adta a magyar 
irodalomban. 
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7. KITEKINTЁS 

Kosztolányi Dezső  regényeinek „története" a modern magyar próza 
fejlődésrajzának a történetét is tükröz ő  folyamatról ad hírt. A rossz 
orvostól az Esti Kornél árnyvilágáig tartó regényírói út ugyanis egy-
értelműen jelzi azokat az állomásokat is, amelyeken a modern magyar 
regény haladt: a hagyományos látás- és kifejezésforma után a Nero-
regénynek a szerepjátszást felvet ő  jellege és művész-regény volta, 
innen a Pacsirta sajátos teljessége, majd az Aranysárkány és az Édes 
Anna köre, amely az Esti Kornél-történetekben robban szét egy új 
„egész" igényével, példázza a „hagyománynak" és az „újításnak" Kosz-
tolányinál oly érzékelhet ő  kapcsolatát. Az Édes Anna tehát az a végs ő  
pontja ennek a művészetnek, amelyben a hagyományos regény küls ő-
formai egészét még meg tudta őrizni az író, viszont az Esti Kornélban 
már ezt a határt is átlépte —párhuzamosan alteregoja fokozatos el őre-
nyomulásával. A Nero-regényben még jellegzetesen szecessziós módon 
kezeli a művésznek és á xnúvészвtnek- kérdéskórét, a Pacsirtában már 
lévéti álarcát, hogy az Esti Kornélban merészen vállalja énjének kett ős= 
ségét. A fentebbi mozzanatok viszont azt is el őlegezik, hogy Koszto-
lányi regényeinek központi kategóriája a szerepjátszás jelensége, amely 
regényről regényre haladva fokozatosan gazdagodik, társadalmi és böl-
cseleti tapasztalattal b ővül és módosul, hogy eljusson a „társadalmi 
ürességnek" a felismeréséhez, mit az Esti Kornél szövegeiben végzett 
el. S a szerepjátszás az a szervez ő  erő  is, amely lehetővé teszi, hogy 
Kosztolányi a regény igényelte szerves és szervezett, társadalmilag is 
hiteles életkört, regényvilágot létrehozza. A_ Kosztolási-regények 
„tartalmi" és „formai" elvét kell tehát a _szerepjátszásban látl шk s 
mögöttük a személyiség egész_ .XX. századi problematikáját az , ;erkölcsi 
normák felbomlásától" az Esti Kornél kett ősségeiig. Kosztolányi mű-
veinek sajátos magyar regénytörténeti helyét is ezekben kell kijelöl-
nünk. 
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Tanulmányok, 3. Jüzet, 1971. 

и nRNYAK IsTvAN 

NEMZEDЕK, MELYET MEGCSŰFOLT A TÜRTЕNELEM* 

„Vannak illúziók, melyek nemcsak hogy nem 
kisebbítvk a történelmi személyiségek nagysá-
gát, hanem alkotó elemei, s ami még fontosabb, 
éppenséggel feltételei e nagyságnak. Vannak 
illúziók, melyek a történelmi igazságot mélyeb-
ben fejezik ki minden filiszteri józanságnál. 
(...) A pillanatnyi illúziók, melyek a proleta-
riátus ügyének elkerülhetetlen gy őzelmébe ve-
tett hitből erednek, a nagy forradalmárnál e 
győzelem kivívásához szükséges alkotói erőt 
képviselik" 

(Sinkó : O Rosi Luxemburg) 

Az Optimistákban gyakoriak az olyan helyzetek, amelyeknek ham-
vas üdeséget, valósággal poétikus bájt kölcsönöz a lázas álmú ifjú ér-
telmiségiek lobogó hite, a szkepszis legáttetsz őbb árnyékától is mentes 
meggyőzđdés, hogy az, ami most náluk, Budapesten történik, az a napok 
vagy hetek múlva feltétlenül kitör ő  világforradalom egyik epizódja 
már, ők maguk pedig talán az egész újkor legszerencsésebb nemzedéke, 
melynek nemcsak az adatott meg, hogy szemtanúja, de aktív részese is 
lehet a világtörténelem eladdig leggrandiózusabb történésének, a vilá-
got sarkaiból kifordító egyetemes forradalomnak, mely átlendíti őket —
s az egész emberiséget! — az el őtörténelemb ől az igaziba, a szükség-
szerűség birodalmából a szabadság honába... 

E poétikus báj lengi be például a regénynek azt a jelenetét, amely-
ben Lányi a beavatottak boldog titkolózásával közli Bátival és Lé-
nárttal, hogy a kis púpos Kovács elvtárs, aki alighanem összeköttetés-
ben áll az oroszokkal is, szervezi már a kommunisták magyarországi 
pártját s nem titkolja meggy őződését, hogy a német tanácsköztársaság 
kikiáltása legkés őbb tizenkilenc januárjára esedékes. 

* Fejezet a szerz ő  készülб , sinkó Ervínrđi szóiб  kđnyvébđl. 
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„— Őrület! — kapott a fejéhez Lénárt 	s a feleségem nap- 
hosszat protekcióért kilincsel, hogy tanári kinevezést kapjon! Még 
mindig vannak emberek, akik nem látják, hogy... s egy széles gesz-
tussal fejezte be. 

— Nekem is —beszélte Lányi — szegény apám ma tett szem-
rehányást ... miért nem fértem a b őrömbe a bankban s miért nem 
nézek legalább most már valami biztos egzisztencia után. 

Mind a hárman nevettek a szón: biztos egzisztencia. Biztos eg-
zisztencia!" 

Bátiék nevetéséb ől egy egész nemzedék önfeledt hite cseng ki, egy 
rajongó generáció mámoros optimizmusa: Ez az egész mai valóság, ez a 
komikusan elévült társadalmi konstrukció, mely a világháború kitörése 
óta folyamatosan reng, ropog, összeomlásra készül ődik, most már aztán 
— az orosz Október óta ez nem lehet kétséges — mint egy ócska kár-
tyavár, csakugyan összeroskad; ez csupán napok, hetek, vagy leg-
rosszabb esetben hónapok kérdése, s amit a világforradalomban meg-
tisztuló új emberiség a helyébe felépít, az aztán mindenest ől új lesz, 
emberi tisztaságában a mai mocskoshoz semmiben sem hasonló — Augi-
asz istállóját a Forradalom egyszer a mindenkorra kisöpri. 

S e gyermekein önfeledt poétikus remény, az álmoknak ez a maga-
biztos földrehozása, a tegnap még fantasztikus utópiának t űnő  Jövőt ma 
a legvalósabb valóságnak megtevő  tudat jellemzi azt a regény-szitu-
ációt is, amelyben Bátiék az Internationálénak, induló kommunista 
folyóiratuk első  számának tervét vitatják, s felmerül a kérdés, nem kel-
lene-e egy olyan rovat is, amely a munkásn őknek íródna, azok sajátos 
problémáit tárgyalná, s ily módon igyekezne őket bevonni a mozga-
lomba. Czinner Erzsi hevesen reagál a kérdésre: ez az ötlet a feminista 
ideológiára emlékeztet, nem kell semmiféle külön n őrovat; a társaság 
tagjai azonban dokumentáltan bizonyítják, hogy a kapitalizmusban 
vannak speciális munkásn ő-problémák is, sőt valószínű, hogy a nőkér-
dés a kommunizmusban sem lesz eleve inaktuális — mire Czinner Er-
zsiből spontánul, egyetlen lakonikus, de annál sokatmondóbb, egy 
egész nemzedék életérzésének hangot adó mondatban tör ki a bájos hit, 
hogy a kommunizmus nem holmi elvont ábránd, hanem a legkézenfek-
vőbb, ma-holnap már elérhető , kézzel tapintható valóság, amely, többek 
között, minden teoretikus érvnél mérvadóbban fogja eldönteni azt is, 
megszűnik-e a külön nőkérdés vagy sem: 

„Majd meglátjuk!" 

Majd meglátjuk — mi látjuk meg, a mai nemzedék, s nem a távoli 
jövő  ködébe vesző  „utókor" —, hogy lesz-e a kommunizmusban külön 
nő-probléma: Czinner Erzsinek e lakonikus mondata a karhossznyira 
közeljött, ma-holnap jelenné váló szépséges-szép Jöv őnek nemcsak e 
részkérdését eliminálja, hanem az egész Új Világ reálisságának a kérdé-
sét is: annak eljövetele vitán felül áll, nem teoretikus, s őt már nem is 
gyakorlati-politikai kérdés, hanem pusztán id ő  kérdése, hisz a világfor- 
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radalom lényegében már zajlik, Október lángra lobbantotta, tüzei máris 
perzselik ezt az átkos és utálatos jelent... 

Ezek az önfeledt, magabiztos optimisták e közös, nemzedéki má-
morban úgy élik mindennapi életüket, mintha csak röpke átjáróban 
lennének a gyűlöletes tegnap és a gyönyör űségesen emberi Holnap 
között. Megvetéssel, már-már szánakozó megvetéssel néznek minden 
létezőre, az utolsót ránduló társadalom egész organizmusára, írott és 
íratlan hagyományára, szokásaira, erkölcsi normáira és emberhez nem 
méltó viszonyaira. S e mámoros forradalmi rajongásukban, a mában 
már a holnapot élő  extázisukban a szkepszis legkisebb szikrája sem 
éri őket: reményeik, melyek egyek a szenved ő  emberiségével, szükség-
szerűen megvalósulnak, hisz a világforradalom kiteljesedése és teljes 
győzelme történelmi szükségszer űség .. . 

S 1918-19-ben vajon az volt-e csakugyan? Vagy inkább egy gye-
rekesen-ábrándos nemzedéknek, s méghozzá az ábrándozásra különösen 
is hajlamos társadalmi rétegb ől, a fantazmagóriák gyártására predesz-
tinált intelligencia köréb ől való nemzedéknek a fikciója? 

2. 

Amikor az Optimisták Stein elvtársa a rá jellemz ő  kategórikusság-
gal kijelenti, hogy ő  nem jósolja a világforradalom korai kitörését, de 
egzakt érvekkel be is bizonyítja, hogy a termelési technika mai fejlett-
sége mellett a kapitalizmus fennmaradása lehetetlenség, hisz a ter-
melési eszközök jelenlegi fejlettsége szétrobbantja az individualisztikus 
termelés további lehet őségét és szükségessé teszi a kollektív termelési 
módra való áttérést — akkor nem tesz mást, mint hisz a marxizmus 
történelmi optimizmusában. A termel őerők a fejlődés bizonyos fokán 
ellentmondásba kerülnek a meglev ő  termelési, azaz tulajdonviszonyok-
kal, mert ezek időközben a továbbfejlődés béklyóivá válnak, s ugyan-
akkor létrehozzák egyúttal azokat az anyagi feltételeket is, amelyek 
ennek az ellentétnek a feloldásához szükségesek: a történelmi materi-
alizmusnak ez az optimisztikus felismerése élteti Stefin elvtárs hitét, 
hogy a világháborúban különösen is megtépázott kapitalizmuson ha-
marosan beteljesedik a történelmi szükségszer űség. S egzakt bizonyí-
tékokra alapozott hitéhez nem is volt szükség a magyar tizenkilencesek 
„természettudományos szárnyának" materialista fatalizmusára, hisz 
lnár Engels is megállapította annak idején, többek között A szocializ-
mus fejl ődése az utópiától a tudományig c. népszerű  művében, hogy a 
kapitalista termelési mód a lakosság hatalmas többségét egyre jobban 
proletarizálja, vagyis létrehozza azt a szubjektív er őt is, mely a fejlő-
dést gátló termelési mód megdöntéséhez, az államhatalom birtokba-
vételéhez és a termelési eszközök államosításához szükséges, s ez a tétel 
lényegében nem más, mint termelési törvényszer űségekkel történ ő  
alátámasztása a közismert, Weidemeyerhez írott marxi levél prognózi-
sának, hogy az osztályharc szükségképpen a proletariátus diktatúrájá-
hoz vezet. 
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Azonban rendületlenül hinni a történelmi materializmus alaptéte-
leiben: ez önmagában még kétségkívül nem jelent marxistaságot, nem 
képesíti az embert arra, hogy a gyakorlati forradalmárra jellemz ő  
realizmussal meg tudja állapítani, elérkezett-e a termelési er ők és 
termelési viszonyok antagonizmusának meg az osztályharcnak az a 
kritikus pillanata, amikor a szóban forgó történelmi szükségszer űség 
csakugyan realizálódhat. Stein elvtárs marxistaságának vagy messia-
nisztikus-utópisztikus forradalmiságának tehát az a kritériuma, hogy 
1919-ben adva voltak-e az objektív és szubjektív, gazdasági és politikai 
feltételek, melyek az individualisztikus termelésmód szétrobbantásához 
elengedhetetlenül szükségesek voltak? Más szóval, fennállt-e a tényle-
ges forradalmi helyzet? 

Kautsky vádjára, hogy a bolsevik taktika hibás, mert meghatáro-
zott időre várja az európai forradalom kitörését, nem holmi idealista-
utópista, naivan-romantikus „lelki" forradalmár, de maga Lenin, a 
valóságos társadalmi mozgásokat mindig szigorúan szem el őtt tartó s 
azok mibenlétét és lényegét általában hajszálpontosan meglátó reálpo-
litikus feleli hangsúlyozott magabi'íossággal, hogy ha nem is meghatá-
rozott időpontban, de többé-kevésbé közeli id őn belül a bolsevikok 
igenis számítanak erre a forradalomra, hisz a marxistának kötelez ő  
erre számítani, ha fönnáll a forradalmi helyzet. S hogy fennáll, azt Le-
nin a rá jellemző  alapos, a társadalmi folyamatokat több szempontból 
is mérlegelő  analízissel bizonyítja: „Bekövetkezett-e a valóságban a 
forradalmi helyzet vagy sem? (...) Erre a kérdésre gazdasági tények 
felelnek: az éhinség és pusztulás, amit a háború mindenütt el őidézett, 
forradalmi helyzetet jelent. Erre a kérdésre politikai tények is adnak 
választ: már 1915-t ől kezdve világosan megmutatkozott minden or-
szágban a régi, elkorhadt szocialista ^ártok szakadásának folyamata, a 
proletariátus tömegeinek eltávolodása a szociálsoviniszta vezérekt ől 
balfelé, a forradalmi eszmék és hangulatok, a forradalmi vezérek felé" 
— konstatálja Lenin 1918 októberében, s a prognózis, amit a forradalmi 
helyzet objektív és szubjektív, gazdasági és politikai el őfeltételeinek 

a meglétéből levon, tulajdonképpen nem is jövendölés, hanem puszta 
megállapítása tényeknek, melyek az egész akkori Európa számára nyil-
vánvalóak voltak: „Most pedig, 1918 október végén a forradalom Európa 
országainak egész sorában mindenki szemeláttára és igen gyorsan fej-
lődik. Nemcsak az általános európai, hanem a proletár világforrada-
lom is mindnyájunk szemeláttára érlel ődik." 1  

A legjózanabb, legracionálisabb realistát is hatalmába keríthet 
alkalomadtán egy alaptalan, kérész-élet ű  remény — s a realista épp 
azért realista, hogy az ilyen irreális reményeket kérész-élet űvé tegye. 
Köztudott azonban, hogy a „mindenki szemeláttára és igen gyorsan" 
fejlődő  proletár világforradalomnak a reménye Lenint nemcsak egy 
röpke pillanatra kerítette hatalmába, hanem fogva tartotta Október 
első  sikerei óta. „Ha az Október utáni els ő  hónapokban sok naiv ember 
olyan együgyű  volt és azt hitte, hogy a proletariátus diktatúrája holmi 

1  A prdletárforradadom és a renegát Kautsky. Lenin: Válogatott míivei II, 
Szikra, 1949. 
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átmeneti véletlen dolog, ma — ma még a mensevikeknek és esszerek-
nek is meg kell érteniök, hogy az valami törvényszer ű  abban a harcban, 
mely az egész nemzetközi burzsoázia támadásaival szemben folyik" —
polemizál Lenin három nappal a magyar Tanácsköztársaság kikiáltása 
után annak az embernek a magabiztosságával, aki minden nehézség 
ellenére is a talpa alatt érzi a Történelem biztos talaját, s tudja, hogy 
amit csinál, az nem valami véletlenszer ű , esetleges dolog, hanem objek-
tív törvényszer űségen alapul: a világproletariátus és világburzsoázia 
szükségszerű  összeütközésén. S bár Leninnek ez a reális tényekre, tény-
leges társadalmi folyamatokra alapozott reménye általában nem volt 
konkrét időhöz kötve — a proletár világforradalom kitörését csak a leg-
közelebbi időre, de nem konkrét id őpontban várta — a magyar proleta-
riátushoz intézett májusvégi üzenetben reménye már ilyen szempontból 
is egészen határozott: csak kitartás, a világforradalmat minden hónap 
közelebb hozza. . 

Lukács György az első , 1924-ben írt Lenin-tanulmányában 4  a tár-
gyilagos értekezés sorközeiben mintegy tulajdon, tragikusan megcsalt 
világforradalmi illúzióival is küszködve már-már mentegeti Lenint, 
amiért prognózisa tévesnek bizonyult, s explicite is kimondja: „sem 
Marx, sem Lenin nem gondolta soha, hogy a proletárforradalom aktu-
alitása azt jelentené, mintha a forradalom bármely pillanatban tetszés 
szerint megvalósítható volna". E megállapítás vitathatatlan igazsága, 
hogy a marxizmus klasszikusai sohasem tartották a forradalmat tetszés 
szerint megvalósíthatónak. Azonban hozzátartozik ehhez az igazsághoz, 
hogy voltak történelmi pillanatok, amelyekben — s csak azokban — a 
klasszikusok megvalósíthatónak tartották a forradalmat, s ezért nem is 
idegenkedtek a prognózistól — a történelmi pillanatok viszont „nem 
idegenkedtek" attól, hogy prognózisukat megcáfolják. „Németországra 
irányítják a kommunisták legnagyobb figyelmüket, mert Németország 
polgári forradalom küszöbén áll" — jósolta Marx és Engels a Kommu-
nista Kiáltványban, s miután kifejtik, hogy Németország ezt a küszö-
bön álló forradalmat az európai civilizáció előrehaladottabb feltételei 
között és sokkal fejlettebb proletariátussal hajtja végre, mint Anglia 
és Franciaország a XVII., illetve XVIII. században, kategorikusan le-
szögezik: „a német polgári forradalom tehát csak egy proletárforrada-
lom közvetlen előjátéka lehet." Köztudott tény viszont, hogy 1848 nem 
lett közvetlen el őjátéka a proletárforradalomnak, s így Marxék prog-
nózisa csak részben vált be: mire a Kiáltvány szövege nyomdakész lett, 
csakugyan kitört a szerz ők által küszöbön állónak vélt polgári forrada-
lom — csak nem a német, ahogy ők vélték, hanem a februári francia 
forradalom... 

A történelem, különösen a forradalom története, mindig tartalma-
sabb, gazdagabb, sokoldalúbb, elevenebb és „ravaszabb", mint ahogy azt 
a legjobb pártok, a leghaladottabb osztályok legosztálytudatosabb él-
csapatai elképzelik: ez a közismert, történelmi tapasztalatok hosszú 

! Elđadói beszéd a falusi munkáról az OK /b/P vI i . kan,gresszusán. d.m. 
' tУdvđzlet a magyar munkásaknak. i. m. 
* Lenin. Tamul¢nány gandolatadnak összeftiggésér đl. Lukács György: LENIN. Mag-

vetđ , Budapest, 1970. 
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során alapuló lenini felismerés nemcsak a XIX. és XX. század leghala-
dottabb osztályainak legosztálytudatosabb élcsapatára, a proletárpártra 
vonatkozik, hanem a párt elméleti megalapozóira és — Lenin személyé-
ben — forradalmi programjának realizálóira is. Az újkornak e két szá-
zada nemcsak arról tanúskodik, hogy a forradalom „ravaszsága" adott 
esetben egész pártokat — 1917-19-ben pedig az egész világproletari-
átust is — képes volt tragikusan „becsapni", hanem természetszer ű leg 
arról is, hogy ugyanerre a tragikus „cselre" a proletariátus legkiemel-
kedőbb teoretikus elméivel és praktikus forradalmáraival szemben is 
képes. E természetszerű  tény bevallása pedig csak azok számára je-
lenthet „tekintélyrombolást", akik a proletariátus kiemelked ő  forradal-
már-egyéniségeit abszolút csalhatatlannak — tehát embertelennek, va-
lamiféle emberek fölötti mitikus Bölcsnek tartják. Elismerni, hogy a 
történelem „ravaszsága" egy olyan józanul látó, csodálatosan realista 
forradalmárt is megcsalhat, mint Lenin: ez semmiképpen sem jelenti 
történelmi nagyságának csorbítását, hisz miért ne vonatkozhatna az ő  
tulajdon tétele a történelemnek, s különösen a forradalomnak a „ra-
vaszságáról" őrá magára is, ha már — mint az események tragikusan 
bizonyították —, az egész progresszív emberiségre is vonatkozhatott az 
első  világháborút követő  világforradalmi hullám idején? Nem „tekin-
télyromboló", csak történelmi az igazság: a világforradalom forradal-
mian „ravasz" stratégáját is megtévesztette a történelem, amennyiben 
hatványozott „ravaszságával" rácáfolt az ő  reális társadalmi tényekre 
alapozott világforradalmi reményeire is, s ez nem kisebbíti sem Lenin, 
sem a világforradalomnak indult Október történelmi jelent őségét. Ez 
csak azt jelenti, hogy az a bizonyos „boszorkánymester", amelyr ől a 
Kommunista Kiáltvány beszél — „a modern polgári társadalom, amely 
Oly hatalmas termelési és érintkezési eszközöket varázsolt el ő , ahhoz a 
boszorkánymesterhez hasonlít, aki nem ura többé az általa felidézett 
földalatti hatalmaknak" —, ez a fura „boszorkánymester" 1917-19-ben 
is, sajnos, elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy megfékezze az általa fel-
idézett „földalatti hatalmakat", hogy szószerint is visszakényszerítse a 
föld alá a világproletariátus erruptiven feltört forradalmi energiáit. 

3. 

„Ukrajna, Finnország, Lengyelország, Magyarország, Ausztria —
megannyi állomás a proletárforradalom útján. (...) Útjának kiinduló-
pontja — Oroszország; innen Ausztria—Magyarországon keresztül vezet 
Olaszországba, majd gy őzelmet arat a fiatal, aktív imperializmus orszá-
gaiban: Angliában és Franciaországban" — hirdeti prófétikus hévvel 
Kun Béla, a tizenkilences magyar optimisták talán legoptimistább for-
radalmára 1918 február 1-én a Pravdában 5,s a későbbi történések távla-
tából ez a népmesei bájos naivitás, ez a tragikusan optimista remény 
— mely nemcsak hogy természetesnek, magától értet ődőnek veszi a 

'Kun Béla: Keletr đl Nyugatra. VALOGATOTT IRASOK Es BESZL`DEK I. Kossuth 
Kiadб , Budapest, 1966. 
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világforradalom hamari fellángolását, de a t űz terjedésének földrajzi 
irányát is előre kirajzolja — puszta ál-forradalmi romantikának t űnhet. 
De nem lehet szem el ől téveszteni, hogy ezt a „romantikát" ugyanaz a 
reális, az akkori világhelyzet marxista elemzésére alapozott remény él-
teti, amely pár hónappal kés őbb, ugyanaz év októberében azt a kézzel-
fogható reményt konstatálja a romantikusnak egyál;talán nem mond-
ható Leninnel, hogy nemcsak az általános európai, de a proletár világ-
forradalom is mindenki szeme láttára érlel ődik. S ugyanígy, amikor 
Kun Béla 1919. június 7-én azzal buzdítja kitartásra Budapest prole-
tárképviselőit, hogy „mindennap több és több jelét látjuk annak, hogy 
a nemzetközi proletárforradalom, amelyre ráalapoztuk a magunk jö-
vendőjét, nem volt csalás, nem volt humbug, hanem egy objektív té-
nyekből származó szükség,szerűség" 6  — akkor, a történtek perspektí-
vájából, igenis egy tragikus humbug mellett tesz hitet, de lehetetlen 
szem elől téveszteni, hogy eközben lényegében ugyanazt a Lenint 
parafrazálja, aki a Tanácsköztársaság harmadik napján naivaknak és 
együgyűeknek nyilvánította azokat, akik azt hitték, hogy a proletari-
átus diktatúrája holmi átmeneti dolog, s nem értették meg, hogy az 
valami törvényszer ű  a nemzetközi burzsoáziával szembeni harcban... 

A történtek tudatában nincs egyszer űbb dolog, mint „kritikusan" 
megállapítani, hogy 1919 magyar optimistái naivak, illuzionisták, mes-
sianisztikus reményűek —egyszóval idealista fantaszták voltak, akik 
vakmerő  vágyakkal cserélték fel a reális lehet őségeket, lázas álmokkal 
a forradalom tényleges potenciáit. A történtek ismeretében könny ű  
például megállapítani, hogy „az imperializmus történelmi körülményei-
nek hibás értékeléséből fakadt az a Kun Béla által is többször hangoz-
tatott nézet, hogy az imperialista világrend, amely kiváltotta az elsó 
világháborút, csak egy-két évvel élheti túl szörnyszülöttjét "', de azt 
mintha már nehezebb lenne hozzátenni ehhez az önmagában kétségkí-
vül igaz másnapi okossághoz, hogy az imperializmus történelmi körül-
ményeit ugyanilyen „hibásan" értékelte az imperializmus történelmi 
körülményeinek els őszámú marxista elemz ője, a Marxék kapitalizmus-
elméletét az utánuk következ ő  marxisták eredményeinek szintéziseként 
az imperializmus elméletével kiegészít ő , s annak forradalmi konzekven-
ciáit levonó Lenin is. S a jólismert történesek távlatából ugyancsak 
egyszerű  dolog puszta szociálpszichológiai „magyarázatot" adni a tizen-
kilencesek téves, hibás, naiv etc. messianizmusára, mondván, hogy 
„nemzedéki probléma volt ez. Az imperializmus korának kiábrándult-
sága a polgári értelmiség legjobbjait elvezette oda, hogy a proletariátus 
ügyében vagy legalábbis baloldali népmozgalmak ügyében lássa a ki-
vezető  mozzanatot. Igyekezett is azonosulni ez a generáció ezekkel a nép-
mozgalmakkal. De annyira azonnal, annyira hirtelen módon várta a 
megváltást, annyira nem tudta áttekinteni a fejl ődés szükségszerű  kerü-
lőútjait, hogy ezeket a népmozgalmakat messianisztikus mádon inter- 

' Beszéd a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács ülésén. i.m. 
' Hajdu Tibor: A MAGYARORSZÁGI TANACSKOZTARSASAG. Kossuth Könyv-

kiadб , Budapest, 1969. 
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pretálta." 8  A proletariátus és a forradalom ügyével túl hirtelen, túl 
sietosen azonosuló, de történelmi érzék nélküli, a fejl ődés szükségszerű  
kerülőútjaival nem számoló, a világforradalmi megváltást kész tény-
ként vevő  polgári értelmiségiek útkeresése: íme az egyszer ű  képlet, 
mely játszi könnyedséggel „magyarázva-bírálja" meg a tizenkilencesek 
messianizmusát. De arról, hogy ugyanez a „messianizmus" hatotta át 
Október elsőszámú stratégáját is — és nem azért, mert ő  szintén „pol-
gári értelmiségi" volt származásánál fogva, hanem azért, mert a törté-
nelmi helyzet, a világpolitikai klíma ezt a „messianizmust" az emberi-
ség történelmében még soha nem tapasztalt valószín űséggel, a reális 
tények halmazával realisztikussá tette —err ől ez a szociálpszichológiai 
magyarázva-bírálás megfeledkezik. Másnapos okoskodással, a történ-
tek ismeretében könny ű  bölcsen számolni a fejl ődés „szükségszerű  ke-
rülőútjaival", de hogy 1919-ben mindennemű  kerülőúttal való számo-
lás objektíve opportunizmust, nem-marxista álláspontot képviselt, mert 
fennállt a forradalmi helyzet, s hogy a baloldali nemzedék számára, 
mely ezt a forradalmi helyzetet mindennapi valóságként élte, szubjek-
tíve is lehetetlen volt minden másféle, nem-messianisztikus állásfogla-
lás — arról e szociálpszichológiai magyarázat hallgat. A tizenkilences 
optimisták tragikus tévedése történelmi „tévedés" volt, és történelmi-
etlen minden olyan nyílt vagy burkolt ideológiai bírálat, mely evvel 
nem számol. A világforradalom elmaradásának, s az európai „kisforra-
dalmak" bukásának perspektívájából, de csakis ebből a másnapos pers-
pektívából nézve csakugyan tévedtek; megtévesztette őket a történelem 
„ravaszsága" — ugyanaz a „ravaszság", amely a lenini reális reménye-
ket is megcáfolta, ugyanaz a „ravaszság", amely nélkül a történelem 
afféle színpompás pasztorál lenne, a társadalmi harcok kimenetelét 
százszázalékos biztossággal el őre lehetne látni, a forradalmak nem jár-
nának semmiféle kockázattal s az ember történelmi szerepe pusztán az 
lenne, hogy okasan kalkuláljon, hogy minden pillanatban józanul fel-
fedje azt — aminek őtőle függetlenül, valamiféle Történelmi Fátum 
misztikus elrendeléséb ől a következő  pillanatban amúgy is be kellene 
következni... 

A naivság, romantika és politikai illuzionizmus vádja leginkább 
a kis-nemzetek bukott forradalmainak szervez őire illik: miért voltak 
olyan felelőtlenül vakmerőek, hogy belerohantak egy messianisztikus 
világ-remény realizálásába ... E vád azonban nem számol azzal, hogy 
e „felelőtlen" vakmerőségnek nem holmi ideológiai mákony, de egy 
egészen valós, kézzelfogható nemzetközi-politikai realitás volt a táplá-
lója. Bécs, Berlin, München és Hamburg proletariátusa a barikádokon, 
Lenin Vörös Hadserege Varsóhoz közelít — „felel őtlenül" vakmerőek 
voltak-e tizenkilenc tavaszának magyar optimistái, amikor ezekkel az 
ígéretes külpolitikai tényekkel számolva a proletárdiktatúra felé irányí-
tották az egyre intenzívebbé váló bels ő  forrongásokat? S egyáltalán, a 
puszta tény, hogy a forradalom — Marxék prognózisának teljes cáfola-
taként — a cári Oroszországban is lehet ővé vált, sőt ott vált lehet ővé 

8  Hermaлn István: A messianisztikus marxizmus. Híd, 1967/5. 
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legelőször, s nem a fejlett kapitalizmusú Nyugat-Európában: nem volt-e 
ez már önmagában is komoly garancia arra, hogy az egyetemes forrada-
lom a Magyarországhoz hasonló feudo-kapitalista társadalmakat is —
a nyugatiakról nem is szólva — lángba borítja, Október után nemso-
kára? S ha az orosz után a magyar forradalom is valósággá lett már, 
lehetséges-e, hogy ne kövesse őket egy egész sor az egyaránt forrongó 
Nyugaton és Keleten? — A történtek perspektívájából kétségkívül 
naivnak tűnik az ifjú Sinkónak, vörös Kecskemét katonai diktátorának 
a május 12-i nagy népgy űlésen tett kijelentése, hogy most már a nem-
zetközi proletárforradalmak jegecesedési pontja a magyar forradalom al-
kotása, a Tanácsköztársaság is, és lehetetlen, hogy ennek a nagyszer ű  
alkotásnak, csodálatos organizmusnak ne legyen dönt ő  hatása az euró-
pai és amerikai munkásságias. Az els ő  kríziséből egészen még ki sem 
lábolt Tanácsköztársaság optimistájának ezt a propagandisztikusnak 
tűnő  kijelentését azonban nemcsak a puszta vágy táplálja, hogy jó 
volna, ha mindez így lenne, s nem is az absztrakt, ideológikus hit, hogy 
ennek így is kell lenni, hanem az akkori Európa munkásmozgalmának 
egész sor komoly fegyverténye is, mely nemcsak „remélni" engedte, de 
tanúsította is, hogy az orosz és magyar példa csakugyan „ragadóssá" 
válik. 

Tény azonban az is, hogy a tizenkilences optimisták jogos, mert 
realitáson, a máris zajló történéseken alapuló reményeit nemcsak a 
tényleges történések táplálták. 5zimbolikus jelentésű, az egész forra-
dalmi nemzedékre rendkívül jellemző  az az eset, melyet a Tanácsköz-
társaság monográfusa jegyez fel: március 21-én a vöröskatonák mint-
egy 300 kilométerre közelítették meg a magyar határt, de Budapesten 
már az a hír járta, hogy az oroszok máris — Tarnopolban vannak. „Tar-
nopol a Monarchia egykori határain innen volt s ezért neve úgy hang-
zott a reményked ők fülében, mintha a muszka lovak patái már Gödöll ő  
felé csattognának. Tarnopol azonban nem volt igaz, s a Vörös Hadse-
reg helyzete sem volt olyan jó, mint az addig gyors el őnyomulásból 
hinni lehetett volna. (...) Err ől azonban a pesti katonák és munkások 
keveset tudhattak." 10  Az általában reális remény, mely adott esetben a 
fikcióval is csak még erőteljesebbé válik, az illúzió, mely paradox módon 
maga is materiális tényezője lesz a forradalmi harcnak, a forradalom 
kibontakozására és további er ősödésére közvetlenül is kiható törté-
nelmi hajtóerő : valóságnak és fikciónak, reális reményeknek és illuzó-
rikusoknak ez a termékeny vegyülése 1919 optimista nemzedékének 
nem gyengesége, hanem bels ő  szilárdságot és kitartást fokozó szubjek-
tív ereje volt. 

Futó tOz. Magyar Alföld, KecвΡkemét, 1919. május 13. 
10  Hajdu Tibor i.m. 
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4. 

Ha a világforradalom bizonyos — de mindenképpen igen rövid —
ideig várat is még magára s így segítségére egyel őre nem lehet számí-
tani, a világ els ő, gigantikus proletárállamának dönt ő  támogatása —
annak ellenére, hogy igen komoly önvédelmi harcot kell még folytatnia 
-- egy pillanatra sem lehet kétséges: ez volt a tizenkilences magyar 
optimisták másik „tévhite", amelyre a gy őzelem biztos reményét alapoz-
ták. Ha máshonnan nem is, de a vörös Ukrajnából, a fiatal Tanácsköz-
társaság földrajzilag legközelebbi hinterlandjából biztos segítség vár-
ható, hisz Ukrajna majd leköti a magyar forradalom létének legkomo-
lyabb veszélyeztet őjét, aromán bojár hadsereget, s őt az sincs kizárva, 
hogy a Kárpátokon áttörve kitolja határait a Tanácsköztársaság hatá-
ráig, s ily módon integrálja Szovjet-Oroszországgal a még természet-
szerűleg gyenge magyar proletárállamot: Kun Bélának ez a külpolitikai 
számítása is csak a történtek perspektívájából t űnik naivnak és roman-
tikusnak. Hisz igaz, hogy március 21-én még 300, de aromán támadás 
napján már csak 150 kilométer választja el Tanács-Magyarországot a 
Vörös Hadseregt ől, s ha a formális szövetségi és kölcsönös segélynyúj-
tási szerződést, melyet a Tanácsköztársaság már április elején felaján-
lott Szovjet-Oroszországnak, nem is írják alá, Lenin személy szerint is 
többször rendelkezik az új, az oroszországi forradalom végs ő  győzelme 
szempontjából is igen jelent ős tanácsállam megsegítése érdekében, Csi-
cserin pedig, Lenin pesti nagykövete — igaz, hogy nem mindig a té-
nyekre alapozva — szinte állandóan Szovjet-Oroszország készül ő  támo-
gatásáról biztosítja a Tanácsköztársaságot. 11  

S hiába, a döntő  támogatás mégis elmarad. Aromán támadás idején 
Kolcsak köti le a Vörös Hadsereg f őerőit, s így az ukrán frontnak a 
románok elleni megerősítése lehetetlennek bizonyult, a július végi, sike-
resen kezd ődő  magyar ellentámadást meg éppen a Besszarábiából elvont 
román csapatok fullasztják teljes kudarcba, s hiába kéri Lenint a két-
ségbeesett, a szovjet—magyar összm űködés teljes hiányát nyíltan fel-
panaszoló Kun Béla, a Tanácsköztársaság tehermentesítése érdekében 
nem indul támadás Besszarábia ellen, hisz az épp ekkorra, augusztus 
elsejére tervezett Gyenikin elleni támadást is el kell halasztani, még-
pedig igen komoly okok miatt: az augusztus derekára elhalasztott táma-
dás is kudarccal végz ődik, az ekkor már elbukott Tanács-Magyarország 
egykori legvalósabb potenciális támpontja is több hónapra a fehérek 
kezébe kerül. 

Objektíve tehát nem naiv, hanem tragikus volt a tizenkilences ma-
gyar forradalmárok optimizmusa: egy egész világ forradalmára tették 
fel önfeláldozóan a magukét — s a „világ" esetleg csak erkölcsi támo-
gatással viszonozta önfeláldozásukat, ha egyáltalán viszonozta: az elma-
radt, csak részleteiben sikerült szolidarizálási világsztrájk szimbóluma 
is lehet e tragikusan cserbenhagyott optimizmusnak. 

" Ezeket s az ailább következ8 történelmi adatokat és dokumentumokat 1. Hajdu 
Tlbos monográfiájában. 
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S míg Lenin optimistáinak legalább megadatott az az elégtétel, 
hogy az elmaradt nemzetközi forradalom „helyett" ők „csináltak" egy 
győztes nemzetit, addig Kun Béla optimistáinak végül is a p őre remény 
maradt: ez a gy őztes nemzeti forradalom talán majd ideológiai gyújtó-
pontja lesz egy újabb, ezúttal sikeres világforradalomnak. 

Leninék szintén a forradalom nemzetközivé válásának hitében 
kezdték harcukat, szintén arra alapoztak, hogy a világháborút kiváltó 
imperialista világrend nem élheti túl a háborúval beállt teljes válságát. 
De ha mindez nem is következett be, gy őzelemre vihették legalább 
saját, kényszerű-kelletlen nemzetivé lett forradalmukat. Gy őzelemre 
vihették, mert a világháborúban mégúgy elgyengült, amúgy is szegény 
Oroszországnak legalább területi és emberi potenciálja volt olyan hatal-
mas, hogy a világforradalomtól cserben hagyva is sikeresen szembe-
szállhatott a tetszhalott világimperiadizmussal. De mit tehetett evvel a 
szörnyűséges tetszhalottal szemben egy kis Magyarország, egy Szlovákia 
vagy egy Bajorország? S mit tehetett a világforradalom elmaradásával 
szintén magára hagyott Szovjet-Oroszország e h űséges kis szövetsége-
seiért? — „Biztosítom Kun Béla elvtársat, hogy Rakovszkijt teljes 
C. K.-nk nevezte ki, és mi valamennyien meg vagyunk elégedve Ra-
kovszkijjal. Mi megteszünk minden lehet őt magyar barátaink segítsé-
gére, azonban kevés az erőnk" —üzeni Lenin a most már biztosra vett 
összeomláson kétségbeesett, s az ukrán—magyar összm űködés teljes 
hiányára panaszkodó Kun Bélának, és a vigasz, amit e szigorú, némi 
sértettséget és ellenkritikát is tartalmazó ténymegállapításához Lenin 
hozzáfűz, az szubjektíve a legjobb szándékról tanúskodik, de objektíve 
nem más, mint egy tragikusan fanyar történelmi irónia: „Gy đzelmünk 
az Urálban felszabadította a magyar hadifoglyokat és sietve küldjük 
őket az ukrajnai és román frontra." Sietve, az Urálból az ukrajnai és 
román frontra! Hisz a Vörös Hadseregben harcoló volt magyar hadi-
foglyok hazatérése kétségkívül komoly segítség lett volna a Tanácsköz-
társaságnak, katonai és morális szempontból egyaránt — de nem akkor, 
percekkel a teljes összeomlás el őtt, s nem ilyen létszámban: az Urálban 
nélkülözhetővé vált tizenötezer hadifogoly csak elenyész ő  hányada volt 
azoknak az Oroszországban harcoló magyar tömegeknek, akikhez joggal 
üzente Lenin a Tanácsköztársaság bukása el őtt pár hónappal, hogy ne 
tévesszék szem elől, hogy orosz földön a nemzetközi proletárérdekekért 
küzdenek s még néhány hónap „és akkor mienk a gy őzelem, az utolsó, a 
biztos győzelem". S nem Leniné, hanem a történelemé a „mulasztás", 
hogy ez a biztosra vett nemzetközi győzelem mindenek előtt nemzeti 
győzelem lett csupán, s csak másodsorban és közvetve a világ proletari-
átusáé. 

Másfél évtized távlatából Sinkónak úgy t űnik, világforradalmi má-
moruk megcsúfoltatásának tulajdonképpen és végs ő  fokon őbennük 
magukban kell keresni az okát, mert „forradalmi id őktől meglepett, 
forradalmi követelményekre és helyzetekre fel nem készült", „ifjú, na-
gyon is ifjú" nemzedék volt az övéké.l 2  A moszkvai naplóba beírt önkri- 

" EGY REGÉNY REGÉNYE. Forum, Novi Sad, 1981. 
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tikának az őszinteségéhez nem fér kétség, s az őszinte önbírálat objek-
tíve is igaz lehet. Valószínű, hogy tizenkilenc magyar optimistából 
pusztán biológiai tényez őknél, fiatalságuknál fogva csakugyan hiány-
zott a feln őttes higgadtság, a józan megfontolás és a politikai érettség; 
valószínű , hogy szellemileg is igen kevéssé voltak felkészülve a nagy 
feladatokkal való megbirkózásra és „a lelkesedés próbálta, jól-rosszul, 
pótolni a tudást és tapasztalatot", hisz az itthoniak Lenin forradalom-
elméletét is alig ismerték, az Oroszországot megjárt magyar forradal-
márok pedig „részben csekély elméleti hajlandóságúak voltak", részben 
pedig „gondolatilag alapvet ően az orosz baloldali ellenzék befolyása 
alatt álltak. " 13  Mindezzel számolni kell, azonban aligha feltételezhet ő , 
hogy a bukás alapvető  oka a nemzedék felkészületlenségében volt. Opti-
mizmusuk csakugyan nem volt mentes a gyermekien tiszta hitt ől, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy — gyerekes is volt. Azzá csupán a törté-
nelem tette, eseményeinek alakulásával kétszeresen is cserben hagyva 
e nemzedéket: a világforradalom, s a tulajdon önvédelmével maximá-
lisan lekötött orosz forradalom hathatós segítségének elmaradásával. 
Ifjú-szép reményeik vereségét nem a szubjektív, teoretikus és gyakor-
lati gyengeségeik meg hibáik okozták els ősorban, hanem az „objektív 
valóság", amely konokul rácáfolt a legtárgyilagosabb, felszínesnek 
ugyancsak nem mondható, gazdasági és politikai realitásokkal b ősége-
sen alátámasztott marxista prognózisra, a lenini politikai józanlátásra is. 

Nem forradalmár az, aki nem realista, aki romantikus illúziók és 
utópiák mámorában él, s nem pedig olyan remények igézetében, ame-
lyeknek a megvalósulása valamiképpen már adva van az objektív való-
ságban — s nem forradalmár az, akinek nincsenek ilyen „romantikus" 
utópiái és reményei is. 

„Nem érzelmekről van szó, az érzelmekben, ismétlem, egyek va-
gyunk, hanem arról van szó, hogy ne menjünk fejjel a falnak, mert be-
törik a fejünk, különösen ha olyan lendületesen, lelkesen megyünk 
neki, mint amilyen lelkes itt egypár fiatal elvtárs (...) nagyon komoly 
dologról van itt szó, a legnagyobb veszélyr ől, arról, hogy túlbecsüljük a 
saját erőnket és hogy lebecsüljük azt, amit áldozatos harcok után elér-
tünk. (...) Aki sokat markol, keveset fog" —prédikálja az Optimisták 
szociáldemokrata elnök elvtársa, a magyar munkásság „régi, kipróbált 
harcosa" a Tanácsköztársaság el őestéjén, s az „egypár fiatal elvtárs" 
lobogó, kommunistás lelkessége mellett ez puszta filiszteri bölcsesség, 
jellegzetes szocdem maszlag. 

Tizenkilenc magyar optimistái sorsának azonban az a nagy, tragikus 
paradoxona, hogy a történelem épp e szocdem maszlagnak, e bl őd filisz-
teri bölcsességnek ad igazat, s nem az ő  forradalmi reményeiknek. A 
világforradalom elmaradásának s a Tanácsköztársaság bukásának távla-
tából ez az ellenforradalmi „mértékletesség" már-már démoni jóslat-
ként, a történelem el őrevetített sátáni kárörömeként hangzik; a fehér 
holnap álsajnálkozó kuncogása ez a vörös ma „túlzott", „felel őtlen", 
forradalmi reményein. S csakugyan, a bukás távlatából e nemzedék 

" Lukács György: Marxista fejlđdésem: 1918-1930: Magyar Filozófiai Szemle, 
1969/6. 
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gyermekien tiszta optimizmusa túlzott, csaknem felel őtlenül vakmerő  
hiszékenységnek tűnik — olyan „túlzott", „elhamarkodott", „felel őt-
len" hiszékenységnek, amely elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz, 
hogy emberfeletti er őfeszítéssel s végül is az egész európai reakcióval 
szemben diadalt arassanak Október optimista forradalmárai. 

Világforradalmi remények, szemben az els ő  világháborúban végképp 
kompromittálódott szociáldemokrácia „józan" reformizmusával: ebb ő l 
az ellentétb ől az elpolgáriasodott szociáldemokrata munkásmozgalom 
hagyományos „igazsága" került ki „gy őztesként", egy „demokrata", s 
csakhamar fasizálódó Európával, s egy gy őztes, de a lenini útról csak-
hamar letérő  proletárállammal. Világtörténelmi jelent ősége volt ennek 
az ellentétnek: tragikus „feloldódása" félresikerültté tette a századot, 
s nyitva hagyta a kérdést, akad-e, objektíve akadhat-e egyhamar még 
egy ilyen „tizenkilencesen" lázasálmú, még egy ilyen szépségesen opti-
mista nemzedék, amely ismét tud és mer hinni az unio humana forra-
dalmi megvalósíthatóságában, tud és mer újra fölesküdni a Kiáltvány 
zárófelhívására — de nem mint a távoli-távoli Jöv őre elodázott szép-
séges parolára, hanem mint egy most realizálandó — és realizálható —
történelmi feladatra. 

5. 

A nyárspolgár életútjának megértéséhez nem igen van szükség az 
idillikussá privatizált magánélet történelmi hátterének ismeretére: az 
ő  életén a leghatalmasabb, akár világméretű  társadalmi megrázkódta-
tások sem hagynak különösebb nyomot, mert még ha látszólag részese 
is az eseményeknek, Fabrice deli Dongo-i kívülállással tekint át fölöt-
tük, a történések nem válnak saját történéseivé. S bár nem ilyen mér-
tékben, de a kispolgár-forradalmárra is jellemz ő  ez. đ  magáévá teszi 
ugyan a „külvilág" Waterlooját, átérzi jelent őségét, lelkesedik, sőt har-
col is érte — de ha Waterloo befejez ődött, s történetesen mer őben más-
ként is fejeződött be, mint ahogy szerette volna, oda se neki, ő  folytatja 
ugyanazt a privatizált életet, melynek langyosságábál a világrengés át-
menetileg kizökkentette. S őt, alkalomszerűen esetleg részt is vesz a dib-
dáb kis külvilági csatározásokban is, amelyek már csak vérszegény 
utóharcai az egykori, igazi nagy csatának, azonban az ő , most már ismét 
és végérvényesen „realista" külvilági igényeit ez is tökéletesen kielé-
gíti; ami elmúlt, az elmúlt, a tegnap nem hat ki náda a mára és a hol-
napra. 

Sinkó Ervin életében azonban az ifjúkor tragikusvég ű  Waterlooja 
nem holmi epizód volt csupán, nem egy szépséges intermezzo, amelyet 
legfeljebb amolyan „fiatalkori emlékként" hord magával a hátralev ő  év-
tizedekben, hanem egész egzisztenciájára ránehezül ő , életútját fatálisan 
megpecsétlő, múlttá-tehetetlen jelenvalóság. Mint Bollert Mihály, a 
Tizennégy nap nyilvánvalóan önéletrajzi író-szerepl ője, Sinkó is egész 
életén át cipeli az ifjonti-szép, „merész, messianisztikus remények" szer-
tefoszlásának a következményét, a nemzedékét megcsúfoló történelem 
béklyóit. „Akkor úgy látszott, hogy a kitört és a készül ő  forradalmi har- 
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cok majd az egész, lázadó emberiséget végs ő  leszámolásra, új és szabad 
világ megvalósítására mozgósítják. A látszat csalt. Egy egész nemzedék 
vált a saját vakmer ő  reményeinek invalidusává" — vallja a regénybeli 
Bollert Mihály, autentikus kifejezést adva annak az egzisztenciális 
megroggyanásnak, amely Sinkót egy egész életre képtelenné tette a 
tizenkilences emberiség-remények visszahódítására, a hit visszaszerzé-
sére, hogy az egyetemes-emberi világ megvalósítása nem valami messzi-
messzi idбkre elodázott utópia, hanem ennek a századnak, az ő  korának 
realizálható történelmi feladata. Egyes nemzedéktársaival szemben, akik 
még jóval a bukás után is megrögzötten hitték, hogy „a nagy forradalmi 
hullám — amely az egész világot, de legalábbis egész Európát rövid 
időn belül el fogja vezetni a szocializmushoz — korántsem ült el a 
finnországi, magyarországi és müncheni vereségekkel", s akikben az 
olyan, önmagukban ugyan nem jelentéktelen, de 1919 történéseihez 
képest mégis csak szerény események is, mint a Kapp-puccs, az olasz-
országi gyármegszállások és a lengyel—szovjet háború is csak még-
jobban meger ősítették a reményt, hogy „a világforradalom gyorsan kö-
zeledik, hogy hamarosan sor kerül az egész kultúrvilág totális átalakí-
tására" 14, — e továbbra is hiszékeny nemzedéktársaival szemben Sinkó 
számára 1919 véglegesen felszámolta a világforradalmi reményeket, a 
történelem „ravaszsága„ őt csak egyszer tudta lénye legmélyéig meg-
csúfolni. „Talán nagyobb remények, szédületesebb ígéretek még nem 
is csillogtak emberek előtt, mint mi előttünk akkor" — pillant vissza 
1919-re mindössze nyolc évvel a bukás utánls —, de máris olyan végs ő , 
hitében kiégett józansággal, mintha legalábbis hosszú évtizedek tanú-
sítanák már, hogy 1919-nek belátható id őn belül végérvényesen vége 
van: „Az optimizmus részeg világ-éve azonban elmúlt és jött, véresen 
vagy vér nélkül, de jött mindenütt a konszolidáció." S ami nemzedéke 
egy része számára — s az egész Kommunista Internacionálé számára is 
—még mindig újabb és újabb el őjele az idő  tájt az egészen közeli világ-
forradalomnak, az Sinkó számára már csak távoli s egyre halványuló 
fénye az egykori, igazi tűznek: „a nagy forradalmak tüzei fel-felcsaptak 
biztatóan, de mindig kisebb spontenaitással és ma már az általános 
irányzat nyilvánvaló: kísérlet, hogy az élet visszakanyarodjék a há-
ború előtti idők társadalmi kereteibe ..." 

A forradalmi mámor után a végs ő, nagy kijózanodás: ez a létér-
érzésben beállt hirtelen és tartás változás nem jelentett nála tényleges 
szakítást a múlttal. A végérvényesen elveszített éden tudataként, az 
üressé tett, legrelevánsabb tartalmaitól megfosztott élet jelenvalósága-
ként 1919 végigkíséri az ő , szüntelen keresésekkel és buktatókkal terhes 
életét, s nemcsak a negyed százados emigráns-id őszakára, de jórészt 
még az elveszített világhazát úgy-ahogy kárpótló „kis-haza" megtalá-
lása utáni jugoszláviai éveire is jellemz ő  a Bollert Mihály létérzése, 
melyet egy bibliai allegóriával úgy fejez ki barakk-regényében, hogy 
mi lett volna, ha a még él ő  Krisztust leveszik a keresztr ől s új abb har-
minc évig járni-kelni hagyják — de már küldetése hite nélkül? 

11 U.O. 
15  PolitLka és тап  іfjílság. Korunk, 1927, 540-545. 1. 
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cSAKY S. PIROSKA 

KÖNYVKIADÁSUNK ТUЕТÉNETЕBŐL 
1945-1959 

„Önmagunknak s a jövđnek tartozó kötelessé-
günk ..., hogy szellemi életünk valamennyi je-
lenségét észrevegyük, feljegyezzük s igy az eset-
leges kallódástól megmentsük" 1  

A mellékelt bibliográfia csak adalék lassan történelemmé váló múl-
tunk kultúrájának feltáráshoz. Magában foglalja a Vajdaságban magyar 
nyelven megjelent könyvtermés egy részét, pontosabban a tágabb érte-
lemben irodalomnak, szépirodalomnak nevezhet ő  könyveket: a jugo-
szláviai magyar irodalom és a jugoszláv irodalom kiadványait. Már az 
évszámokkal elhatárolt id őszak is arra enged következtetni, hogy itt 
csak egy részét tesszük közzé egy hosszabb id ő  alatt gyűjtött anyagnak? 

Az időhatár (1945-1959) jelent ős dátum könyvkiadásunk történe-
tében. A kezdeti nehézségekkel küzdő  korszak lezárását és egy új, vi-
rágzó korszak indulását jelenti. (1. sz. táblázat) 

A műfaj: szépirodalom nem jellemz ő  erre az időszakra. Fóleg nem 
a háború után induló magyar nyelv ű  könyvkiadásra, ami ugyan meg-
indult már 1944 végén3, de szépirodalmi mű  csak 1946-ban hagyja el a 
sajtót (akkor is egy szavalókórus kötet és egy tanulmány füzet jelenik 
meg, amit még nem nevezhetünk kimondottan vajdasági magyar iroda-
lomnak). A tulajdonképpeni vajdasági magyar irodalom kibontakozá-
sát csak az 1947-ben megjelent Téglák, barázdák című  antológia meg-
jelenésétől számítják. 4  1945 után inkább a politikai, ismeretterjeszt ő , 
népszerű  tudományos kiadványok dominaltak magukon viselve a felsza-
badulás utáni minél gyorsabb felvilágosítás óhaját. 

Ezen a helyen csak mennyiségi felmérésre törekedtünk, „a min ő-
ségi elbírálás a kritika dolga" 5. Dolgozatunk célja feltárni a vajdasági 

' György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája (1919-1924). — Buda-
' A begyCjtött anyag felöleli a Vajdaságban magyar nyelven megjelent összes 

könyvelt leírását 1945--1970-ig (nemcsak a szépdrodalmí könyveket) 
' Olajos Mihály: O izdava čkoj dela2nosti rLacionalníh manjina (Vojvodina 1944-

1954,  393-402  1.) 
' 

 

Boa!  Imre: Irodalmunk kiskönyve. — N.S., Forum, 1964 , Szeli István: Utalt egy- 
más felé. — N.S., Farum, 1969 

' Majtényi Mihály: Irókról, iгodalomrбl (Magyar Ünnepi játékok. Pa íсs, 1952. —
Nsz, TE, 1952, 50-68 1.) 
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magyar lrók és a jugoszláv írók magyar nyelven megjelent szépirodalmi 
alkotásait. (Antológiák és tanulmányok is bekerültek a bibliográfiába, 
míg az évkönyvek, naptárok és hasonló kiadványok kimaradtak.) A vi-
lágirodalmi és a magyar irodalom műveinek felsorolása ezúttal elma-
rad. (Ez egy kés őbbi fejezet témája lesz.) 

A mellékelt bibliográfiából világosan kit űnik (amit az 1. sz. táblázat 
is ábrázol), hogy rendszeres szervezett könyvkiadás tulajdonképpen a 
Híd mozgalom szerves részeként indult meg és a Testvériség-Egység 
Könyvkiadóvállalat megalakításáig legnagyobb szerepet játszott irodal-
munk kibontakozásában. ATestvériség-Egység hivatalosan csak 1951-
ben lett önálló könyvkiadó vállalattáe. Az 1949-1951 között kiadott 
könyvek Testvériség-Egység jelzése mellett rendszerint ott van a Híd 
könyvek emblém is. ATestvériség-Egység „virágzása" a Forum Könyv-
kiadó megjelenéséig tart. Id őközben ÍJjvidéken a Jugoszláviai Magyar 
Kultúrszövetség, a Magyar Szó, a Matica srpska, a Progres és Szabad-
kán a Kultúregyesületek Szövetsége, a Minerva, és a Rukovet kiadá-
sában megjelent könyvekkel találkozunk. Vajdaság területén kívülr ől 
egy Zágrábban megjelent Sinkó könyvr ől adunk még számot (az író 
magyar nyelvű  műveinek teljesebb áttekintése miatt). 

A jugoszláv irodalom alkotásaiból 1947-ben jelent meg az első  
könyv magyar nyelven a háború után, de komolyabb, rendszeresebb 
fordítások csak 1949-50-t ől datálódnak. („Az idén a magyar és a világ-
irodalom legjelentősebb művei mellett, megjelenteti [a TE] magyar 
fordításban a jugoszláv irodalom komoly alkotásait is, hogy ezzel is 
szolgálja az ittélő  népek testvériségét" 7.) A jugoszláv klasszikusoktól 
kezdve Ivo Andri ć , Ivan Cankar és Miroslav Krleža mellett ott találjuk 
a modern írók nevét is nem sokkal a m ű  eredetiben való megjelenése 
után már a magyar fordítás is elkészült. Legtöbb fordítás 1959-ben 
hagyta el a sajtót. 

Ha az összesített m űfaji megoszlást vesszük tekintetbe (2. sz. táblá-
zat) első  tekintetre azt látjuk, hogy a legelterjedtebb m űfaj a próza. 8  
A versek már jóval kisebb számban vannak jelen, a többi m űfaj pedig 
csak szórványos: mindössze 2 + 1 dráma (mindhárom 1953-ból.) Itt 
Ugyan tekintetbe kell vennünk, hogy a Színpadunk sorozat nem került 
be a bibliográfiába, mert nemcsak vajdasági magyar és jugoszláv írók 
műveit tartalmazza, s ha a világirodalmi részt kihagynánk bel őle nem 
kapnánk teljes képet a sorozatról. 

„A vajdasági magyar irodalom a lírában n őtte ki először a provin-
cializmus kis, másoktól elnyűtt érzéseit és formaruháját." 9  Ha a részle-
tesebb műfaji felosztást vesszük figyelembe (2/a sz. táblázat) akkor 
szembetűnik, hogy valóban nagy a megjelent verseskötetek száma: 34 
verses kötet, 25 regénnyel és 25 elbeszélés kötettel szemben. 

° Karlбca, Töгtéményí Levéltár (BJ Udružеnјu izdavačkih preduzeéa NR srbija 
Beograd, br . 175/52 od 21 . Iv 1952 g.) és Bodrits István: Sok barátja van •a jugoszlávnai 
magyarságnak (Magyar ünnepi játékok. Palios, 1952. — Nsz, TE, 1952, 189-197 1.) 

' Terebélyesedyk magyar könyvkiadáaunk (A Magyar Szó Népnaptári 1951. —
NSz, BJ (35.1) 

° Szeli István i•dézetú m ű . 
B Bori Imre: A vajdasági ég alatt. A jugoszlávnai iBagyar k đltészet aлtológiája. —

N..S., Forum, 1960 
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Nem minden könyvkiadónak volt saját nyomdája. Így a Testvériség-
Egység kiadványait gyakran nyomta a Minerva Szabadkán, vagy az 
újvidéki „Zmaj", Budućnost, stb. A Fórum Könyvkiadónak már saját 
jól felszerelt nyomdája is van ahol nemcsak a Fórum kiadóvállalat 
könyveit nyomták, hanem már el őbb is találkozunk a Forum nevével, 
mint nyomdavállalatéval. A Progres kiadóvállalatnak is ők szolgáltat-
ták a nyomdai munkát. Szembet űnő, hogy míg a Minerva mint könyv-
kiadó nem nagy szerepet játszik a szépirodalmi könyvek kiadásánál —
mint nyomda rendkívüli nagy jelent őségű : összesen 42 kiadványon van 
feltüntetve az elemzésre választott anyagban (30 vajdasági magyar iro-
dalmi mű  és 12 mű  a jugoszláv irodalomból) (3. sz. táblázat) 

Volt néhány kísérlet, hogy kiadványainkat sorozatba tömörítve ad-
ják ki. A sorozatok közül legjelentősebb a Jugoszláviai Magyar Irók 
sorozata a Híd könyvkiadó (vagy Híd könyvek megjelöléssel) számozott 
sorozata (9). Kés őbb már nem számozták a sorgozatot. A többi kiad-
vány sorozat nagy része csak tervezet maradt, néhány könyvön kívül 
nem jelent meg több. Ilyen a Rukovet kiskönyvtára (Szerkeszti Merko-
vics Lázár — Szubotica, Rukovet Irodalmi, Művészeti és Társadalom-
tudományi folyóirat), a Vidám könyvtár ( Progres, Újvidék), Minerva 
könyvtár (Szabadka ld. az  57. bibliográf egységet), a Jugoszláviai ma-
gyar irodalom számozatlanul (ld. a 69., és 71. bibliográf egységet), A Pi-
onírújság kiskönyvtára (5 könyv számozva, magyar és jugoszláv irodal-
mat is közzé tesz) és a Jópajtás könyvek számozatlanul. A felsorolt 
sorozatokban legtöbbször csak egy-egy könyv jelent meg. 

Kiadványainkon elég gyakran megtaláljuk a könyvkiadó szimbólu-
mát, emblémáját. Néhol a :könyvkiadó nincs is külön feltüntetve, csak 
az embléma szerepel, néhol ott találjuk mind a kett őt. Az sem ritka 
eset, hogy az embléma felirata nem azonos a könyvkiadó megjelöléssel. 
Például kiadóként BJ szerepel, felette a Híd emblémájával. Kisebb elté-
rések is előfordulnak: kiadó Testvériség-Egység, felette BJ jelzés ű  szim-
bólum. (Pedig volt aTestvériség-Egységnek magyar jelzés ű  szimbóluma 
is néhány változatban: nyitott könyv TE jelzéssel, gémes kút körfel-
írással, stb.) A Progres könyveken is szimbólum szerepel, s annak te-
kinthetjük a Fórum kiadványokon levő  F-it is, mint leegyszer űsített 
szimbólumot. 

A könyvek kivitelez őit, illusztrátorait vizsgálva elég változatos 
képet kapunk. Jónéhány név csak egyszer fordul el ő , míg néhányan 
gyakran kaptak megbízást egy-egy címlap elkészítésére vagy kiadvány 
illusztrálására. Néhány könyvön nincs feltüntetve az illusztrátor, azokat 
tehát kihagytuk a statisztikából. Bizovicsár Milan 1, Branko Borisz 1, 
Brezsán Gyula 2 (fénykép), Deák Ferenc 1, Gábor Zoltán 5, Eszter Jó-
zsef 2, Faragó Aranka 6, Hangya András 11, Heel Aleksandar 1, Horovic 
Ivan 1, Jovanović  D. 1, Karlavaris Bogomil 5, Kaupert Pál 1, Kovács 
Sztrikó Zoltán 5, Lucsev Júlia 1, Marjanovi ć  Željko 1, Matejka Lajos 1, 
Milanović  Đorđe 1, Nagy Sándor 1, Napravnik Karlo 4, Nikolajević  Mili-
voj 1, Oláh Sándor 1, Opre čnik Ankica 2, Osznovics Oszkár 1, Perica 
Radomir 1, Petrik Pál 1, Petrovi ć  Boško 5, Poznanović  Bogdanka 2, 
Sáfrány Imre 7, Stojni ć  Mirko 24, B. Szabó György 10 és Szilágyi Gábor 
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2 könyvvel szerepel. Ha elhagyjuk a betűrendet és a kiadványok szá-
mát vesszük alapul akkor a sorrend így változik: 1.) Stojni ć  Mirko 24 
könyvvel, 2.) Hangya András 11, 3.) B. Szabó György 10 könyvvel, és 
így tovább. Az előző  felsorolásban több neves fest őművész nevével ta-
lálkoztunk, ami azt bizonyítja, hogy kiadóink a könyv tetszet ős külse-
jével is igyekeztek az olvasóközönségre hatni. 

Legtöbb könyv fűzve került az olvasó kezébe. Kés őbb igényesebb 
külsővel, borítólappal készültek. Néhány kiadványból a f űzött példá-
nyok mellett kisebb példányszámban kötve is forgalomba hoztak az 
igényesebb könyvgy űjtők számára. 

Egyes kiadványok megjelentetését el ősegítették különböz ő  munka-
közösségek is. Így adták ki Németh István elbeszélés kötetét a Paraszt-
királyság-ot 1954-ben (ld. 59. sz. bibliográf egységet), Urbán János Al-
mok a Tiszánál című  verseskötetét (ld. 66. sz. bibliográf egységet) és 
még valószínű  több más könyvet is ahol ugyan nem tüntették fel a kise-
gítő  munkaközösségeket, mint ahogyan a különböz ő  alapokat sem, ame-
lyek dotálták a könyvkiadó vállalatokat. 

Csak a későbbi években (1958 táján) kezdik félvaszon kötésbe kötni 
a könyveket (Forum, Progres), míg a Minerva vászon kötesben is adott 
ki könyvet (ld. 80. sz. bibliográf egység). 

Íróink fordítói tevékenységét — a könyvön fellelhet ő  adatok alap-
ján — a következőképpen illusztrálhatjuk: Acs Károly 4, Bodrits István 
1, Csuka Zoltán 2, Fehér Ferenc 3, Gál László 6, Herceg János 14, Hor-
nyik János 5, Kopeczky László 1, Kovács József 1, Kovács Sztrikó Zol-
tán 1, Lévay Endre 2, Pataki László 1, Rubin Péter 2, Sinkó Irma 1, 
Stadler Aurél 1. Többen 1. A felsorolás hiányos, mert a rendelkezé-
sünkre álló dokumentáció alapján nem tudtuk pótolni a hiányzó adato-
kat a bibliográfiában. 

A bibliográfia időrendi sorrendben készült: 1946-tol kezd ődik (1945-
ben csak politikai művek jelentek meg és a Népnaptár), 1959-e1 lezárva. 
Az utolsó évben már megkezdi m űködését a Forum Könyvkiadó, ami 
nagy fellendülést jelent könyvkiadásunkban. 

Minden könyv statisztikai egység — tehát új sorszámot kapott. 
„A kiadványok száma önmagában nem mond sokat, csak a példány-

számokkal együtt ad teljes képet a könyvkiadás fejl ődéséről" 10  —ezért 
ahol csak fellelhettük, ezt az adatot is közöljük. 

A formátum megjelölésénél a 8 0, 160  stb. jelzést alkalmaztuk, bár 
elterjedt a centiméterekben való jelölés is (Bibliografija Jugoslavije). 

Az ifjúsági és gyermek könyvek közül besoroltuk a bibliográfiába 
a jugoszláv és a jugoszláviai magyar szerz ők műveit, ha eredeti szö-
vegről van szó és ha a szerz ő  fel van tüntetve a verses képes könyve-
ken. Ezeken a kiadványokon (képeskönyvek) van legkevesebb adat fel-
tüntetve, így sokszor csak a könyvkiadóvállalat irattárában meglev ő  
anyag alapján lehetett róluk valamit kideríteni. 

A könyvleírások kevés kivétellel magukról a könyvekr ől készültek, 
a Bibliografija Jugoslavije csak ellenőrzésre szolgált — mégis megtör- 

10  Bak János: Húsz év magyar könyvkiadása 1945-1964. — Budapest, Kónyvkiadók 
és terjeszt ők Tájékoztató Központja, 1965 
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ténhet, hogy az adatok néhol hiányosak. Nem volt módunkban minden 
könyvet kézbevenni és igyekezetünk ellenére is fél ő, hogy egynéhány 
kiadvány kimaradt. 

Igyekeztünk minél pontosabb bibliográfiai leírást adni egy-egy 
műről, feltüntetni a fordítót, illusztrátort, bevezetést, a könyv kiadóját, 
a nyomdát ahol nyomták, a sorozatokat, stb. 

A könyvkiadó nevét úgy írtuk ahogy a könyvön szerepelt, nem 
egységesítettük: tehát BJ és TE váltakozva szerepel. 

A jugoszláv író nevét a mostani helyesírás szerint írtuk zárójel-
ben, ha a könyvön nem úgy van írva. 

Azokat az adatokat, amelyeket nem a címlapról vettünk (impresz-
szumból, bibliográfiából, vagy a kiadó adattárából) szögletes zárójelbe: 
[ ] tettük, vagy függ őleges vonallal választottuk el: I I. 

A könyvleírás után új sorban közöljük a sorozat megjelölését, majd 
a nyomdát, példányszámot és a kötés módját (kötve, f űzve). 

A magánkiadványok nem kerültek be a bibliográfiába, meglehet 
érdekes lett volna azokat is besorolni, hogy lássuk kik adtak ki saját 
költségükön könyvet. A magánkiadványok nehezen hozzáférhet őek és 
nem is jellemzőek a jugoszláviai magyar nyelv ű  könyvkiadásra. Csak 
szórványosan fordulnak el ő, nem is mindig nyomdatechnikával készítve. 

Rövidítések: 

BJ — Bratstvo-jedinstvo N'sz — Noviszád 
Bratsztvo-jedinsztvo ny — nyomda 

Bgd —Belgrád nyv — nyomda vállalat 
D — dráma (műfaji pl —példány 

megjelölésnél) P—E —próza, elbeszélés 
H.n. — hely nélkül P—E — próza, életrajz 
J.i. —jugoszláv irodalom P—P —próza, politikai 
JMKSZ —Jugoszláviai Magyar 

Kultúrszövetség 
röpiratok, 
pamfletok stb. 

K — képeskönyv (műfaji P—R —próza, regény 
megkülönböztetésnél) P—SZ -- próza, szociográfia 

Kk (v) —Könyvkiadó (vállalat) P—T —próza, tanulmány 
K.n. — kiadó nélkül P—I —próza, útleírás 
KSZ —Kultúregyesületek R — Rukovet 

Szövetsége V —vers 
1.  —lap  TE — Testvériség-Egység 
Mi. —jugoszláviai Zgb — Zágráb 

magyar irodalom * — az embléma 
M.S. — Matica srpska megjelölése 
N — napló — az író neve 
NM — Пépmese helyett ismétlés 
N.S — Novi Sad elkerülése végett 
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Műfaji megoazlás évenként: 2. sz. táblázat 

Magyar irodalom Jugoszláv drodaloun 

Еv próza vers dráma osm i 
se~ 

próza vers dráma 
đsszesen 

 végđsszeg 

1946 1 1 2 2 

1947 2 2 1 1 3 

1948 3 3 6 3 3 9 

1949 4 4 8 2 1 3 11 

1950 9 1 10 2 1 3 13 

1951 4 1 5 3 2 5 10 

1952 5 3 8 6 4 10 18 

1953 9 4 2 15 3 1 1 5 20 

1954 3 1 4 1 1 5 

1955 5 1 6 1 1 2 8 

1956 3 3 6 4 4 10 

1957 1 1 1 1 2 

1958 4 4 8 5 5 13 

1959 14 8 22 11 1 12 34 

Összesen: 67 34 2 103 43 11 1 55 158 

A műfajok megoszlása 2a. sz. táblázat 

mű faj 	 magyar irodalom jugoszláv irodalom összesen 

versek 34 9 43 

P—Regény 25 19 44 

P—Elbeszélés 25 18 43 

P—Tanulmány 10 2 12 

P—Politikai íгások 3 2 5 

Dráma 2 1 3 

napló 1 1 

szociográfia 1 1 

útleírás 1 1 

életrajz 1 1 

népmese 1 1 

képeskönyv 1 2 3 

103 55 158 
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Nyomdák: 	 3. sz. tálalázat 

mi. j.i. összesen; 

Minerva 

Zmaj 

Budućnost 

Zvezda 

Gradska 
štamparija N.S 

30 

22 

15 

2 

2 

12 

10 

7 

1 

1 

42 

32 

22 

3 

3 

Kosta Šokica 1 1 

Forum 24 9 33 

Gradsko 
štamparsko pred. 
Subotica 1 1 

Jugoszláv Vasutak 
Nyomdaipari 
Vállalata 1 3 4 

„Omladina" (Bgd) 1 1 

Tisak „Faduv" 
(Rovinj) 1 1 

Hrvatska selja čka 
tiskara—Zgb 1 1 

Mariborska 

tiskarna 1 

Mivel a nyomda nincs minden könyvön feltüntetve, a nyomdákra 
vanatkozó statisztikai adatok csak tájékoztató jelleg űek. 

BIBLIOGRÁFIA 

I. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR ÍRŐK 

1946. 

Csillagok 	Szavalókórusok. A fed őlap Hangya András fest őművész 
csillaga. 	munkája. — H.n. Híd Könyvkiadó, (1946), 56 1,- 8° 
V 	 „Minerva" ny. Szubotica (1600, fűzve). Sajtó alá került 

1946. márc. 5-én. A nyomast befejezték 1946. márc. 27-én. 

Horovic 	Villon élete és költészete. A tanulmányban közölt versek 
Ignác: 	Faludi György átköltései. (Illusztrálta Kovács Sztrikó Zol- 
P—T 	 tán.) — H.n. Kiadó nélkül, 1946, 32 1., 8° 

„Minerva" ny. Szubotica (2000 pl., f űzve) 1946. dec. 2.-
1946. dec. 12. 
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1947.  

3. Lőrinc 
Péter: 
P—T 

A kuruckor. Tanulmány. ј  Sajtó alá rendezte Lévay Endre. 
Korrektor Sebestyén Mátyás. A fed őlap Nagy Sándor mun-
kája. ј . — Szubotica, * Híd Könyvkiadó é.n. (1947), 95 1., 8° 
„Minerva" ny. Szubotica (2500 pl., fűzve) (Ez a könyv ké-
szült a JSZNK els ő  ötéves tervének kezdetén 2500 pél-
dányban). 

Téglák, 	A jugoszláviai magyar írók antológiája. ј  Sajtó alá ren- 
barázdák. 	dezte: Hock Rezs ő , Lévay Endre és Steinfeld Sándor. A fe- 
P—E 	 dőlap Nagy Sándor munkája. ј  — Szubotica, Híd, 1947. 

175 1., 8° 
Jugoszláviai Magyar írók, 1. 
„Minerva" ny. Szubotica (2000 pl., fűzve) 

1948. 

Laták 	Viharos idők vetése. Versek. ј  A nyomásért felel ős dr. Stein- 
István: 	feld Sándor.  I  — (Szubotica), Híd kiadás, 1948. 72 L, 8 0  
V 	 Jugoszláviai Magyar Írók, 3. 

„Minerva" ny. Szubotica (1600 p1., fűzve) (Ez a könyv ké-
szült a JSZNK els ő  ötéves tervének második évében 1600 
példanyban.) 

Majtényi 	Májusfa. Novellák. — Szubotica, Jugoszláviai Magyar Kul- 
Mihály: 	túrszövetség, 1948. 114 1., 8 0  
P—E 	 Jugoszláviai Magyar írók, 5. 

„Minerva" ny. Szubotica (2000 pl., fűzve, borítóval. A ki-
adásért felel dr. Steinfeld Sándor. 	 _ 
Ez a könyv készült a JSZNK els ő  ötéves tervének második 
évében. 

Markovics 	Lázadas. Elbeszél ő  költemény. Sajtó alá rendezte Lévay 
János: 	Endre. Illusztrálta é,s a fed őlapot tervezte Hangya And- 
V 	 rás. — H.n. Híd kiadás, 1948. 29 (3) 1, 8 0  

„Minerva" ny. Szubotica (1600 pl., f űzve) (Ez a könyv ké-
szült a JSZNK els ő  ötéves tervének kezdetén 1600 pél-
dányban). 

Markovics 	A munka asszonya. Poéma. I A fedőlap terve és a rajzok 
János: 	Hangya András munkái. A kiadásért felel Olajos Mi- 
V 	 hált'. ј . — * Híd könyvek, 54 1., 8 0  

Jugoszláviai Magyar írók, 8. 
„Minerva" ny. Szubotica (2000 pl., f űzve) (A Híd 1947. évi 
irodalmi pályázatán els ő  díjjal jutalmazott poémája). 

Sinkó 	 A vasút. Riportregény az ifjúsági vasútvonalról. Sajtó alá 
Ervin: 	rendezte Steinfeld Sándor (Illusztr.). Szubotica, Híd, 1948. 
P—K 	88 1., 80  

Jugoszláviai Magyar Irók, 4. 
„Minerva" ny. Szubotica (2500 pl., f űzve). 
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Sinkó 
Ervin: 
P—P 

1949. 

Csépe 
Imre: 
V 

Debreczeni 
József: 
V 

Gajdos 
Tibor: 
P—R 

Gá1 László: 
V 

Laték 
István: 
P—E 

Lőrinc 
Péter: 
P—it 

Lukács 
Gyula: 
P—N 

Thurzó 
Lajos: 

1950. 

Debreczeni 
József: 
P—R 

Akik nem tudják mi fán terem a szemérem. Avagy Escobar 
atya látványos feltámadása. (Széljegyzetek a budapesti 
pörnek nevezett csapnivalóan rossz, botrányos színi el ő-
adáshoz). — Zgb. Glas rada, 1949. 91 1., 8 0  
Hrvatska selja čka tiskara, Zagreb. (f űzve) 

tУzen a föld. — versei. Gál Laszló el őszavával. 1 Sajtó alá 
rendezte Olajos Mihály és Gál László. Korrektor Sebes-
tyén Mátyas. Címlap Kovács Sztrikó Zoltán ј  — Nsz., „BJ", 
1949. 70 L, 8 0  
* Híd könyvek. 
„Minerva" ny. Szubotica (2000 pl., fűzve) 
(1949. IV. 23.-1949. V. 23) 

Tündöklő  tájon. Versek. Az illusztrációkat Boskó Petrovics 
festőművész készítette. — Nsz., „BJ", 1949. 70. 1., 8 0  
(2000 p1., fűzve) 

Tűz a hegyek között. Regény. ] A fed őlap terve és az illuszt-
rációk Hangya Andras munkái. A kiadásért felel Olajos Mi-
hály. ј  — H.n. * Híd könyvek, 1949. 247 1., 8° 
Jugoszláviai Magyar Írók, 7. könyv 
„Minerva" ny. Szubotica (4000 pl., karton) 

Ötvenhét vers. — Szubotica, Híd, 1949. 102 1., 8 0  
* Híd könyvek. 
Jugoszláviai Magyar Írók, 9. könyv. 
„Minerva" ny. Szubotica (2000 pl„ fűzve) 
Ez a könyv megjelent a JSZNK els ő  ötéves tervének harma-
dik esztendejében 20 00 példányban. A kiadásért felel Olajos 
Mihály. 

Új élet felé. Elbeszélések. — Nsz., BJ, 1949. 192 1., 8° 
* Híd könyvek. 
(3000 pl., fűzve) 

Nemzet születik. Makedónia katlanaiban. L őrinc Péter ri-
portkönyve. — Nsz, BJ, 1949. 106 1., 8 0  
(2000 pl., fűzve) [fénykép illusztrációkkal] 

A sárga háztól a Csendes Donig. Naplójegyzetek. — Szu-
botica, Híd, 1949. 253 1., 8 0  
Jugoszláviai Magyar írók, 6,. 
„Minerva", Szubotica (2500 pl.) 

Napos oldal. Versek. — Nsz, BJ Kiadóvállalat, 1949. 98 1., 8° 
(2000 pl., fűzve) 

Hideg krematórium. Auschwitz regénye. — Nsz. TE kkv, 
1950. 165 1., 80  
„Zmáj" ny. Nsz. (3200 pl., fűzve, borítóval) 
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Garay 
Béla: 
P—T 

A színjátsгás •művészete. — Nsz, TE kk., 1950. 99 1., 80 
(2000 р1., fűzve) 

Garay 	Színjátszák kézikönyve. — Nsz, BJ kiadóvállalat, 1950. 
Béla: 	76 1., 80 
P—T 	 „Zmáj" ny. Nsz. (2000 pl., fűzve) 

Háry 	Kamáromi József Sándor tanulmánya (Perújítás) és Garay 
János 	János verses elbeszélése (Az obsitos). A címlap és a bels ő  
ebresztése . 	díszítések B. Szabó György, a címlap és 'a bels ő  díszítések 
V 

	

	 betű i Eszter József munkája. — Nsz, TE, 1950. 52 1., 16 0  
„Budutynoszt" ny. Nsz. (3000 pl., karton) 

Herceg 
János: 
P—E 

Herceg 
János: 
P—Sz 

Bors és fahéj. — Nsz, TE, 1950. 217 1., 8 0  
„Zmáj" ny. Nsz. (3200 pl., fűzve) 

Változó világban. — Nsz, TE, 1950. 96 1., 8 0  
(3200 pl., fűzve, borítóval) 

Lőrinc 	A nagy póri pör. Birtok-kisajátítás és aratósztrájkok Vaj- 
Péter: 	daságban. — Nsz, TE, 1950. 104 1., 8 0  
P—T 	„Zmáj" nyv. (2000 pl., fűzve) 

Lőrinc 	Hétköznapok. Regény. — Nsz, TE, 1950. 480 1., 8 0  
Péter: 	* BJ 
P—K 	„Budutynoszt" ny., Nsz. (2900 pl., f űzve) 

Majtényi 	Forró föld. Novellák és karcolatok. — Nsz, TE, 195 0 . 
Mihály: 	141 1., 80  
P—E 	* BJ 

„Zmáj" nyv. Nsz. (3200 pl., fűzve) 

Sinkó 

Ervin: 

P—K  

Tizennégy .nap. Regény. — Nsz, TE, 1950. 488 1., 8 0  

* BJ 
„Zmáj" nyv. Nsz. (3500 pl., fűzve) 

1951. 

Gál László: Nevet ő  könyv. A rajzokat Boskó Petrovics fest őművész ké-

P—E 	szítette. — Újvidek, TE kkv. 1951. 272 1., 8 0  

„Zvezda" ny. Újvidék, (3200 pl., fűzve) 

balászok. 	Versek. ј  A címlapot O1áh Sándor fest őművész készítette ј . 

V 	 — Szubotica, Kultúregyesületek Szövetsége, Az Irodalmi 
Klub kiadása, 1951. 62 1., 80  
(Csépe Imre, Kopeczky László, Sebestyén Mátyás, Stadler 
Aurél, Urbán János, Zákány Antal versei.) 
„Minerva" ny. Szubotica, (1000 pl., fűzve). 



Sulhóf 
József: 
P—R 

1952. 

Csépe 
Imre: 
V 

Debreczeni 
József 
V 

Garay 

Béla: 
P—T 

Laták 
István: 
V 
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38. Lőrinc 
Péter: 
P—E 

39. Majtényi 
Mihály: 
P—K 

40. Sinkó 
Ervin: 
P—P 

Választmányi ülés. ј  A védőboríték és a könyv rajzai, B. 
Szabó György munkája ј  —Újvidék, TE, 1951. 184 1., 160  
„Budutynoszt" ny. Újvidék. (2500 pl., f űzve). 

Élő  víz. Regény. — Nsz, „TE". 1951. 344 1., 8 0  
* TE 
„Minerva" ny. Szubotica (3000 pl. A borítón Brezsán Gyula 
felvétele. Nyomdába került 1950. XI.) 

Kémháború az atomtitokért. Regény. írta— ј  A címlap Esz-
ter József rajza utan a Budutynoszt offset gépén készült. ] 
— Nsz, Magyar Szó, 1951. 228 1., 8 0  
„Budutynoszt" ny. Nsz. 

Májusi mezőkön. Versek. —Újvidék, TE, 1952. 116 1., 8° 
„Minerva" ny. Szubotica (2000 pl., f(izve). 

Vacsoracsillag. Versek. —• Újvidék, TE, 1952. 94 1., 8 0  
„Budutynoszt" kny. Újvidék (2000 pl., fűzve). 

A színpadi beszéd. —Újvidék, TE kkv., 1952. 85 1., 8 0  
„Minerva" Szubotica (2000 pl. fűzve) 

Nyugtalan 'almok. Költemények. — Újvidék, TE, 1952. 
152 1., 8° 
* TE kv. 
„Minerva" ny. Szubotica [2000 pl. karton, borítóval. Hátul: 
eddig megjelent műveinek jegyzéke.] 

Görbe utca 23. Elbeszélések. ј  A borítót Mirkó Sztojnics 
rajzolta , ј . —Újvidék, TE, 1952. 160. 1., 8° 
* TE 
„Minerva" ny. Szubotica, (2000 pl., fűzve, borítóval) 

Garabonciás. Vidám regény. [és elbeszélések, humoresz-
kek]. —Újvidék, TE, 1952. 175 1., 80  
* TE 
„Budutynoszt" ny. Újvidék, (20 00 pl., fűzve). 

Kísértet járja be Európát, frások és el đadások. 1948-1951. 
ј  A címlapot Gábor Zoltán tervezte ј . — Nsz, Magyar Szó, 
1952. 327 1., 8 0  
Készült a „Zvezda" nyomdában. Nyomtatott a „Zmaj" 
nyomdában (fűzve). 

Komáromi 
József 
Sándor: 
P—E 

Majtényi 
Mihály: 
P—R 



1953. 

Аcs Károly: 
V 

Debreezeni 
Józaef: 
P—R 

Fehér 
Ferenc: 
V 

Garay 
Béla: 
P—T 

49. Munk 
Artur: 
P—R 

Köszönöm addig is. 
Sztojnics Mirkó rajza 
* TE 
„Zmáj" nyv. Újvidék 

Egy orvos életregénye. ј  A címlap 
ј . —Újvidék, TE, 1953. 448 1. 

(2000 pl., karton). 

‚ 
go 
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41. Szirmai 
	

Viharban. (Utószó: Herceg János). — Újvidék, TE, 1952 ,  
Károly: 
	

284 1., 80  
P—E 
	

* TE 
„Budutynoszt" nyv. Újvidék (2000 pl. f űzve, borítóval). 

46. Herceg 
János: 
P—E 

47. Herceg 
János: 
P—T 

Kéz a kilincsen. Versek. j Sáfrány Imre rajzai ij. — Újvi-
dék, TE, 1953. 124. 1., 8 0  
Gradska štalnparija N.S. (1000 pl., fűzve). 

Az első  félidő . Ifjúsági regény. ' ј  A borítólapot és az illuszt-
rációkat Hangya András fest őművész rajzolta ј . —Újvidék, 
TE, 1953. 128. 1., 80  
„Budutynoszt" Újvidék, (3 000 pl., fűzve). 

Jobbágyak unokái. Versek. !j Sáfrány Imre rajzai j. — Új-
vidék, TE, 1953. 124 1., 80  
Nyomtatott a Városi nyomdában N.S. (1000 pl., fűzve). 

Az ekhas szekértől a forgószínpadig. (A szabadkai magyar 
színjatszás története). Majtényi Mihály el őszavával. A 
könyv címlapját Eszter József tervezte ! ј . — Újvidék, TE, 
1953. 155 1., 80  
„Minerva" ny. Szubotica (1200 pl., fűzve). 

Három halász meg egy molnár. ј  A borítólapot és fed őlapot 
Mirkó Sztojnics rajzolta ј . —Újvidék, TE, 1953. 159 1., 160  
* TE 
„Budutynoszt" Újvidék (1500 pl., fűzve). 

Papírhajó. ј  A címlapot Mirkó Sjtojnics tervezte j. — Új-
vidék, TE, 1953. 156 1., 16 0  
* Újv. TE. 
„Zmáj" nyv. Újvidék, (2000 pl., fűzve, borítóval) 

48. Herceg 
János: 
P—E 

Vas Ferkó a 
Újvidék, TE, 
„Zmáj" nyv. 

vitéz kovács. B. Szabó György rajzaival. — 
1953. 52., 40  
Újvidék (2000 pl., fűzve). 

50. Saffer Pál: 	Utolsó vallomás, Regény. ј  A címlapot Sztojnics Mirkó raj- 
P—R 	zolta ј . —Újvidék, TE, 1953. 115 1., 16 0  

* TE 
„Budutynoszt" nyv. Újvidék (1500 pl.) 

51. Sinkó 
Ervin: 
P—P 

A mi második forradalmunk. —Újvidék, TE, 1953. 100 1., 8 0  
* TE 
„Budutynoszt" ny. Újvidék (2000 pl., fűzve) 
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Sinkó 	Elítéltek. Dráma 3 felvonásban. — Újvidék, TE, 1953. 
Ervin : 	99 1., 16" 
D 

	

	 „Minerva" ny. Szubotica (500 pl., f űzve) 
(ősbemutató Szabadkán 1952. dec. 27..)' 1  

Sinkó 	Optim'isták. Történelmi regény 1918-19-b ől. I, kötet. i ј  A 
Ervin: 	címlapot Sztojnics Mirkó tervezte l . —Újvidék, TE, 1953. 
P—R 	468 1., 8" 

„Budutynoszt" riyv. Újvidék (2000 pl., fűzve borítóval). 

Sulhóf 	Kidőlt a májusfa. Énekes színmű  3 felvorasban. Irta—. 
József: 	—Újvidék, TE, 1953. 167 1., 16" 
D „Minerva" ny. Szubotica (500 pl., f űzve. Bemutatta a sza-

badkai Népszínház magyar együttese 1953. február 20-án 
Garay Béla rendezésében a következő  szereposztásban: 
Vujkov Géza (Gombos gazda), Juhász Anna (a felesége), 
R. Fazekas Piri (a leányuk) 12 ... 

Thurzó 	Tavasz Jánoska elindul... ] Az i]lusz'tráciák és a fed őlap 
Lajos: 	B. Szabó György munkája : ј . —Újvidék, TE, 1953. 48 1., 8" 
V 	 TE 

„Zmáj" nyv. Újvidék (2500 pl., fűzve) 

Urbán 	Еletjel. Versek. i ј  A címlapot Szilágyi Gábor fest ő  készí- 
János: 	tette. Előszó Juhasz Géza. ] — Szuboticai Kultúregyesüle- 
V tek Szövetsége. Az Irodalmi Klub 'kiadása, (1953.) 64 1., 16" 

Jugoszláv vasutak nyomdaipari műintézete, Szubotica, 
(1000 pl., fűzve), 

1954. 

Deák 	Sárga karszalag. ;j A címlapot és borítólapot Sztojnics 
András: 	Mirkó tervezte ј . —Újvidék, TE, 1954. 400 1., 8" 
P—R 	*TE 

„Minerva" ny. Szubotica (3000 pl., f űzve, borítóval) 
[előbb szerbül is] 

Kvazimodo 	Testamentum. Regény. A fedőlapot tervezte és rajzolta Ma- 
István: 	tej.ka Lajos. — Bgd—Szubotica. „Minerva" 1954. 247 1., 8" 
P—it 	Minerva könyvtár, 1. 

Minerva ny. Szubotica (1000 pl., fűzve, borítóval). 

Németh 	Parasztkirályság. Elbeszélések. ј  A címlapot Sztojnics Mirkó 
István: 	tervezte ' ј . —Újvidék, TE, 1954. 282 1., 16" 
R—E 	*TE 

„Zmáj" ny. Újvidék (1000 pl., fűzve. A Građevinar újvidéki 
építőipari kereskedelmi vállalat munkaközössége 100 000 di-
nárral segítette el ő  a könyv kiadását, hogy ezzel is ser-
kentse a fiatal írókat.) 

" Gerold László—PaatуLk László: A szabadkai Népszínház magyar társul'ata 1945-
1970. — TTjvidék, A HungarológsаS Zntézet h'b иоgráfiai fi zetіi/3. 1970 

12 u.o. 
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60. Zákány 
Antal: 
V 

Fönt és alant. Versek. ј  Sztojnics Mirkó címlapjával és 
rajzaival j (Bevezet ő : Sulh.óf József). — Újvidék, TE, 1954. 
118 1., 160  
* TE 
„Minerva", Szubotica (1500 pl., fűzve). 

1955. 

61. Herceg 
János: 
P—R 

Anna búcsúja. 
Nsz, TE, 1955. 
* TE 
„Minerva" ny. 

j A fedőlapot Sztajnics 1V irkó rajzolta л . —
196 1., 8° 

Szubatica (3000 pl., fűzve) 

Majtényi 
Mihály: 
P—R 

Sinkó 
Ervin: 
P—R 

Sulhóf 
József: 
P—R 

Székely 
Tibor: 
P—U 

Urbán 
János: 
V 

1956. 

Fehér 
Ferenc: 
V 

Gyermek 
televízió. 

K 

Kovács 
Sztrikó 
Zoltán: 
P—R 

Bige Jóska házas-ága. Regény. Irta—. ј  A címlapot rajzolta 
és a könyvet rajzokkal ellátta B. Szabó György ј . — Nsz, 
TE, 1955. 201 1., 8 0  
* TE 
„Zmáj" ny. Nsz. (2500 pl., fűzve). 

Optimisták. Történelmi regény 1918-19-b ől. II. kötet. ј  A 
címlapot Sztojnics Mirkó tervezte ј . — Nsz, TE, 1955. 
432 1., 8° 
„Zmáj" nyv. Nsz. (1000 pl., fűzve, borítóval). 

Varázsvessző . ,j  A fedőlapot Sztojnics Mirkó rajzolta j . —
Nsz. TE, 1955. 383 1., 80  
* TE 
„Budutynoszt" ny. Nsz. (4000 pl., fűzve). 

Brazília őserdeiben. ј  A fedőlap Satojnics Mirkó munkája ј  
(Fénykép illusztrációkkal). — Nsz, TE, 1955. 160 1., 8° 
* TE 
„Budutyn.o•szt" ny. Nsz. (2500 pl., f űzve, borítóval). 

Almok, a Tiszanál. Versek. A címlapot Petrik Pál fest ő-
művesz készítette. — Szubotica, Kultúregyesületek Szövet-
sége. Az Irodalmi Kör kiadása, 1955. 104 1., 8 0  
„Minerva" ny. Szubotica. (Ez a könyv az adai Tisza szabó-
munkás-szövetkezet hozzájárulásával jelent meg.) 

Alom a dűlőutak szélén. (Versek). — N.S. „Progres", 1956. 
166 1., 8° 
„Kosta Šákica" könyvnyomda. 

(Képeskönyv) Fehér Ferenc fordítása. 
1956. 16 1., 40 
Mariborska tiskarna, Maribor (2000 pl.) 

— Nsz, TE, K.kv. 

tУstökös. Nikola Teszla életének regénye. ј  A fedőlap 
Sztojnics Mirkó munkája ј . — Nsz, TE, 1956. 244 1., 80  
* TE 
„Zmáj" nyv. Nsz. (3000 pl.) 
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Major 	Udvarra nyílik az ablak. Elbeszélések A fed őlap Faragó 
Nándor: 	Aranka rajza. — Nsz, TE, 1956. 149 L, 16 0  
P—E 	 * TE 

* Jugoszláviai magyar irodalom. 
„Zmáj" ny. Nsz. (fűzve és karton is). 

Munk 	Köszönöm addig  is...  Egy orvas életregénye. Masodik ki- 
Artur: 	adás. ј  A borítólap Sztojnics Mirkó rajza ij — Nsz, TE, 
P—R 	 1956. 448 1., 80  

„Zmáj" ny. Nsz. (fűzve és kötve is). 

Sebestyén 	Zimi-zumi bál. Rajzolta Faragó Aranka. ј  Technikai szer- 
Mátyás: 	kesztő  Tomcsányi László Q. — Nsz, TE, 1956. 94 1., 8 0  
V 

	

	 *Jugoszláviai magyar irodalom. 
* Jópajtás könyvek. 
„Zmáj" ny. Nsz. 

1957. 

Csépe 	Tarisznyás emberek. Novellák. (Jegyzet az íróról Urbán] 

	

Imre: 	J[ános]. Az író arcképe Sáfrány I[mre] rajza. Korrektor Sáf- 

	

P—E 	 ráng Ferenc). — Szubotica, „Minerva", 1957. 232 1., 8 0  
„Minerva" ny. Szubotica (vászon kötés). 

1958. 

Debreczeni 	Belgrádi éjfél. — válogatott versei. 1923-1958. Harmincöt 
József: 	év költői terméséb ől. Jubileumi kiadás. — Nsz, TE, 1958. 
V 	 128 1., 80  

* TE 
„Zmáj" ny. Nsz. (980 pl., kötve). 

Debreczeni 	Az első  félidő . Ifjúsági regény. A borítólapot és az ildusfit- 
József: 	nációkat Hangya Andras rajzolta. Második kiadás. — Nsz, 
P—R 	 „BJ", 1958. 128 1., 8 0  

„Zmáj" nyv. Nsz. (3000 pl., fűzve). 

Herceg 	Vas Ferkó a vitéz kovács. B. Szabó György rajzaival. Má- 
János: 	sodik kiadás. — Nsz. „BJ", 1958. 52 1., 4 0  
P—E 	 „Zmaj" nyv. Nsz. (3000 pl., fűzve). 

Hőköm 	Versek a legkisebbek számára. đsszeállította Sárosi Ká- 
Pista, 	roly. 1 ј  A rajzokat és a címlapot Faragó Aranka készítette. 
V 	 Technikai szerkeszt ő : Füstös József. Korrektor: Harmath 

Konrád. , ј  — Nsz. Forum, 1958. 31 1., 80  
A Pionírújság kiskönyvtára 5. 
Forum ny. Nsz. (1500 pl., fűzve). 

Francz 	Harmat csillagfényben. Versek. 1 A fedőlapot és a rajzokat 
Mihály: 	Szilá,gyi Gábor készítette ј . - Szubotica, Rukovet, 1958. 
V 	 48 1., 160  

Rukovet kiskönyvtára, 1. 
„Minerva" ny. Szubotica (1530 pl., f űzve). 



83. Bogdánfi 
8ándar: 
Р—Е  

Csépe 
Imre: 
P—E 

Deák 
Ferenc: 
V 
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Tér és idő. — Nsz, „Progres" lap .és könyvkiadó vállalat. 
1958. 380 + a szerz ő  arcképe, 80  
Nyomta „Forum" Lap és Kk. Váll. (2000 p1., kötve). 

Katlanban.. ј  A fedőlap Faragó Aranka munkája . ј . — Nsz, 
TE, 1958. 212 1., 80  
* TE 
„Zmáj" my. Nsz. (1000 pl., fűzve). 

Fölszakadnak a felhők. Versek. ј  A fedőlap Szilágyi Gábor. 
A szerző  arcképe Kovács Sztrikó Zoltán rajza. ij. — Szubo-
tica, Minerva, 1958. 111 1., 8° 
„Minerva" nyomda Szubotica, (vászon kötés). 

B. Szabó 
György: 
P—T 

Szirmai 
Károly: 
P—K 

Urbán 
János: 
V 

1959. 

82. Ács Károly: 
V 

Csönd helyett 
Szabó György 
kai szerkesztő : 
84 1., 8° 
„Forum", Nsz, 

vers. (Versek. 1952-1959). A rajzokat B. 
készítette. Szerkeszt ő : Juhász Géza.. Techni-
Tomcsányi László. — N.S., Forum, 1959. 

(600 pl., kötve, borítóval). 

86. Debreczeni 
József: 
P—E 

87. Debreczeni 
József: 
P—E 

88. Dóró 
Sándor: 
V 

Se füle, se farka. ,j A borítólap B. Szabó György m űve ј . 
— Nsz. „Progres", 1959. 210 1., 16 0  
Vidám könyvtár, 1. kötet. 
„Fórum" ny. Nsz. (1500 pl. fűzve). 

Fehér csönd. Novellák. A rajzokat Sáfrámy Imre készítette. 
— N. S. „Fórum", 1959 . 196 1., 80  
„Fórum" ny. Nsz. (1500 pl., borítóval). 

Éjféli halász. Versek. Panoćni ribar. Pesme. Preveo Vladis-
lav Jambor. Zaštitni omit: Ivan Horovic. Vinjete: Ferenc 
Deák. — N. S. Književno odeljenje M.S, 1959. 45 1., 16° 
Biblio'teka „Prva zbirka", 12. 
Št. „Forum" (300 pl. fűzve, borítóval) — kétnyelvű . 

Csodabolt. A fed ő  és borítólapot B1^ezsán Gyula készítette. 
Szerkeszt ő : Steinitz Tibor. Technikai szerkeszt ő : Harváth 
Gyula. — N.S. „Forum", 1959. 227 1., 80  
„Fórum" ny. N.S. (1000 pl., kemény, borítóval). 

Emberhús. Elbeszélések. A borítólapot Hangya András 
festőművész készítette. Szerkeszt ő : Steinitz Tibor. Technikai 
szerkesztő : Horváth Gyula. — N. S. „Forum", 1959. 218 1., 8 0  
„Forum" ny. (kemény borítóval). 

Koratavaszi felhők. A borítólapot KarIavarisz Bogomil raj-
zolta. Szerkeszt ő : Kovács János. Technikai szerkeszt ő : Tom-
csányi László. — N.S., „Forum", 1959. 58 1., 16° 
„Forum" ny. N.S. (500 pl„ kemény). 
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89. Fehér 	đvig a földbeásva. A borító- és fed őlapot B. Szabó György 
Ferenc: 	készítette. Szerkeszt ő : Steinitz Tibor. Technikai szerkeszt ő : 
V 

	

	 Horváth Gyula. — N.S., „Forum", 1959. 119 1., 8 0  
„Forum" ny. N.S. (1000 pl., kötve, félvászon). 

99. Gál László: 	Dal a szegény halászról. A borító- és fed őlapot B. Szabó 
V György festőművész készítettе . Szerkeszt ő : Steinиz Tibor. 

Technikai szerkesztő : Horváth Gyula. — N.S., „Forum", 
1959. 100 L, 80  
„Forum" ny. N.S. (félvászon + borító). 

Gál László: Noé bárkája. A borító- és fed őlapot Hangya András fest ő- 
P—F művész készítette. Szerkeszt ő : Steinitz Tibor. Technikai 

szerkesztő : Horváth Gyula. — N.S. „Forum" könyvkiadó, 
1959. 211 1., 80  
„Forum" Lap- és Könyvkiadó Vállalat. (1500 p1., kötve, bo-
rítóval). 

Gulyás 	Csak ember vagyok. A borítólapot Karlavarisz Bogomil 
József: 	festőművész készítette. Szerkeszt ő : Kavács János. Technikai 
V 

	

	 szerkesztő : Tomcsányi László. — N.S. „Forum", 1959. 67 1., 160  
„Fórum" ny. N.S. (590 pl., karton). 

Herceg 	Ég és föld. Q A rajzokat a borító- és fed őlapot Sáfrány 

János: 	Imre festőművész készítette. Szerkeszt ő : Steinitz Tibor. 

P—H 	Technikai szeükeszt ő : Horváth Gyula. rI — N.S. „Forum", 

1959. 218 1., 8 0  
„Fórum" Lap- és Könyvkiadö Vállalat. (félvászon, kötve). 

Herceg 	Leányvári levelek. , ј  Szerkesztő : Steinitz Tibor. Technikai 

János: 	szerkesztő : Tamcsányi László. A fed őlapot Sáfrány Imre 

P—T 	festőművész készítette 1. — N.S. Forum, 1959. 123 1., 8 0  
„Forum" ny. N.S. (kötve). 

Herceg 	A tengerkirály. A borítóla;pot Poananovics Bogdanka ké- 

János: 	szítette. —N.S. „Progres" Kk., 1959. 241 1., 80 

Р—L 	* Progres 
Š t. „Budućnost" N.S. (3000 p1., fűzve). 

Huszár 	đnarckép. 1951-1958. I A borítólapot Karlavarisz Bogo- 
Zoltán: 	mil festőművész ikészítette. Szerkkeszt ő : Kovács János. Tech- 
V 	 pikai szerkesztő : Tamcsányi László ј . — N.S., „Forum", 

1959. 52 1., 160  
„Forum" ny. (500 pl., karton). 

Kopeczky 	Kutyák ... Macskák ... Az illusztrációkat Kaupert Pál ké- 

László: 	szítette. Szerkeszt ő : Kovács János. Technikai szerkeszt ő : 

P—H 	Tamcsányi László. ј  — N.S., „Forum", 1959. 151 1., 8 0  
„Forum'', N.S. (1010 p1. kötve, borítóval). 



Major 
Nándor: 
Р—Е  

Major 
Nándor: 
Р—Е  

Majtényi 
Mihály: 
Р—Е  

1947. 

Ćopić , 
Branko: 
Р—Е  

1948. 

Ćopić , 
Branko: 
Р—Е  

Nazor, 
Vladimir: 
Р—Е  
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98. Kovács 
Sztrikó 
Zoltán: 
P—R 

Fizi Karcsi kalandjai. ј  A rajzokat és a fed őlapot Ko-
vács Sztrikó Zoltán készítette. Szerkeszt ő : Steinitz Ti-
bor. Technikai szerkeszt ő : Horváth Gyula. i N.S. Forum, 
1959. 156 1., 8° 
Forum ny. N.S. (800 pl., kötve borítólap nélkül és fűzve bo-
rítóval) 

Krumplilovacskák. ј  Illusztrálta Bizovicsár Milán. Szer-
kesztő : Steinitz Tibor. Technikai szerkeszt ő : Tomcsányi 
László ј . — N.S. Forum , 1959 . (12 1.) 8 0  
„Forum" ny. N.S. (1500 pl., karton). 

Vereség. Illusztrálta Hangya András fest őművész. Szer-
kesztő : Kovács János. Technikai szerkeszt ő : Tomcsányi 
László. — N.S. Forum, 1959. 243 1., 8° 
„Forum" ny. N.S. (1000 pl., kötve, borítóval) 

Lássuk a medvét. A fedő- és borítólapot Gábor Zoltán fes-
tőművész készítette. Szerkeszt ő : Steinitz Tibor. Technikai 
szerkeszt ő : Tomcsányi László. — N.S. Forum, 1959. 
155 L, 8° 
„Forum" ny. N.S. (1000 pl., kötve, borítóval) 

Egy ember ül az udvaron. A rajzokat Sáfrány Imre fest ő -
művész készítette. Szerkeszt ő : Kovács János. Technikai 
szerkeszt ő : Tomcsányi László. — N.S. Forum, 1959. 191 1., 8 0  
„Forum" ny. ( 1000 pl., kötve, borítóval) 

Napfény a sárban. Versek. Rajzokat és a borítólapot Mili-
voj Nikolajevics fest őművész készítette. Szerkeszt ő : Steinitz 
Tibor. Technikai szerkeszt ő : Horváth Gyula. — N. S. Fo-
rum, 1959. 136 1., 8 0  
„Forum" ny. N. S. (600 pl. kötve, borítóval) 

Németh 
István: 
Р—Е  

Zákány 
Antal: 
V 

II. JUGOSZLAV iRŐK 

Partizán mesék. [Pri če partizanke]. Fordította Rubin Péter. 
— Szubotica, Híd Könyvkiadó, 1947, 96 1., 80  
„Minerva" ny. Szubotica (3000 pl., f űzve) 

Partizán mesék. [Pri če partizanke]. Fordította Rubin Péter. 
2. kiadás. (Illusztrálva). — Szubotica, Híd Könyvkiadó, 1948. 
96 1., 8° 
„Minerva" ny. Szubotica (2000 pl., fűzve) 

Grujó, a .kis pionír. [Pionir Gruja]. Fordította Pataki László. 
Illusztrálta Kovács Sztrikó Zoltán. — Szubotica, Híd Kk., 
1948. 47 1., 80  
(3000 pl., fűzve) 
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(Šučević , 	Sučsevics Branko: Hübele ország. Bolotin Sz. A képzelt 
Branko) 	beteg. Tréfás történet és jelenet. Fordította és illusztrálta 
P—E 	Kovács Sztrikó Zoltán. — Szubotica, * Híd Könyvkiadó, 

1948. 29 1., 80  
„Minerva" ny. Szubotica (3000 pl. fűzve) 

1949. 

(Andrić, 	Ivo Andrics: Nyuszi. Fordította: Herceg János. 	Nsz, BJ, 
Ivo) 	 1949. 109 1., 160  
P—E 	*Híd könyvek 

„Minerva" ny. Szubotica (3000 pl., fűzve; 1949. okt. 7 —
1949. nov. 20.) 

Cankar, 	Jernej szolgalegény és az đ  igazsága. [Hlapec Jernej in nje- 
Ivan: 	gova pravica]. — Nsz. BJ, 1949. 98 1., 16 0  
P—E 	*Híd köngvak 

(3000 pl., fűzve) 

(Сopić , 	Branko Csopics: Napsugaras köztársaság. Fordítatta: Gál 
• 	 Branko) 	László. A címlapot és a képeket Bosko Petrovics fest ő- 

V 	 művész készítette. — Nsz., BJ; 1949. 35 1., 4 0  
(5000 pl., fűzve) 

1950. 

Cankar, 	Elbeszélések. Pripovetke. Fordította: Hornyik János tanár. 
Ivan: 	— Nsz, BJ, 1950. 27 1., 4° 
P—E 	(3000 pl ., fűzve) 

Jugoszláv 	— Nsz., TE, 1950. 343 1., 80 
elbeszélők. 	„Minerva" ny. Szubotica (2500 pl., fűzve; 1950. X) 
P—E 	(Veljko Petrovi ć , Isak Samokovlija, France Bevk, Slavko 

Kolar, Juš Kozak, Ivo Andri ć , August Cesarec, Vjekoslav 
Kaleb, Novak Simić, Miško Kranjec. Č°edomir Minderović , 
Ivan Goran Kova čić, Joža Horvát, Branko Čopić) 

Zmaj Jovan Gyerekek, madarak, állatok. A címlapot és a képeket Boskó 
Jovanovics: Petrovics fest őművész készítette. — Nsz., TE, 1950. 67 1., 4 0  
V 	 „Budutynoszt" nyv. Nsz. (4000 pl., f űzve) 

1951. 

(Galogaža, 	Szlobodan Galogazsa: Kis falu nagy fényben. [Put u svet- 
Sloodan) 	lost.] Poema. Fordította: Gá1 László. — Nsz., TE, 1951. 

30 1., 4° 
. 	 „Budutynoszt" nyv. Nsz. (3000 p1., fűzve) 

(Lalié, 	Lálics Radován: A szovjet irodalom válsága. (Fordította: 
Radovan) 	Lévay Endre). —Újvidék, TE, 1951. 62 1., 80  
P—T 	„Zvezda" ny. Újvidék (2000 pl., f űzve) 

(Prežihov 	Prezsihov Voranc: Gyöngyvirág. [Solzice]. (Elbeszélések. 
Voranc) 	Fordította: Herceg János. Illusztrálva). — Nsz, TE, 91 1., 4 0  
P—E 	„Budutynoszt" nyv. Újvidék (3000 pl., fűzve) 



Tarfejő  
és más 
szerb 
népmesék; 
P—NM 

(Aleksić, 
Jovan) 
K 
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1952. 

119. Borics 
Szlobodán: 
V 

120. (Ignjatović , 
Jakov) 
P—R 

121. (Kovačić , 
Ivan 
Gorán) 
V 

122. (Krleža, 
Miraslav) 
Р—Е  

123. (Lučev, 
Julija) 
V 

124. (Lukić , 
Dragan) 
V 

Magyarul elmeséli Hornyik János tanár. (Illusztrálva). —
Nsz., TE, 1951. 31 1., 40  
„Budutynoszt" ny. Nsz. (3000 pl., fűzve) 

Jován Alekszics: A csigalassúságtól a villámgyorsig. (Ké-
peskönyv). Rajzolta Borisz Branko. Szövetgét írta—. Fordí-
totta: Hornyik János. — rгjvidék, TE, 1951. 40 1., 40  
(Ez a képeskönyv a JSZNK Tudományos- és Kulturális Ta-
nácsának pályázatán az els đ  díjat nyerte.) 
(5000 pl., fűzve) 

A Hétpöttyű  Katica s a fekete Pók Pista. (A benti oldalon 
ez a cím áll: Pók Pál esete a Bogár Katicával). A verseket 
Szlobodán Borics írta. Fordítatta: Gál László. Radomir Pe-
rica rajzaival. — TJjvidék, TE Kkv., 1952. 40. 1., 8 0  
„Zmáj" ny. 1"Jjvidék, (6000 pl., karton) 

Ignyátovics Jása: Respektus Vásza. [Vasa Rešpekt.] Regény. 
(Fordította: Csuka Zoltán). ј  A címlapot Karlo Napravnik 
festőművész rajzolta. (Előszó: Herceg János: Jákov Ig-
nyátovics). — YTjvidék, TE, 1952. 172 1., 8 0  
„Minerva" ny. Szubotica (2000 pl., fűzve) 

Iván Gorán Kovacsics: Tömegsír. [Jama]..1 A címlapot 
Hangya András fest őművész rajzolta.  ii  (Illusztrálta Bosko 
Petrovics. Előszó Debreczeni József: Iván Gorán Kova-
csics). —Újvidék, TE, 1952. 48 1., 80  
Gradska štamparija Nsz, (2500 pl., f űzve) 

Miroszláv Krlezsa: Magyar királyi honvédnovellák. [Hrvat-
ski bog Mars]. Horvátból fordította: Sinkó Irma. A cím-
lapot tervezte Gábor Zoltán fest őművész. Sinkó Ervin be-
vezető  tanulmánya: Krlezsa Miroszláv igazsága. ј  — СJjvi-
dék, TE, 1952. 23 + 307 1., 80  
„Minerva" ny. Szubatica (2000 pl., f űzve) 

CScsikék és húgocskák, bogarak és nyuszikák. Lucsev Júlia 
versei és rajzai. ј  Fordította: Gál László ј . —Újvidék, TE, 
1952. 33 1., 8° 
„Budutynoszt" Оjvidék (5000 pl.) 

Futballozó állatok. Verses mese a kicsinyeknek. Szöveg: 
Lukics Dragan — Gál László. (Ill.). — H.n. K.n. (1952.) 
(16 1.), 8 0  
(6200 pl.) 
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125. (Milatović , 	Milátovics Mile: Andrija Hebrang esete. [Slučaj Andrije 
Mile) 	Hebranga.] ј  A címlapot Gábor Zoltán fest őművész ter- 
P—P 	vezte. Fordította: Bogdánfi S., Ko11in J., Kolozsi T., Ko- 

vács Károly, Vukovics G. Sajtó a1á rendezte Sauer László. 
Korrektor: Fiser Imre ј . — Nsz. Magyar Szб, 1952. 269 L, 80 
„Zmaj" ny. Nsz., (3500 pl., fűzve) 

(8remac, 	Szremac Szteván: Búrak és angolok. [Buri i englezi]. For- 
Stevan) 	dítatta: Kovács József. A fed őlapot és a képeket D. Jovano- 
P—E 	vios rajzolta. —Újvidék, TE Kkv., 1952. 16 1., 4 0  

Gradsko štamparsko preduze će, Szubotica (3000 pl., fűzve) 

(Stankovíć, Boriszláv Sztankovics: Gúzsbakötött élet. [Ne čista krv]. (Re- 
Borislav) 	gént'). ј  A borítólapot Sztojnics Mirkó rajzolta Q. — Újvi- 
P—R 	dek, TE, 1952. 186 1., 80  

„Zmáj" nyomda Újvidék, (2500 pl., fűzve) 

(Veselinović, Veszelinovics Jankó: Anyós. (Fordította: Hornyik János) ј  
Janko) 	A fedőlap rajzát Mirkó Sztojnics készítette ј . —Újvidék, 
P—i 	TE, 1952. 110. 1., 16 0  

Jugoszláv Vasutak Nyomdaipari Vállalat Szabadka (3000 
pl., fűzve) 

1953. 

(Boži ć , 	Bozsics Mirkó: Visszavonulás.[Povla čenje] Dráma négy fel- 
Mirko) 	vonásban. Fordította: Lévay Endre. — Újvidék, TE, 1953. 
D 	 384 1., 80  

Minerva ny. Szubotica (500 pl.) 

(Čosić , 	Tyoszity Dobrica: Majd megvirrad már... [Daleko je 
Dobrica) 	sunce] ј  Fordította: Herceg János ј . — Újvidék, TE, 1953. 
P—i 	384 1., 80  

„Zmáj" nyomda Újvidék (2000 pl.) 

(Prežihov 	Prezsihov Voránc: Lenn a völgyben [Jamnica] Egy falu re- 
Voranc) 	génye. ј  Fordította: Herceg János. A fed őlapot Sztojnics 
P—i 	Mirkó rajzolta ј . —Újvidék, TE, 1953. 464 1., 8 0  

Jugoszláv vasutak nyomdai műintézete Szubotica (2000 pl., 
fűzve, forítóval) 

Az én 	Szlovén népköltemények Fehér Ferenc átköltésében. (Il- 
versikéim. 	lusztгбlva). —Újvidék, TE, 1953. 16 1., 80  
V 	 (1000 pl.) 

(Stanković, Bora Sztankovics: Riska. [Njegova Belka] ј  A fedőlapot és 
Borislav) 	a képeket Sztojnics Mirkó rajzolta j. (Fordította: Herceg 
P—E 	János). —Újvidék, TE, 1953. 22 1., 16 0  

„Budutynoszt" nyomda Újvidék (2000 pl., f űzve) 



(Diklić , 
Arsen) 
P—K  

1956. 

(Cazi, 
Josip) 
Р—Е  

(Сosić , 
Dobrica) 
P—K  

Nazor, 
Vladimir: 
P—E 
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Ivo Andrics: Kisasszony. [Gospo đica]. Regény. ј  Fordította: 
Herceg János. A címlapot Sztojnics Mirkó tervezte ј . —
Újvidék, TE, 1954. 203 1., 8 0  
„Budutynoszt" ny. tгjvidék (1500 pl., fűzve) 

Kispajtások a Kilimandzsárón. Csopics Bránkó verse. Ma-
gyarra Gál László fordítatta. ј  A képeket Milánovics Gyor-
gye rajzolta ј . —Újvidék, TE Kkv., 1955. (10) 1., 8 0  
*Jópajtás könyvek 
„Omladlna" ny. Belgrád (5000 pl., fűzve) 

Arszen Diklics: Es ő . Ifjúsági regény. ј  Fordította: Hornyik 
János. A borítólap és a fed őlap Sztojnics Mirkó munkája ј . 
— Nsz., TE, 1955. 101 1., 16 0  
(2000 p1., fűzve) 

Jaszip Cazi: Szemben a viharral. [Licem prima buri] ј  For-
dította: Herceg János. A címlapot Sztojnics Mirkó rajzolta ј . 
— Nsz., TE, 1956. 112 1., 8° 
„Minerva" ny. Szubotica (1500 pl.) 

Dobrica Tyoszity: Gyökerek. [Koreni] Regény. Acs Károly 
fordítása. ј  A fedőlap Faragó Aranka rajza ј . — Nsz., TE, 
1956. 251 1., 8 0  
„Zmáj" ny. Nsz. (2000 pl.) 

Jozse, az óriás. [Vili Jože] Fordította: Fehér Ferenc. A raj-
zokat Bogumil Karlavarisz fest őművész készítette. — Nsz., 
Magyar Szó, 1956. 30 1., 80  
A Pionírújság kiskönyvtára, 3. 
„Minerva" ny. Szubotica (1500 pl.) 

1954. 

(Andrić , 
Ivo) 
P—K  

1955. 

(Copić , 
Branko): 
V 

140. Válogatott 
	

A jugoszláv írók legszebb ifjúsági elbeszéléseib ől. đ ssze- 
elbeszélések . állította: Sárosi Károly. A rajzokat Osznovics Oszkár ké-
P—E 
	

szítette. — Nsz., Magyar Szó, 1956 . 473 1., 8° 
„Minerva" ny. Szubotica (1500 pl.) 

1957. 

(čosić , 
Branimir) 
P—K  

1958. 

Bevk, 
France: 
R--E  

Csoszics Branimir: Szedett fa. [Pokošeno polje] Fordította: 
Herceg János. I A borítólap és a fed őlap Faragó Aranka 
munkája ј . — Nsz., TE, 1957. 426 1., 80  
* Jugoszláv irodalom. 
„Zmáj" ny. Nsz. (kötve, borítóval) 

Tito. [Knjiga o Titu] Szlovénból fordította Bodrits István. 
(Illusztrálva). — Nsz., TE, 1958. 110 1., 8 0  
„Zmáj" ny. Nsz, (3000 pl., kötve) 
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143. Cankar, 	Jernej szolgalegény és az  6  igazsága. [Нlарес  Jernej in nje- 
Ivan: 	gova pravica] (Regény). — Nsz. BJ, 1958. 118 1., 1 60  
P—R 	„Zmáj" ny. Nsz. (2980 р1., fűzve) 

Hős 	Herceg János fordítása. ј  A fedőlap Napravnik Karlo fes- 
gyerekek. 	tőművész munkája I. — Nsz, TE, 1958. 217 1., 8 0  
P—E 	„Zmáj" ny. Nsz. (2000 pl.) 

Kaleb, 	Áldott por. [Divota prašine] Fordította: Acs Károly. ј  A 
Vjekoslav: fedőlap Karlo Napravnik munkája ј . — Nsz, TE, 1958. 
P—R 	161 1., 8° 

„Zmáj" nyv. Nsz. (1500 pl., kötve) 

(Kazimi- 	Vásza Kazimirovics: A szabadság zászlaja alatt. [Pod zas- 
rović, Vasa) tavom slobode]. A fed őlap Karlo Napravnik munkája. —
P—T 	Nsz, TE, 1958. 378 1., 8 0  

Vajdaság harca. Els đ  sorozat. Els ő  könyv. 
Štamparsko preduzeće J'ugoslovenskih/ /Željeznica! Sub о - 
tica, (2000 pl., kötve. A kiadó el őszavával). 

1959. 

(Crnjanski, Milos Crnyanszki: örökös vándorlás. [Seoba] Fordította: 
Miloš) 	Csuka Zoltán. ј  A borító- és fed őlapot Hangya András fes- 
P—R 	tőművész készítette. Szerkeszt ő : Steinitz Tibor. Technikai 

szerkeszt ő : Horváth Gyula. — N.S., Fórum, 1959. 214 1., 8 0  
„Fórum" ny. N.S. (kötve, borítóval) 

Isaković , 	Nagy gyerekek. [Velika decal. Fordította: Acs Károly. A 
Antonije: 	borító- és fed őlapot Oprecsnik Ankica készítette. — N. S. 
P—R 	Forum, 1959. 181 1., 80 

„Fórum" ny. N.S. (1600 pl., borítóval) 

Janevszki 	Falu a hét köris mögött. [Selo zad sedumite jeleni]. Fordí- 
Szlavko: 	totta: Herceg János. ј  A borító- és fed őlapot Gábor Zoltán 
P—it 	készíte ćte ј . — N.S. Forum, 1959. 271 1., 80  

„Fórum" ny. Nsz. (700 pl., borítóval, jegyzet az íróról) 

Karić, 	Mariska és a csudaló. [Pri ča o Marijani i čudnome konju]. 
Živojin: 	Acs Károly versei. —• N.S. „BJ", 1959. [16 1.] 15 három di- 
K 	 menziós képpel, 8 0  

[Tisak „Faduv" — pogon grafi čke djelatnosti Rovinj ]. (2983 
pl., fűzve) 

(Kosier, 	Beriszláv Koszier: Jó szert kék madár! [Dobar vetar, plava 
Berislav) 	ptico]. Fordította: Herceg János. A bels đ  illusztrációk Heel 
P—it 	Alekszandar munkái. A fed őlapot Sztojnics Mirkó készí- 

tette. — N.S. Forum, 1959. 312 1. 
„Fórum" ny. (2000 pl., borítöval) 

Lalić , 	Lakodalom. [Svadba]. (Fordította: Herceg János). — Újvi- 
Mihajlo: 	dék, Fórum, 1959. 226 L, 80  
P—R 	„Fórum" ny. 



Lovrak, 
Mato: 
P—E 

Popovié, 
Jovan: 
P—E 
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155. Seliškar, 
Tone: 
P—R 

Hófúvásban. [Vlak u snijegu]. Forditotta: Kopeczky László. 
A fedőlap és a belsđ  illusztrációk Sztojnics Mirkó munkái. 
— N.S., Forum , 1959 . 92 1., 80  
„Forum" ny. Nsz. (2000 pl., borítóval) 

Igaz legendák. [Istinite legende]. Gligorics Velibor tanul-
mányával az íróról. „Popovics Jován". Fordította: Herceg 
János. A fedő- és borítólapot Karlavarisz Bogomil készí-
tette. — N.S., „Forum", 1959 . 326 1., 80  
„Fórum" ny. N.S. (1500 pl., borítóval) 

A kék sirály. [Bratovš čina „Sinjega Galeba"]. Fordította: Fe-
hér Ferenc. A bels ő  illusztrációk Zselyko Marjanovics mun-
kái. A borító- és fed őlapot Sztojnics Mirkó készítette. —
N.S. Forum, 1959 . 128 L, 80  
„Fórum" ny. N.S. (2000 pl., borítóval) 

Alekszandar Vucso: Halott jelszavak. [Mrtve javke]. Fordí-
totta: Herceg János. I A fed đ- és borítólap Oprecsnik An-
kica munkája FI. — N.S., Forum, 1959. 278 1., 80  
„Fórum" ny. N.S. (1500 pl., borítóval) 

Mese a medvéről és még 3 novella. Fordította: Stadler 
Aurél. (Ililusztr.) — Szubatioa, Minerva, é.n. 30. 1., 8 0  
„Minerva" ifjúsági kiskönyvtár. 
„Minerva" ny. Szubotica (fűzve). 

Mire a meggyfa kivirágzik. [Dok višnje procetaju].  I  Fordí-
totta: Saffer Pál. A borító- és fed őlapot Petrovics Bosko 
festőművész készítette. Szerkeszt đ : Steinitz Tibor. Tech-
nikai szerkeszt đ : Tomcsányi László ј . — N.S., Forum, 1959. 
242 1., 8° 
„Forum" ny. N.S. (kötve, borítóval) 

(Vučo, 
Aleksandar) 
P—R 

Čopić , 

Branko: 
Р—Е  

Simin 
Magda: 
P—K  

REZIME 

IZ ISTORIJE IZПAVAČKE DELATNOSTI NA MADJARSKOM 
JEZIKU U VOJVODINI (1945-1959) 

Priložena bibliografija sadrži dela jugoslovenskih pisaca i mađarskih pt- 
saca u Jugoslaviji u označenom vremenskom periodu. Nabrojana su sari 
dela iz književnosti i to hranološkim redom, a unutar jedne godine  Pl azbuč- 
r.om. Ovih 15 godina posle osloboáenja nisu doduše karakteristi čne  Pl knji- 
ževnim ostvarenjima (ve ć  više Pl političkim, popularno naučnim i sl. izda- 
njima), ipak moramo da ih imamo pred sobom da bismo mogli oceniti nagli 
razvoj izdava čke delatnosti baš na tom polju. 

Rad sadrži uvodni deo (sa kratkom istorijom izdava čkih kuća na  radar-
skim jeziku, tabelarnim pregledima pojedinih književnih rodova, prevodioca, 
ilustratora, izdava čkih kuća, štamparskih preduze ća) i Bibliografiju. 
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DAVID ANDRAs 

DÉLSZLÁV VITÉZI ÉNEKEK I. JAGELLO 
ULАSZLŐ  KIRALYRŐL 

I. 

A7, IFJŰ  KIRALY ÉS AZ EGYKORŰ  ESEM$NYEK KІRKÉPE 

I. Jagello Ulászló magyar és (II. Ulászló néven) lengyel király 
olyan időpontban (1440-1444) kerül Magyarország erősen ingó trónjára, 
amikor Habsburg Albert halála után (1439), föllángol az oligarchák 
érdekellentéteken sarjadó és a bels ő  erőket megosztó ádáz torzsalko-
dása. Érdekellentétek, illetve érdekszövetségek alapján a bárói ligák két 
egymással szemben álló arcvonalon rendez ődnek. Így az egyiken a Habs-
burg, illetve császári terjeszkedés érdekeinek megfelel ően igazodó Cil-
lei—Garai koalíciót látjuk. Ezekhez az er őkhöz sodródik természet-
szerűen Albert király özvegye, Luxemburg Zsigmond leánya, Erzsébet 
királyné is. A másik arcvonal pozícióit viszont a Hunyadi-párt foglalja 
el, s ily módon a „német" érdekeket kiszolgáló irányzattal szemben fog-
lal állást; a császári érdekek ellen küzdve. 

A belső  erőviszonyok ilyen alakulásával párhuzamosan az ország 
(főként déli) határait szívós következetességgel fenyegeti a mindinkább 
konszolidálódó és világuralomra áhító török hatalom. 

E cseppet sem biztató körülmények között Ulászlót a Hunyadi-párt 
választja királlyá, vagy amint a Hunyadiak koráról írt monográfiájá-
ban Teleki József mondja: 1440-ben a Budán összehívott rendi ország-
gyűlésen „közakarattal elhatározták, hogy a hont fenyeget ő  vészeknek 
senki oly biztos gátat nem vethet, azt épségben oly sikeresen senki sem 
képes megtartani, mint az ifjú, lovagias, er őteljes lengyel király, Ulászló, 
aki szükség esetén a hatalmas lengyel föld egész erejével segítheti a 
szorongatott hazát". 1  A tizenhat esztendős, „erőteljes lengyel királynak" 
a magyar követség tehát fölajánlja a bels ő  és külső  veszélyek kereszt-
tüzében parázsló Magyarországot és a harmincegyedik életévében lev ő  
királyi özvegyet. A küldöttség krakkói id őzése alatt Erzsébet megszüli a 
halott Albert király utódját, a kés őbbi V. (Utószülött) Lászlót (1452-
1457), a rendek azonban ragaszkodnak a lengyel király meghívásához. 
Erzsébet, koalíciója támogatására építve, most már mindenképpen vál-
toztatni óhajt az események alakulásán; megkoronáztatja tehát néhány 
hónapos csecsem őjét, míg az ország nádora Budán díszesen fogadja 
Ulászlót, akit — a királyné hívei által ellopott korona híján — az I. 

' Teleki Jбzsej: Hunyadiak kora Magyarországon. Pest. 1852; I.k »  166. 1. 
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(szent) István koponyájának ereklyetartóját díszít ő  halotti koronával 
avat uralkodóvá az ország els ő  főpapja, Széchy Dénes. Ugyanaz a Széchy 
Dénes, aki néhány hét leforgása alatt tehát két él ő  és az országban tar-
tózkodó „ifjú" király (V. László és I. Ulászló) fejére illeszti a legf őbb 
hatalom jelvényét. 

A frissen fölkent király el őtt hamarosan Hunyadi János személye-
sen is tisztelegni fog, ő  tudniillik egyébként is „elejétól fogva Ulászló 
pártján volt, és minden alkalommal tüzesen kikelt az asszonyi kor-
mány ellen". 2  Tvrtko böszniai király és Brankovics György szerb des-
pota ugyancsak hódolatukat teszik, Ulászló támogatását remélve a tö-
rökkel folytatandó harcokhoz. 

Az ifjú lengyel fejedelem magyar királyi uralkodásának összesen 
négy esztendeje (1440-1444) meglehet ősen eseménydús. Az els ő  időben 
fő  gondja elsősorban az özvegy királyné Garai vezette ellenpárti er ő i-
nek semlegesítésére irányul, s ebben a hosszasan elhúzódó akcióban Hu-
nyadi teljes támogatását élvezi; amiért nem is késlekedik e szolgálatokat 
az erdélyi vajda címével és tisztjével méltóképpen meg is jutalmazni. Az 
ilyen körülmények között zajló események közül, uralkodása legelejér ől, 
kiemelhető  az 1441-ben történt belgrádi ostrom. Murad szultán ugyanis 
jelentős számú csapattal vívja Belgrád várát, s a várvéd ők szilárd ellen-
állásába ütközve, alagút segítségével szándékozik azt megközelíteni. 
Vállalkozása azonban kudarcba fúl, s a nagy veszteségek miatt kényte-
len elvonulni Belgrád alól. Ulászló e siker után alföldi kapitánnyá ne-
vezi ki Hunyadit, s ezzel valójában Belgrád további oltalmazását bízza 
rá. Hunyadinak itt csakhamar akad is dolga, ti. a Belgrádra tör ő  szend-
rői Izsák basát szorítja vissza Szendr őig, majd a következő  évben, 1442-
ben Erdélyben csatározik az oda mind mélyebben bemerészked ő  török 
portyázó csapatokkal, egyben pedig Vlad Drakul oláh vajdát kény-
szeríti a király iránti engedelmességre. Ugyanebben az évben a Gyula-
fehérvár közelében elszenvedett kudarcért a Sehabeddin beglerbég 
főparancsnoksága alatt induló megtorló sereg nyolcvanezer f őnyi töme-
gét morzsolja föl összesen mintegy tizenötezer katonájával fényes vas-
kapui akciójában, s ezzel világra szóló hírnevét alapozza meg. 

1443 folyamán ugyancsak Hunyadi vezeti a királyi sereget a török 
elleni „hosszú hadjáratban", amely több kisebb-nagyobb ütközetes csata 
láncolatából áll. Ebben a hadjáratban, a Balkán-hegység közelében 
Ulászló személyesen is részt vesz, s jobb kezére megsebesül. A kimerít ő  
hadjárat végeztével, 1444 els ő  felében, Hunyadi a sereget Szerbián ke-
resztül Buda felé irányítja. Ekkor történt találkozása Ulászlóval teatrá-
lisan szívélyes. A király ugyanis nem engedi, hogy a vajda leszálljon 
lováról, így nyújt neki kezet, kivételes megtiszteltetésben részesítve; 
hadi érdemeiért pedig a nagy kiterjedés ű  kučevói és brani čevói ura-

dalmakat adományozza neki. 
Ennek az ún. „hosszú hadjárat"-nak legf őbb eredménye abban 

jelölhető  meg, hogy a birodalom határain sorra fellángoltak a harcok, 
a délkelet-európai népek ugyanis egymás után ragadtak fegyvert. Ezen 

2  Ui., 205. 1. 
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a téren különösen az albánoknak volt sikerük. Az oligarchák ligaural-
mát gyöngítve, ez a háború a királyi hatalmat er ősíti, s a török elleni 
vállalkozások alapját veti meg. A „hosszú hadjárat" fényes sikerei után 
az országgyűlés egységes törökellenes akciót tervez, amely az oszmán 
hódítók Európából való teljes kiszorítását célozza. Bels ő  problémái miatt 
Murad szultánnak békére van szüksége Magyarország fel ől, amit Ulászló 
és Hunyadi 1444. július 16-án Szegeden meg is kötnek tíz esztend őre 
szóló érvénnyel. 

A béke, amelyre Magyarországnak ugyancsak nagy szüksége lett 
volna, ellentétben állt Frigyes császár, Velence és a pápa érdekeivel. 
A császár ugyanis be akarja kebelezni Magyarországot, tehát gyöngü-
lését szorgalmazza, Szerbia és Albánia er ősödését pedig Velence nézte 
ferde szemmel, mert ez keresztezte terjeszkedési programját a Balká-
non. IV. Jenő  pápa (1431-1447) viszont, egyrészt az ellenpápa szoron-
gatása miatt, propaganda céljából pártfogolta a háború folytatását, más-
részt pedig az ortodox vallású balkáni népekre óhajtotta kiterjeszteni 
egyházi hatalmát. Mindezek a fondorlatosan kusza szálak Budán futot-
tak össze. Önös célkitűzéseik megvalásításához ugyanis a fiatal, tapasz-
talatlan Ulászlót kellett megnyerni cégérül a magyar seregekkel; kilá-
tásba helyezve neki a személyes vitézkedésen alapuló katonai dics őséget 
és alovagi-királyi hírnevet, tehát a soha el nem évül ő  keresztényi-vi-
tézi érdemeket. A gyújtó, lobogó szavak és a nagy szólamok görögtüze 
mellett Ulászló nem sejti meg a legsötétebb cselszövény jól megterve-
zett rendszerét s a vállalkozás eleve tragikus kilátástalanságát. A szegedi 
béke megszegésével Ulászló ugyanis kockára teszi Hunyadi zseniális 
„hosszú hadjáratának" minden eredményét, és nem utolsósorban húsz-
éves fiatal életét is oktalanul áldozza föl. 

Röviddel a szegedi békekötés után Cesarini Julian pápai követ 
tüzes rábeszélésének engedve, valamint a Genovából és Velencéb ől 
érkező  pápai segélyben bízva, Ulászló ugyanis a béke megszegése mel-
lett dönt, és csekély 10 000 f őből álló seregét megindítja Orsován és 
Vidinen keresztül Nikápoly felé, miközben Hunyadi és Drakula oláh 
vajda csapatai is csatlakoznak. Brankovics megtagadja a csatlakozást, 
ragaszkodik a békekötéshez, mert azzal országa nagy részét és mindkét 
megvakított fiát kapta vissza a szultántól. A szultán, Brankovics révén 
értesülve a béke megszegésér ől, elhagyja magnéziai magányát, s meg-
vesztegetve a velencei gályakapitányokat, csupán a Boszporuszon negy-
venezer török fegyverest szállíttat át. Az olasz kapitányok pénzszomja 
így közvetlenül is hozzájárult Európa és a török birodalom sorsának 
további alakulásához. 

Az egykorú és a kés őbbi krónikások hangsúlyozzák, hogy a fegy-
verszünet megszegésének napján földrengés, majd árvíz pusztított 
Szeged táján, a csata reggelén meg szörny ű  szélvihar keletkezett, amely 
a zászlóvivők kezéből kicsavarta és megtépte a zászlókat (a nagy biro-
dalmi lobogót és szent László híres zászlaját), a királyi apród pedig 
Ulászló sisakját ejti el átadáskor; amit különösen a csatavesztés után 
figyelmeztető  és baljós jelnek tekintettek. 

° Ui., 422-454. 1. 
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Ulászló seregei mindemellett eljutnak Várnáig, noha az albán 
Szkenderbég (Kasztriota György) csapatainak csatlakozását Branko-
vics megakadályozza. Így az összesen húszezer f őnyi királyi sereggel 
történő  csatakezdés valójában könnyelm ű  vállalkozas volt, de Ulászló 
elhiszi Cesarini ígéretét a pápai segélyr ől, ti. a vállalkozás sikere való-
jában is a flottától függött. A pápai „nagy" flotta azonban összesen ti-
zenkilenc gályával érkezik, ám a török hadak megjelenésekor nyomta-
lanul és idejekorán el is tűnik. A csata elején a hadiszerencse mégis 
Ulászló seregének kedvez, mígnem a király eleste teljes z űr-zavart 
okozva visszavonhatatlan kudarcot eredményez. Tanácsosai ugyanis 
szüntelenül arra unszolják, hogy cselekedjék, s a nap dics őségét ne en-
gedje át Hunyadinak. A vajda épp az ellenkez őjére kérleli, arra tehát, 
hogy veszteg maradjon. Ulászló már nem hajlik szavára, személyesen 
indít lovasrohamot Murad sátra ellen, de a reá zúduló nyílzáporban 
csakhamar leesik lováról, s Hunyadi mellé zuhan: 

„ ... a király kicsiny, de bátor seregével a földhányásokon át-
törvén a janicsárok tömött rendjéig hatott. Ezek magas, őket egé-
szen elfedő  pajzsaik megöl sűrű  nyílzáporral fogadják, a vakme-
rően előnyomulókat, sok veszett ezáltal a lovak, sok az emberek, 
különösen pedig a lengyelek közül, és a lehullott nyilak az egész 
földet elborítják; de semmi sem ijesztheti el az ifjú bajnok fejedel-
met, közikbe vágtat, maroknyi népével rendíthetetlennek tetsz ő  
soraikat egy rohanással keresztültöri. Bámulás és majd rettegés 
fogja el a félelemtől elszokott ősz bajnokokat, bátorságukban inga-
dozva, minden fel ől engedni kezdenek; midőn ő  fenszóval Muratot 
párviadalra kiáltva és vakmer ően feléje törekedve, az ellenség leg-
sűrűbb tömegeibe vonul és kevesed magával seregecskéjét ől el-
vágva, az oszmán gyalogság által minden fel ől körülfogatik. Kirá-
lyuk ezen veszélyét látva, s őt már annak végvesztét gyanítva, több 
magyar csapatok megszaladnak, és így az ellenségnek önérzetét 
megint visszaadják. Ekkor tért meg Hunyadi gy őztes csapataival 
a szpáhik végelszélesztéséb ől; kedvetlenül lepi meg őt az, ami távol-
létében akaratja, kérése ellen történt; fájdalmas szívvel látja azon 
csapatokat, melyekkel egyesülve a janicsárokat kemény állásukból 
kivethetni nem minden alap nélkül reményelheté, semmivé téve, az 
ifiú tüzes királyt a rátóduló ellenség közt a legszembet űnőbb ve-
széllyel küzdeni. Sikeretlen igyekszik a futókat megállítani, új ro-
hanatra, a szerencse helyreállítására bírni; így minden pillanat 
elteltével a veszély növekedését, a segítség lehetségének apadását 
szemlélvén, kénytelen kevés körülte maradt h űségeseivel a mind-
inkább összecsoportozó janicsárok közé vágtatni, legalább királya 
életét megmentendő. Nagy erőlködés és a személyes vitézség csoda-
tettei után, végre utat nyit magának fejedelméhez, unszolni, kérni 
kezdi őt, vonulna vissza, mutatná magát az őt holtnak vélő , zava-
ros futásnak indult seregeihez, és állítaná helyre a már minden ol-
dalról hanyatlani kezd ő , de még talán el nem vesztett harcot. Min- 
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den esdeklése foganat nélküli, és nem soká egy bárdütésre össze-
rogyik a király lova, ő  maga pedig nyilak által elboríttatva halva 
terül melléje. "4  

Kis idő  múlva egy janicsár dzsidája hegyére t űzi a király fejét, mire 
általános pánik támad, és Hunyadi már képtelen összefogni a szétzüll ő  
hadakat. Későbbi leveleinek tanúsága szerint Hunyadi a vereséget meg-
érdemelt büntetésnek tekinti a béke megszegése miatt. Erre utal ugyanis 
a Vitéz János által fogalmaztatott 50. számú levele, amelyet IV. Jen ő  
pápához intézett a várnai csata után, 1445-ben. A levelet egyébként 
rangos hely illeti a várnai csatát leíró egykorú dokumentumok sorában 
is, miután a csata menetének rövid ecsetelését tartalmazza Hunyadi és 
Vitéz előadásában: 

Szentséges Atyám és Uram! 
Noha nem voltak rám tekintettel Szentséged el őtt, mikor taná-

csoltam, hogy a közös csapás súlyát közös elhatározással enyhítsük, 
mégis a minap könyörögve és bizton bízva hívtam fel leveleimben 
a figyelmét, s egyúttal pár szó kíséretében el is küldtem azzal, amit 
és amennyit megtudtam a legutóbbi ütközetr ől, melyben inkább a 
balsorsot, mint elveszett hader őnk pusztulását viseltük el nehezen. 
Most is az fekszik a szívemen, hogy pár szót szóljak helyesebb tá-
jékoztatására, mert most látom, hogy míg eddig csak ellenséggel 
harcoltunk, de most már a hit veszedelme miatt kell háborúba fog-
nom. Ki nincs tisztában avval, hogy Isten ítéletei a legigazságosab-
bak, s hogy azokat lázadó könnyekkel átkozni nem szabad? 

Ha azonban a háborúk mibenlétét magamban átgondolom, mint 
amelyekben tán gyermekkoromtól fogva forgolódtam, bevallom, 
hamar átlátom, hogy a hadvisel ő  feleknek mindig ez volt a közös 
sorsuk: a mennyből letekintő  ÍTristen intésére majd szerencsés, 
egyszer-egyszer pedig szerencsétlen kimenetel ű  események között 
hányattattak. De kérem az Úristent, ítelje meg ő  azoknak az eljá-
rását, akik miatt a keresztény népet ekkora csalódás érte. Ugyanis 
sok szomszédos fejedelem: a két moldvai, valamint sokan a bolgá-
rok közül, s jó néhányan Albániából, valamint Konstantinápolyból 
tömérdek fegyveres segítséget ígértek és hívtak bennünket, hogy 
mint mondani szokás: „szárnyas lábbal" siessünk, a többir ő l ők gon-
doskodnak a helyszínen. Engedtünk végre fellelkesülve a sok bizta-
tástól, a tábor elindult, s átléptük az ellen határait. Már csak az 
volt hátra, hogy — mint erre reményünk volt — a beígért segítsé-
get megkapjuk, ha majd naponta jobban és jobban el őrehatolunk. 
Ilyenformán nem egy vár hódolt be csapatainknak, míg másokat 
fegyveres támadással vettünk be, de egyszerre csak majd minden 
segítségünkben megcsalatkozva s minden utánpótlás híján várat-
lan helyzetbe kerültünk. Látnunk kellett, hogy a fent említett feje-
delmek e nagyszerű  ügyben milyen silányul teljesítették baráti 

° Ui., 441-442. 1. 
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szolgálatukat, sőt végül azt is látnunk kellett, hogy a nekünk ígért 
segítség helyett ármányt sz őnek ellenünk. Ily módon saját katona-
ságunkat otthon hagyva gyönge idegen haderőt nyertünk csupán. 
Azonban minthogy kevéssel előbb dús zsákmányt behajtva és sok 
öldöklő  csapást mérve, valamint károkat okozva neki, csaknem sér-
tetlenül tudtuk az ellenséggel való összecsapást elhárítani, restell-
tük nem követni tovább azt a célt, amelybe Krisztusért fogtunk 
bele, s melyben győzni vagy legyőzetni egyként dicsőnek vallottuk. 

Tehát a körülményekhez való alkalmazkodás helyébe csakha-
mar jámbor vakonmerés lépett. Nyomban felkerekedtünk hát, avval 
az eltökéléssel, hogy vállaljuk a veszedelmeket. Mindkét részr ől 
összecsapunk, számban ugyan nem egyenl ően, de bátran. Egész estig 
harcoltunk, akkor aláhanyatlott a nap s vele a küzdelem. Azonban 
a csata nem volt eredményes számunkra: szüntelenül újabb tömegek 
rontottak ránk, s ha nem is éppen legy őzve, de elnyomva és szét-
zilálva távoztunk onnan. Azt azonban saját szemünkkel láttuk, s 
később sok elbeszélésb ől is megtudtuk, hogy nemigen osztottunk mi 
kevesebb sebet, mint amennyit kaptunk, és gyászos, igen véres 
győzelem nyomait hagytuk hátra. Mindazonáltal méltán jajveszé-
kelünk mély sóhajok közepette a fájdalmas sebek miatt, melyek 
vezéreinket érték, tudniillik királyunkat, a mi nagyhír ű  fejedel-
münket, hasonlóképpen általánosan tisztelt Atyánkat, Julianus kö-
vet urat, akik szilárd erényeikhez méltó tekintélyükkel ennek a 
népnek az üdvét viselték mintegy a vállukon. De visszaemlékezve, 
hogy többszörönte beláttam már, miszerint a háborúban nagy ered-
ményeket nem lehet a veszedelem kockázata nélkül elérni, valamint 
azt, hogy a váltakozó szerencse megfogyatkozhat, maga e fájdalom 
biztatni fogja merészségünket a jövend ő  dolgokban. Noha azt, ami 
ezúttal megesett, nem a mi tunyaságunk okozta, sem a török vitéz-
sége, mert a csatamez őről már majdnem kiveszett a férfi és a fegy-
ver, és nem az ellenség katonái mérték ránk e vereséget, hanem az 
Isten akarata. A mi b űneink miatt vettek er őt rajtunk a barbárok. 

Felismerve tehát, hogy b űneink nagyobb teherrel nehezednek 
ránk, mint sebeink, biztos remény támadt lelkünkben, hogy az, aki 
bűneinket e csapással megtorolta, megkönyörül a benne bízókon, 
és gyógyulást hoz reájuk, valamint ugyancsak arra indítja Szent-
séged lelkét, hogy a keresztény nép még meg nem tört, de meghaj-
lott erejét minél gyorsabban atyai pártfogásába vegye.... 

Kelt Pesten, az Úr 1445. évében, május hó 11-én." 5  

Magyarországra és a délkeket-európai népekre a várnai kudarc 
súlyos csapást jelentett, mivel megingatta az összefogás sikerébe vetett 
hitet, s a török elleni harcot is bizonyos értelemben kilátástalanná tette. 

: * ж  

s Vttéz Јflnos Levelei (A renaissance Magyarországon). Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1961 ; 104-106. 1. (A leveleket válogatta, fordította és a jegyzeteket írta Kardos 
Tibor) 



Délszláv vitézi énekek 143 

A délszláv epikus, illetve vitézi énekhagyomány ebb ől a föntebb 
vázlatosan ismertetett eseménykörb ől csupán a várnai csatának és az 
abban fiatalon életét veszt ő  László királynak a költészeti emlékét ala-
kította ki és őrizte meg. Ez a költészeti emlék, anyagát tekintve, erede-
tileg jóval egységesebb és nyilván gazdagabb lehetett jelenleg ismert 
változatánál. Kés őbbi alakulása folyamán ugyanis a ,,,széténeklés" kö-
vetkeztében, a dekonkretizálódás irányába tendálva, a hasonló jelleg ű  
események (amilyen például a két rigómezei csata) énekanyagával ve-
gyült: annak további kialakításában vett részt, illetve kölcsönzött an-
nak elemeib ől. Következésképp a délszláv Ulászló-hagyomány jelenlegi 
formájában csak ilyen előzetes fejlődési áttételek után került lejegy-
zésre, amiért anyagának fölépítése, szerkezete els ősorban többsíkúsá-
gával jellemezhet ő , amennyiben immár szervesen beleötvöz ődtek a vár-
nait (1444) megel őző, 1389-i és a várnait követ ő , 1448-i rigómezei 
ütközet sajátos víziójú költészeti síkjai. Ezek a komponensek az 
Ulászló-hagyományt kétségtelenül összetettebbé teszik, egyúttal azon-
ban ezek adják meg sajátos, jellemz ő  tónusait is. Mielőtt azonban ma-
gát a költői hagyományt ismertetnénk, vegyük számba röviden a je-
len tanulmány előzményeit képez ő  írások jellegét és eredményeit! 

II. 

ЕLбZMЁNYEK 

I. Jagello Ulászló emléke — a Hunyadi Jánoséhoz, Székely bánfié-
hoz és más magyar hősökéhez hasonlóan — több énekben is fönnmaradt 
a délszláv vitézi énekhagyományban. A kutatók mindemellett alig fog-
lalkoztak vele behatóbban: valahányszor ugyanis más problémák fejte-
getése közben, mellékesen érintették. 

A szerbhorvát szakirodalomban ilyen értelemben els őnek Pavić  Ar-
min hívja föl a figyelmet a szóban forgó énekanyagra azzal az ugyan-
csak első  ízben általa bemutatott darabbal, amely Ulászló „rigómezei" 
csatáját és halálát ecseteli.e Írása keretében közli az éneket, és megálla-
pítja, hogy a király halálával kapcsolatos tartalmi komponensek nagy-
fokú megfeleléseket mutatnak Chalkokondylasz Laonikosz XV. századi 
görög történész, ill. Katona István (1732-1811) vagy Mailáth János 
(1786-1855) 8  idevonatkozó történelmi közleményeivel. A továbbiakban 
már nem bocsátkozik mélyebbre ható és igényesebb elemzésbe, s azzal 

s Pavić , Armin: Dvije stare hrvatske narodne pjesme. Bad Jugoslovenske akade-
mije znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1879; XLVII, füzet, 93-128. 1. Ugyanezt az énekszö-
veget egészen apró javításokkal közli Novakovi ć , Stojan is a „Ledjan grad i Poljaci u 
srpskoj narodnoj poeziji" c. cikkében (Letopis Matice srpske, Novi sad, 1879; 120. kö-
tet,  159-174. 1.). 

' Katona István műve: н istoria critics primorum Hungariae ducum. Pest, 1778. és 
Historia critica regura Hungariae 1--42. k., Pest, Pozsony, Kassa, Buda, Kolozsvár, Vác, 
Kalocsa, 1779-1917. 

s Mailáth János Geschichte dir Magyaren. Bécs, 1828-1831. 
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a megállapítással zárja ismertet őjét, hogy az énekben „rigómezei" néven 
emlegetett csata helyett valójában az 1444-ben lezajlott várnai ütközet 
értendő . 

Soerensen Asmus a Bogišić  Vaitazar (1834-1908) és Mikloši ć  Franc 
(1813-1891) által közölt hosszúsoros énekek sajátosságait vizsgálva, 
érinti az Ulászló-hagyományt. 0  Az említett énekek közül a dél-dalmá-
ciai eredetűek szerinte ugyanis két kategóriába rendez ődnek. Az elsőbe 
tudniillik azok az énekek tartoznak, amelyek a XV. századi magyar 
államhoz fűződnek, és cselekményeik központi színtere Buda. A máso-
dik, mennyiségileg kisebb kategóriát a szerb h ősökről szóló énekek al-
kotják. Az els ő  csoportba tartozó darabok centrális személye a „ma-
gyar (ugarski) király", körét pedig ismert egykorú személyek (magya-
rok: Hunyadi János, Szilágyi Mihály; szerbek: Brankovics György és 
Brankovics Vuk) képezik. Itt a szövegek egy részében a magyar király 
közelebbi megnevezése elmarad, más részükben viszont Mátyást és 
Ulászlót emlegetik. A véleménye szerint Ulászlóról szóló darabokat ha-
tározottan el is különíti a többit ől. Soerensen tanulmánya egészében új 
minőséget jelent a délszláv epikus énekhagyomány magyar vonatkozású 
anyagával kapcsolatos nézetek zömmel újszer ű  fölvetése és vitatása 
szempontjából, amennyiben ezeket az énekeket az egykorú Magyaror-
szág területéről, „a Duna és Száva folyótól északra", tehát a jelenlegi 
délszláv nyelvterület északi vidékeir ől származtatja. A továbbiakban, 
véleménye szerint, a XVI. és XVII. század folyamán innen kerültek át 
Szerbiába, majd pedig a dél-dalmáciai peremvidékre. 

Alapozó és átfogó tételeit különösen Jagi ć  Vatroslav vitatja, a 
magyar vonatkozású énekek délebbi indításáért szállva síkra. Ilyen 
alapon csak sajnálható, hogy tényekre épít ő  és igen logikus okfejtésű  
tanulmánya további részében, Pavi ć  idevágó soraihoz hasonlóan, már 
nem foglalkozik behatóbban az Ulászlóról szóló énekekkel. 

Soerensen világos okfejtése ragadja majd meg Ostoji ć  Tihomir fi-
gyelmét, aki ezen tanulmány alapján állítja össze kivonatos, sommázó 
jellegű  jegyzeteit az iskolai és egyéb célokra kiadott vitézi énekgy űjte-
ményben. 10  Ulászlót a delszláv vitézi epika f őhősei között tartja számon, 
jóllehet fejtegetései ezen túlmen ően nem jutnak tovább Soerensen meg-
állapításainál. 

Naša narodna epika című  könyvében (Zgb., 1909; 184. 1. és Bgd., 
1966; 231. 1.) Maretić  Tomo egész fejezetet szentel a délszláv vitézi ének-
hagyomány történeti személyeinek. Ezen a helyen értekezik, a magyar 
hősökről szólva, Ulászló királyról is. Foglalkozik ugyanis a történeti és 
költészeti személy identifikációjával, valamint az így azonosított Ulászló 
nevéhez fűződő , összesen négy vitézi énekkel (Вogo іё  kötetének 21., 28. 

és 29. számú éneke, valamint a Pavi ć  közleményéből ismert darab). 
A föntebbiek után újszerűen közelíti meg az Ulászló-hagyományt 

Stefanovi ć  Svetislav, ti. a rigómezei és várnai ütközet anyagának köl- 

° Soerensen, Asmus: Prilog istoriji razvijanja :srpskih juna čkih pesama. Prosvetnl 
glasnik. Beograd, 1894; XV. évf., VII—VIII. f., 365-371. 1. 

10  Ostoylć , Tihomtr (szerk.): Kosovo. Narodne pesme  O  boju na Kosovu (1389. g., 
Novi Sad, 1901; 84-85. 1. 
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csönös összeolvadását, kontaminálódását tanulmányozza, s ilyen alapon 
az események Ulászlóhoz kapcsolódó részét egyértelm űen Várnához 
köti. 11  Fejtegetése során összesen négy vitézi éneket (Bogiši ć  könyvé-
nek 20. és 27-29. éneke) sorol az Ulászló-tradícióba, a bennük ábrázolt 
események történeti szempontú valószer űségét hangsúlyozza, állításait 
pedig Paraszpondylosz Zotikosz XV. századi görög költ őnek a várnai 
ütközetről szóló versezetével támasztja a1á. 12  

Magyar nyelven csupán Szegedy Rezső  érinti a délszláv eposz Ulász-
lóhoz fűződő  részeit, jóllehet ezt nem külön, hanem a Hunyadi rigómezei 
csatájáról szóló vitézi énekhagyomány kapcsán teszi. 13  Szegedy Ulászló 
királyt Székely bánfi (Banovi ć  Sekula) mellett a rigómezei énekciklus 
második főhősének mondja, és mellékesen ugyan, de megjegyzi, hogy a 
várnai (1444) és rigómezei (1448) ütközet eseményeinek határai a dél-
szláv énekhagyományban egészen elmosódtak. Szegedy külön figyelmet 
érdemlő  megállapításokat tesz, amikor a hosszúsoros énekek lejegyz ői-
ben „literátus embereket" lát, majd pedig amikor az énekek kett ős té-
mája nyomán az eredetileg önálló darabok jelenségét sejti. Az ilyen, 
régebben önálló énekek témáinak egybef űzése egy-egy újabb énekszö-
vegben következményképpen és természetszer űen szerkezeti egyenet-
lenségeket és tárgyi ellentmondásokat eredményezett. 

Ezeken a megállapításokon túl Szegedy az Ulászló-hagyomány 
rendszeres és az eddigi eredményekkel szembeni teljesebb bemutatását 
nem tartja céljának. 

Az áttekintett el őzmények: cikkek, tanulmányok és egyéb közle-
mények, amint láthattuk, els ősorban nem foglalkoznak önállóan az 
Ulászló királyról szóló délszláv vitézi énekhagyománnyal. Minden 
esetben mellékesen, más h ősök és hősepikai problémák kapcsán érintik 
a kérdés egy-egy vonatkozását. Az idetartozó énekek teljes számbavéte-
lére ezekben az írásokban nem kerül sor, s ennek következtében a teljes 
énekcsoport sajátos és jellemz ő  körvonalai sem rajzolódhattak ki 
bennük. 

Mindez arra késztetett bennünket, hogy jelen dolgozatunkban a 
délszláv vitézi énekhagyomány magyar vonatkozású Ulászló-anyagát a 
tanulmányírás pillanatáig rendelkezésünkre álló írások és teljes költé-
szeti anyag elemei alapján fejtsük ki, a többi magyar h ősről kialakult 
délszláv énekhagyomány részeként vizsgáljuk és elemezzük, s a jelölt 
célok érdekében tüzetesebben foglalkozzunk az énekekben való eligazo- 

" SteJanović , Svettslav: Dva dogadaja ugarske istoiije u našoj narodnoj poeziji. 
Prilozi proučavanju Iiarodne poezije. Bgd., 1939; VI. k., 1-2. f., 35-44. 1. 

' Paraszpondylosz Zotikosz XV. századi görög „philosophus", ami az egykorú 
nyelvhasználat szerint papot, szerzetest jelentett. Nyolc részbđl, összesen 465 sorbбl 
álló költeményben örökítette meg I. Jagello Ulászló és II. M цrad szultán 1444. nov-
19-én vívott várnai csatájának emlékét. Allítása szerint j бmaga is az titközet szemta-
núja volt. A költemény teljes címe: „Elbeszélés írva általam a phitosophus Parasz-
pondylosz Zotikosz által, kt ugyanis sziiletett Várna helyén november hб  13-án, szerda 
napján. Ezek történtek ugyanis Várna helyén." Zotikosz költeményét első  ízben Leg-
rand Emit adta ici 1874-ben egy párizsi k бdexbбl (Annuaire de 1' association pour 1' 
encouragement des etudes grecques en France. VIII. k. Párizs, 1874). Ugyancsak az 8 gon-
dozásában lelent meg a következ ő  esztendđben is a „Collection de monuments pour 
servir, a 1' etude de la langue neo-hellenique" gy űjteményben La Bataille de :Varna 
címmel (Athén—Párizs, 1875). 
Magyar fordítását Peez Vilmos (Zotikosz •k бlteménye a várnai csatárál. Századok. Bp., 
1894. IV. f.; 315-337. 1.) eszközölte. 
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dást biztosító Ulászló-névformák kérdésével, az énekek többsíkú értel-
mezésének megfelelően az Ulászló-hagyományt képez ő  énekanyaggal, 
valamint a délszláv énekeknek az egykorú görög és magyar följegyzé-
sekkel való kapcsolatával. 

ULÁSZLÓ KIRÁLY NЕVFORMÁI A DÉLSZLÁV VITЕZI 
ЕNEKEKBEN 

Ulászló megnevezésére a délszláv vitézi énekekben két névalakot 
találunk. Az egyik a lengyel Vladyslaw és magyar László (Ulászló) sze-
mélynévnek megfelel ő  szerbhorvát Vladislav névforma.l 4  Az énekekben 
előforduló második névalakként a közelebbi, személyesebb utalást nél-
külöző  és már-már általános jelleg ű  kralj budimski (= budai király) 
szerkezet található.l 5  

Az említettek mellett Bogiši ć  gyűjteményében, a 32. számú kéz-
iratos eredet ű  ének címében a Ludovik névformával találkozunk. Az 
egyébként hosszadalmas és tudákos címb ő l18  ítélve, először arra kell 
gondolnunk, hogy az énekszövegben I. Lajos magyar királyról és Mária 
nevű  leányáról esik majd szó. A bonyodalmas cím további részében 
azonban — a már elmondottaktól függetlenül — utalás történik az 
1448-i rigómezei ütközetre. Az ének mondanivalója, mindennek ellenére, 
nem Lajos király emlékét őrzi, és nem ecseteli Hunyadi rigómezei csa-
táját sem, hanem az 1444-ben lezajlott várnai ütközet eseményeir ől szól. 
A Ludovik névforma, a fentiekből következően, nem sorolható tehát az 
előbbi kettő  mellé újabb változatként, miután a címsorok — s így a té-
vesen használt Ludovik név is — utólag kerültek az énekszöveg élére. 

IV. 

AZ ULÁSZLO -HAGYOMÁNYT K$PEZŐ  DÉLSZLÁV ЕNEKEK 

„Így esett lőn dicsőséges fényes László király úrral 
Dicső  urasággal, 

Kinek örök dics ősége bejárta e nagy világot!" 

(Bogišić , 29. sz. é.) 

14  Bogišić , Valtazar: Narodne pjesme iz starijlh, najvi"se primorskih zapísa. (Sa- 
brao i na svijet izdao V. Bogišić) Knjiga I sa raspravom o „bugaršticama" i rje čni- 
kom. Biograd, 1878; 21., 28. és 29. sz. énekeiben, valamint Pavt ć , Armin idézett közle-
ményének Kad se kralju Vladislave na Kosovo odpravljaše című  énekében (1.т ., 
93I8. 1.) 

1 5  Bogiši ć ,  V. Lm. 20., 32. és  38.  sz. énekében. 
8  ..Koji tužbe Ludoviku kralju budimskomu prikaza Marija kć1 svoja ter tako 

obazna da turska vojska bijaše primogla ugarsku na Kosovu na 20. listopada g:g. 
1448." 
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Ide vonatkozó fejtegetéseinket összesen hat vitézi énekre, illet őleg 
az ide tartozó és ma ismert teljes énekanyagra alapozzuk. A szóban 
forgó epikai alkotások közül öt Bogiši ć  kötetéből valól7, egyet pedig a 
már említett Pavi ć  Armin tett közzé. 18  Mind a hat szöveg szerbhorvát 
nyelvű ; a szlovén, macedón, Crna Gora-i és a boszniai, valamint a her-
cegovinai mohamedán h ősepikában Ulászló alakja teljesen ismeretlen. 
E darabok hosszúsorosak, és fölfedezésük idején, a XIX. század máso-
dik felében, nem énekmondók ajkáról jegyezték fel őket, hanem írói 
kéziratokban, kéziratos füzetekben bukkantak rájuk. Eseményskáláju-
kat, a Hunyadi Jánosról és Székely bánfiról szóló énekekhez viszonyítva, 
egyoldalúság jellemzi, ti. hiányzik belőlük az azokra oly sajátos téma-
gazdagság. A darabok ugyanis egyetlen tárgy: a magyar—török hader ő  
1444-i várnai ütközetének eseménykomplexuma köré rendez ődnek. Eb-
ben a keretben megéneklik a csata el őzményeit, illetőleg az ütközet elő-
estéjét, a csata lefolyását, majd pedig a magyar hader ő  veresége után 
beálló történéseket. Helyenként felt űnő  darabosságuk ellenére azonban, 
még jelenlegi formájukban is, a szoros összetartozast jelzik, és egymást 
kölcsönösen kiegészítve, ciklikus egységet alkotnak. Könnyebb és ész-
szerűbb áttekintésük céljából dolgoztuk ki az ütközettel kapcsolatos 
(három egymást időrendi sorrendben követő), egységes gócok köré cso-
portosított motívumköröket, amelyeket az alábbi címekkel fogtunk 
össze: 

A (várnai) csata el őestéjén. 
Az ütközet lefolyása. 
Vladislav király eleste után. 

E gócok sorravételével most tehát át fogjuk tekinteni az Ulászló-
ciklus énekeinek motívum- és fablórendszerét. 

1. A (VÁRNAI) CSATA EL đESTЕJЕN 

a) Ulászló húgának sétája s az „útonállók" miatti panasza: 

A király húga templomba indul, s útközben három ifjúval talál-
kozik. Az első  útját állja, a második a fátyolt lebbenti föl arcáról, 
a harmadik pedig megcsókolja. A leány basszúsan tér Budavárba, 
és elpanaszolja királyi bátyjának, hogy immár a templomba sem 
mehet bántatlanul. (A, B, E) 

(A „B" változat 19  szerint a budai király húga kora hajnalban 
Rigómező  síkját szemléli, s ott három tündért pillant meg, amint 
szarvasok hátán lovagolnak. Ekkor visszatér alvó bátyjához, bazsa-
likommal költögeti, s elmondja neki a csodálatos látványt.) 

" Bogíšić , V.: I.m., 20., 21., 28., 29. és 32. sz. ének. 
' B  Pavič , Armin: I.m., „Kad se kralju vladislave na Kosovo odpravljaše" c. ének. 
" Bogišíč, Valtazar : I.m., 20., sz. é. _ „A " változat ; 21., sz. é. = „B" változat; 28. 

sz.  I.  = „C" változat; 29. Sz. é. = „D" változat; 32. sz. é. _ „E" változat; Pav{ć, A. 
idézett éneke (Kad se kralju Vladislave ...) _ „F" változat. 
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Az „útonállók" külsejének leírása: 

A történtek után a sértett leány az „útonállók" külsejét ecse-
teli. Eszerint az els ő  holló színű  paripán lovagolt és tündérhez 
hasonlított. A másikon skarlát színű  nadrág feszült, míg a harmadi-
kon selyemruha díszlett; fegyvere meg a király koronájához hason-
lóan csillogott. Sisakja sáraranyból keszült hófehér tollbokrétával. 
(A, E) 

Az „útonálló" magyar urak (Hunyadi Jankó, Szilágyi Mi-
hály és Székely bánfi) Budavárba érkeznek: 

Vladislav király az elmondottak alapján fölismeri az „úton-
állóknak" vélt daliákban a magyar urakat, és letekintve ablakából, 
arról is könnyen meggy őződik, hogy nem tündérek közelednek őz-
bakok hátán, hanem — amint sejtette is — a három magyar vajda: 
Jankó (aki a leánynak útját állta), Szilágyi Mihály (aki a fátyolt 
lebbentette föl) és Székely bánfi (aki megcsókolta). (A, B, E) 

Leánykér ő  és eljegyzés: 

A király közli húgával, hogy az urak már három esztendeje 
megkérték a kezét Székely bánfi számára, s ez alkalommal leány-
nézőbe érkeznek. Egyúttal húga hajlandóságát tudakolja, a leány 
pedig bevallja, hogy szívesen megy a bánfihoz. (A, B) 

Az „E" változat szerint Ulászló arról értesíti húgát, hogy hadba 
készülnek, s visszatértük után adja majd n őül Sekulához (Székely 
bánfihoz). 

Az urak búcsúja a leánytól: 

A magyar uraságokat a király fogadja és borral vendégeli (A, 
B). Jankó vajda megkéri a leány kezét Székely bánfi számára, s a 
király ezt szívesen teljesíti (A). A menyasszony ajándékokat oszto-
gat vendégeinek, mire ezek csodálatos ékszerekkel halmozzák el, és 
arra kérik búcsúzóul, hogy imádkozzék érettük, mert csatába men-
nek (B). 

A budai lányka rejtélyes álma: 

Egy budai leány közli Ulászló királlyal rosszat sejtet ő , talányos 
álmát, amelyben Budavár fölött az égbolt kettéhasadt, a várra ten-
gernyi csillag hullott, a hold pedig éjszín ű  palástba burkolózott. Az 
álmot Jankó vajdán kívül senki sem tudja megfejteni. A vajda 
megérti a komor mementót, amelynek értelmében a török elfoglalja 
majd Budát, s a magyarokat halálra üldözi. A hold feketébe burko-
lódzása a király bekövetkezend ő  vesztét jelenti (C). 
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A szultán közeledtének híre: 

Miután arról is értesülnek, hogy a török császár hadseregével 
Rigómező  felé tart, nem tehetnek mást, minthogy kell őképpen föl-
készülnek a leendő  ütközetre (A). 

gy) Ulászló Jankó vajda társaságában a „rigómezei" ütközetre 
készül: 

A király maga mellé veszi Ankó (Jankó) vajdát, a szolgát (!), 

aki összegyüjtve a nagyurakat Magyarföldön, velük és Székely 
bánfival Rigómező  felé indul. (A, F) 

A király húga félti harcokban járatlan bátyját, s ezért Jankó 
vajda gondjaira bízza: 

Vladislav húga szívszorongva félti a csaták vitézi tusájában 
járatlan bátyját, ezért Jankó vajdához fordul azzal a kéréssel, hogy 
éber szemmel ügyeljen rá. A vajda úgy véli, a király vidáman fog 
visszatérni a csatából, ha megfogadja tanácsait: tehát elveti a „döly-
fös magyar urak" csábítását. A leány búcsúzóul bátyjának, Jankó 
vajdának és Székely bánfinak fehér keszken őt nyújt át. (F) 

Vészjós előjelek: 

Amint elhagyják Buda várát, Vladislav paripája megbotlik 
mind a négy lábára. A váratlan, rosszat sejtet ő  előjel mélyen meg-
döbbenti a királyt. (F) 

Ulászló tervei a rigómezei síkkal kapcsolatban: 

Az előzmények ellenére is szerencsésen megérkeznek Rigómez ő  
síkjára, ahol a király sétaútján lépten-nyomon porladó koponyákra 
bukkan20, s ennek láttán úgy dönt, hogy ezt a halált idéz ő , búsko-
mor helyet falvakkal és monostorokkal telepítteti be. Jankó vajda 
arra figyelmezteti, hogy a koponyák nemrég él ő  hősökéi voltak, s 
attól tart, hogy a király másnap, a csata befejezése után jómaga is 
meggyűlölheti a szomorú csatasíkot. (F) 

A sereg elrendezése az ütközet előtt: 

Magyar Jankó egész éjjel kémleli a török sereget, majd a látot-
takról jelentést tesz a királynak. Eszerint Otmánovics szultánnak 
háromszor nagyobb serege van a királyénál. Vladislavot megrendíti 
a hír, tüstént Budára szeretne menni, ám Jankó err ől hallani sem 
akar. A király tehát arra kéri, rendezze el a csapatokat saját belá- 

°' AZ 1389-i rigбmezeí titkбzet folyamán elesett vitézekre való emlékezés reml-
níszCenciája a várnai énekhagyományban. 



150 Тапи lтапуоК  

tása szerint. A vajda ennek megfelel ően a királyt válogatott kato-
nák élén — szám szerint is legtöbbel — a romániai pasával szemben 
helyezi el, ti. ennek van legkevesebb és legsilányabb katonasága. 
Ugyanakkor Mihail (Szilágyi) bánnak, Sekulának és önmagának a 
lehetđ  legveszélyesebb helyeket jelöli ki. (F) 

A sereget Ognjeviti Vuk rendezi el: a királyt a szultáni hadakra 
vezényeli, Szilágyit és Sekulát a „natóliai" basa ellen küldi; a ro-
mániai pasát pedig önmagának váiasztja. (D) 

2. AZ ÜTK0ZET LEFOLYÁSA 

„Elindultak a magyarok és betörtek Várna határára 
bátorsággal és nagy vakmer őséggel, 
szemközt állapodtak meg a törökök nagy tömegben 
háromezer lépésnyi távolságban a két sereg között." 

(Zotikosz, 1456-61 táján) 

Az ármánykodó urak unszolására a király vakmerő  táma-
dásra szánja el magát: 

A magyar urak attól tartanak, hogy a király helyett Jankó lesz 
az ütközet hőse. Tüzelik és biztatják tehát az ifjú és heves Vladis-
lavot, aki enged az unszolásnak, és közli Magyar Jankóval, hogy a 
szultán táborára fog támadni. Jankó óva inti e könnyelm ű  szándé-
kától, s a király ígéretet is tesz a vajda rendelkezéseinek betartá-
sára. (F) 

Jankó vajda a bajba jutott király segítségére siet: 

Jankó távol a királytól, a csatasík más részein hadakozik. Az 
urak, látva újbóli sikereit, ismételten unszolják a királyt a szultán 
táborának megtámadására. Vladislav képtelen ellenállni a csábí-
tásnak, ám vitézeit a török csakhamar levágja, s így Jankótól levél-
ben (!) kénytelen segítséget kérni. A vajda tüstént a segítségére 
siet, de érkezésekor már nem találja sem őt, sem kíséretét; ezért 
a szultánhoz fordul, t őle követeli a királyt. Otmánovics csupán 
annyit tud janicsárjaitól, hogy Vladislav elesett. (F) 

3. VLADISLAV KIRÁLY ELESTE UTÁN 

„Fényes László király úrnak sz őke fejét lecsapdosták, 
s többé nem országol! 

Immár fényes László királyt dicsőítsék e világon! 
(BOgilić, 28. sz. é.) 



Délszláv vitéz2 énekek 151 

Beteljesedik a budai lányka baljóslatú álma: 

A török sikerrel körülzárja Budát, a magyarokat szablyákkal 
aprítja, s László királyt is az ostromlók vágják le. (C) 

A király húga értesül a vitézek (köztük bátyja) haláláról: 

A király húga az urak kérésének megfelel ően nap mint nap 
fáradhatatlanul látogatja a templomot, s imádkozik sikereikért. 
Egy alkalommal a templomból holló rebben föl, s a leány t őle tu-
dakolja a Rigómezőn hadakozó vitézek sorsát. A madár a legborzal-
masabb módon értesíti a leányt a történtekr ől. Az összeütközés fo-
lyamán ti. Jankó vajda is meg magyar vitézei is elestek, ő  pedig 
jóllakott fehér húsukkal, és b őven ivott fekete vérükb ől. A király-
lány fájdalmában megátkozza a kegyetlen hírmondót, és gyászolni 
kezdi vőlegényét, Székely bánfit. (E) 

A Bánfi halálának hírét Jankó vajda jelenti a leánynak. (A) 
A rigómezei csatasíkról szomorúan hazatér ő  Jankó vajdát a 

leány már messziről megpillantja, s bátyja váratlan haláláért meg-
átkozza. Magyar Jankó mindemellett azt állítja, hogy a király azért 
esett el, mert nem reá, hanem a dölyfös magyar urakra hallgatott. 
(F) 

A leány azon töpreng, kit gyászoljon: Jankót, a fekete bánt 
(Szilágyit), Sekulát vagy királyi bátyját, Vladislavot? Végül is 
bátyja mellett dönt, hisz édesanyja rég meghalt, kedvese pedig nem 
volt. (B) 

Jankó vajda a gyászbaborult Budára hozza László király 
kezét: 

Buda várát komor gyász tölti be. Sehol sem járnak körtáncot 
sem a szép magyar nemes hölgyek, sem Sekula és Mihovil. Jankó 
vajda sem mulat kopjatöréssel a budavári mez őn, ám a vesztett 
csata hírére Kosovo síkjára megy. Az ütközet színhelyén a halálra 
sebzett vitézeket forgatja, László király fejét keresi. Hosszú bo-
lyongás után csak a király jobb karját találja meg, ti. óriásköv ű  
gyűrűjéről ismeri föl. A csatasíkról Budára szállítja, s ott Vladislav 
édesanyjának és nejének adja át, akik keservesen siratják. (D) 

s s * 

Az Ulászló-hagyomány áttekintett anyaga alapján megállapíthatjuk, 
hogy történései összesen két színtérhez f űződnek: Budavárhoz és Rigó-
mező  síkjához. Az ütközet el őtt a király Budán él, míg a Hunyadi ren-
delkezéseivel ellentétes, könnyelm ű  cselekedetéb ől eredő  halála a „rigó-
mezei" síkon utol nem éri. 

Így az énekhagyomány. A történeti való ezzel szemben az, hogy 
Ulászló sohasem láthatta Rigómez őt, hiszen Hunyadi ott lejátszódó csa-
tájában (1448) már nem vehetett részt. 
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A várnai tragédiából az énekmondók emlékezetében legélénkebben 
Ugyanis a vesztett csatával és a fiatalon lehulló királlyal kapcsolatos 
tények elemei maradtak meg. S miután az els ő  rigómezei ütközetet (1389) 
alig egy emberölt ő  múltán a várnai követte (1444), négy esztend ővel 
később meg Hunyadi rigómezei kudarca volt soron; érthet ő, hogy az 
énekszerz ők egyrészt a két rigómezei ütközet külön-külön körvonalairól 
megfeledkezve, azt több helyen összezavarták. Másrészt, Hunyadi rigó-
mezei csatájának kialakításakor a várnai énekanyagba nyúltak, és 
sablonként használva tartalmi keretét, formálisan eltüntették a várnai 
jelleget, ráapplikálva az újabb, rigómezei attribútumokat. Ennek követ-
keztében Várna megnevezésével már nem is találkozunk a föntebb 
ismertetett énekekben, jóllehet az alapvet ő  tartalmi vonatkozások ezek 
után is teljességgel a régiek maradtak. Mindebb ől pedig leszögezhető , 
hogy a történéseknek a rigómezei síkhoz való rögzítését az énekszerz ők 
vagy a hagyományt tovább ő rző  későbbi énekesek egyszerű  névbehe-
lyettesítéssel valósították meg. 

Ezt az eljárást nagyban el őmozdította a délszláv énekmondás álta-
lánosan elterjedt és szokványosnak mondható jelensége, amikor tudni-
illik az énekmondók a már meglev ő  éneksablonokat a valamilyen 
szempontból hasonló esetekben, minden újabban adódó alkalommal 
fölhasználják. Az itt ecsetelt folyamat lejátszódásának objektív el őfel-
tétele viszont azon a hasonlatosságon alapszik, hogy mind a három em-
lített ütközetben (az els ő  és második rigómezei, valamint a várnai csa-
tában) az észak felé nyomuló török hader ő  visszaszorításáért folyik a 
harc, s mindegyikükben a legsúlyosabb veszteségek árán sem tudják 
megfékezni a túler ővel rendelkező  ellenfelet. Emellé Hunyadi a várnai 
és a második rigómezei csatában egyaránt kimagasló szerepet tölt be, 
ami kétségtelenül nyomós ok lehetett a több ponton érintkez ő  várnai-
rigómezei énektéma egybeolvasztására, hogy végül ennek az alakulási 
folyamatnak a következménye legyen Ulászló „rigómezei" szerepeltetése, 
majd pedig nyilvánvaló háttérbe jutása Hunyadival szemben. 

Ha mindezek után a délszláv énekkölt ői hagyományra általános-
ságban véve is jellemz ő  kronológiai és topográfiai pontatlanságokat, 
önkényes cseréket és behelyettesítéseket lefejtjük; világossá válik, hogy 
az Ulászló csatájáról és vesztér ől szóló darabok valójában a várnai ütkö-
zet emlékének meghatározott elemeit őrzik. Ezek az elemek igen ponto-
san utalnak az ütközet f őbb mozzanataira, ami viszont arra figyelmez-
tet, hogy a várnai csata emlékét őrző  délszláv epikus tradíció alkotói, 
versbe szedői, illetve énekesei eredend ően nem sablonos módon örökí-
tették meg a csatát, hanem a vele kapcsolatos híranyagot a hitelesség 
igényével igyekeztek minél hívebben ecsetelni. Hitelességre utaló tö-
rekvésük pedig vonatkozik mind a csata eseményeinek, mind pedig az 
ütközet legjelesebb részvev őinek rögzítési módjára. Ennek az általános 
érvényű  igénynek megfelelően a téma megszövegezését több szempont-
ból az — ugyancsak ilyen természet ű  hitelességre törekv ő  — egykorú 
görög és magyar följegyzésekhez hasonlóan oldották meg. Az ilyen ala- 
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pin föl-föltűnő  párhuzamokat és megfeleléseket pedig a legjobban a 
délszláv énekek, valamint a költői-történetírói céllal és kvalitásokkal 
íródott görög és magyar szövegemlékek vázlatos összevetése mutathatja 
meg. 

V. 

A VARNAX CSATAROL SZILI DЕLSZLÁV ЕNEKHAGYOMАNY 
GÜRІG--MAGYAR PÁRHUZAMAI 

A délszláv Ulászló-hagyomány keretében hat hosszúsoros énekben, 
tehát a vonatkozó tradíció minden darabjában bizonyos módon szó 
esik a várnai csatáról. E hat ének közül azonban a várnai ütközet emlé-
két csupán egy ének őrzi igen részletesen, s ebben az énekben mutatha-
tók ki egyszersmind a görög és magyar szövegekkel, illetve följegyzé-
sekkel rokonítható vonatkozások. Ez az els ő  ízben Pavić  Annin által 
közölt énekel egyúttal az Ulászló-hagyomány kimutathatóan legrégibb 
darabja, ti. ezt is — egy Mátyás királyt szerepeltető  énekszöveggel 
együtt — Ohmućevi ć  Nikola (± 1666) jegyezte le a XVII. század kö-
zepe táján. 22  

A másik délszláv ének 23  csupán a budai leány álomjóslatára vonat-
kozó motívuma kapcsán rokonítható a görög és magyar anyaggal, míg 
a harmadikban24  (a Paviё-közölte énektípus nyilvánvalóan utólagos 
alakulása, változása folytán) Székely Bánfi jelenik meg Ulászló szere-
pében, amikor az Jankó vajda rendelkezéseivel ellentétben megtámadja 
a szultán táborát, s meggondolatlansága miatt ott leli halálát. 

A várnai csatát idéz ő  egykorú görög szövegemlékek közül a délszláv 
énekekkel a XV. századi „philosophus" Paraszpondylosz Zotikosz25  465 
soros költeménye és a XVI. századi Hierax2б  jóval rövidebb (ti. a 734 
verssorból összesen 117 vonatkozik a csatára) verse mutat rokon voná-
sokat. A két egykorú görög alkotás közül Zotikoszé a költ őibb, ami a 
magyar nyelvű  prózai nyersfordításból is kitetszik. A költemény els ő-
rangú kútfő : a csata leírására, menetére vonatkozó értékét és jelent ősé-
gét pedig különösképpen az növeli, hogy a versíró személyesen nézte 
végig a csatát, amint erre két helyen is utal: 

Y' Ld. a 6. számú jegyzetet! 
" Vö.: Panttč , Mírostav: Narodne pesme u zapísíma XV—XVIII veka. Prosveta, 

Bgd., 59-60. és 266. 1. 
„ Bog'tšíč, V.: I.m., 28. sz.  I.  
„ Uo., 20. sz. é. 
E 5  Ld. a 12. számú jegyzetet! 
" Hterax görög nyelvi költeménye a XVI. század derekáról való, és akárcsak 

Zotíkoszé, a várnai csatáról szól. Hierax nyílván a török forrásokat is ismerte, s azok 
(konkrétan is a XVI. századi Szead-eddm) alapján utal a király ittas voltára a szultán 
táborának megtámadása el đtt. 
A költeményt magyar nyelv ű  nyersfordításban Pecz Vilmos ismertette. Ld. ezzel kap-
csolatban a 42. sz. jegyzetet! 
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„hogy viszont leírjuk teljes igazsággal 
a borzalmas harcokat, melyek Várnánál történtek; 
én, nyelvem tehetetlensége és csekély volta miatt, 
tudománynak és míveltségnek részese nem lévén, bevallom, 
hogy sokszorosan szégyenkezem, írván žly f éle szavakat; 
meg fosztott engem a bánat a philosophia tudományától, 
én, ki kezdett ől fogva kívánkoztam a philosophia tudománya után, 
tehetségem szerint írom ezt, mert a valóságban láttam. 

Én erdőben voltam, a sűrűben elrejtve, 
és olyan lettem mint a márvány, k ővé kövültem, ..." 27  

A költemény nyolc részb ől áll. A bevezetés Hunyadi János magasz-
talását tartalmazza. Ezekután Muradnak a magyarokhoz írt levele és 
Hunyadi erre adott válasza következik. Ezt követ ően a magyarok ta-
nácskozása és a csata részletesebb leírása van soron. És mindezt a dönt ő  
küzdelem ecsetelése zárja. 

A konstantinápolyi Szeráj könyvtár egyik kézirata ugyancsak 
megőrzött egy görög költeményt a várnai csatáról. Ezt a költeményt 
1461-ben Papamichael Nikolaosz lemásolta, szerz őjeként pedig Argyro-

pulosz Georgioszt tüntette föl. Zotikosz és Argyropulosz költeményei-
nek összevetéséb ől Moravcsik Gyula szerint arra lehet következtetni, 
hogy e két, várnai csatáról szóló szöveget egy régibb, versus politicu-
sokban írt darab el őzte meg, amelynek szerz ője ismeretlen, a költemény 
utalásaiból azonban meg lehet állapítani, hogy 1456 és 1461 között író-
dott (ti. utalás történik benne Hunyadi 1456-ban bekövetkezett halálára). 

Zotikosz, e vélemény szerint, az eredeti görög költemény másolatát 
őrizte meg, míg Argyropulosz 1461 el őtt átdolgozta az eredetit, fényt 
vetve egyben arra is, hogyan alakult a görögöknél a Hunyadiról szóló 
hagyomány. 28  

A vonatkozó magyar anyag f őként Thuróczy János (1435 körül, 
+ 1490 után) Chronica Hungarorumából való, amely negyvennégy esz-
tendővel a várnai csata után jelent meg, s amelynek anyagához a kifeje-
zetten szépírói temperamentumú szerz ő  bőségesen merít a magyar nép 
XV. századi élő  szájhagyományából. A műve legnagyobb hősét, Hunya-

dit szerepeltet ő  részekhez pedig —így a várnai csatát fest ő  szakaszok-

hoz is — fölhasználta a magyar históriás énekköltési hagyományt, vala-
mint Hunyadi katonáinak élőszóbeli emlékezéseit. 29  

P 7  Zotikosz: I.m., 302--109. és 438-439. verssor. 
" Vö.: Moravcsik Gyula: Görög költemény a várnai csatáról. Magyar—göгđg ta-

nulmányok. 1, sz., Bp., 1935; 611, és toy. 
' Тkurбczy János: Magyar krónika. Magyar Helikon, Bp., 1957; Bevezetés, 11-12. 

és 34. 1. 
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Érintett vonatkozásai alapján a görög és magyar anyag megkülön-
böztető  figyelmet érdemel tehát a délszláv Ulászló-hagyomány rokonít-
ható vonásainak vizsgálatakor, valamint a görög—magyar—délszláv 
anyag egymás felé mutató szálainak számbavételekor. 

A délszláv énekek ilyen jelleg ű  rokonításának a kérdésér ől elő t-
tünk Stefanovi ć  Svetžslav értekezetts 0, abbeli véleményét fejtve ki, hogy 
a várnai csata elemeit őrző  délszláv énekek ilyen tárgyú, egykorú ma-
gyar históriás énekek meglétére utalnak. Kimutat továbbá néhány 
párhuzamos motívumot a délszláv és görög énekek között, de végs ő  
következtetésként a kapcsolatok lehet őségét elveti. Meg kell azonban 
állapítanunk, hogy Stefanovi, ć  a délszláv énekek közül éppen a Pavi ć-
közölte, egyben legrégibb és a legszuggesztívebb párhuzamokat tartal-
mazó darabot nem vette figyelembe — nyilván nem tudott róla —; kö-
vetkeztetéseit így csupán azokra a darabokra alapozta, amelyeket mi 
már tekintetbe sem veszünk, mivel azok valójában nem is rokoníthatók 
a görög és magyar anyaggal. 

Az alább bemutatásra kerül ő  párhuzamokat a leginkább egyez ő  és 
a várnai téma gerincét képez ő  kilenc motívum körül rendeztük el. Ennek 
megfelelően a délszláv, görög és magyar anyag egyaránt tartalmazza a 
csata balsikerére figyelmeztet ő  jeleket: a csatatérre érkező  török katona-
ság roppant nagy számára utaló adatot; Jankó vajda szerepét a magyar 
sereg elrendezésében; az ütközetnek a magyarokra nézve sikeres meg-
indulását és Jankó eredményes vitézkedését (s őt: a történeti valóhoz 
híven még azt is, hogy az anatóliai csapatokat vagyis Karadsa pasa sere-
gét veri szét!); az ármánykodó, „irigységt ől lihegő" (torzsalkodó) magyar 
főurak sikerült rajzát, akik egyt ől-egyig legfőképp attól tartanak, hogy 
Jankó önmagának akarja kisajátítani a harci dics őséget; a felelőtlen rá-
beszélésre, unszolásra fiatalos hiúsággal hajló Ulászló király jellem-
képét, tehát a (valónak egyébként pontosan megfelel ő) szultáni tábor 
megtámadását Hunyadi rendelkezeseivel ellentétben, és a király dics-
telen halálát; valamint azt az egységes állásfoglalást, hogy a királyt 
álnok tanácsadói űzték a halálba. 

A történeti való részletes megörökítésében a délszláv és görög ének 
egészen odáig megy, hogy pontosan rögzíti, miszerint Hunyadi az ütkö-
zet után nem találta a király fejét a csatasíkon, ti. a törökök levágták, 
s a szultán elé vitték bemutatni. A többivel együtt ez a mozzanat 
ugyancsak a részletekre is kiterjed ő  krónikás pontosság egyik példája. 

És végül jegyezzük meg, hogy más részletek mellett, a király siker-
telen rohamát a szultán táborára például a délszláv darabok nemcsak 
a görög éneknek megfelel ően ecsetelik, hanem megegyeznek Szead-eddin 
XVI. századi török történetíró szövegének vonatkozó részeivel is. 

Lássuk most tehát a párhuzamokat! 

đ0  Stepanovié, SиettsLav: Lm., 35-40. 1. 
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1. vÉSZJIS EL ŐJELEK JELZIK A KUDARCOT 

Sagišik (28. sz. é.): 

Kiáltozott hangos szóval a budai cifra lányka, 
i fjú cifra lányka, 

Kiáltozott hangos szóval, fényes László királyt hívta:... 

Hogyha alszol, ne aludjál, múljék el tő led az álom, 
Mert én, leány, mit álmodtam, mikoron rám szállt az álom? 

én cifra lány láttam: 
Buda fölött a derült ég kettéhasadt, és leomlott, 
lehullott sok fényes csillag, s mind-mind jó Budára hullott, 

sok csillag lehullott. 
S bizony, a te fényes holdad feketébe burkolódzott!" 
A lány csuda-furcsa álmát senki ember nem értette, 

Csuda-furcsa álmát; 
De egy szóból megértette híres Magyar Jankó vajda;... 

Pavić : 

Malahno se bjehu od Budima odmaknuli, 
konj se kralju potiče u sve noge u četiri, 
ter mi росе  dozivati slugu Anka vojevodu, 
tere smućen u srcu росе  ovako govorit': 
„Loša ti mi konja da u ovemu dugu putu, 

ali poznam ро  konju, da se neću zavratiti." 
Tada Anko vojevoda sv'jetlu kralju odgovara: 
„Tako mene, gospodaru, ne ubio bog veliki, 
nije konja boljega u hranjenju u tvojemu, 
ma ne vjeruj u ništo, neg' u boga velikoga: 
naučni su ovi konji u over putu poticati."31  

Thuróczy szerint a csata előtt hatalmas szélvész kerekedett, s 
darabokra szaggatta a magyar sereg harci lobogóit: 
„ ... isten a mennyb ől baljós jellel mutatta nekik a jövend őt. Mi-
helyt ugyanis a fényes aranyozott zászlókat felemelték s kibontot-
ták a szélben, mely akkor viharrá er ősödött: egy heves szélroham 
nyomban megragadta a zászlókat, elrongálta, darabokra szaggatta 
és részeiket elhordta a leveg őbe." з2  

Teleki József a Hunyadiak koráról írt monográfiájában, Dlugossra, 
Bonf inire, Callimachusra, Schwandtnerre és Kuspinianusra hivatkozva, 
emlegeti a csatát megel őző  baljós előjeleket: 

g' Pavić , Armin: I.m., „Kad se kralju Vladislave na Kosovo odpravljaše" („Pogi-
bija kralja "Tladislava na Kosovu”) C. ének, 51-61. verssor. 

" Thurбcxy János: I.m., 133-133. 1. 
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„ ... midőn a király az ütközethez készülne, ezüstsisakja az azt 
általnyújtani akaró apród kezéb ől kiesik; később midőn lovára fel-
ülne, ez megbokrosodva őt szinte elhányó. Ezen esetek visszaemlé-
kezteték az istenfél ő  és vallásos, balítéletekt ől nem ment kedélye-
ket azon földringásra, mely szeged környékét... megrázta...; azon 
víziárakra, melyek útjokat több ízben gátolták, és mind ezt az üt-
közet kimenetelére igen rossz jóslatnak tekintették." 33  

Zotikosz ugyanazokat a csodajeleket sorolja, akár a délszláv 
ének (a budai lányka álma), de nem a csata el őtt, hanem a véres 
ütközet panorámáját követ ően: 

Láthattál csodálatosat, borzalmasat, titokzatosat, nagyot, 
és olyat, hogy az isteni csodát az emberi elme megbámulja; 
minden nemzetség és lélek kell hogy magasztalja 
istent, a mindenhatót, a mindenségnek teremt őjét; 
hallotta ezt az eseményt az ég, és lehullottak a csillagok, 
a nap félelmében leáldozott, 
a távozó hold sötétté tette az éjjelt, hogy meg ne világítsa 
a fölötte borzalmas látványt, az isteni végzést. 
Némelyek a véletlenséget, a sors esélyét említik, ...3~ 

2. A Т0Rбк  A VÁRHATONÁL IS NAGYOBB SEREGGEL 
K6ZELEDIK 

Pavić : 

I kada je zautra zab'jelila b'jela zora, 
Росе  kralju dozivati slugu .Anka vojevodu: 
„A da ti sam zaboga, Ugri Anko, velikoga! 
svu noćka  ii  noćaska, slugo moja, vidra  bib:  
otkud mi su drumovi gori sn'jezim zapadali, 
otkud  Ii  је  po Kosovu procaptjela drobna ruža? 
Ali Anko vojevoda odgovara sv'jetlu kralju: 
„Nijesu snijegovi gore drume zapadali, 
da niti  ii  po Kosovu procv jetala drobna ruža, 
nego no se, kralju, b'jele pusti turački fa ćeli, 
i ja ti sam svu no ćka uhodžo tursku vojsku: 
koliko  ii  velika vojska kralja Vladislava, 
tri vota  ii  ve ća silena Otmanovž ća." . . з ~ 

99  Teleki Jбzsef: Lin., 434. 1. 
„ Zotikosz : I.m., 446-454. verssor. 
'° Pavić , A.: ;I.m., idézett ének,  79-91.  verssor. 
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Zotikosz: 

elindult és leszállott Romániába (ti. Hunyadi) 
csekély hadsereggel, negyvenezerrel; 
csodálkozik a világ, kétségben vannak az angyalok, 
egészen kétségben és borzadnak és haboznak, 
(mert) kétszázezerb ől áll az Ismaeliták hadserege. 

Most (azonban) egy tömeg népet látok; megszámlálhatatlan 
hadsereget, 

látom Karadsát, Anatóliának urát, 
kiváló zászlaját, hatvanezernyi népét; 
és viszont Murad százezernél is többel van itt!.. 

Thuróczy: 

„Mivel azonban a török csapatok, széltében-hosszában felállítva, 
a magyar sereget számban több mint hatszorosan fölülmúlták, me-
nekülő  hadsoraikat a magyarok nemigen üldözhették. Mikor az 
üldözéstől visszafordultak, új csapatok támadtak rájuk és nagy zaj-
jal új csatát kezdtek. "37  

3. A KIRÁLY A KEDVEZ ŐTLEN HÍREK NYOMÁN MENE-
KULÉSRE GONDOL, AMIT JANKO VAJDA ERЕLYESEN VISZ-
SZAUT AS1T 

Pavić : 

Ali kralju Vladžslave Ugri Anku odgovara: 
„Da što сето  mi, Ar1ko, od našega zla života? 
hod'mo, Anko, bježatž ka Budimu l'jepu gradu." 
Ali Anko vojevoda sv'jetlu kralju odgovara: 
„Nećeš toga, gospodaru, za tvoj žžvot učiniti, 
za što ti ii  vele bolje odi časno poginuti, 
neg' sramotno, gospodaru, u Budimu gospodovat '."  

Zotikosz: 

„János, te nagy hadvezér, a sereg első  embere, 
szorongató bajok vesznek körül engem, kétségben van szívem; 
Konstantinápolynak királya ugyanis, maga Paleologus .. . 
ő  maga küldött hozzánk gyakori, sűrű  üzeneteket, 
nevezetesen, hogy miként mentek tönkre a törökök, és hogy 

Murad távol van; 

38  Zottkosz: I.m., 80-84. és 153--168. verssor. 
" Thuróczy J.: Lm., 133. p. 
" Pavić, A.: I.m., idézett ének, 92-98. verssor. 
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gályážm ott állnak (üzente ő), és hatalmukban tartják a 
tengerszorost, 

jöjjetek (hát), rövidžtsétek meg csekély sereggel útatokat. 
Most azonban egy tömeg népet látok; megszámlálhatatlan 

hadsereget, 
látom Karadsát, Anatóliának urát, 
kiváló zászlaját, hatvanezernyi népét; 
és viszont Murad több mint százezerrel van itt! 
Ugyan mit tartottak elfoglalva a gályák és a király, 
micsoda átjárót őrzött és micsoda tengerszorost tartott 

hatalmában 
az ingatag király, ki semmivel sem gondol? 
Reményemet vetettem szavaiba, bíztam levelében, 
és úgy jöttem mint egy száguldozó, csekély sereggel." 
Ezeket a szavakat mondotta Bernát király, 
és így válaszolt a bán azonnal: 

„Igazat beszélsz, csodálandó király, Bernát uram, 
csodálva látom, hogy annyian vannak, mint a sáskák, és a 

hangyák; 
hogy meneküljünk lehetetlen, de az is, hogy leigáztassunk, 
hogy harci zaj nélkül gy őzzenek le bennünket, 
és jobb, hogy meghaljunk kardjaink felett, 
tisztelettel és dicsérettel, kifogás nélkül". 
Ez volt szava és tanácsa a bánnak....39  

Thuróczy: 

„Ha az ígért segítségek el is maradtak, az ellenségen aratott 
régebbi győzelmek mégis lelkesítették őket, s vaкmerőséggel eltelve 
megmaradtak szándékuknál. Ellenséggel nem találkoztak, de a 
visszatérést dicstelennek tartották; ..." 40 

4. A SEREG ELRENDEZÉSE HUNYADIRA HÁRUL 

Pavić : 

Tada kralju Vladislave Ugri Anku odgovara: 
„D'jeli, Anko vojevoda, vojsku malu na veliko, 

moja vjerna slugo, 
i čžni to 06 mine sve što  mije tebi drago." 
L'jepo beše Ugri Anko vojsku  mu  razd'jelio, 

hvaljen dobar junak: 
kralja beše stavio na pašu  06  Romanije, 
sa najveće Ugričića, a s najmanje vrl'jeh Turak, 

9° Zotikosz: I.m.,  144-146. és b49-1&9. verssor. 
10  Тlштбсху : I.m., 132. 1. 
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crna bana Mihajila na pašu od Natolije, 
a Sekulu ne ćaka na sedam  sand  jak Turaka, 
sam se Anko od'jeli na tabore na careve, 
s najve će Turaka, a s najmanje Ugržčžća. ... 41  

Jankó a tanácsban mindenki előtt ezeket mondó: 
„Én, leghatalmasabb fejedelem s ti többi Magyarok, 
holnap a csata küzdelmébe indulok 
a belátásom szerint kiválasztott katonákkal;. 42  

Thuróczy: 

„Végre november tizedik napján, mely Szent Márton ünnepé-
nek vigíliája, megjelent Amurat török császár számlálhatatlan po-
gány csapatokkal, hadirendben, zászlók alatt, csatára készen. 

Szemben a király és János vajda úr, meg a többi, ottlev ő  ma-
gyar urak kivezették a táborból minden népüket, elrendezték és 
elosztották hadsoraikat; csillogtak a fegyverek, minden hadsor 
élére vezért állítottak .. ," 4з  

5. AZ ÜTKŐZET A MAGYAR SEREG GY ŐZELMÉVEL 
INDUL 

Pavić : 

Anko bješe otiš'о  na pašu od Romanije, 
i bješe mu vojevodi na tom boju bog pomog'o: 
pašu bješe razbio, ni  O  сет  ne ostavio. 
Tad mu listi dodjoše od crna bana Mihajla: 
„Pomozi mi, moj Anko, tako tebi bog pomog'o! 
U ротос  mi on dodje k crnu banu Mihajilu: 
Natoljence razbio, ni i  сет  ne ostavio. ... 44  

Zotikosz: 

Kezdetben az Agarenek visszavonultak, 
sokan az Agarenek közül a bokrok gallyai közé rejtőzködtek,... 
a magyarok részéről az Ismaeliták ellen indul egy zászló, 
és az összes azapikat, Murad csapatát, 
ölték és vágták, megsemmisítették mint a dért; 
síkra száll ismét egy másik zászló a magyarok ellen, 
de ezek között is nagy öldöklést visznek véghez, mint az 

elsők között. 

41 Pavi č, A.: Lxn., 99-1oа. verssor. 
4E  Pecz Vilmos: Hierax a várnai csatáról. Századok. Bp., 1694; 419-413. 1., 466-469. 

verssor. 
49  Thuróczy J.: I.m., 132. 1. 
„ Pavić , 4.: I.m., idézett ének, 126-132. verssor. 
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Látják a törökök a látványt, mely megnyílik el őttük, 
borzadnak és csakúgy reszketnek a merészség és bátorság 
és nagy vakmer őség miatt, mellyel bírnak a magyarok. 

Elhagyta a törököket a bátorság, összecsaptak a hadseregek, 
nagy öldöklés és veszedelem támadt közöttük; 
ugyan ki tudná ezt elmondani, részletesen megírni? 
Térítsük azonban a tárgyra beszédünket. 
Három magyar dárda mellen találta Karadsát, 
elvitték őt fölemelve, egyenesen, magosan, 
A nagy Karadsát, Anatóliának urát. 
Meghátráltak a többiek egy ilyen látvány szemléletére, 
visszafordultak és gyávákká lettek, 
hátuk mögött a magyarok nagy öldöklést visznek véghez, .. . 
De minek írjak sokat és nyújtsam hosszúra beszédemet? 
tétovázik a gondolatom, a kezem és a nyelvem; 
minő  öldöklés és romlás esett a törökök között! 
Mint a darabos jégeső, mely esik a mez őre, 
hogy elpusztitsa a kalászokat, hogy földre terítse: 
úgy verte le a nagy hadvezér, János király, 
a törököket, a földre terítve, .. 4s 

Thuróczy: 
„Majd mindkét részről felharsantak a trombiták és dobok, 
a törökök nagy riadásba törtek ki, s az ellenfelek összecsaptak. Itt 
is ott is törtek a lándzsák, s ebben a lándzsatörésben sokan hulltak 
le lovukról; hevesen tombolt a csata: mindkét félen nagy öldöklés 
volt; a törökök közt mégis nagyobb. A magyar harcosok vitézi tá-
madását ugyanis egyetlen csapatuk sem tudta feltartóztatni, ső t 

hirtelen futásnak eredtek."46  

És kitörvén a háború, a legborzalmasabb harc, 
reszketett a szultán térde, félelem szállotta meg őt; 
mert ázsiai csapatainak legelső  vezére, 
kit Karadsának neveztek, a háborúban kiváló, 
a szerencsétlen, megöletett más kiválókkal együtt, 
úgy hogy a harcból való menekvésre kezdett gondolni a 

f ejedelem. 47  

'S Zotikosz: Lm., 189-190., 199-206., 242-251. és 254-260. verssor. 
18  Thuróczy Ј .: I.m., 133. 1. 
" Pecz V.: I.m., 456--461. verssor. 
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ÁRMÁNYKODÓ TANÁCSADcl ARRA BIZTATJÁK A KI-
RÁLYT, HOGY JANKÓ RENDELKEZÉSEIVEL SZEMBEN TA-
MADJON A SZULTÁN SATORÁRA 

JANKÓ VAJDA HIGGADT SZAVAKKAL IGYEKSZIK ŐT 
LEBESZÉLNI KÖNNYELM Ű  SZÁNDÉKÁRÓL 

Pavić : 

Kad vidješe Ugri,čići, što  ii  Anko učinio, 
tad pičeše ovako sv'jetlu kralju govoriti: 
„N'je ti Anko vojevoda dobro vojske razd'jelio, 
ere aki Ugrinu na tabor'jeh big pomiže, 
zvati се  se razbojište njega Anka vojevode, 
a neće se, rieše, zvat' tebe kralja Vladislava." 
Kako bješe Ugričiće sv'jetli kralju razumio, 
tad mi росе  govoriti sluzi Anku vojevodi: 
„Ja ću, Anko, otiti na careve na tabore." 
Tada Anko vojevoda odgovara sv'jetlu kralju: 
„Id  kad te  ii,  gospodaru, naučila huda sreća? 
Nemoj, kralju, udriti na tabore na careve, 
dokli k tebi ne dodjem, sluga Anko vojevoda: 
carevi su tabori ogradjeni živ'јет  ognjem." 

Sve to dobro gledahu ti kraljevi Ugričići, 
ter počeše ovako Vladislavu govoriti: 
„ Česa čekaš, gospodaru, na ovomu ravnu polju? 
Vojsku  ii  Anko razbio, ni  O  сет  ne ostavio, 
i poš'о  ii u pomo ć  k crnu banu Mihajilu; 
hod'mo, kralju, udriti na careve na tabore. ... 4B 

Zotikosz: 

Gyűlésre ültek össze a magyarok, hogy mitev ők legyenek, 
a király és a bán, a nagy János: 
„Szóljatok, ti magyarok, nagy f őuraim, hírneves vezéreim ;  
részünkön látom a győzelmet, az isten ajándékozott meg 

azzal, 
megfutamítottuk a törököket, vakmerően, nyíltan; 
ebben gyönyörködünk, ezt kértük istentő l, 

Muradot akarom, a nagyot, a fejedelmet, 
hogy én magam induljak ellene, be az ő  sátrába, 

'E Pavtć , A.: I.m., idézett ének, 109-122. és 133-139. verssor. 
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hogy levágjam fejét saját kezemmel, 
hogy igyák a janicsárok vérét lovaim, 
s hogy a legfényesebb hírnévre tegyen szert nevem." 

János beszéde a királyhoz: 

„Fejedelem, nemes király, tisztelt Bernát, 
nem kellő  az, amit beszélsz, nem illő , hogy megtörténjék, 
hogy indulj tenmagad harcba, ha meg is eshetnék, hogy nyersz, 
elvesztetted seregedet és zsoldos csapataidat, 
de merészlem kimondani —semmiképpen se vedd rossz néven —: 
állj mint egy biztos vár, egy csöppet se mozdulj, ... 
és hagyj engem, hogy csatára keljek, hogy ellenük induljak, 
Muradnak sátrába, hogy megsemmisítsem őket.... 

Beszéd, melyet intézett az árulkodó a királyhoz: 

„Láttad, fejedelem, a cselvetést és a gonosz ember 
ravaszságát, melyet tervez az áskálódó János!... 
Csepeg karomról a muzulmának vére, 
és mégis ő  szerezte meg a hírnevet és a közdžcs őséget; 
elnyertük a világot, tönkre tétettek a törökök, 
egyedül van Murad az ő  janicsárjaival, 
és most azt akarja a gonosz, a megbízhatatlan János 
hogy ő  vigyen véghez egy csöpp kicsi hadi tettecskét, 
hogy neki jusson a világ, a dicséret és a hírnév ... 

A király beszéde Jánoshoz: 

„Szép a készséged, János hadvezér, 
hogy mi vívjunk ki eredményt és mi hadakozzunk, 
és hogy reád háruljon a hírnév és a dicséret; 
én azt hiszem, Magyarország természetes fejedelme és királya 

vagyok, 
kell is meg illik is hozzám, hogy én harcoljak 
a nagy Muraddal, a muzulmánok fejedelmével; 
a király a királlyal akar harcolni, 
én is fejedelem vagyok, és fejedelemmel kívánok 

ebben az órában, akarok, kívánok harcolni, 
be Muradnak sátrába hatolni." 
Legy őzte őt a vágy, elragadta őt vakmer ősége, 
komoly és kivihetetlen dolgot (akart végrehajtani) csekély 

tudással, 
behatol Murad sátrába. 
Megerősžtve találták az udvart köröskörül láncokkal, ... 4Q 

" Zotikosz : I.m., 33е-337., 340-350., 353-354 ., 358-359 ., 382-388. és 372-385. verssor. 
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Ha a mi királyunk, urunk indul csatába 
és harcot kezd azzal a Muraddal, 
legy őzi, megfutatmítja és megöli, 
akkor minden jó lesz, és a dics őség a Magyaroké; 
de ha legyőzetik általa, minő  szégyen lesz az? 
Végképp meg fog semmisülni összes nemzetségünk. 
Jobbnak vélem, hogy én gy őzessem le Murad által, 
minthogy mindnyájunk vezére legyen veszélyben; .. . 
kell, kell tehát, hogy a vezér ne legyen közkatona, 
ne keresse a közkatona teend őit, és ne veszélyeztesse 

életét!" 
Ezeket mondva mindnyája el őtt, véget vetett aszónak. 
Valahányan a belátók közül hallották a mondottakat, 
helyeselték Jankó hadvezér szavait. 
De a többieknek nem tetszett a hasznos beszéd; 
hanem az esztelenek tanácsot adván a királynak, 
a semmirekell ők, a nemesnek gyűlölői, az irigységtől lihegők, 
mondták neki: „Oh leghatalmasabb, látod Jankónak művét, 
egymaga akarja elnyerni nemzetünktő l a díjat, 
hogy gy őztesnek neveztessék és nagy diadalmaskodónak; 
mert ha a magyarok részén lesz az összes győzelem, 
és a szultán veszedelembe jut a törökökkel, 
akkor majd magának fogja tulajdonítani a džcsőséget, 
az összes gyalázatot pedig tereád hárítani!" 
Ilyféle szavakat mondottak a nyomorultak akkoriban: 
„Engedj hát tanácsainknak és szavainknak 
és futamitsd meg holnap a harcban ellen feledet!  ...60  

8. JANKO TÁVOLLÉTÉBEN ULASZL О  HAJLIK 
A VAJDA VITÉZI DICS ŐSÉGÉT IRIGYL Ő  URAK RÖVIDLATO 
TANACSARA, S EZZEL A VESZTЕBE ROHAN 

Pavić : 

I onž su udrili na tabore na careve. 
Bješe ti im od prvice priskočila huda sreća; 
bjehu tada Ugričići od jednaga poginuli. ... st 

Zatikosz: 

a király egyedül csekély számú négyszáznyi emberrel 
hatol előre, és összetömörülnek és erőt fejtenek ki; .. . 
És egy a rómaiak nemzetségéb ől való janicsár, 
egy Chamuzas nevű  derék vitéz, ... 
nekžb ődžilt, mint egy sárkány, a királyra ront, 

5Ó Pecz V.: I.m., 473-480. és 487-504 . verssor. 
51  Pavić , A.: I.m., idézett ének, 139-141, verssor. 
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és rávágott lovának első  lábára, 
a lábára vágott rá gyalog a fejszével, 
és azonnal orrára esett a király lova, 
azonnal leesett a földre a király, 
kirántja kését ama Chamuzas, 
és levágja fejét, fölszúrja azt a lándzsára. 
Valahányan behatoltak Murad udvarába, 
egy se menekült meg, mindnyáját levágták; . . 52 

Thuróczy: 

„A törökök egész lovassága megingott és már-már megfutott, a csá-
szár táborát csak számtalan gyalogcsapat tartotta megszállva, nagy 
kiáltozással állták helyüket. Mikor Ulászló király látta, hogy az 
ellenséges lovasság megfut, s Amurat császár meg tábora meg-
rémült: nyomban megindította az őrizetére rendelt dandárt, s míg 
a vajda úr és a többiek másfel ől dühös harcot folytattak, meg 
akarta rohanni és legázolni a császár táborát. Mikor tehát a s űrűn 
álló gyalogcsapatok közé került, egész dandáréval együtt leverték, 
elnyomták és megölték. Az ellenség már le volt gy őzve, le volt 
verve, nem is remélt diadalt, s most váratlanul jutott hozzá." 53  

9. A KIRÁLY AZLRT ESIK EL, MERT NEM FOGADJA MEG 
JANK6 VAJDA TANACSAT 

Pavić : 

Zlovoljno se vratio ka Budimu l'jepu gradu, 
Anko vojevoda. 

Bješe ti ga kraljica iz daleka zamjerila, 
i bješe se gospoja svemu tomu domislila, 

kraljeva sestrica, 
ter mi росе  proklinat' Ugržna vojvodu Anka: ... 
Ali mi to Ugri Anko kraljici odgovaraše: 
„Nemoj mene nebogo tako željno proklinati, 
er nije moja krivina, da je kralju poginuo; 
da je kralju slušao mene Anka vojevodu, 
ne bi bila, kraljici, kralja brata izgubila, 
ni ugarsk'jem pobojom Otmanović  džčan bio, 
neg' bž glavom car njegovom zam'jenio Vladislava, 
i vojska mu sva njegova od ugrsk'jeh ruka pala; 
ma ii  Vladislav slušao tej ohole Ugržčžće, 
i сјес  svjeta njihova izgubio rusu glavu 
i ugrsku gospodu сјес  njihove oholosti." . . 84  

s: Zotfkosz: I.m., 398-399 ., 405--406 . és 408-416. verssor. 
68  Thurбczy J.: Lm., 133. 1. 
s' Pavoé, A.: I.m., idézett ének, 163-166. és 169-179. verssor. 
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Zotikosz: 

Еs ekkor az igen bölcs, a nagy János 
nagy fájdalmat érez, siránkozik szíve mélyéb ő l, 
viszont örvend is annak titokban, a király halálának, 
mivel mit sem hallgatott reá, hogy teljesítse tanácsát; .. ,ss 

Hallottad a tanácsokat, láttad az eredményt; 
valóban a rossz tanács a tanácsadóra a legrosszabb. 
Így hát a vereség után, melyet a Magyarok szenvedtek, 
Jankó egyedül menekült meg más belátókkal együtt, .. . 
és készségesen sietett hazája felé; 	s~ 

VI. 

ІSSZEGEZЁS 
A történeti és költészeti momentumok körültekint ő  és kritikus 

számbavétele, összevetése és elemzése után megállapítható, hogy a dél-
szláv Ulászló-hagyományba összesen hat hosszúsoros ének sorolható be. 
Ennek megfelelően a 13ogišić-kötet 27. sorszámú hosszúsoros éneke —
Szegedy Rezső  és Stefanović  Svetislav állításától eltér ően — ebben a 
ciklusban nem tartható számon. Az említett kötet 35. számú énekének 
(amely ugyancsak Szegedy véleménye szerint tartozik ide) az el őbbihez 
hasonló a sorsa. Ezeknek a daraboknak tudniillik más magyar történeti 
személyek mellett kell kijelölni a helyüket; az Ulászlóról szóló ének-
körbe való besorolásuk pedig, kell ő  objektív indokok híján, egészében 
erőltetett. 

A délszláv Ulászló-hagyomány jelenlegi állapotának tüzetesebb 
vizsgálata ahhoz a föltevéshez vezet továbbá, hogy ez a lejegyzésekor 
már-már ciklussá kereked ő  énekcsoport két, tematikailag ön "alló ének-
réteg jegyeit sejteti. Elsőnek ilyen alapon az az énekréteg tekinthet ő , 
amely a várnai csatával foglalkozik, s amelybe szervesen az a három 
ének tartozik bele, amely egyben a várnai téma egykorú görög—magyar 
szövegeivel is rokonítható. 

A második réteg ennek a várnai csatát tárgyaló énekcsoportnak a 
későbbiek során történt alakulásából, továbbfejl ődéséből jött létre, az 
eredetileg fontosnak tekintett elemek fokozatos háttérbe juttatásával 
vagy éppenséggel teljes kihagyásával. Ezzel a folyamattal párhuzamosan 
jut előtérbe a csata részletesebb leírása helyett (illetve csaknem egé-
szében való kihagyása után) a király fiktív húgának eljegyzése Székely 
bánfival, s ennek megfelel ően a csata általános tragikuma helyett is az 
ifjú jegyesek egyéni, személyes tragédiája domborodik ki. Ulászló hát-
térbe szorításával, szerepének elhalványodásával párhuzamosan — a 

ss Zottkosz: I.m., 426-429. verssor. 
se  pecz V.: Lm., 532-536. verssor. 
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későbbi csatákban is ténylegesen jelesked ő  — Hunyadi szerepeltetése 
dominál; nem szólva itt ismételten arról is, hogy a várnai énekalaptól 
ilyképpen mindinkább elvonatkoztatott anyag a két rigómezei csata 
egyesített emlékét idéz ő  anyagába épül bele. Ez a beépülés egyrészt 
Ulászló várnai énekciklusának legimpresszívebb, az énekszerz ők által 
valamilyen szempontból hatásosnak érzett, s így továbbhagyományo-
zásra érdemesített elemeinek fölhasználását jelentette a mind er őtelje-
sebben lombosodó egységesített rigómezei ciklus anyagába; másrészt 
viszont a Várnára utaló formális jegyek teljes elhagyását eredményezte. 

Ezzel a kontaminációs folyamattal, valamint a régi elemekre épül ő  
új darabok utólagos létrejöttével magyarázhatók azok az ellentmondá-
sosságok, amelyek tükrében Ulászló például egyszer n őtlen, máskor 
házas; egyszer úgy tudjuk, hogy a király anyja meghalt, egy másik da-
rabban meg arról értesülünk, hogy a királyt a várnai csatavesztés után 
anyja is gyászolja; Székely Bánfi az egyik ide tartozó énekben a budai 
király húgát, a másikban meg a szebeni leánykát Jegyzi el; a király 
húga egyik esetben a bátyját, a másikban meg a v őlegényét, Székely 
bánfit siratja; stb., stb. 

Mindezek az ellentmondásosságok és az énekek kett ős tárgya (ti. az  
énekek egy része jószerével csak az eljegyzéssel foglalkozik, és csak 
mellékesen, másodlagos témaként, érinti a várnai csatát is) olyan jelleg ű , 
hogy más meggondolások híján két önálló énekréteg összeolvadására 
lehetne gondolni. 

Görög nyelvű  költemények Ulászló várnai csatájáról els ő  fzben rö-
viddel az ütközet után, tehát a XV. század közepe táján keletkeztek, majd 
száz esztendđvel később is. Az esemény Magyarországon való (latin 
nyelvű) megörökítése a XV. század második felében történt; a 
legkorábban följegyzett ide tartozó délszláv ének pedig a XVII. század 
közepéről datálható. Ez persze annyit jelent, hogy a délszláv 
Ulászló-hagyomány (prózai vagy verses formában) a XVI. szá-
zad második felében ugyancsak kialakulhatott már, s a XVII. század els ő  
évtizedeiben kimutatható népszer űségét a dalmáciai költ ők: Barakovi ć  
Jura  és Gundulić  Ivan is igazolják. 

Az Ulászló-hagyománynak a várnai csatával kapcsolatos része az 
egykorú görög és magyar irodalmi-történelmi szövegekkel természet-
szerű  egyezést mutat a közös téma feldolgozásából adódóan. Ez a mo-
mentum azonban csupán a közös témaválasztást illusztrálhatja, a roko-
níthatóságot azonban nem. A várnai téma rokoníthatóságára görög-
magyar—délszláv reláción els ősorban az figyelmeztet, hogy mindhárom 
síkon, alapjában véve, egybehangzó viszonyulás tapasztalható a szöveg-
alkotók részéről a téma kidolgozását, megszövegezését illet ően, ami kü-
lönösképpen az eseménysor gerincét képez ő  elemeknek a megörökíté-
sében követhető  nyomon; továbbá: az események egészében hasonló 
alapú fölfogásában; a szerepl ők iránti azonos hangvétel ű  rokonszenv, 
illetve ellenszenv kifejezésre jutásában; s nem utolsósorban a tüzete-
sebben kimutatott kilenc motívum köré kristályosodó párhuzamosság-
ban, illetve egyöntetűségben. 
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Mindez nyilvánvalóan a görög—magyar—délszláv szövegek közve-
tett vagy közvetlen, de mindenképpen fönnálló rokonságára utal, ami-
kor a délszláv anyag bizonyos eltéréseinél föltétlenül tekintetbe kell 
venni, hogy a görög és magyar anyag már a XV. században elnyerte je-
lenleg is ismert szövegformáját; míg a délszláv ének szóbeli vagy írásos 
úton történő  alakulása bizonyíthatóan csak a XVII. század közepén 
zárult le. 

Az Ulászlóról és várnai csatájáról szóló délszláv énekekben való-
jában csak magyar személyek szerepelnek, ami a délszláv vitézi ének-
hagyomány más magyar h őseinek szerepeltetéséhez viszonyítva való-
ságos kivétel. A király mellett ugyanis következetesen ott található 
Hunyadi, Székely bánfi, Szilágyi Mihály, majd pedig fiktív húga. A 
délszláv személyek közül csak egy ízben jelenik meg Vuk despota, akkor 
is epizodikusan (Hunyadit helyettesítve a sereg elrendezésében, ami, 
képtelenség lévén, nem hiteles emléket őrző  momentum, hanem utólagos, 
önkényes betoldás). 

Ez a délszláv énekcsoport eredetileg nyilván gazdagabb és f őként 
jóval egységesebb lehetett. Kés őbbi alakulása folyamán veszített ere-
deti, konkrét jellegéből; vegyült a hasonló jellegű  események epikai 
anyagával, s így annak további kialakításában vett részt, illetve kölcsön-
zött annak elemeib ől. A délszláv Ulászló-hagyomány végeredményben 
csak ilyen útvesztők után került lejegyzésre, amiért anyaga els ősorban 
többsíkú szerkezetével jellemezhet ő . 

REZIME 

JUGOSLOVENSKA EPSKA PESNIČKA TRADICIJA O KRALJU 
VLADISLAVU JAGELONSKOM 

O ugars'ko—poljskom kralju Vladislavu Jagelonskom (1242-1444) saču- 
van  ii u  jugoslovenskoj epskoj pesničkoj tradiciji ciklus od ukupno šest bu- 
garštica, dok se pesme br. 27 i 35 iz poznate Bogišićeve zbirke, nasuprot miš- 
ljenju Rez" е  Segedija i Svetislava Stefanovi ća, ne mogu ubrajati u ovaj krug. 

Podrobna analiza stihova ukazuje na postojanje elemenata dva tematska 
sloja u okvirima ovoga ciklusa. Prvi obradjuje dogadjaje vezane za bitku kid 
Varne godine 1444., dok  ii  drugi sloj nastai daljim oblikovanjem i promenom 
prethodnđh pesama u smislu udaljavanja od autenti ćnih elemenata. Paralelno 
sa ovom pojavom panorama bitke postaje sve bledja, potiskuje .se, zapravo, U  
drugi plan kazivanja, a sa puno detalja i vrlo plastično slikaju se scene ve- 
ridbe fiktivne sestre kralja Vladislava sa Sekulom banivićem na budimskom 
dvoru; te se ovim posredstvom, umesto tragike krvavog ikršaja, ističe lična 
tragedija mladih zaru čnika. Potiskivanjem zna čaja kralja Vladislava podvlači 
se uloga Sibinjanin Janka, a epski elemen•ti izrasli na bazi bitke kid Varne 
poniru u jedinstvenu i uopštenu pesni čku tradiciju  0 kosovskom boju, sve do te 
mere da se u stihovima  (U  kojima se govori  0  kralju Vladislavu!) potpuno 
izostavlja  bib  o kakav pomen 0  Varni. Na ovoj osnovi se mogu objasniti i simp- 
tomatične kontradikcije ovih ovako oblikovanih pesama. (U njima kralj V1a- 
dislav, вaime, biva jedn.om  oženjen, a drugi put predstavljen  ii,  opet, biz 
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žene; majka ga naikon b'vtke u jednoj pesmi  fali,  u drugoj u to vreme ve ć  
nije živa, i~td.) Ovi kontradiktorni momenti, kao i tematska dvojnost, upu ćuju 
upravo na pretpostavku  a  procesu objedinjavanja, tj. kontaminacije pret- 
hodno samostalnih, posebnih slojeva pesama. 

Grčki sbihovi  a  bici kid Varne kralja Vladislava nastale su neposredno 
posh  i okršaja, dakle, negde sredinom XV sto1eća. Tekst  a  istom događaju 
zabeležen  ii u Ugarskoj na latinskim jeziku u drugoj polovini XV veka, a 
najranije zapisana srpskohrvatska pesma dugog stiha a boju kid Varne miže 
se datirati sa sredine XVII stoleća, što zna či da  ii južnoslovenska tradicija 
(u prozi i1i stihovima) negde u drugoj polovini XVI veka verovatno već  pisti- 
ја1а , a njenu popularnost u prvim decenijama XVII stoleća nedvosmisleno 
dokazuje Juraj Baraković  i Ivan Gundul'гс . 

Južnislovenske epske pesme  0 boju kid Varne sadrže veliku tematsku 
sličnost sa pomenutim gr đkim i mađarskim literarno-hrani čarskim tekstovima. 
Pored оие  opšte tematske komparabilnisti gr čki, madarski i srpskohrvatski 
tekstovi pokazuju veliku sli čnost i u smislu načina abrade time, tj. njenog 
obli!kovanja, što se ogleda u formulisanju stožernih elemenata dogadaja, u 
sličnisti shvatanja doga đaja, u identičnom odnosu prima glavnim ličnostima, 
tj. u otvorenom izrazu simpatija, odnosno antipatija prima njima; i koančno: u 
jednoobraznisti iиterpretiranja (ukupno devet) podrobno uporeáenih motiva. 
Ovakva paralelnost grđkih, madarskih i južnoslovenskih tekstova ирисије  
nesuninjivo na njihovu posrednu iii neposrednu, ali svakako postoje ću među- 
sobnu povezanost. Pri ivoj konstataciji potrebno  ii  reći da kid činjenice iz- 
vesnog odstupanja srpskohrvatskih tekstova  fi treba gubiti iz vida momenat 
da su grčki i madarski tekstovi ve ć  u XV veku definitivno uob Іičeni, dok  ii 
prices oblikovanja srpskohrvatskih stihova okon čan tik sredinom XVII sto- 
1еса . 

Sem jedne epizode u kojoj srečemo despota Vuka, u pesmama a kralju 
Vladislavu i  bid i kid Varne zastupljene su prakti čno  sara madarske ličnosti, 
što је  U  vezi sa nj•ihovim fungiranjem u južnoslivenskom epu pravi izuzetak. 

Ovaj krug pesama u svojoj prvobitnoj verziji bio  ii  Pl  obimu, verovatno, 
zna.tno bogatiji i jedinstveniji. Tokom svog daljeg razvoja sve više  ii  gubio 
konkretne oznake, mešao se sa sličnom epskom gradom , pozajmljujući iz iste, 
odnosno učestvujuć i  U  njenom formiranju. Svi danas poznati stihovi  a  kralju 
Vladislavu pribeleženi su, kona čno, tik nakon odigravanja navedenih m ime- 
nata koji •su i utioali na formiranje višesližne strukture ovih pesama, otkanih 
od toliko raznobojnih niti epske riznice. 
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L Ő RINC PETER 

A TORONTÁLI FALU SZOCIOGRAFIAI VISZONYAI 
— EGYKORI YR uINK MEGVILAGITASABAN 

A SZAZADFORDULÓ ÉVEIBEN 

(1881-1918) 

Természetesen tudatában vagyok annak, hogy a múlt szociográfiai 
kavarodása ma már történelemmé tisztult, sokat veszítve egyúttal él ő  
valóságából is. Mégis azt írtam ide címül s célomul is azt t űztem ki, 
hogy a bánáti múlt szociográfusait tárjam olvasóim elé, akik csak ma 
és csak nekünk nyújtanak már történelmet, de akkor és egykori szán-
dékaik szerint is a jelent — az akkori jelent — kívanták „feltérképezni" 
(le ne maradjak én sem e divatos szó használatában, amely nem csupán 
megfelel itt nekem, de „adekvát" Fis, amit egykor régen csak „spinózai" 
értelemben használhattam), s bizonyára .azért, hogy azt a jelent egyúttal 
— és nem csupán papírom —megörökítsék, örökre megrögzítsék az él ő  
valóságban is, hogy az mindörökre otthonossá váljék számukra, ottho-
nukká váljek az idok végéig. Azt akartam ezzel mondani, hagy reakciósok 
voltak talán ezek az írók, szociográfusok, politikusok? Nem teljességgel. 
Sokan éppen reformok útian, engedményekkel kívánták leszerelni, szol-
gálatukba, s a korszak konzerválásának szolgálatába, állítani a háborgó 
tengert, a jól megsejtett, s đt látva-látott, közelgő  forradalmat, a kel ő  
osztályt és egyesek közülük azért is, mert megsajnálták a szenved đ  és 
szerintük is jogosan forrongó proletariátust és proletarizálódó kispolgárt. 
Bizonyos azonban, hogy mindannyian polgárok, jó polgárok voltak, akik 
maguk elé sem tudták képzelni az új (bár már név szerint is ismert) 
szocialista társadalmat, amiért is csupán álomnak, utópiának hitték azt, 
fgy válva éppen maguk utópistává, polgári utópistává, akik viszont hitték 
azt, hogy visszafoghatják az id ő  .kerekét és hogy ily módon megkímél-
hetik a társadalmat a, szerintük amúgyis hiábavaló és fölösleges, szen-
vedésektđl az átmeneti idő , az örömtelen változások okozta fájdalmaktál. 

Mert .a századforduló 15-20 torontál—temesi szociográfusa közé oda 
tartozott persze a temesi, lippai tanár, Braun Róbert, a magyar nyelv ű  
saociogгбfia egyik megalapítója .is (habár torontáli megyei f đtisztviselđk 
már előtte is áldoztak ilyenirányú tudományos úri kedvtelésüknek), akit 
ott kell számon tartani a Jászi—Szende—Rácz polgári radikális (polgári 
utópista) csoportjában, és ott volt a szintén ebbe a csoportba tartozó 
társadalomtudós (egyéb foglalatossága itt nem érdekel bennünket köze-
lebbről), egyúttal tolsztojánus, birtokát felosztani kívánó nagybirtokos, az 
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ismert, jámbor Farkas Geiza is, akit — amikor az őszirózsás kormány 
végre odatette az egyetemre —, az egyetem konzervatív tanári kara nem 
vállalt; de •ott volt Jeszenszky Ignác iás, az evangélikus lelkész, akinek 
utópista, szubjektive jóindulatú, népet ért ő , néppel együttérz ő, de a 
népet .nem ismerő  tanai fölött az úri világ legfeljebb is elnéz ő  mosollyal 
ajkán derült és tért napirendre, míg a proletariátus csupán a túloldalon 
álló rendőri és kereszténysz•ocialistát tudta (és joggal) meglátni nagy, 
gyermeki, szubjektív ártatlanságában (amely objektív azonban nem volt 
egyúttal ártalmatlan is). És 'ide számíthatjuk a sajnos névtelen maradt 
perjámosi jegyzőt és főbírót is (1909), aki értekezésszer ű  jelentésében 
marxista „igénnyel' elemezte a falu és járás helyzetét, ha azután azzal 
a céllal is, hagy következtetéseivel — feladata szerint — meghosszab-
bítsa a bomló koalíciós kormány életét. Esetleg a megyei f őtisztviselő t, 
Szentiványi Ferencet .is ebben a csoportban tarthatjuk számon. 

Ellenkezőleg, a jobboldali, agrárius, latifundista csoportba kell so-
rolnunk a vármegye társadalmi helyzetét hivatalos jelentésekben is •is-
mertető  Jókly Lipótot, Tatlián Bélát, Jankó Ágostont, Zsírosst vagy akár 
Stassik Ferencet is, W.ittmannt, vagy Blaskovichot, esetleg De Pottere 
Brunót és Marton Andort is, akik, ha maguk nem is voltak talán agrárius 
nagybirtokosok, de azok egyesületében (OMGE, azaz Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület, Torontáli vagy Temesi Gazdasági Egyesület, eset-
leg az OMGE tagjaként szereplő  és szája íze szerint cselekv ő , viselkedő  
Délvidéki Földművelők Egyesülete, azaz Bauerverein stb.) titkári vagy 
más irányító állást vállaltak es a gróf Csekonicsok és Babits Józsefek 
politikáját igyekeztek megvalósítani, mint azok politikai, ;gazdasági, tár-
sadalmi intézői és tudós ideológusai. Talán ezek közé sorolható Bodor 
Antal és Brájjer Lajos, s ő t a szerb „magyarón" Velim'ir Juga is, míg 
Czirbusz Géza, a harcos és szókimondó tanar, tudós és szerzetes oda-
odavágott, de középhelyzetéb ől kifolyólag hol jobbra, hol balra lendült 
kézzel. 

Nem csupán az els ő  csoportón és Czirbuszon csodálkozunk el, ha 
még hozzá ;nem szoktunk tudós, de kétlaki, polgári mivoltukhoz, a tár-
sadalmi és tudományos határterületr ől, de Ia közigazgatási területi vég-
vidékről is egyúttal, de eleinte talán furesálni fogjuk a Tatliánok és 
Jankók meg De Potterék, Martonék tudományosságát is, amely leplezi 
azokat, akiknek szolgálatában áll, mert úgy tudja és hiszi (és joggal!), 
hogy éppen ezáltal és ily módon szolgálja őket leginkább. 

Más alispánok néhány oldalas semmitmondó jelentésekkel állanak 
a vármegyei közgyűlés elé; a Jankák, Tallián•ok hatalmas nyomtatott 
könyveket tesznek le a közgy űlés asztalára évről-évre, elemezve a rájuk 
bízott terület állapotát, de :rámutatva egyúttal a tudományos adatokból 
leszűrt tanulságokra és a soronlev ő  feladatokra is. Helyenként megsimo-
gatják a fájó sebeket, írt keresve rájuk, másutt viszont dörg ő  hangon 
mutatnak rá a sújtó úri kézre is, amely a látható sebeket okozta. S ez 
így igaz akkor is, ha acél (mind a dörg ő  hang, mind az írt, enyhet adó 
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szer után kutató ,akarat) mnndkét esetben ugyanaz is: e felismerten is sú-
lyos és fájdalmas, válságos helyzet konzerválása, tartósítása. 

Ha ez irásomban .is csupán egy rész-területet kívánok megvilágítani 
(a magyarnyelvű  szociográfiát véve csupán tekintetbe), nem hagyhatom 
szó ,nélkül, hogy volt ez időben egy hasonló szerbnyelv ű  társadalomtu-
dományi és társadalomrajzi irodalom is, amely sok mindenben illeszke-
dett a jelzett magyar ,nyelv ű  irodalomhoz, habár művelőik közt nem is 
voltak és nem is lehettek sem alispánok, sem agrárius nagybirtokosok, 
de akik többé-kevesbé szintén vagy polgári utópisták, s a marxizmustól 
éppen ekkor jobbra forduló társadalom-elemz ők voltak, vagy mint szerb 
polgári írók egyre inkább állították képességeiket a nemzeti eszme 
szolgálatába:.ki-ki a maga módfan: Velimir Juga mint „magyar" kor-
mánypárti „magyaron", Jaša Tomić  mint hithű  szerb, Vasa Staji ć  a 
marxizmustól már a felszabadító nacionalizmus felé tartva, de szövet-
ségben maradva ґtоv ььгa is a szocialistákkal, mint oly marxistából lett 
utópista, aki csak egyel őre és ideiglenesen halasztja el a társadalmi 
forradalmat, mert el őbb a nemzeti szabadságot szeretné kivívni, nem 
értve teljesen egyet Loti ć tyal vagy Kostićtyal, akik polgári vizeken 
eveztek. Akárhogy is, mindezek a társadalomelemz ő  írók és harcosok 
szintén bánátiak voltak, akár a Jakšić-család tagjai is (Đura, majd Mi-
leta, Milutin, Vasa, Stojan), akik a harmadik nemzedékben „spanyol" és 
jugoszláv szabadságharcosokat és kommunista forradalmárokat fognak 
adni társadalmunknak. 

I. 

A terület és lakosság számadatai általában kevésbé érdekelnek ben 
niinket, mégis legalahb némi összehasonlítás alapjául feljegyzünk ,ide né-
hány ilyen adatot is, legalabb іs a városok jobb megértése és megismerése 
céljából — mondjuk Thirring ismert könyvéb ől.l 

Fehértemplom (Bela Crkva, Ungarisch Weisskirchen, Biserica alba): 
3881 hektár, 11 524 lakos; egyesek bártokában 6 730 hold, a környéken 
(Delibláti homokbuckák) 8000 hald van. 

Versec (Vršac, Virsej) 19 677 hektar, 27 370 lakosra. 
Nagybeeskerek (Veliki Bečkerek, Grossbetschkerek) 19 386 hektár, 

26 006 lakos. Az 1888-ban Muzslyára telepített négyszáz magyar család 
1905-ben kivált a városbál és önálló községet alkotott, az egykori 4000 
holdat, most 6795 holdra szaporítva, az állam jóvoltából a város kárara. 

Nagykikinda (Velika Kikinda, Grosskikinda) 28 648 hektár, 26 795 
lakos. 

Pancsova (Pan čevo) 11 291 hektár, 20 808 lakos. 
E városok területe különben a századforduló idején sem igen vál-

tozott: 

* Dr. Thirring: Városok monográfiái, 1-158 lap és Statisztikai Évkönyv, 1-686 lap, 
Budapest, 1912. Városnevek alatt könnye fellapozni. 
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1830 	 1908 

Fehértemplom 	 6 435 	 6 743 hold 
Versec 	 33 217 	 34 191 
Becskerék 	 32 863 	 33 686 
Kikinda 	 48 621 	 49 780 
Pancsova 	 28 800 	 19 620 2  

A lakosság így oszlott meg foglalkozás szerint (a keresőket és el-
tartottakat külön jelölve meg): 

Mezőgazdaság 	 Ipar 	 Munkásság 

Versei 	 4470±5785 	2940+3215 	811+ 976+  710 
Pancsov.a 	1601 2328 	2375 2660 	1192 1585 	670 
Fehértemplom 1088 1490 	1516 1372 	417 	415 	360 
Becskerek 	3418 4581 	2562 2992 	1771 2465 1140 
Kikinda 	3867 6751 	2018 2711 	1632 2746 	6308  

Az első  azon írók egyike, akik alispáni, hivatalos jelentésükben szóvá 
teszik a bánát3 1аkоѕѕ g számát és esetleg azok nemzeti szerkezetét és 
elosztását is: Vizeki Tallián Béla, torontáli földbirtokos (alispán, f őispán, 
képviselő, miniszter stb.) volt. Szerinte 1870-ben 532 000 lakosa volt 
megyéjének, Torontálnak, tíz évvel kés őbb, 1880-ban ez a szám — saj-
nos — nem emelkedett; s őt ellenkezőleg, 515 000-re csökkent. Ennek 
okai közt, úgy tudja a megye ura, nem csupán és nem is els ősorban a 
kolera szerepelt, hanem fölég a rossz, s őt cudar gazdasági viszonyok, az 
árvíz, az átköltözés és áttelepítés, •a kivándorlás s a mindezzel kapcso-
latos magzatelhajtás. Tor•ontál területe ebben az id őben 10 081 km 2-t tett 
ki 1 753 491 holddal és 533 278 lakossal (Pancsovával együtt, melyet mint 
nem a megyéhez tartozó, törvényhatásági joggal felruházott, külön f ő-
tspánnal bíró várost, nem számitották a megyéhez!), valamint •olyan 321 
iskolával, amelyeket az iskolakötelesek nemigen látogatnak, f őleg e két 
okból: a kevés tanterem be sem fogadhat minden tanköteles gyermeket, 
de ezt a népnyomor különben is lehetetlenné tenné az esetben is, ha a 
tantermek és tanítók szama ezt megengedné, hiszen nemcsupán tanszerre, 
tankönyvre, de ruhára sem futja a szül ők jövedelméből, olyannyira, hogy 
a számos ruhátlant meg cip őnélkülit a hatáság maga ik felmenti (talán 
szívesen is? L. P.) az iskolábajárás (sulyos? L. P.) kötelezettsége alól. 
Ez .az oka egyúttal annak tis, hogy (az ínség miatt!) a köz- és vagyonbiz-
tonság együtt csökkent az írni-dvasni tudással. 4  

' Uo. 7-8. 1. 
' Uo. 127-131. 1. 

Vizeki Tatlián Béla: Еvi jelentése Torontál vm . állapotáról 1881-ben . Nagybecs-
kerek, 1 882. 31., 33., 35., 44. 1. 
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Tallián a következő evben a lakosság nemzetiségi szerkezetén еk 
táblázatával is ,kedveskedik a megye ,,közönségének". Az összegezés sze-
rint ,az egyes járósakban Gitt csak kiragadok egyes adatokat) alakosság 
így oszlott meg a torontáli népek között: 

összesen magyar német szlovák román szerb 

Ali,bunári 26 217 306 912 596 14 072 9 241 
Antalfalvi 43 704 4 465 4 183 7 404 5 242 20 477 
Bánlaki 

stb. 
21 750 2 864 7 623 477 5 697 3 470 

Pancsova 17 127 1 132 6 356 285 397 8 224 

I ssze sen 530 988 78 278 158 077 12 213 78 102 169006°  

Ezek közűi írni, olvasni tudott 167 704, ami a mi számításunk sze-
rint 68,40/o  analfabétát jelentett abban a megyében, amelyben m űköd-
nek a tudós Ta11ianok, Jankók, Martonok, Farkasok, Jeszenszkyk, С  ir-
buszok és így tovább. Ez a néhány szám ráv јј1 gít arra is, ki is itt a 
közönség, kinek is írnak ezek a szociológusok és szociográfusok? Annál 
is inkább, mert az írástudók maguk sem tudják törleszteni adásságaikat, 
„olyannyirra, hogy a gazdaság fejlesztésére, befektetésekre mi sem jut, 
sőt az adóbehajtással Fis várni kell, mert fontosabbnak tartják — és 
joggal — a magánhitelez ők kielégítését" s 

Az egykori ,bánáti határ őrvidéken, „végvidéken", dr. Stassik szerint 

tertilete lakossága 

a román bánsági ezred 60,6 mérföld2  98 779 
szerb 44,6 85 383 
német 

míg 
a titeli zászlóalj 

44,1 

13,9 

98 485 

32 011 
Krassó—Szörény vm. 90,9 295 079 
Times 103,00 355171 
Törontál 119,26 413 010 
Bács—Bodrog 
tett ki? 

179,73 576149 

Bodor Antal pedig így teszi közzé kutatásai eredményét a telepíté-
sek klatásáról a „-közállapotokra": A magyar lakosság egyre terjedt és 

‚ Uo. az 1882 . évre. Kikinda (Jбkly kiadása ) 1883, 73-93. 1. 
• Uo: 104., 114-115., 131. 1. 
7  Dr, stasstk Ferenc: A volt határđrvidéki házközösségek , Nagybecskerek, 1900. 
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szaporodott a telepítések hatása alatt 8 . A .bácskai Sajkás-vidéken 80 szá-
zalékas volt az emelkedés, míg Torontálban (1867-1910 között) ez az 
emelkedés 13 századéki t, a határ őrvidékeken azonban 12-24 százalékot 
is kitett. Times megyében az emelkedés általában 23 százalékos, ami 
Bánátwnkban a magyarság számaránya azonban 37-56 százalékos emel-
kedést is mutatott ez id őben, főleg a fehértemplomi és a kubini járás-
ban, rIg Versecről a filoxera terjedése miatt sok magyar elköltözködött. 
A bánáti árterületen, a lecsapolt, elvonuló ár helyén a magyar és német 
bevándorolás néhol 140 százalékkal is megnöveli a magyarság számará-
nyát. Az újabb statisztika szerint ilyen volt a .1akosság nemzeti eloszlása 
ezrekben jelölve: 

Bácska Torontál Times Krlssó egytitt 

magyar 363 128 80 34 605 
német 190 166 165 56 577 
szlovák 30 16 3 3 52 
román — 87 168 336 591 
jugoszláv 216 204 70 15 505 
egyéb 2 13 14 22 62 

összesen 812 614 500 466 2392 

ebből magyar 450% 200/o  16% 260/o 

Az egyre nagyobb arányokat ölt ő  kivándarlás azonban csökkentette 
ezekét a számokat, hiszen ennek jelz őszámai °%o -ban: 

Bácska Torontál Temes Krassó orsz. átlag 

1905 8,4 12,5 13 4,8 7,9 
1906 8,9 19 13 5 8,1 
1907 12,9 29,8 22,5 6,8 9,3 
1910 6,4 10,9 7,8 2,1 4,4 
1911 4,5 6,6 5,9 1,3 3 

ami azt jelenti, hogy csupán 1905-1907 között 80 ezren vándoroltak el 
a délvidékről, főleg persze a mi Bánátunkból: Torontálból és Temesb ől. 
Ezért is itt parcellázták a legtöbb nagybirtdkot, hogy a földvásárlás 

e Bodor Antal: A délmagyarországi telepítések története és hatása a mai közálla-
potokra, Budapest 1914, 38-49. 1. Persze nemcsak telepítették a magyart éppen e célból 
(de társadalmi célkitCzéssel  is),  de sok magyar munkás és tisztvisel đ  telepedett ide 
önszántából az ipari fejlđdés vonzóerejének engedve és azért, mert itt már el đzđleg is 
magyarosítottak, ami nagy magyar tisztvisel đ  réteget (állami és fđleg magántisztviselđt) 
igényelt. 
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lehetőságe.ivel is visszatartsák a kivándorlókat. A kivándorlás mégis 
csak akkor csökkent (1. 1910-1911), amikor Amerikában ,j5 kiütött a 
gazdasági válsag, •ami lehetetlenné tette az ottani elhelyezkedést. Kü-
lönben a 88 000 (1905-1907 között) kivándorló a nemzetiségek között 
így oszlott meg: 8000 araagyar, 51 000 német, 29 000 szerb és román. Igy 
a .magyarság számaránya 1880-1910 között Bácskában 37-r ől 42 száza-
lékra emelkedett, míg a németségé 30,8ró1 28,3-ra, a szerbségé 23,7-r ől 
18,6 százalékra csökkent. Тorontálban viszont ezek az arányok így ala-
kultak: 

magyarság 	21,8%-ró1 	36,5%-ra emelkedett 
németség 	31%-rál 	26°/ar-a csökkent 
románság 	15%-ró1 	140/U-ra 	" 
szerbség 	31%-ról 	32%r-a emelkedett, 

ami azonban a kezdeti 21,8%,os magyarsághoz viszonyítva (21,8-31) 
mégiscsak csökkenést jelentett a szerbség szempontjából (36,5-32°/a!). 
Ezt eredményezték tehát a telepítések. 

Másutt0  ugyanez a szerző  így ismerteti ugyane táj lakosságának 
nemzetiségi szerkezetét (Mi itt az egyszer űség kedvéért csupán az ez-
reseket tüntetjük fel) 1900-ban: 

(zárójelben a százalékarány) 

magyar német szerb román szlovák horvát egyéb 

Krassó  21(4,8) 54 (12,4) 13 (2,9) 327 (74) 3 0,3 20 
Temes 36 (9) 130 (33) 54 (14) 162 (42) 2 0,2 10 
Torontál 111 (19) 176 (30) 183 (31) 87 (15) 14 4 11 
Temesvár 18 26 1 3 0,2 0,1 0,9 
Versec 2 13 8 0,6 0,1 - 0,2 
Pancsova 2 7 8 0,3 0,2 0,1 0,1 

191(12,7), 408(27), 269(18), 582(38,5), 21(1,4), 9(-), 43(3) 

arat együttvéve 1 519 602 lakost tesz ki 10  és arra mutat, hogy 1890-1900 
között a magyarság száma megn őtt, éspedig: 

Krassóban 
Temesben 

2,7%-ró1 
7 	" 

4,8%-ra 
9,1 	" 

Torontálban 16,8 " 18,9 " 
Temesvárott 26,7 " 36 " 
Versecen 5,7 " 10,2 " 
Pancsaván 11,5 " 14,2 " 

Bodor A.: Temesvár és Délmagyarország, Temesvár (évmegjel đlés nélkül), való-
színűleg 1908-ban. 

10  Uo. 68-69 . 1., majd 83-84. 1. 



178 Tanulmányok 

természetesen f őleg a telepítések (telepedések) és a kivándorlás hatása 
alatt, hiszen a természetes szapo гodás a magyarországi általános mutato-
szám alatt maradt és csupán 6,7 százalékot tett ki. 

Nyújt Bodor foglalkazás szerinti statisztikai táblázatot is. Ezt tea--
mészétesen szintén közlöm, habár egyúttal fel is hívom a figyelme' 
arra, hogy, az akkori adók szakása szerint, Bodor is számos po.ntencnális 
hibát ejt és ejthet, hiszen ő  sem különbözteti meg vagy nem különböz-
tetheti meg eléggé pontosan az önálló egzisztenciákat a szakmában dol-
gozó munkásságtól, emiatt erősen csökkentve a munkásság tényleges 
számát (főleg a föl,dmtunkasokét), a tulajdonosokét viszont :irreálns гa 
emelve. Az osztálystruktúra felfedése, azaz rejtegetése a kor statisztiku-
sainak legnagyobb gyöngéje, míg a nemzeti .struktúrát itt-ott, valószí-
nűleg, „megszépítek" a magyarság javára. 

A táblázat ezeket a számadatokat közli °%-bam: 

đstermelđ  Ipar- 
bánya 

Keresk.- 
bank Ког1. 

napszámos 
cseléd egyéb 

Krassó 74,3 14,1 1,4 2 3,4 4,8 
Temes 77,7 10,7 1,8 1,3 3,9 4,6 
Torontál 74,8 10,8 2,1 1,2 5,9 26,6(?) 
Temesvár 2,8 33,7 10,1 8,1 18,7 26,6 
Versei 40,8 24,4 7 5 9,9 5,2 
Pancsova 21,8 26,4 10,3 4,6 19,1 19,8 
országos átlag 66,5 15,2 3,1 2,4 6 6,8 

A telepítésekről Jankó Ágoston is megemlékezik, tekintetbe véve 
a kincstári birtokok XVIII. századi eladását hazai vagy külföldi nagy-
birtokosoknak és a külföldnek betelepítését is a XVIII. században, Va-
lamint a XIX. század els ő  felében. Telepítettek mind az állam, mind 
egyes magánosok, földesurak :is (mind a donatio mixta útján szerzett, 
mind a praednáles) birtokokra is 1780-1840 között. Ezeket a telepeseket 
azonban nem tekintették úrbéreseknek, így nem is estek az 1848-as úr-
béri váltság alá sem Lázárföld, Zsigmondfalva, Ernesztháza, Csernya 
(itt: Czernya!), Tóba, Lukácsfalva stb. stb. az  ún. „proиinciális" vagy 
„paorija" területén, ami azt jelentette, hogy földnélküliekké fognak 
válni a polgári korszakban. Ezek után (f őleg az 1873/XXII te. és a kés őbbá 
törvények alapján) csupán belföldieket telepítettek, akik azonban több-
nyire csak „belsőségeiket" válthatták meg, míg a „küls őségeket" csak 
az esetben, ha „telepítményes szerz ődésük határozatlan id ő re, (örökidőre 
- L. P.) szilt". 1845-1880 között szüneteltek a torontáli telepítések. 
Azután a nyolc csángó község telepítése következett (1882-t ől) a VI-
VII. dunai öblözetben Hertelendi (Vojlovica), Sándoregyháza (Ivanovo), 
Székelykéve (Skorenovac) Marienfeld, Ivanovo, Đurđevo helyére, amely 
községeket elvitt, elmosott az 1876-os árvíz (aminthogy az új telepeket 
sem fogja az ár megkímélni. L. P.). 
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Körülbelül ezer magyar családról volt akkor szó (meg kell jegyez-
nem, hogy a csángót mégiscsak a külföldr ől telepítették Bánátba. L. P.), 
valamint egyes visszatér ő  szlovák, német és bolgár családokról. Míg 
a „jobbágyvidéken" 1848-tól, a „végvidéken" csupán 1878-tól kezdődő-
leg változtak meg a birtokviszonyok: ez a „végvidék" (határ őrvidék) 
182 négyzetmérföldnyi területet jelentett 250 000 lakossal, amelyet az 
1873/XXVII tc. értelmében „polgárasítottak" és a vármegyékbe beke-
kebeleztek 11 . 

Az egyes .nemzetekr ő l ѕzіntёл  megemlékezik Jankó, de — a faji 
elmélet hatása alatt állván — nem különböző  fejlődési fokokat és 
történelmi eseményeket lát meg, őket tanulmányozva, hanem különböz ő  
faji tulajdonságaikkal támasztja alá azt a tényt is, hogy például a né-
metek a legvagyonosabbak és legkultúráltabbak közöttükl'-. Ennek el-
lenére is meglátja a tényt, hogy a németek igen kedvez ő  körülmények 
között telepedtek le, de mégis úgy hiszi, hagy a német er ősebben ra-
gaszkodik a földhöz a többi torantáli népnél. Ezért nem proletarizálódik 
oly mértékben és ütemben, mint a többi, a földhöz kevésbé ragaszkodj 
nép. A „legéletrevalóbb" (azaz a legmagasabb fejl ődési fokon álló) né-
metnek 1900-ban 176 582 volt a létszáma s a többi róvására tovább is 
szaporodik. A szerb fogyóban lev ő  nép — szerinte — és a 183 983 f őnyi 
nemzetiség birtoka is csökkenőben van, mert kevésbé szorgalmas és na-
gyobb fogyasztó; ez az oka annak, hogy földje sokszor más kezére jut 13 . 
A 87 662 főnyi románság a „legkisebb igény ű  [és] legalacsonyabb kultú-
rával bíró", bár emelkedik és terjeszkedik, a szerb kárára is. A ma-
gyarság száma 111 836 a megyében, közülük 80 000 a földm űves. Csupán 
Debelyacsa (Vásárhely) és Kiszombor van falvaik közül a végvidéken. 
Mint kincstári vagy földesúri telepesek (tehát a „provinciális" j obbágy-
vidékre) jöttek igen sokszor mint földmunkások, vagy pedig oly szer-
ződésesek ás dohányosak, akik kés őbb hamar jutottak maguk is prole-
társorsra (L. P.), de ma már ,sok közöttük a jómódú paraszt is.l 4  E né-
peken kívül van még Torontalban, Tallián szerint is, 14 758 szlovák, 
39 580 horvát és 8000 bogár. (Az el őző  táblázatokban a horvát, bolgár 
stb. mint „egyéb" volt feltüntetve). 

Számos etnografusunk közül (pl. Czirbusz Géza, Poznán Jolán stb.) 
itt csupán Velimir Jugóra kívánok hivatkozni, hogy egybevethessük té-
teleit Jankónak a ,szerbekre vanatkozó megállapításaival.l 5  Juga is szól 

11 Jankó Agoston : Torontál birtokviszonyai , Becskerek (Pleitz ), 1911. A Magyar 
Társadalomtudományi Társulat megbízásából , 8-12. 1. 

„ Uo. 18-19. 1 . Felesleges talán megjegyeznem , hogy míg a románok pl. mint pat-
riarchális pásztorok szivárogtak be s itt az úri osztály ellenállásába ütköztek , a néme-
tek már đshazájukban egy polgárosuló országban éltek és mesterekké , munkásokká 
váltak, itt pedig (akár a szerbek is) számos kiváltságban részesültek . A szerbek, ha 
kaptak is némi privilégiumot (inkább a klérus , az egyház ti. mint a nép ), de szintén 
mint harcos pásztorok költöztek be; más és más volt tehát (divatos szóval ) a  start-
alapjuk. 

1J Minden etnográfus ismeri és ismerteti a tényt, hogy a német gazda is igen jól 
él és szintén sokat fogyaszt , mindamellett mégis : gyarapszik. 

te Tallián itt sem igen látja vagy veszi számításba a társadalmi szerkezetet , pl. azt, 
hogy a magyarok közt volt a legtöbb nagybirtokos , viszont a legtöbb proletár is, míg 
a szerb inkább volt kis (és közép ) birtokos , kis (és közép ) tđkés polgár. 

16 Dr. Juga Velimir: A magyarországi szerbek . Budapest , 1913. 32-37 . 1., 178., 183. 1. 
Az etnográfiai megállapításokat lásd . 42-48 ., 185. 1. stb. A könyv társadalmi struktúrát 
bemutató részeire kés őbb térünk vissza. Czirbusz írt a bánáti németekr đl , bolgárokról, 
Poznán Jolán pedig a balkáni , fđleg szerb nđrő l stb. 
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a szerbek betelepítesér ől és mint (eb-ben az időben, L. P.) „magyarón" 
Nenadović  ellenében „a bölcs és el őrelátó" Thököly Száva figyelmez ő  
szavára hivatkozik, elítélve a szerb Vojvodina követelését, hiszen Bécs, 
mondja, csak a végső  szükségben hajlandó engedményekre, de mihelyt 
a körülmények megengedik, visszavorzja ezeket 18. Szerinte 1900-ban az 
egész •ország területén (Vajdaság, Horvátország stb.) 1 048 645 szerb élt, 
1910-ben viszont 1 106 971, míg a németek szólna fogyóban van. A bu-
nyevácok és szerbek együttvéve 1 204 965 f őre rúgnak. 17  Majd ismerteti 
Rácz Gyula 1909-es nemzeti-társadalmi tab1 'zatát, amelyet itt már el ő-
zetesen is közlök, habár a birtokelosztásra csupán kés őbb térek rá. 
A táblázat a paraszti birbakosak százalékarányát mutatja a különböz ő  
birtokkategóriákban18 ; a birtoknagyság holdban van  adva. 

1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50- 
Magyarorszó gon 

a  lakosok  /o 

Magyar 47,9 39,2 37,2 38 43,9 61,8 54,5 
német 11 8,2 8,1 11,5 17,5 17 10,4 
szlovák 11 14 15 14,5 10 4,6 10,7 
ruszin 2,5 3,8 4,3 3,8 2,4 1 2,5 
román 21,5 28,6 29 26 19,4 4,2 16,1 
horvát 2 1,8 1,4 1,1 0,7 0,4 1,1 
szerb 2,6 2,6 3 3,4 4,4 4,6 2,5 
egyéb 1,4 1,5 1,8 1,8 1,5 1,4 2,2 

Az egyes nemzetek társadalmi szerkezetére élénk fényt vet a polgári 
radikális Braun Róbert egy-két statisztikai táblázata is, aki ugyan dol-
gozott mind Pesten, mind Erdélyben is, de a bánati Lippáról indult ki 
a szociográfiai irodalom hegalapozásakor. Szerinte alakosság így osz-
lott meg népek szerint az egyes birtokos kategóriák között, Magyaror-
szág területén (нorvatország nélkül). 

cseléd munkás összesen 

magyar 16,1 29 2 451 125 (45,1) 
német 4,9 19,8 231341 (24,7) 
szlovák 10,2 19,2 402 727 (29,4) 
román 5,9 21,6 695 432 (27,5) 
ukrán 3,1 15,8 77 905 (18,9) 
horvát 5,7 13,9 26 242 (19,6) 
szerb 6,6 29,9 128 621 (36,5) 
egyéb 6 32,2 84 711 (38,2) 

11,1 0/0  24,9 0/Đ  4 095 104 (36 0/o) 

°e Uo.  27. 1. t, Uo. 32-37. 1. 
'B Uo. 178. 1. Vö. Rácz Gy. írásával a Huszadik Század, 1909 márciusi számában. 

Hogy Magyarországon 54,50/o  lett volna a magyarok számaránya, természetesen nem fe-
lelt meg a valóságnak. Más statisztikák kb. 47-48 0/a  magyart állapítanak meg. Persze itt 
Horvátországot nem veszik tekintetbe, amint a horvátok rovatában sem. 
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A birtokeloszlás szerinte ilyen volt, százalékarányban: 

0-5 hold 	5-10 10-50 50-100 

magyar 17,5 	13,3 18,8 1,4 
német 21,5 	15,9 31,8 2,5 
szlovák 24,9 	20,4 22 0,7 
román 26,7 	22 20,7 0,6 
ukrán 30,6 	23,4 20,4 0,3 
horvát 37,1 	22,8 18,7 0,5 
szerb 14,4 	15,9 28,4 2,4 
egyéb 18 	17,8 21,7 1,2 
átlagszáza1ék 21,4 	16,9 21,1 1,2 (uo.  

100-1000 hold 1000- bér18 

magyar 69 91,8 82,4 
német 13,7 5,4 10,3 
szlovák 3,8 0,2 1,6 
román 5,8 1,5 3,3 
ukrán 0,5 0,1 0,1 
horvát 0,2 - 0,1 
szerb 5,4 0,3 0,6 
egyéb 1,6 0,7 1,6 (uo.  

Juga szerint sem szívesen jár el a büszke szerb máshoz munkára, 
ha csak nem az éhség kényszeríti rá erre, mert ahhoz túlságosan szereti 
a szabadságot és jeligéjében: „bolje u grob nego biti rab" (Lnkább a 
sírban, mint a szolgaságban), hasonló a magyarhoz. Szereti a kultúrát 
és a politizálást, .de „a nehezebb munkát kerüli, annál ügyesebb keres-
kedő  és kézműves". Hajlamos a pazarlásra és talán ezért sem elégszik 
meg az olcsó, alacsony munkabérrel. 

,Szentiványi Ferenc is számos könyvében foglalkozik a bánátiak 
лemzetiségi és társadalmi problémáival. Így, ha a lakosság számadatai-
ról van éppen szó, rá kell mutatnunk arra, hogy egész könyvecskéket 
szentel e probléma taglalásánakls, míg a társadalmi-gazdasági problé-
mákról általában több könyvében emlékezik meg 20. Mindezen írások 
főleg Bánátunk szociográfiai képét nyújtják, ha azután igen nehéz is 
lenne szétválasztani a szociagráfiat a szociológiától az ő  írásaiban is, 
amelyek szintén nem szolgáltatnak csupán száraz adathalmazt és le-
írást. Így kis írását az egykér ől is társadalmi elmélkedéssel kezdi. A szü-
letés korlátazása ott és akkor jelentkezik - mondja, ha és amikor 

"a Braun Róbeгt: Magyarország feldarabolása és a nemzetiségi kérdés, Budapest, 
1919, 3-4., 61. 1. 

" szentiványi Ferenc: Az egyke a Tisza-Maros szögében. Budapest, 1916. sz. F.: 
A házasságon kívüli szülđ ttekrđl, Becskereti, 1913. 

29 szentiványi Ferenc: Torontál vm. közgazdasági és szociális állapota a XX. szá-
zad elsđ  tizedében . Budapest , 1912. - Sz. F.: Nagybecskerek város fejl đdése és jelen-
tđsége . Bp. 1911. - Sz. F.: Torontál vm. vándorlási mozgalmáról , Bp. 1911. 



1891-ben 	1901-ben 	1912-ben 

42,3 	37,8 	36,3 születés esik, 

a Tisza—Maros szögben kisebb már ez a szám: 

42,1 	35,6 	33,2, 

ső t egyes községekben 25 0/00 alatt is marad. E községek száma Arad me-
gyében 13, Krassóban 104, Temesben 41, Tosontálban pedig 19. Ez együtt-
véve 179 községet érint, 294 000 lakossal, ami az összlakosság 13,75 szá-
zalékának felel meg ?2 . Ezek foglalkozásbeli szerkezete: őstermelő  210 000 
— 71,66%, bányász 0,55%, iparos 11,92%, keresked ő  és bankár 2,440/i , 

napszámos 2,15 0/o  (?)28 . Tudva, hagy a nyomor mértékét itt egybe kell 
vetni a népesedés mértékével, így folytatja szerz őnk e statisztikai is-
mertetést. Azostermelők között a 

mezőgazdasági cselédség 
a naciszámos 
a 0-10 holdas gazda 
a 10-100 	" 
a 100 holdon felüli pedig 

5 781 fő t, azaz 	11,3°/o-ot tesz ki 
17 000 
28 000 

" 

" 

11 
20,9 

" 

" 

(?) 
(?) 

11 327 " 15,8 " (?) 

143 " 8 " (?) 
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aránytalanság áll elő  a nép gazdasági ereje és a tömeg nagysága között. 
Így az ókori Keleten, de végig a középkoron, s őt az újkor elején sincs 
még sehol szükség a születéskomlátozásra .Az új elmélet, amely szerint 
több az ember, mint a táplálék (Malthus, vö. Madáchcsal is: legyen ke-
vesebb eszkimó és több fóka. L. P.), csak akkor jelentkezhet, amikor a 
nyomor s a gyors szaporodás felkelti az emberek félelmét a túlnépese-
déstől. Malthus nem az első  ily elmélkedő  volt Angliában sem.' 1  

Viszont — folytatja fejtegeteseit Szentiványi — ma ez a tan már 
nem áll meg, ma éppen ellenkez őleg, az elnéptelenedést ől kell már tar-
tanunk (?!), annyira csökkentik már a sztiletések számát, hogy ez már 
gazdasági, sőt állami veszélyt is jelenthet. Ezért is támadt e kérdésnek 
külön irodalma, ezért foganatosít az állam is egyes ellenintézkedéseket. 
Nemcsak Franciaországban, Yrországban, de Magyarországon is ez már 
a helyzet, egyedül az agrárjelleg ű  szlávságba nem tört még be az egyke. 
Míg Magyarországon általában 1000 lakosra 

Ebből a pontatlan táblázatból viszont azt a helyes következtetést 
vonja le, hogy a birtokosok (félve a birtok elaprózódásától — L. P.) na- 

P 1  Sz. F.: Az egyke... 5., 7. 1. 
22 U0. 8-14. 
Y' A kor szokásos megjelölése. Természetes, hogy a proletárság százalékaránya 

most is nagyobb a jelzettnél, hiszen mind az đstermelők és bányászok, mind az iparo-
sok közt bizonyára szép számmal akadtak munkások! 
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gyobb mértékben korlátozzák a születések számat, mint a birtoktalanok, 
a fö1dnélküliek (tekintve, hogy már a 6-8 éves mezei proletárgyermeket 
is befogják a munkába! — L. P.) Ez vonatkozik mind a hitbizomány 
urára, mind pedig a kisbirtokosokra is, mert, ezt már maga szemz őnk is 
így tudja: a földnélküli már nem félhet .a mélyebbre süllyedést ől, azon-
kívül gyermeke іѕ  keres már, tehát óhajtandán аk tartja a gyermekál-
dást. Ennek következménye e réteg nyomora — mondja —, holott ez a 
körülmény csupán megnövelheti a már egyéb okok következményekép-
pen fellépő  s már jelenlév ő  nyomort. E nyomor ellenszere 24  — mondja 
azután újra helyesen — .a .kivándorlás. F őleg az idő :ebb korosztályok 
karlátozzák a születést, éspedig nemzetek szerint: 

magyarok 	 3,89°%-ben 

németek 	 17 	" 

szlovákak 	 3 

románok 	 22 

szerbek 	 2 

Ezek az ún. „mag"-községek adatai, amelyekb ől azután továbbter-
jedt ez a törekvés a megye többi részébe, pl. Hubertt ől a Zsombolyai 
Perjámosi, Csenei járásba. Times megye ilyen gócpontja Lippa, ahonnan 
a rékasi járásban, de Versec irányában .is terjed az egyke, valamint a 
fehértemplomi német gazdák irányában fs, mert mindeddig csupán né-
met településekről volt szó (a német volt a legmádosabb gazda Bánát-
ban, ami persze nem jelenti azt, hagy közöttük nem akadt volna pro-
letár, hiszen nem foglalkoztathatott a német gazda sem minden egyes 
esetben magyar vagy román munkást — L. P.). Az id ősebbek korlátoz-
zák a születések .számát, az újabb nemzedék viszont inkább kivándorol. 
A 36 egykés német falu egyúttal a legigényesebbek közé is tartozik 
Times megyében, s ez volt itt az egyke eloszlása: 

magyar 	német 	román 	szerb 

1890-ben 8% 370/0 370/0 14,5°/0  

1910-ben 16% 33% 340/0 14 	°/0 

Torontálban ezek a jelz őszámok így módosultak: 

1890-ben 16,6°/o 31 0/o 15 °/0 31,60/0  

1910-ben 21 % 27 0/0 14 0/0 32 0/ 

!+  VI. 14-19. 
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1869-ben 1 472 000 volt a .nem egykes lakosok száma, 280 000 pedig 
az egykés, Míg az egyke róvására írandó veszteség 55 000 f őre rúgottz 5 . 

Ez főleg ,annak tulajdonítható, hagy jobban élni, ez itt a f ő  törekvés, 
a jelszó, míg az ingatlan ár (ha ez a vidék szegénysége szerint és a 
gyermekbőség szerint változik is), túlságosan is magas. Csak ritkán és 
ritka helyen marad az egy hold föld ára 800 és 1400 k között, a legtöbb 
helyen 1200-1800 k között mozog, s őt eléri a 2000 k-t is. A házasság 
alapját pedig a föld képcz:, nem pedig .a ,szerelem. Így hát egyre több 
a gyermektelen s a vadházasság. Hat az egykére a korai gyermekmunka 
betiltása is, mert emiatt tovább kell a gyermeket eltartani. Míg a ro-
mánok között лagyaráвyú a magzatelhajtás, a német inkább preventív 
eszközöket használ, vagy a coitus interruptushoz fordu1 20. Hogy Szentivó-
nyi egyházi, erkölosi tanulságokat kíván azután levonni az eddig mon-
dottakból, az már szinte erköicstelenné teszi komoly tarsadalomtudo-
mány.i fejtegetéseit, hiszen az általa emlegetett munkáshiány a gazda 
félelmét tükrözi a béremelést ől s ezen a .megidézett papság aligha se-
gíthetett. Ilyen erkölcs szentenciákkal kezdi másik könyvecskéjét is e 
témáról a házasságon kívül született gyermekekr ől. Magyarországon, 
mondja, 

1880-1890,ben átlag 60 000 gyermek volt törvénytelen 

	

1900-ban 	 69 000 

	

1904-ben 	 73 000 

	

1908-ban 	 71 00027  

de ezek a számok kapcsolatban állottak mindenkar a terméshozammal, 
terméseredménnyel. Javuló viszonyok között csökken a törvénytelen szü-
löttek száma. Függ ez természetesen a besorozottak .számától is. Míg 
Magyarországon 1871-1880 között a törvénytelenül született gyermekek 
száma 74 0/00, 1881-1890 között 93,5 0/00, 1901-1905 között pedig 94,4 0/oo-et 
tett ki, addig Szerbiában csak 9-11 0/0o ez a szám. Ellenben a mi vajda-
sági, bánáti szerbjeinknél ez a jelenség igen gyakori. Ipari, t őkés or-
szágokban az arány növekv őben van, míg patriarchális agrárországok-
ban alacsony. A katonáskodás, ha .nem is •akadályozza meg, de elodázza 
a nősülést. lydekes, hogy Bánátunkban sok a törvénytelen gyermek, ho-
lott a házasságban kisebb, s őt jelentéktelen a szülések száma. Míg 
Magyarországon 16 0/i , a Duna—Tisza .közén 19%-ot is elér ez a szám. 
Az iparos és munkásélet kötetlensége minderre szinten er ősen hat. Ba- 

°S Uo. 20-24. Erdekes, hogy szerz őnk a vallást is tekintetbe veszi, de figyelmen 
kívül hagyja az olyan tényez đket , mint pl . a munkás és tisztviselđ  beszivárgása és a 
telepítés. A magyart félti f đleg, holott a német vagyonosabb, módosabb, mint gazda, 
míg a magyar inkább proletár nép volt Bánátban is, nagyobb arányban pl. a németnél, 
szerbnél , szlováknál. 

" Uo. 35-39. Ismert volt a déli Bánátban a „baba Anujka" esete, akit 96 éves 
korában ítéltek a két háború között életfogytiglani (vagy 15 évi) bört đnre, mert a 
szerecsika" (nadragulya) arzénjét már nem csupán megzatelhajtásra, de a meddóséget 

kedvelő  nők férjeinek „elhajtására", megölésére is felhasználta, rendelésre készítve 
Persze a mérget. A kontraceptív szerek és a „szerecsika" használata között feltétlenül 
kultúrnfvб  és gazdasági életszínvonal-különbség állapítható meg. A „mílveltebb" sze-
reket ismerni , de állandóan vásárolni is kell, a szerecsika ott n ő  minden szemétdombon. 

n Szenttványi F.: A házasságon kívüli szülöttekr бl, Nagybecskerek, 1913, 20. 1. 
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ranyában 90, Peosett 170, Bácskában 68, Szabadkán 76, Újvidéken 101 0/00 

ez az arányszám. 

Arad megyében 	135 
Arad városában 	168 
Times megyében 	176 
Temesvaratt 	 249 
Versecen 	 125 
Torontál megyében 	12 
Pancsaván 	 134 
Krassó—Szörényben 	222 ez az аráлy.~ 

A város és a falu között tehát érezhet ő  a különbség. Míg Pesten 
270°/oo-ről, a többi várasban 190 0/oo_ről, a иidéken csupán 85 0/oo-ről van 
szo.20  1900-1908 közöt az anyát véve ,mindenkor tekintetbe, az ősterme-
lők között a törvénytelenek arányszám,a 47 0/o  (bizonyára ezrelék, mint 
mindenütt, hiszen Pesten is csak 27 0/U-ot említettek, azaz 270 ezreléket), 
az iparosoknál, bányászoknál 16,7 0/x, a napszámosok között 7,7%, viszont 
míg az értelmiségiek közöt elenyésző  ez a szám (0,7%), a cselédlányok 
között 22,6 0/a-ra szökik felg0. (Akár Pesten, Temesvárott, vagy Krassó-
Szörény nyomargó románjai között, akik szintón •nem mindig tudnak 
nnegnosülni, révbe futni, hiszen a házasság a férfira .is kötelezettségeket 
ró — L. P.). 

Ezek után lássuk Szentivónyi ®zámadatait magáról a lakosságról és 
annak nemzeti meg társadalmi összetételér ől, szerkezetéről. 

Az 1910-es népszámlálást véve alapul, ezeket az adatokat közli To-
rontál vármegyér ő lS1 : Területe 9933 km2, 590 318 lakossal, mely számok 
azonban nem faglal ј ák magukba egyúttal Pancsova adatait is, hiszen két 
városról és 209 községről tesz említést csupán a szorosan vett megye 
keretei között. (Nagybecskerek. Nagykikinda; Pancsova viszont nem része 
a megyei szervezetek! — L. Y.) 

0-2000 	lakóig 101 község átlag 1089 lakossal 
2-5000 92 3431 " 

5-10 000 14 6605 " 

10 000-en felül 4 18 030 " 

:8 V0. 21-47. 
P9  Tlo. 65. 
ao Uo. 75. Feltétlenш  pontatlan adatokról van sz б . 
" Az eddig közölt statisztikai táblázatok az 1880-1900-as népszámlálások adatait 

dolgozták fel. 
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A lakosok között volt 1910-ben: 

őstermelő 	 192 304 	azaz 74,8'/0 
iparos 	 26 423 	10,8 
kereskedő , bankár 	5153 	2,1 
közlekedésben 	 2 212 	1,2 
értelmiségi 	 5 492 	2,6 
cseléd 	 8 448 	1,6 (?) 
egyéb 	 18 951 	6,9 

Ezek a számuk nem mutatják ki persze ezúttal sem a munkásság 
meg a tulajdanosok arányát és számadatait, s őt talán az iparban, ke-
reskedelemben stb. dolgozó értelmiségiekét sem. 32  A későbbiek folyamán 
közli ugyan, éspedig járásonként, de csupán a mez őgazdasági munkásak 
számát (együtt azok jarásonkénti átlagn•apszámával), majd .nyújt egyes 
adatokat az ipari segédszemélyzetr ől is. Igy (Pancsova nélkül!) a mezei 
munkások, összegezve járásonként szamukat, — összlétszáma kitett 
57 961-et33. Az ipari munkásság számát viszont nem tudjuk ily tisztán, 
simán megállapítani szerz őnk adataiból, mert azok eléggé ellentmondóak. 
Így például: 

1890-ben 	1900-ban 

iparban dolgozók 22 124 26 423 
kereskedelemben, hitelben 4 786 5 153 
közlekedésben 956 2 212 

Ezek a számok természetszer űleg együtt tüntetik fel és mutatják 
be mind a tulajdonosokat, mind a munkásokat és értelmiségieket, de ezek 
javarésze mégis ipari dolgozó lehet csupán. A haladást 19,4 százalékos-
nak jelzi. Viszont egy kés őbbi táblázat így szól: 

1890-ben 	1900-ban 

önálló iparos 12 981 11 687 (= —1 304) 
segédszemélyzet 8 608 12 151 (= +3 543) 

21 589 23 838 (= -}-2 249) 

márpedig a két táblázat adatai eléggé különböznek egymástól 34 . Az egyet- 
len Nagybecskereken viszont 2900-ról 3340-re szökött fel az ipari mun- 
kásság száma, főleg a vasipar fejlődése folytán, de a téglaiparban is 

" Szenttványt F.: Torontá1 vm. közgazdasági és szociális állapota a XX. század 
elsđ  tizedében. Budapest, 1912, 3-4. 1. 

" U0. 12. 
e+ Uo. 15-19. 
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115-ről 539-re stb. Mindezek 60 900 olyan lakóházban laktak, amelyek-
ben 188 500 szoba ált гendelkezésükre, azaz egy-egy szobára átlag három 
egyén jutott. Legsilányabbak a cselédlakások. A túlzsúfolt (gazdasági) 
cselédlakások közül 87 000 savból, s csupán 10 000 épült téglából.s° 

A megyeszékhelyen, Nagybeeskereken volt 

lakos lakóház 

1870-ben 19 666 1 960 
1880 19 529 2 415 
1890 21 934 2 895 
1900 26 407 3 372 

a járásban és megyében viszont ennyit mutatott a lakosok száma: 

járás megye 

1869-ben 48 521 528 697 
1880-ban 45 335 513 861 (városok nélkül) 
1890-ben 51 298 526 100 
1900-ban 52 431 539 268 

ami az utolsó évtizedben 16,3 százalekas emelkedést jelent a városban, 
2,26 százalékos emelkedést a járásban és 2,44 százalékos emelkedést a 
megyében. 38  

Becskerek s általában a városok lakassága gyorsabb ütemben ma-
gyarosodott, mint a járás vagy megye 1akossága (f őleg a beszivárgó ma-
gyar tisztviselđ  és munkásréteg jóvoltából — L. P.). igy a városban volt: 

1890-ben 1900-ban 

magyar 5 116 (23,780/0) 9 288 (35,1 °/o) 

német 7 874 (35,890/0) 8 055 (30,5 %) 
szerb 7 963 (36,33°/0) 8 091 (30,6  0%0) 
szlovák 417 ( 1,720/9) 423 (1,6 %) 
román 382 (1,5 %) 281 ( 1,06%) 
horvát 51 ( 0,2 %) 70 ( 0,26%) 
egyéb 125 ( 0,56%) 199 ( 0,880/0) 

míg a járásban 1890-ben a 8°% magvarsághoz 34,64 0/o  német, 27,70/o  szerb, 
20,88 0/a  román, 5,74°% szlovák, 0,78 0/o  horvát és 2,25°% más nemzetiség ű  
járult; a vármegyében pedig 16,61% magyart, 31,18 0/o  németet, 29,97 0/o  

i6  Ui. 15. 
' szentiuány! F.: Nagybecskerek város fejl đdése  Is jelentđsége. Budanest, 1911, 9. 1. 
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szerbet, 16,4 0/o  románt, 2,53 0/o  szlovákot és 3,31% egyéb nemze:tiség űt 
mutattak ki. A magyarság emelkedése szembet űnő , tekintve, hogy a vá-
rosban 81,4%-ot tett ki, hiszen magány MUZSlára is 400 magyar családot 
telepítettek. A járásban az emelkedés 27,6°/°-os, a megyében sz űntén 
27,2°/0-Оs volt, ami sz űntén :a telepítések eredménye, ríg sok német 
ugyanakkor, például .az alesó földvásarlás kedvéért, Horvátországba 
vándorolt istb. A többi nemzetiségnél — a szegénység folytán — er ősebb 
volt a halalozási nnutatászám is s ez szi ~ntén csökkentette arányszámukat 
a magyarsághoz viszonyítva. 

A foglalkozás szerinti megoszlás is megváltozott 1890-1900 között 
a várasban az iparral foglalkozók javára. Volt: 

1890-ben 1900-ban gyarapodás 

iparos 1 929 2 543 624 
kereskedő  640 760 120 
köz ekedésiből élő  140 366 226 
hivatalnok 760 845 85 
őstermel ő  3 320 3 418 98 

Mindez az ipar fejlődésére, valamint arra mutat, hogy az új vasútvo-
nalak (Becskerék—Panosova, Szécsány—Pancsova, Becskerek—Szeged, 
Becskerek—Zsombolya) személyzete is f őleg .a városban lakott, míg szá-
mos őstermelő  A:merűkába vagy máshová vándoralt ki. A megyében vi-
szont volt 

1890-ben 1900-ban gyarapodás 

iparos 24 697 26 423 1 726 
kereskedő  5 411 5 153 250 (fogyás) 
közlekedésből élő  1 169 2 212 1 043 
őstermelő  130 533 192 028 61 495 37  

Tehát míg a város ipara kb. 30 százalékkal (1/3) fejl ődött, a megyéé 
csupán 1/13-dal. Az őstermelők száma a megyében számos birtok fel-
parcellázása miatt n őtt meg iilyen érezhet ően. Az iparban viszont, míg 
azelőtt csak három vállalatnak volt a városban tíznél több munkása, 
1900-ban már 13 ilyen vállalat volt, s ezek között 5 vállalat húsznál is 
több munkást foglalkoztatott. A megyében viszont 49 vállalatban dolgo-
zott tíznél és huszonegyben húsznál is több munkás. (1900-1911 volt a 
komolyabb fejlődés időszaka. Ekkor kezdte meg a termelést a városban 
a cukorgyár is, .stb. — L. P.) 

A nemek szerinti eloszlás mérlegnyelve más vidékekhez, országok-
hoz hasonlóan, itt is a fők javára billent. Természetesen Becskereke л  

87  UI. 10-15. 
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és Tarantalban is töbib fiú születik, leint leány, de több férfi hal is meg 
(szerencsétlenségek, háború) és f őleg a férfiak vándorolnak ki. A város 
felszívó, befogadóképessége emelkedik, a fejl ődő  ipar folytára, s ez el-
vonja a vidék elől a mezőgazdasági munkaskezeket, emelve ezáltal a 
bért a vidéken, munkáshiányt okazva. зв  

Körülbelül 30 évet ölelt fel szocvagráfusaink tevékenysége, forrásavk 
sem voltaik bizanyára ugyanazok, igy akadnak egyes, nem nagyobb, kü-
löwbségek adataik között, de lényegében •azonosak, f őleg azok a tenden-
ciák, melyek felé közölt adataik mutatnak. Néhány ilyen lényegtelen 
divergenciára felhívnám mégis a figyelmet. 

Tahién Béla Tarontód területét 10 811 km 2-ben jelöli meg (1 753 491 
holddal), amelyen 1870-ben 532 000, 1880-ban más csupán 515 000 ember 
él, akik közül 78 000 a magyar, 158 000 a német, 78 000 román, 169 000 
a szerb és 12 000 a szlavák. 1900-ban Jankó szerint a németek létszáma 
már 176 000-re, a szerbeké pedig 184 000-re szökött fel, a 78 000 ro-
mán viszont 88 000-re szaporodott, míg az egykor ugyanennyi magyar 
112 000-re! Szentivónyi a Talliára 1870-es 532 000-es létszámából maga is 
meglát 528 000-it, 1880-ban pedig 513 000-it (a Tahién 515 000-éb ől), 
1890-re még mindig csak 526 000-it vesz számba, hogy 1900-ban jusson 
csak vissza az 530 000 -es számhoz. 

II. 

Miután megismertük a föld •népének néhány adatát, áttérünk a föld 
megoszlásának — akkoriban feltétlenül legfontosabb — kérdéseire, az 
egykori birtokstruktúrára, amely az akkori társadalomnak legéget őbb 
kérdésére vet fényt, a földéhségre és a vele kapcsolatos, éppen Bánát-
ban legerősebben kiéleződött osztályharcra a falun és pusztán, f őleg 
1897-1906 között, de kés őbbi fokon is. 39  

Jankó Ágoston főleg olyankor, amikor nyilatkozatokat tesz köny-
veiben, jelentéseiben, s a hasonsz őrű  birtokosok elő tt mint hasonsz őrű  
birtokos kíván megjelenni, nem ismeri el a bánáti, torontáli földéhséget, 
mert szerinte „Az ún. földéhség Torontál vármegyében tehát mindenkor 
kielégülest nyert, mert a népesség számának megfelel ő  terület mindig 
rende1kezésére (kinek? — L. P.) állott ...", hiszen az állam szükség sze-
rint „bocsátotta a kincstári birtokokat parcellázas, illetve telepítés alá. 
Nagy területeket ármentesítettek is ..." Kötött birtok (elidegeníthetetlen) 

" Uo. 28-43. Tisztára polgári, sót birtokosi felfogás. A munkabér még 1910-1914-
ben is túl alacsony volt. Hiába szívta ugyanis fel Becskerek, de f őleg az USA a mez ő -
gazdasági munkáskezeket, a lappangó falusi munkanélküliségen nem tudott ezzel a 
megcsapolással eléggé segíteni. A viszonylagos falusi munkaer đ-túltengés már és még 
mindig akút volt , aminthogy a technika további fejl đdésével lépést tartva még ma 
sem szabadult meg teljesen attól s minden ipari fejl đdés ellenére is még mindig tart 
a „menekülés " a faluról , a falu, a város , ső t a külföld iparába is. Hogy ma Német-
ország váltotta fel az цSA-t, az nem ránk tartozik. 

" Ezzel a kérdéssel már több ízben foglalkoztam, így pl. A nagy póri pör, t7jvidék, 
1950 .; Elemir i Taraš, 1897, Zrenjanin 1954 .; sindikalna borba agrarnog proletarijata, 
Beograd , 1954 , stb. Itt nem is maga a birtokeloszlás vagy a vele kapcsolatos agrár-
-osztályharc a témám , hanem a bánáti szociográfusok véleménye e kérdésrel. Ezért nem 
kívánom eredményeimet egybevetni az 1888-1910 -es kor íróinak eredményeivel. Ezt az 
olvasó, ha érdekli a kérdés, megteheti maga is. 



190 Tanulmányok 

pedig itt alig akad. Ilyen a zágrábi érsekség 10 000 holdja, a zágrábi 
képtalon 9200, az aurániai perjelseg 10 400, a gróf Karátsonyi-féle hit-
bizomány 15 000 holdja. De ezek maguk is parcellázás alá kerülnek ha-
marosan. Igy tehát: „To гontálban a ,nagybirtokok nemcsak hogy nem 
akadályozták a kisbirtok szaporodását ...", de oly sok alkalmat is ad-
tak, hogy „nem volt elegend ő  ember a felosztás alá kerül ő  nagybirtokok 
megvételére ..." Hogy pénze nem volt elegend ő  az elegendő  embernek, 
arról Jankó nem tesz említést felfelé irányuló nyilatkozatában, holott 
itt-ott ő  maga is, ha tényeket sorol fel, s nem „nyilatkozik", megcáf•olja 
ezt az állítást ugyanúgy mint szoci'ográfus társai is, nem egy alka-
lommal.40  

Hiszen csak valamivel előbb is kijelentette, hogy .a kikindai kerület 
(distrikt) 123 664 holdas „überlandj'a" korlátolt forgalmú maradt még 
1882 után is, amikor e kincѕtá.ni földek a községek lakóinak megváltás 
ellenében átadattak, annál is inkább, mert e megváltásra nem volt pén-
zük a falusiaknak, s ezért majd 9 millió koronás kölcsön felvételére 
kényszerültek, amely összeget azutan a hitelez ő  bekebelezett e területre, 
s csak annak lehetett tehát e földeket eladni, aki a földdel együtt annak 
terhet is vállalta, aki hajlandó volt —adásságot vásárolni. 

A végvidék polgárosítása után is évtizedekbe tellett, míg a valóság-
ban is egyéni birtokba, birtokába vehette a nép a volt házközösségek 
birtokát. A birtokokat is eleinte (a XIX. század második felében) maguk 
a földesurak csereberélték egymás k őzött csupán (Jankó a 7000 holdas 
Marcibányi, a D:ivan—Padéi 13 000 holdas, a Damaskin 2300 holdas, a 
Malenica 5200 holdas, a baró Szina 4000 holdas stb. birtokát említi itt 
meg név szerint is) 40, hagy .utána rögtön így folytassa, áttérve a parcel-
1azáжΡokra: „ ... mert a földbirtok utáni vagy, a földéhség az utolsó év-
tizedben hágott tet őfokára (1900-1910), és miutan itt már a birtokpoli-
tikába a kivándorlas is belejátszik és mert ez évtizedben fokozódott az 
ingatlanok forgalma és kezd ődött meg nagyobb mértékben a nagybirtok 
parcellázása." Hiszen ott, ahol „nincs — nem volt — földéhség", a birtok 
igy oszlott meg: 

0-10 	holdig a birtokosa. 70°%-ának földje terjed 
10-50 26 
50-500 3 

500-1000 0,1 " 
1 000-5 000 0,1 " 
5 000-en felül 0,01 " 

A nagybirtokot pedig az egyéni birtokosokon, maganosokon kívül erkölcsi 
testületek (kincstor, község, egyház, hitközség, bank stb.) tették ki (amely 
földek pedig „kötöttek", akár a hitbizomány maga is! — L. P.) S.ok 
esetben nem lehetett szó földvételr ől (főleg annak magas ára miatt 
L. P.), csupán bérletr ől, amelynek elosztására Jankó nem vet elég fényt, 

~^ Jankб  Agoston: Torontál vármegye birtokviszonyai, Becskerek, 1911 , 14-15. 1. 
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mert mint előbb, most sem tér ki a birtok (vagy bérlet) nagyságára, 
csupán a birtokosok (bérl ők) számát jelöli meg, azt sem téve hozzá: 
mennyi esetleges saját földje is van  a bérlőnek .Míg az erkölcsi testüle-
tek kötött birtoka az összbirtok 16°/o-at teszi ki „A bérelt területek mi- 
kénti elosztása is elég kedvez őnek mondható", a nagybirtok maga 20 000 
holdat adott ez időben ugyanis bérbe, amely körülbelül így oszlott meg: 

1-10 holdat bérelt 23 954 egyén (:mennyit egy-egy? L. P.) 

	

10-100 	 2 459 	 " 

	

100-1000 	 215 	 " 

	

1000— 	 23 	 " 

Habár Jankó szerint f őleg helybeli birtokosok és földművesek (!?) 
voltak a bérlők s a nagybirtokból csupán 20 000 holdat béreltek (szintén 
szerinte) — a máshonnan származó 4873 bérlóre is jutott még mindig 
81 752 hold (= 20 hald!). Az utábbi évtizedben 91 824 holdat parcelláz-
tak, amelyből 4070 holdat az Amerikaban megtollasodott visszavándorlók 
vettek meg, mert az itt maradottak alig-alig tudnak földet vásárolni. Így 
a birtok egyre inkább felaprózódik, kivéve az észak-torontáli német 
községeket, ahol a jomódú német gazda „ragaszkodik", azaz jómódjában 
ragaszkodhat földjéhez. 41  

Valóban intenzív, belterjes, magas hozamú termelésre van szükség, 
hogy a gazda ragaszkodhassék földjéhez, hiszen („nincs földéhség") a 
torontáli kisbirtokos 1200-1800 K-t fizet holdjáért, Jankó szerint is, 
holott éppen szerinte a nagybúztak sem jövedelmez ennyit (a grabaci stb. 
német farmerről később! — L. P.), tehát inkább eladja, felparcellázza 
azt birtokosa, a többet ígér őnek, vagy az üzletelő  banknak. Szociális 
szempontból — írja Jankó — kívánatos bi., hogy minél több ember 
váljék birtokossá. Ez jó, s őt szükséges, de csak bizonyos határig (mert 
kell ám a munkaerő  is, a földtelenek alcsó munkaereje. — L. P.) Már-
pedig nálunk (úgy tudja Jankó) túllépik ezt a határt, holott már nem 
akad ember, aki a magas árakat .meg tudná fizetni! V an  persze, aki a 
tartalékból szedi elő  a pénzt, van aki Amerikában szerzi meg, ezek 
bírják is az ütemet, a vásárlók jóresze tönkre megy és éppen ezért ván-
dorol ki (ami újra csökkenti a meglévő  munkaerőt és emeli a munka-
bért. — L. P.). 

Ugyanakkor a bankok s egyéb közvetít ők keresnek az adósságra 
vásárló, nagy kamatot fizet ő  kisemberen. Egyedül gróf Cse ,konics adott 
el olcsón (700 K-ért) 6000 hold földet a cs őszteleki és csernyei („cernyaii”) 
zsellérnek. A vásárló általában 25-33 százalékot fizet le el őre, a többit 
20-25 évi amortizációs kölcsönnel törleszti, fizetve ezzel a 6-7 száza-
lékos kamatot és járulékot is. Ha nem bírja, visszonteladja a földet; 
aminek csak a bank örül, mert így újabb jutalékhoz jut. Mindez birtok-
felaprózódást és a termelés visszafejl ődését hozza magával. Még jó, hogy 
a számos kisbirtok fölébe odacsúcsosodik egy-egy nagybirtok, amelyre 
mint gócpontra, a fejlődés irányítójára mindig szükség van. Sajnos, ha 

41 Uo. 16-16. 
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bank útján történik a parcellázás, úgy ez ki'vágj•a a gyönyör ű  fasorokat, 
lebontja a gazdasági épületeket és az egykori intenzív m űvelést fel-
váltja a .gebe és az elsoványodott talaq. A béresek, cselédek meg szétszé-
ledhetnek, mert munkanélkülivé válnak. Mindez persze tény és így igaz, 
de míg Jankó tolla alatt a régi nagybirtok javára szól, valójában az 
agrárreform mellett vagy az új, a szocialista nagybirtok mellett érvel, 
annál is inkább, mert az úri alispán, Jankó, szerint is egész községek 
jutnak koldusbotra, így p1. Tób,a is, amely falu eddig a pármai herceg 
uradalmábál (nem saját munkájából .tehát — L. P.) élt és az uradalmi 
munka araellett olcsó bérlethez :is juthatott. A (bank parcelláz, •de a tóbai 
nincstelen nem tud vásárolni. (De szívesen elfogadná az ingyen földet a 
forradalmi földosztáskar! — L. P.) Ezert Jankó az állami parcellázást 
javasolja, amely az eddigi bérl őnek adná amortizációra a földet, habár 
nemrég még araaga mondta, hogy a ki vásárlót a földvásá тlas tönkre teszi 
már az első  rossz termésk•or. Javasolja egyúttal azt is, hogy létesítsenek 
500 holdas középbirtokokat is egy-egy hozzáért ő  pedagógus-gazdatiszt 
kezén, mert nem egészséges az esetleg lehetséges, de már ma is 70%-ot 
kitevő  törpebirtokok létesítése, a 10-50 holdas „kisgazdaságokat" kell 
szaporítani, amelyre —jól tudja — nincs a népnek elegend ő  pénze! Így 
Jankó a gazda vagyonát növelné, a törpebirtokost és a földnélkülit Vi-

szont kielégítetlenül hagyná és arra kánys.zerítené, hogy az 50 vagy 100 
holdas birtokok örökké kizsákmányolt földnélküli proletárja legyen. 
Amint mondja is: ezeken a birtokokon találna munkát a munkanélküli 
proletár és lehet ővé tеnnё  a belterjes művelést. Így nincs munkájuk —
mondja — és felszívja őket a kivándorlás. Maga iaz elaprózódás 2s csak 
ott nem hátrányos, ahol anezögazdasagi ipart is létesítenek, amely ma-
gahoz vonzza a föld- és murnkanélkülieket. Tehát csak fokozatosan sza-
bad parcellázni, ірбгhuz аггюоsал  az ipar fejlesztéséve1. 42  

Különben Jankó ,szerint nincs „túilsok" nagy- és középbirtok Bánát-
ban. „Csak" 18 ötezer hektáron felüli bгtak van Torontálban. (18 ember 
kezén minimálisan i's 90 000 hektár, ide ha tudjuk, hogy Csekonics gróf 
egymagában is 43 000 hold ura, úgy tudjuk azt is, hogy a 18 latifun-
dium kb. 100-200 000 hektárt jelent! — L. P.) Viszont „túlsok" a 70 0/o  
törpeparaszt. Ezen kellene segíteni, ide nem a nagybirtok kárára, mert 
ennek óriási a jelentősége, mind a gazdasagi kultúra, mind a magyar 
nemzeti politika szeтnipontjából és ,nálunk a '.nagybirtokok a feladatuk-
nak mindenkor megfeleltek és megfelelnek még ma is!" A nagybirtok 
„kenyeret ad a népnek", még akkor is, ha nem magyar úr birtoka az, 
ha kiilföldön lakik is ez az úr, mint Szina báró, Chambon gróf vagy a 
zágrábi érsek. Ezenkívül ezek magyar gazdatiszteket alkalmaznak, akik 
itt terjesztik a magyar érzést az idegenek, a nemzetiségek között, vala-
mint a gaгzdasági kultúrát is. (Ti. a іnаgуgаzdбК  között, mert a törpe 
nem vásárolhat gépeket, .de műtrágyát .sem, s őt örül annak is, ha állatra 
és legelőre tehet .szert és egyáltalán tragyázhat! M дndezt Jankó beval-
lottan maga is tudja, hiszen gazdasági szakember, és ő  rója fel, hogy a 
közlegelők felosztása miatt a törpék nem tarthatnak állatot. — L. P.) 

42  UI. 20-24. 
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Ez az irányítás .a nemzetisegi тorantálban igen szükséges, f őleg akkor, 
ha önzetlen, igazságos és humánus (? — L. P.) és szem el őtt tartja az 
utóbbi évtizedek szociáhs változásait és fejl ődését is ..."43  

Hagy a parcellázás milyen .méreteket öltött az 1900-as években, 
Jankó •maga is illusztrálja: Az utóbbi 5-6 év alatt —írja — felparcel-
láztak a beodrai gróf Karácsonyi birtokból 8000, az óbébai gróf Wimpf-
fen birtokból 6000, a kenderesi Deutsch birtokból 20 000, a padéi köz-
birtokosi földekből 2000, •a tiszaszentmiklósi József f őherceg birtakb бl 
12 000, a Szárcsa—Szécsáni- aurániai perjeli birtokból 10 000, a tóbai 
Pármai hercegi birtokból 8000 holdat (= 66 000 hold — L. P.). Sajnos, 
folytatja, kevés az úni középbirtok (100-1000 holdas birtok), mert a 
meglévő  ilyen birtokok paraszti farmok. „Ez pedig nagy baj!" Csak az 
„úr" körül tud tömörülni a nép, csak abban van bizalma, mondja az 
uri Jankó és hiába keressük ajka körül az irónia mosolyát, még akkor 
sincs az ott, amikor .intenzív, racionális földm űvelést ajánlgat a félpro-
letárnak és 38 000-re csökke лtve a földmunkások számát, arról szál, 
hogy ez a helyzet raoianalizálasra és gépesítésre ösztönöz, ami új mun-
kaalkalmat fog számukra teremteni. Addig is munkásház építéssel és kis 
kertvásárlással próbálja megoldani a szociális kérdést. 44  Annyi bizonyos, 
Jankóban is megvívja a maga harcát a tudás és humánus szociológus 
az urak fizetett úri kiszolgálójával! 

Ez egyszer — a Jankó esetében — nemigen sikerült a birtokelosztás 
területén maradnom, rákényszerültem a birtokpolitika terére is, annyira 
egybefonódott ugyanis ekét (egybe is tartozó) terülat .a Jankó írásában 
is. Ezek után a többi torarltáli, tervesi író nézeteit ismertetve, rajta 
leszek, hogy lehetőleg elkerüljem ezt a kanpozíciós hibát. 

Jeszenszky Ignác több társadalamtudoanányi és társadalompolitikai 
munkája tartalmaz szociográfiai helyzetrajzot. Közülük a különben is 
legérdekesebb és szubjektív, igen jóindulatú, segíteni akaró természe-
tére rávilágító •könyvéb ől kívánom a birtokszerkezetre vonatkozó ada-
tokat ismertetni. 45  

Jeszenszky természetesen elveti a forradalmi utat, s annál kétségbe-
esettebben harcol ellene, minél inkább érzi, hogy ez szükségszer űen még-
is eljön, ha nem sikerül megelőzni, elébe vágni, társadalompolitikával 
leszerelni: „Minden idők társadalmi alakulásának mozgató elve, mint 
mondók, az, hogy a régi rend csak addig állhat fenn, míg abban a nagy 
életképes tömeg faji érdekeinek, el őhaladásának veszélyeztetése nélkül 
elhelyezkedhetik". Ezért „kellett az 1848 el őtt létezett társadalmi rend- 

" ua. 29-32. 
° 9  Uo. 25-28. 
+$ Egyéb művein kívül érdekesek társadalompolitikai felszólalásai is a Darányi 

fđldmüvelésügyi minisztériuma által egybehívott birtokpolitikai tanácskozásokon, 1900, 
I. 18-23-án. A telepítés ... i gyében ... tartott szakértekezlet jegyz őkönyvet szerint, 
Budapest, 1900. Ezen, rajta kívül, számos más bánáti is megjelent (Bácskából senki), 
éspedig Babits József, Bethlen Pál, Blaskovics Ferenc, Bessenyei Ferenc, Desewffy 
Sándor, Pap Géza, Ебnay Jenđ , Tallián Béla, Csernovics Diodor; nem hívták meg a 
szerbeket, románokat, de a szocialistákat vagy a haladó polgárokat sem (Farkas Geizát 
pl.). Viszont nem jelentek meg az OMGE képvisel đi, mint De Pottere vagy Marton és 
Poroszkay sem. Jeszenszky Ignác felszólalását és beadványát lásd a 87. és 399. lapokon. 
Itt az 1897-es események után irt Kiáltó Sz б  c. könyvére támaszkodom, amely Kikin-
dán, 1897-ben jelent meg, f őleg a 7-10. lapokra. Mint tudjuk, J. I. a keresztény- és 
*endđrszocializmus híve. 
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nek megbomlania... A kiváltsagos kisebbség uralma a jogfosztott tömeg 
felett... Ez volt az ok", hiszen 91 0/0  sorsa 6% kezébe volt letéve. Viszont 
a kérdésfeltevés ma (1897! aratásztrják, eleméri csata stb! — L. P.) 
Ugyanaz, mert 1848 csak részben valásitotta meg az eszmét. Ma „újabb, 
más káadású kiváltságos osztály alakul". A birtok is újból összpontosul 
s az új kiváltságos osztály veszélyezteti az összesség érdekeit. Ezért moz-
dul meg a tömeg "amelynek legterhesebb az ellentétek elviselése". 1848 
elő tt volt 60/o  nemes, 3,8°/0  polgár, de 80°/o  jobágy és 100/o  zsellér mellett 
(Felesleges itt rámutatni arra, hagy a 80-10%-os telkesjabbágy-zsellér 
eloszlás 1848-ban már rég „idejét múlta", hogy sokkal több volt már 
Tbrontálban is a zsellér, a szerz ődéses; a dohánуo5! — L. P.). Ma Kékin-
dán 4,16°% értelmiségi és 22 0/o  polgár mellett 44,39% a birtokos és 28°% 
a birtoktalan napszámos. A nagybirtok csupán 1,5%, a középbirtok 9,5%, 
a kisbirtok viszont 89%-a a bértokállamányлak. Így tehát a birtokok túl-
nyomó része kisbirtokosok kezén van. Nem úgy azonban a birtokok terü-
lete 

Birtokkategória 	 százalék 	birtokos 	terület holdban 

1-30 42 2 285 16 162 
30-100 25 197 9 770 

100-1338 32 44 12 202 

vagyis a 44 nagybirtokos (farmer) •kezén 12 000 hold van, míg .a 2285 kis-
és törpebirtokos kezén csupán 16 162 hold. Vagyis az egyes paraszti nagy-
birtokosok birtoka átlag 300 holdas, míg •a szintén paraszti kis- és törpe-
birtokosoké kb. 7 holdas, persze er ősen letörpülne ez az átlagbirtok, ha 
ismernők a törpék kiilönvála ч7tatt adatait is. Kikindán neon volt úri 
nagybirtok, mégis a paraszti birtokok közt, átlagosan véve is, igen 
nagy a különbség. A törpék ismerete nagyot rontana e helyzeten, amely-
hez a 28%földnélküli proletárt is hozzá kellene számítaná. 

A továbbiakban persze maga Jeszenszky is megadja a választ itt fel-
tett kérdésünkre, amikoris így részletezi az eddig elmondottakat: 

1-3 holdig 789 birtokos 1578 holddal, átlag 2 hold 
3-7 724 3 624 5 " 
7-15 448 4 480 10 " 

15-30 324 6 480 20,6 " 

2 285 16 362 7 ,‚ 

30-50 ‚, 134 5 360 " 40 " 
50-100 » 63 4 410 " 70 " 

197 ‚, 9 770 " 50 " 

100-300 33 ,‚ 5 638 " 162 
300-500 8 3 008 " 376 
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500-1000 1 880 " 880 " 
1000-1500 2 2 676 1 338 " 

44 12 202 " 300 hold 

Jeszenszky azután maga is megkülönbözteti az úri birtokokat a paraszti 
farmer nagybirtokoktól és rámutat a kisbirtok (nem egyúttal a törpe-
birtok) jövedelmére is. A befektetés és teher szerinte a 10 holdas gazdá-
nál 301,60 frt-ot, a 30 holdas gazdánál 1001,80 frt-ot tesz ki. Míg a bevétel 
itt 425, ot 1288 forintra rúg, hogy azután a kisgazdának évi 125 frt, 
a középgazdának pedig évi 284 forintja maradjon tisztán az életre csa-
ládostul, amikor a 300 forintos évi fizetés ű  proletár, tanító vagy szolga 
elismerten is nyomorog. Hogy azután mennyib ől kell megélnie a törpe-
birtokosnak, Еafelől nem nyilatkozik Jeszenszky, de hozzáteszi: a tízholdas 
kisgazda nem tart (tarthat) cselédet, s így maga dolgozván, az évi 125 
forintja tulajdonképpen munkabére, amib ől (hallgatólagosan) szerinte is 
az következik, hogy már a tízholdas gazda is (annál inkább a 0-10 hol-
das törpe) napszámba is kénytelen eljárni! 

Körülbelül ebben az id őben írja könyvét a torontáli nagybirtokosok 
titkára Marton Andor is.48  .Szerinte a latifundium dominál .a megyében, 
úri középbirtok kevés van, túlnyomó e kategóriában a paraszti farm, 
amely jórészt 200-400 holdas gazdaság. Az árak túl magasak: 500-600 
forintot fizetnek egy-egy haldert (1000-1200 K). Martan, sajnos, csak 
a birtokok számát tartja feljegyzésre méltának, nem egyúttal a birtokok 
méreteit, területét is, így nem nyújt tiszta képet a borontáli birtokról. 
Másik nagy hiányossága ;pedig az, hagy mint egykor az ember a bárónál, 
úgy nála a birtok néha az 50 holdas gazdasággal kezd ődik. A kisebbeket 
az ötven holdasokkal egy kalap alá vonja és konstatálja, hogy az ily 
(0-50 holdas) birtokból van 123 433, ,nem téve hozzá, hogy hány holdra 
terjednek ezek egyenként és öszesen vagy átlagosan. 

Tehát 0-50 holdas birtok van a megyében 123 433 

	

50-100 	 1 508 

	

100-200 	 384 

	

200-500 	 228 

	

500-1000 	 130 

	

1000-5000 	 173 

	

5000— 	 27 

Ezek az adatok nem egyeznek meg mindenben Jankó Ágostonnak, 
természetesen kés őbbi ;időpontból szarmazó, adataival. 

Második könyvében Marban egyes falvak birtokviszonyait ismerteti 
egy későbbi időben47. Itt csupán néhány jellemz ő  adat kürásara szorít-
kozom Rudolfsgnad (Knićanin) 7070 holdján csupán parasztok gazdál- 

4' Marton Andor: A Torontáli Gazdasági Egyestilet monográfiája, Hp. 1896, 12. 1. 
47 Marton Andor: Torontál vármegye gazdasági viszonyai és gazdálkodási viszonyai, 

Hp. 1907, 126-139. 
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kodnak, a legnagyabb gazda 150 holdon, a legkisebb pedig 2 holdon. 
Muzslyának ekkor már 7452 hold a területe, ebb ől 4101 azonban uradal-
mi föld volt, az átlagos birtok 11 holdas. Tóbanak nincs földje, azaz 
minden föld .az uradalomé (7049 hold). Padén az uradalmi föld 9522 
holdat tesz ki, a parasztoknak 1600 hold jut, de tekintve, hogy a leg-
nagyobb parasztbirtok 150 holdas, bizanyára .sok itt is a földnélküli 
béres, cseléd vagy napszámos, esetleg a félholdas „gazda" is. Melencén 
nincs uradalmi föld, mind a 27 662 hold parasztbirtokosoké, akiknek b r-
toka az 1 holdtól 760 holdig is eljut, tehát itt a paraszti farm már komoly 
nagybirtoki méreteket ölt. Vásárhelyen (Debelyacsa) is az egész 7425 
holdnyi terület parasztok kezen van, tekintve, hogy ez a falu is a volt 
Végvidék területén fekszik. Az egyes birtokok méretei 1 és 146 hold kö-
zött váltakoznak. 

Bodor Antal könyvét valószínűleg 1908-ban adta ki. 4$ Az ő  átfogó 
táblázata sem terjed ki külön-külön minden b.irtokkategáriára, viszont 
a birtokok területér ől, kiterjedéséről nem feledkezik meg és a teljes 
Bánátot felöleli, százalékban közölve adatait. 

0-5 5-100 100-1000 
1000-holdas 

bírtok 

Krassó-Szörény 
száma 45,15 54,64 0,14 0,07 
területe 9,25 64,00 5,85 20,24 

Times 
száma 47,43 51,19 0,66 0,12 
területe 5,18 60,59 13,80 20,43 

Torontál 
száma 48,25 50,83 0,82 0,10 
területe 4,63 60,73 11,79 22,85 

Atlag 
száma 52,23(?) 46,89 0,74 0,14( 7 ) 
területe 6,15 48,44( 7 ) 14,22(7) 31,19(7 ) 

Amint látjuk, az átlagszámításokba több hiba csílszhatott be. Így pl. 
az ezerholdas birtokok 20,24; 20,43; 22,85 átlagszáma valószín űleg nem 
31,19, hanem talán 21,19 lehet. Minket itt különben leginkább Torontál 
érdekel természetesen. A „gazdák" 48,25 0/0, csaknem fele volt itt és ekkor 
törpebirtakos (0-5 hald) és a falusi lakosság fele csupán a terület 4,63%-
át bírta és művelhette mint sajátját, ezzel természetesen vagy arra 
kényszerülve, hogy mint mez őgazdasági munkás keresse meg kenyerét 
maga is (a teljesen földnélküliekkel együtt), vagy pedig arra, hogy a 

48  Bodor Antal: Temesvár é sDélmagyarország. (év?, valószín űleg 1900.), 111-114. 1. 
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városi iparban, esetleg Amerikában prábálja meg az ipari munkás életét. 
Viszont a gazdáknak csupán 0,10%-a a földnek csaknem egynegyedét 
bírta, ami szépszámú mez őgazdasági munkás munkáját igényelte, annál 
is inkább, mert a gépesítés ,még elég kezdeti és kezdetleges fokon állott. 

Bodor szerint sok a kötött birtok Bánátban, persze leginkább a kras-
sói nagykiterjedésű  erdőségekben. De akad szép számmal kincstári, •ala-
pítványi, községi, egyházi és közbirtokossági kötött birtok is. 

Szentiványi Ferenc körülbelül Jankó Ágostonnal egyid őben publi-
kálta könyveit Nagybecskerekr ől és Torantál vármegyér ől4s 

Becskereken a kötött és szabadforgalmú birtok így oszlott meg: 

kincstári birtok 	1344,5 hold 5,86 0/o  
egyházi 	 535 	2,330/o  
városi 	 708 	3,09% 

magánbirtok 
2587,5 hold 11,28% kötött és 

20 306 	88,72% szabadforgalmú, 

ha leszámítjuk a földadó alá nem es ő , azaz terméketlen stb. (utak) 1695 
holdnyi területet. 

A vármegyében és városban a következ őkben ismerteti a birtokszer-
kezetet: 

a vármegyében a városban 

0-1 holdnyi birtok volt 7 450 302 
1-5 16 327 278 
5-50 99 556 120 

50-100 1508 141 
100-1000 742 14 

1000 holdon felül 200 l5o 

amely adatokat így értelmezi: volt a megyében  21161,  a városban pedig 
341 kisbirtok, míg a nagybirtok száma a megyében 456-ot, a városban 
15-öt tett ki; tekintve, hogy ezek az adatok nem egyeznek meg táblá-
zatai adataival, nem tudjuk, hol is vannak a hibák forrásai, így haj-
landók vagyunk elvetni a táblázat adatait is. A törpebirtokokról viszont 
Igy szól a magyarázó szövegben: a városban a birtokosok 67,76°!o-át az 
5 holdon aluli birtokok gazdái teszik, míg a megyében csupán a birto-
kosok 18,12%-a tartozik a törpek közé. A városban a 302 + 278 = 580 
birtokos az összbirtokosok •kétharmadának, a 120 + 141 + 14 -f- 1 = 276 
birtokos pedig körülbelül valóban az egyharmadának felel meg; viszont 

4' Szentiványi Ferenc: Nagybecskerek város fejl đdése és jelentđsége. Bp. 1911. Va-
lamint: Torontál vármegye közgazdasági és szociális állapota a XX. sz . elsđ  tizedében, 
Bp. 1912. 

" Sz. F.: Nagybecskerek, 20. 1. 



198 Tanulmányok 

a megyében 5 holdon aluli gazda van 7450 + 16 327 = 23 777. Ez az össz-
birtokosok 18,12°/o,a, szerzőnk szerint, vagyis az egyötödén alul marad a 
99 556 + 1508 + 742 + 200 = 102 006 birtoknak, holott ez 23,3°,x°-ot tesz 
ki. Természetesen nem ez a hiba a lényeges, hanem az a valószín űtlen 
számadat, amely szerint a megyében csupán 23 777 a törpék száma, míg 
az 5-50 holdas kis- és középgazdák száma majd 100 000-re rúg, vagyis 
hagy a ki gazdák száma több mint .négyszerese a törpék számának, ami 
egészen kivételesen egyedülálló .lenne világszerte, de ami ellentmond 
ugyanezen író iadatainak is következ ő , egy évvel kés őbb kiadott köny-
vének tanusága szerint. Lássuk hát ez újabb könyv adatait: 

önálló birtokos 	 birtoktalan 

1890-ben 59 785, 34°/0  112 745, 660% 
1900-ban 53 777, 28% 138 727, 72 ~

/0sl 

Míg tehát az 1911-es kiadású könyv szerint az 5-50 holdas kisbir-
tokosok száma elérte csaknem a 100 000-it ( 99 556), addig az egy évvel 
későbbi .kiadású könyvben ez a szám az összes többi birtokos-kategóriák-
kal együtt sem érte el a hatvanezret (1890-ben) vagy az 54-ezret (1900-
ban), miközben a tíz év lefolyása alatt a százalékarány 34-r ől 28-ra 
süllyedt a gyorsütemű  proletarizáció közepette, hogy a földnélküliek 
százalékaránya 66-ról 72%-ra szökjék fel! A következ ő  táblázat szerint 
pedig a megye birtokszerkezete ily módon alakult: 

Gazdaságok: 
(holdban és százalékban) 

száma tertilete 

0-1 hold 22 241, 25,6% 11 852, 0,68% 
1-5 19 675, 22,6 69 372, 3,98 
5-10 15 172, 17,4 144 845, 8,3 

10-50 26 694, 30,7 717 780, 41,2 
50-100 2 284, 2,6 195 916, 11,2 

100-1000 715, 0,8 205 503, 11,8 
1000- 90, 0,1 397 760, 22,852  

azaz a 0-5 holdas törpebirtokosak az összbirtokosok 48,2%-át, csaknem 
felét tették ki, de birtokuk csak az összes adófizet ő  terület 4,66%-ára 
terjedt ki, az 5-50 holdas kisgazdák az összes birtokosok 48,1°/0-át ölel-
ték fel (együtt csaknem az összes birtokosakat!), de birtokuk is 49,5 0/i , 

szinte pontosan a birtokterület felét igényelte! Az 50-5000 holdas nagy-
birtokosok a birtokosoknak csupán 3,5 0/0-át képezték, de a birtokterület 
45,80/0-át követelték maguknak! Vagyis táblázat formájában ez az átte-
kinthetőség érdekében: 

Б1 sz.  F. Torontál, 4. 1. 
s= цо . @. 1 , 
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(százalékban) 

birtok 	 terület 

	

0-5 	holdasok 	48,2 bírja 	 4,66 

	

5-50 	 45,1 " 	 49,5 

	

50-5000 	 3,5 " 	 45,8 

99,8 (100 helyett) 99,96 (100 helyett) 

Így tehát feltétlenül ez a helyes táblazlat, ha bizonyos apró hibák 
találhaták is benne. Viszont itt az összes birtokosok száma sem tesz ki 
többet 86 871-nél, míg ott az 5-50 holdasok egymagukban is majd 
100 000-en voltak, kb. ötször annyian, mint a törpebirtokosok, ami tel-
jesen lehetetlen. 

Szentiványi is szól a birtokarányokat megváltoztató parcellázásokról 
(1910-ig bezárólag, akár Jankó is), így a Csekonics gróf magyaresernyei, 
Harnoncourt gróf écskai, a zágrábi káptalan szárcsai, .a temesi káptalan 
billédi, a San Marco hercegn ő  örökösök tóbai birtokrészeinek eladásáról 
stb. hozzátéve, hogy a korlátolt forgalmú birtokok viszont akadályai a 
jobb birtokeloszlásnak. Mert a kötött birtok szerinte 351 579 hold kiter-
jedésű  volt, ezek között külön is felemlíti a kincstár és a tanulmányi 
alapok 55 584 holdját (15,84%), a községi-városi földeket 199 533 hold 
terjedelemben (56,9°/0), az egyházi birtokokat, amelyek 46 780 holdat 
öleltek fel (13,3%), míg a hitbizományi és (volt) úrbéri földek 49 682 hol-
dat igényeltek (azaz 14'°/o-ot). Persze a vasutak, ármentesít ő  társulatok 
földjei, útjai, gátjai is ide tartoztak, míg az überlandiális földek, az osz-
tatlan legelők — megváltás ellenében — egyre inkább jutottak egyesek 
egyéni tulajdonába. Különben a kincstár maga is parcelláztatott megvál-
tás ellenében. 53  

Térjünk tehát rá az árvizek, bel- és talajvizek, valamint az ármente-
sítés ügyeire, amelyek szintén er ősen megnehezítették a föld megm űve-

lését és nem csupán a racionális mez őgazdasági kultúrára, gyakoroltak 
nagy hatást, akadályozva annak alkalmazását, hanem egyúttal a társa-
dalmi szerkezet különbségeinek még er ősebb kiélezésére is vezettek és 
ezzel a szociográfiai viszonyokra is hatottak. Tekintve, hogy ez a „víz-
kérdés" mindmáig nem csekély kihatással van mind a két kérdés felte-
vésére, alakulására (mez őgazdasági kultúra és társadalmi-gazdasági 
helyzet), —így e téren felesleges igazán minden magyarázat. Az egykori 
Pannón-tenger jelenlétére, gyakori megjelenésére, kisértésére egészen 
1970-71-ig bizonyára nem csupan a természeti-földrajzi, de egyúttal 
a társadalmi-történelmi tényez ők és okok is hatottak, hiába indította 

sa Uo. 5-6. 1. 
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meg az ember és a társadalom a természeti (és társadalmi) er ők elleni 
harcát már vagy 250 évvel ezel őtt, s elsősorban éppen Bánátunkban 
(Bega-csatorna stb.). 

Némileg már megismert szociográfiai íróink errr ől a kérdésről — és 
költségeiről — is megemlékeznek az 1880-as évekt ől kezdődőleg, egészen 
az 1914-es háború kitöréséig. 

Igy a nyolcvanas években f őleg Jókly Lipót és Tallián Béla írnak e 
kérdésről, a kilencvenes években csatlakozik hozzájuk Jankó Ágoston 
(a törökbecsei ármentesít ő  és belvízrendez ő  társulat miniszteri biztosa) 
és Marton Andor, az OMGE, pontosabban a Torontáli GE titkára, hogy 
azután az 1900-1901-es években Bodor Antal és mások, s őt a megyei 
szabályrendelet, de Szentivónyi is ugyanúgy, mint akár az alispáni íra-
tok is, foglalkozzanak e jelent ős kérdéssel. 

Jókly a Felső torontáli Ármentesít ő  Társulat egyes adatait szolgál-
tatja54 . Ezt a társulatot már 1858-ban alakították meg a vármegye egyes 
birtokos urai, közigazgatói, politikusai, mint például Hertelendy vagy 
Dániel és az akkoriban egymaga is 458 901 hold ármentesítend ő  terüle-
tet ölelt fel, míg töltéseinek, gátjainak hossza elérte a 176 kilométert is. 
Már 1878-ig is 3 678 680 forintot (7 357 360 K) fektettek be ebbe az óriási 
vállalkozásba, majd utólag még 303 687 forintot. Értéke azonban ekkor 
elérte már a 39 millió forintot (78 millió K) is. 

Tallián már nemcsupán a gazdasági befektetésekr ől és értékekr ől 
emlékezik meg, de ír az árvizek és belvizek (talajvizek) mérhetetlen pusz-
tításairól is, amelyek egyik okát képezik a falusi nép nyomorának, oly-
annyira, hogy sokszor élelem és vetőmag nélkül maradnak55 . Sikerült 
ugyan a védgátakat fenntartani, karbantartani, mégis a Bega több he-
lyen is átszakította a véd ő töltést. Igy került több mint félmillió hold 
szántó újra víz alá, pedig — mondja — további anyagi er őnk nincs a 
védekezéshez, a gátak helyrehozásához. Persze történtek hibák is a fo-
lyók szabályozása körül, most azután ingyen népkonyhákat kell felállí-
tani és vetőmagot nyújtani a népnek, hitelre. 

Egy év múlva már az 1881-ben felvett 350 000 forintos ínségkölcsön-
ről emlékezik meg, valamint a falusiaknak nyújtott vet őmagsegélyrő l. 
A hitelt a Pesti Hazai Els ő  Takarékpénztár (az egyik pesti nagybank) 
kínálta fel és 103 falu kapott belőle segélyt összesen 334 000 forint ér-
tékben. Az egyes járások számára így is elégtelen volt a kapott segély, 
amelyet a császár 10 000 forinttal toldott meg, míg Csekonics gróf cse-
kély 43 000 hold földje élelmezte a környék lakosságát (Czernya népét), 
de nyújtott segélyt az Els ő  Magyar Általánas Biztosító Társaság (üzlet-
ből?), aminthogy gyűjtöttek is e célra a megye latinfundistái, így gróf 
Karácsonyi Guido 10-, báró Lipthay 10-, gr. Nákó 100 forintot, Tallián 
Jenő  18 forintot(!), míg egyes becskereke és zsombolyai bankok a saját 
pénztárukból utaltak ki 100-100 forintot. 

Б ' Jбkly Lt рб t: Torontál vármegyei irányt ű , I. évfolyam, 1880 , Kikinda, 184-185. 
56 Tatlián Béla: Bvi jelentés Torontál megye állapotáról 1881-ben, Nagybecskerek, 

1882, 6. és 49-50. 1. Ugyanđ : ugyanily címen, 1882-rб1, Kikinda (J6kly-kiadás), 1883, 
21-23. 1. és 162-172. 1. 
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Majd így folytatja szavait az új árvíz által okozott károkra térve át: 
anyagi megsemmisülés el őtt állunk, ha nem találunk gyors megoldást. 
Elodázni ezt az ügyet már nem lehet, s ezt tudja a nép is. De készülnek 
már a csatornázási tervek (!?) és az önsegély (!) céljára már egyes tár-
saságok is létesülnek, ilyen például a Párdányi, az Aranka-vidéki bel-
víz-levezetési, a Pancsova—Kubini [VI—VII. öblözeti] ármentesít ő  tár-
sulat stb. A Felső  Torontáli Ármentesítő  Társulat 344 000 holdat véd 
175 km hosszú védőtöltésével, amelynek magassága 1/2-2 1/2 métert 
tesz ki (!?). Persze most újabb 1 200 000 forintra van szüksége a hatható-
sabb védelem céljából, ezért újabb bankkölcsön felvételére szorul. Pan-
csova—Kubin vidékén az árvíz lehetetlenné tette a további védelmi 
munkálatokat, itt a 32 000 hold ármentesítésére 1 200 000 forint hitelt 
kellett felvenni 1882-ben is az Els ő  Hazai Takarékpénztártól. Törökbe-
csén a 12 000 hold védelmére 10 km-es töltés épül. Megtárgyalja a sorra 
bankkölcsönre szoruló becskereki, párdányi, aranka-vidéki, Temes—Be-
gavölgyi és a többi ármentesít ő  társulatok kárát, adatait, kölcsönéit. 
Persze az árvíz 1882-ben lehetetlenné tette a föld megm űvelését is, míg 
a piaci árak ugyanakkor csökkentek. (Mintha az eladó édekeit tartaná 
szeme előtt, holott az árvízkárosultakról beszél, akiknek pedig az olcsó 
árak kedveznek. — L. P.) Végeredményként: 1 111 476 holdról (az össz-
földek 2/3 része), 620 km hosszú töltésr ől és 12 376 824 forint kölcsönrő l 
volt szó csupán 1882-ben, amely terhet persze aránytalanul nagy száza-
lékban a kis- és törpebirtokos vallaira hárították át a latifundisták. 

Marton Andor is szentel néhány sort könyvében a „vízkérdésnek" 5в , 

főleg az Aranka „mesterséges folyóról" s a belvizekr ől, valamint a Nákó 
gróf által kezdeményezett Aranka vízlecsapoló társulatról ejtve néhány 
szót, amely társulatnak negyvenezer hold mentése acélja. 

Másutt is pusztít az ár —írja —, a Bega csatorna rendezetlen is s 
habár a társulatok igen sokat tesznek, nincs tavasz újabb harc nélkül. 

1907-ben megjelent könyvében sajnos körülbelül ugyanazt kell újra 
elmondaniaJ7 , amit már elmondott 1896-ban vagy 1902-ben a kivándor-
lási kongresszuson, hozzátéve, hogy mindez emeli a gazdálkodás költsé-
geit, csökkentve egyúttal a hozamot. Itt említi meg újra a dunai III—V. 
öblözetek ármentesítésének kezdeményezését (el őször 1902-ben), melynek 
érdekében Jankó 1905-ben  Rudolf  sgnadban népgyűlést tartott, amely-
ről azután memorandumot juttattak el a kormányhoz. Itt 70 941 hold 
ármentesítéséről volt szó. E terület jó része kincstári  (30 190  hold) és 
községi (32 032 hold) földet képezett, míg a magánföldek csupán 8719 
holdat tettek ki; a memorandumot gróf Csekonics és Marton írták alá, 
a TGE elnöke és titkára tehát, vagyis a nagybirtokosok képvisel ői. Egy-
általán nem volt valószín űtlen tehát a Ljubomir Pavlović  (bankár) ellen-
zéki képviselő  és társai panaszának állítása, amely szerint az ármentesít ő  
társulat igazságtalanul veti ki „adóját" az ártér lakóira aránytalanul 
nagyobb összeget róva ki a kisbirtokosokra, mint az ezerholdasokra. 
Jankó Ágoston, mint a becsei társulat miniszteri biztosa, úgy tudja még- 

se Marton Andor: A Torontál vármegyei Gazdasági Egyestilet (TGE) monográfiája. 
(Az „OMGE Monográfiái"-bбl kiilđnnyomat .) Bp. 1896, 9-10. 

° Marton Andor: Torontál megye gazdasági viszonyai, Bp. 1907, 9-15. 1. 
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is, hogy a panasz alaptalan volt, amiért is elutasították azt. A megokolás 
szerint Becsén már 1885-ben, Kumane — Tarason pedig 1895-ben kezdte 
meg működését a társulat 58. Gr. Bethlen Miklós volt akkor a társulat 
miniszteri biztosa Tarason, hogy azután a két egylet 1899-ben egyesüljön 
azon feltétel mellett, hogy a költségekhez a beruházások arányában 
járuljanak hozzá, éspedig a tiszta kataszteri jövedelmet használva 
kulcsként. 59  

Elemir panaszát már el őbb elutasították, ha azután el is húzódott 
az ügy 1901-ig, miközben számos pénzügyi transakcióra, kölcsön-konver-
tálásra stb. került sor. 1904-ben a miniszteri biztos rendezte a felkavart 
ügyeket, elutasítva Pavlovićékat is, akik a terheket a nagybirtokra sze-
szetnék áthárítani (Urbán, Schlesinger, Lányai, Rokonczy-uradalmak). 
Közben a hozzájárulás 33 0%-ról 38'0/0-ra emelkedett és Dun đerskiék is 
beléptek a becsei belvízi ártérbe. Dun đerskinak nagyobb részt kellett 
vállalnia a teherb ől egy magánjogi egyezség alapján. De a kis- és nagy-
birtokra egyként, egy közös kulcs alapján vetették ki a megterhelést. 
Különben az évi kivetés nem magas, 1904-ben, majd 43 000 hold árterü-
letre, 99 340 K-t tett ki, amib ől 2,31 K jut egy holdra, míg másutt ez 
4-13 K között mozog. 

Bodor Antal szerint б0  1906-ban a következ ő  ármentesítő  társulatok-
ról volt szó (rövidítve jelzem a társulatokat). 

1. Aranka (1898-tál) 141 000 hold árterülettel, 39 km véd őgáttal, a 
beruházás 2 600 000 K tett ki, az igényelt hitel pedig 2 850 000 K, amely-
ből 1 holdra esik 1,52 K. 

2. Bács—Torontáli (1907-t ől), 10 000 hold, 17 km, 4 660 000 K kölcsön, 
1 holdra esik 12 K. 

3. Felső-Torontáli (1904-től), 558 000 hold, 180 km, 21 004 000 K be-
ruházás, 10 240 000 K kölcsön, 1 holdra 0,47 K. 

4. Nagybecskerek—Tiszai, 35 000 hold, 70 km, 4 490 000 K, beruházás, 
2 760 000 kölcsön, 1 holdra 3,91 K. 

5. Becse—Aracsi (1905), 3000 hold, 7 km, 550 000 beruházás, 1 hold-
ra 3K. 

6. Pancsova—Kubini (1887) 32 000 hold, 60 km, 6 547 000 K beruhá-
zásra, 5 536 000 K hitel, 1 holdra 8 K. 

7. Rudolfsgnadi (1895), 14 000 hold, 26 km, 2 133 000 K beruházásra, 
2 040 000 K felvett hitel, 1 holdra 9,6 K. 

~8 Jankó Agoston : A Törökbecsei Armentesítő  és belvízrendező  Társulat min, biz- 
tosa, 31, 1905, 1-7. 

a Eszerint vetették ki az adót és pótadót is — feltétlenül igazságtalanul , mert már 
ezt a tiszta jövedelmet is részrehajlóan, a kisbirtok kárára állapították meg. A jöve-
delmi osztályokat névleg a föld min ősége szerint határozták meg, a gyakorlatban azon-
ban a kisbirtokot az I—II., az ugyanolyan min őségű  nagybirtokot viszont a III—IV. 
osztályba sorolták . Ez volt az oka annak is, hogy mfg egy-egy Csekonics , Chottek stb. 
egy-két koronát , a kisbirtokos ugyanazért a földért 14-18 koronát is fizetett adó fejé-
ben. Ugyanakkor a községeket magas pótadókkal sújtották , míg a nagybirtokos földjeit 
„önálló pusztának " nyflvánftva , kivették a községi hatóság illetékessége alól és ezáltal 
felmentették a pótadófizetés kötelezettsége alól. Ily módon Pavlovf ćéknak bizonyára 
igazuk volt, mert a közös kulcs, közös igazságtalanság forrásává válhatott csupán. 
Eleméren erős volt és igen harcos is a proletarfátus . Vö. az 1897 -es és 1918-as esemé-
nyekkel mindezt . Igy pl . két könyvemben : Elemir i Taraš, 1897, Zrenjanín , 1954. és a 
Vajdasági munkásmozgalom szocialista szakasza , 1953, YTjvfdék stb. A nagy p бri pörben, 
Újvidék, 1950 , viszont bővebben szólok a földadó különbségekr đl. 

60  Bodor Antal : Temesvár és Délmagyarország , Temesvár , 1908 (?), 121. 1. 
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Becsei (1899), 42 000 hold, 18 km, 2 419 00 K. 
Temes—Begavölgyi (1872), 400 000 hold, 705 km, 29 565 000 K be-

ruházás, 33 800 000 K hitel, 1 holdara 3 K. 
Tamišac (1887), 15 000 hold, 19 km, 392 000 K beruházásra, 

410 000 K kölcsön, 1 holdra 2,8 K. 
Kubin—Dubovaci, 15 000  hold...  

Igy a kistermelőt a termelés költségein, a magánadósságok nyo-
masztó terhein, magas, sokszor uzsora, kamatjain kívül, a magas adók és 
pótadók mellett, az ármentesítés terhei is nyomták, s a „kivetéseken" 
meg a kölcsönök rájuk eső  részén kívül sokszor a külön munkakötele-
zettség is. Az ingyen szolgáltatott közmunkát akkoriban pénzben meg-
válthatták, de természetesen csupán a polgárság és az értelmiség váltotta 
azt meg, míg a paraszt és a munkás ledolgozta. Persze könnyebb volt 
a megváltás terhe, hiszen az akkor dívó igen alacsony napszám szerint 
kellett fizetni a megváltást, míg a ledolgozandó napi közmuka 11 órára 
vette igénybe a dolgozó munkaerejét, a megyei szabályrendelet értelmé-
ben ís. 81  A rengeteg adónem között ott szerepelt az útadó is, amelyet a 
kétkezi munkás és igás paraszt közmunkájával is megválthatott, amelyen 
ki-ki saját fogatával jelent meg, valamint saját munkaeszközével vagy 
pedig saját költségére szerzett fogattal, eszközzel. Aki egyenes adót nem 
fizet (azaz a proletár), köteles a közmunkát ledolgozni. S őt árvíz idején 
a „gazdát" cselédjével, állatjával, fogatával együtt rendelik ki a köz-
munkára, persze a betegen kívül csak az értelmiségi (pap, tanító, tiszt-
viselő), a katona és az menthet ő  még fel, aki mást fizet és küld maga 
helyett. 

Az ármentesítést Jankó Ágostori megemlíti könyvében is 82, ahol 
szintén szóvá teszi a III —v. dunai öblözet ármentesítésének foganatosí-
tását is, amely csökkenteni fogja a kivándorlás arányait, hiszen egyrészt 
új munkalkalmat teremt a töltések építésével, másrészt újonnan nyert 
60 000 hold megművelését teszi lehetővé, nem szólva arról: kinek a bir- 

et Torontál vármegye szabályrendeleteinek gyfijteménye, Nagybecskerek, 1909, 319-
323. 1., 580-583. 1., 603-605. 1. 

ez Jankó Agoston: Torontál vármegye birtokviszonyai, Becskerék, 1911, 26. és 58. 1. 
Az 1910-es Torontál megyei, alispáni iratok k đzött (Istortjskt arhlv SAP Vojvodtne, 
sremski Karlovci, számozatlan), ott található a Jankó s mások említette dunai öbl đzeti 
(III—v.) ármentesítési konferencia jegyzđkönyve, amelyet ez alkalommal és azért tar-
tottak, hogy megtárgyalják a községek által a kincstár ellen indított pör ügyét. Az 
alispán szerint a birtok arányában és kivételezés nélkül terhel egyként mindenkit a 
költség, azaz 1-1 holdra 21 K költség jut (akkor is nagyobb megterhelés az 5 holdas 
számára az 5 X 21 K, mint a nagybirtokos számára a megfelel ő  nagyobb összeg [mond-
juk 500 X 21], hiszen már láttuk, hogy az 5-10 holdas gazda nem tud megélni földje 
hozamából. — L. P.) 21 millió koronás hitelfelvételt ajánl, azzal, hogy ebb đl Borcsára 
150 000 K, Bárányosra (Ov ča) 140 000 K jut stb. A községek szerint az ármentesítés a 
kincstár feladata a nyerend ő  föld tulajdonjoga ellenében, hiszen ezek az ármentesítés 
után telepítésre vannak, azaz voltak szánva. A telepes falvak pusztulása után újra az 
állam vette birtokba és használta e területet. A pancsovai ügyvéd, Karathur bizalommal 
viseltetik a kormány és gróf Serényi iránt. Ha létrejön az ármentesít đ  társulat, akkor 
kívánatossá válik, hogy a községeknek, amelyek az ártér kétharmadát bírják, legyen 
rendelkezési joguk, hogy ne rendelkezzen egyedül a htív đs, rezervált magatartású ál-
lami jószágigazgató. Mušicki a szintén pancsovai (szerb radikális) ügyvéd (volt képvi-
selđ) is bírálta az államot, a kormányt, melynek politikája a községek érdekei ellen 
irányul. Egyedül Pap Géza (a kormánypárti képvisel ő), meg az alispán védi a kor-
mányt; a bizottságba természetesen mégis Jankót, az alispánt választják meg elnökként 
Is  Pap Gézát jegyz đnek. Egy további értekezleten Jankó azt jelenti, hogy az állam 
nem szünteti be az ellene indított pört, megadja az igért évi 250 000 korona hozzájáru-
lást is, de az ármentesít đ  társulat fölé miniszteri biztost nevez ki. Pap ezt helyesli, de 
a biztosi kinevezést a maga részér đl el nem fogadja. Küldöttséget menesztenek a mi-
niszterhez, hogy álljon  11  a biztos kirendelését ől... 
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tokán!?, azaz megkapja-e a törpe és a proletár az ármentesített földet 
vagy pedig a más számára fogja azt megm űvelni! A belvízszabályozás 
stb. költségeit is csupán szóvá teszi, anélkül, hogy azok arányos, egyenl ő  
elosztását is megvitatná, közölve egyúttal, hogy a megye területén 6 ár-
mentesítő  társulat alakult az id ők folyamán (v.ö. az előbb említett 11 
társulattal!). Ezek összesített árterülete 950 000 hold, míg a 15 belvízle-
vezető  társulat területe 216 00 holdra terjed ki. (= 1 166 000 hold, míg 
a megye összterülete kb. 1 700 000). Ezek összadóssága 50 000 000 K-ra 
rug. 

Iv. 

Ezeket a roppant nehézségeket és költségeket természetszer űleg csu-
pán egy intenzív belterjes és .magasfokúan racionalizált, nagy termés-
hozamú mezőgazdaság bírhatná el. Így gondolkodnak efelől a némileg 
már megismert bánáti társadalomtudósok, publicisták és mez őgazdasági 
szakértők is, ezért nem lesz érdektelen végigfutni könyveik lapjain, hogy 
lássuk, miként ítélik meg az 1880-1910-es évek mez őgazdasági kultúrá-
jának fokát. 

Tallián Béla 1881-es alispáni jelentésébenó 3  például a falusi terme-
lést, állattenyésztést igen primitívnek tartja, a nép annyira elszegénye-
dett, mondja, hogy eladja minden állatát, még az igavonót is, amelynek 
táplálására legelője sincsen. Nagyon alacsony színvonalúnak látja a pa-
rasztbirtok állapotát egy egykorú gazdasági egyleti (TGE) jelentés isó 4  
Bárhová tekint is ennek szerz ője, a volt úrbéresek felé vet-e pillantást, 
vagy a „distriktet", az „überlandiális" földet, esetleg a „végvidék" ház-
közösségét szemléli, a dohányosokat nézi (le) vagy a „nemesi közbirto-
kosság" felett gondolkodik el, elégedetlenségének ad kifejezést. A dohá-
nyosok „megváltás alatt" állnak például, minden termésük jövedelmét 
a megváltás összege viszi el s így nemcsupán befektetésre, de élelemre 
is alig jut nekik, olyannyira, hogy maguk is vándormunkára kénysze-
rülnek. Körülbelül a föld 50'0/o-a áll kisbirtokosi megművelés alatt. 
A nagybirtok széthullik, elviszi a parcellázás, a kisbirtokot pedig az ár-
verés, az eladósodottság átka. Minden kézen aprózódik a föld, csak a 
német középbirtokos farmer fizeti ki készpénzben örököseit, hogy bir-
tokát egy tagban örökítse át, legid ősebb fiára hagyva azt egészében és 
még életében átengedve neki megm űvelésre. A többi egyre gyorsabb 
ütemben válik részessé, felessé, napszámossá. Kertgazdaság csak az 
északi, lovrini tájon és Pancsova környékén található, másutt nincs a 
termékeknek városi piaca. Az ipari növények sem válthatták fel még 
akkor a szemes gabonát, hiszen egy-két malmon, sörházon, kisüstön kívül 
nincs itt még mez őgazdasági ipar. Még egyre a három-nyomásos rend-
szer dívik és közös a legel ő , melyre azonban illetmény fizetése nélkül 
nem vezetheti ki jószágát a paraszt. Több helyen már fel is osztották a 

es Tallián Béla: Id. mLl, 1882, 53-58. 
B 4  A parasztbirtok állapota, Torontál vm. GE jelentése, Bp. 1886, fđleg a 64-79. 

lapokon. 
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legelőket, hogy sző lő  vagy szántó (szemes vetemény) alá törjék fel azt. 
A tagosítás igen hasznos lenne, de ezt többnyire ellenzik a parasztok, 
mert keserű  tapasztalataik ezt a nézetet váltják ki bel őlük65 . Különben 
is igen bizalmatlan a parasztság. Viszont az is igaz, hogy a közlegel őn 
táplált állat mind silány. Valóban jobb volna feltörni a legel őt, de nem 
gabona alá. Az überlandon tanyarendszer fejl ődött ki; a német viszont 
inkább bérbe adja vagy polgároknak adja el földjét, de fel nem aprózza. 
A határőrvidéki házközösség széthullott és egyelőre rendezés alatt áll. 
Sokakat tönkre tesz a váltóhitel, vagy a zöld vetésre felvett uzsora köl-
csön. Sokan arra kényszerülnek, hogy terménykölcsönt vegyenek fel 
ledolgozásra, ami miatt elhanyagolják azután saját földjük megm űvelé-
sét. Maguk a szövetkezetek is 12 0/6-os kamatot követelnek, a pótadók 
viszont szintén igen magasak. Lassú ütem ű  a népszaporodás amiatt is, 
hogy az egészségtelen lakások, a rossz (mocsaras) ivóvíz meg az ínség 
nagyra növeli a mortalitást. Ezért bizalmatlan a paraszt az úr iránt. 

Tallián szerint85  a gabonapiacok kisforgalmúak, hiszen kicsiny a ga-
bonatermés hozama is. Becskereken 85 00 mázsa búzát és 140 000 mázsa 
tengerit adtak-vettek az elmúlt év folyamán (1881), míg Kikindán ezek 
a számok csupán némileg mutatnak emelked ő  irányzatot (131 000-174 000 
mázsa). A terméshozam nem nagyabb 2,4 mázsa búzánál és 3-8 mázsa 
tengerinél holdja után. 

Marton Andor szerint, aki a 25 krajcáros napszámot is túl magasnak 
találja a földesúr szempontjából, az 1 743 032 holdból 1895-ben 1 200 993 
hold jut a szántóra, a legelőkre pedig 259 512 hold, viszont az adómentes 
(parlagon heverő , terméketlen területek, utak, gátak stb.) földek 107 248 
holdra rúgnak. Ennek kataszteri tiszta jövedelme (vagyis az adókulcs) 
8 820 040 + 534 731, összesen 10 080 097 forintot tesz ki. б8  Szerinte a búza 
átlagos hozama 10 mázsa (78-82 kg-os els ő  osztályú), a tengerié pedig 
10-12 mázsa. Itt-ott termesztenek csak dohányt, cukorrépát (Északon 
Mezőhegyes részére, a becskereki cukorgyár 1910-ben épült; — L. P.), 
komlót, kendert, takarmánynövényeket, rizst. A lótenyésztést szorgal-
mazzák a TGE lótenyésztési bizottságai, míg a szarvasmarhával alig tö-
rődnek, s ez alacsony fokon áll is; a juhtenyésztés hanyatlik, az uradal-
mi és hizlaló részvénytársaságok sertéseibe viszont beleütött a sertés-
vész. Foglalkoznak a parlagi baromfi nemesítésével, míg a virágzó se-
lyemhernyótenyésztés számára csupán Becskereken van beváltó hivatal, 
és Pancsován fonóda. A sz ő lőt tönkre tette a filoxera, viszont az új, ame-
rikai venyige már terjed. 

Jeszenszky f őleg Kikindát teszi vizsgálódása tárgyává, szerinte a 
földművelés igen egyoldalú itt a századvég idején is. Megsz űnt a háziipar 
és vele az ipari növények, a háziipar nyersanyagának termelése is, a 
gyárak versenye miatt 87  (persze nem a tomontáli gyárak versenye miatt 
— L. P.). Ez is csökkenti mind a keresetet, mind a munkalehet őségeket, 
teszi hozzá, mintegy áttérve f ő  témájára, a bérviszonyokra, a foglalkoz- 

85  A tagosítás és elkülönzés keser ű  tapasztalatairól, vö. A nagy pórt pör c. köny-
vem első  tanulmányát , Qfvidék, 1950. 

88  Marton Andor: A TGE monográfiája, Bp. 1896, 9-10 . 1., 12-16. 1. 
B 4  Jeszenszky: I.m. 1897, 12. 1. 
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tatottság mértékére, amellyel alátámasztja elméletét a közelg ő  és elke-
rülhetetlen forradalomról. De Pottere Brunónak is más a témája. đ  ti. a 
kivándorlás okainak feltárása közben vet egy-egy oldalpillantást a mez ő-
gazdasági kultúrára is. 68  A kongresszus mez őgazdasági előadójának, Nagy 
Györgynek szavait ismertetve, elmondja: Nem térhetünk vissza a patri-
archális állapotokba; a technika fejl ődik, és csökkenti a munkaalkalmat. 
A következmény pedig az általános elszegényedés és a kivándorlás. Ke-
vesebb búzát kell vetni, több ipari növényt kell termeszteni, át kell térni 
a racionális földművelésre, a vetésforgóra, a m űtrágya használatára stb. 
A talajt végre meg kell javítani. Sz őlőt, más gyümölcsöt, főzelékfélét is 
kell termeszteni kivitelre. Zórád István és mások hasonló értelemben 
beszélnek ezen a kongresszuson. 

Egyesek szerint a bánáti szántók a földek 51 0/0-át teszik ki. Ezek 
81"/o-a házi kezelésben áll, bérbe pedig 17 0/0-ot adnak, holott ez nagyobb 
jövedelmet hoz. Kevés a birtokokon az ipari üzem, néhány malom, k ő-
bánya, kocsma, villanytelep, téglagyár, fürd ő  van itt-ott üzemben. 

Ha ezt a helyzetet az 1881-1896-os állapotokkal összemérjük, meg 
kell állapítanunk, hogy a haladás, ha lassú is, mégis folyamatos és érez-
hető . E fejlődés persze nem tisztára ösztönös, nem teljesen a kereslet 
és kínálat anarchisztikus „szabályozása" alatt áll. Az OMGE vármegyei 
fiókegyesületei, valamint a Délvidéki Földm űvelők Gazdasági Egyesülete 
(Bauernverein) és falusi gazdakörei stb. szakemberek vezetése alatt igye-
keznek szakszerűen irányítani a fejl ődést. De Pottere a Temesi GE, Mar-
ton Andor a Torontáli GE titkára stb. számontartják mind a megtett lé-
péseket és imtézkedéseket, mind magát a haladást, így a GE-ek évkönyveit, 
kiadványait lapozgatva a fejl ődés pulzusán, „iktusán" tarthatjuk ujjain-
kat. Mert az OMGE, a nagybirtok egyesülete a Bauernvereint is igyekszik 
a maga körébe vonni, ugyanúgy, mint az egyes kisgazdákat magukat is. 
Kell a kisgazdával foglalkoznunk, mondogatják. Vagy tör ődünk vele, mi 
és az állam, vagy a szocializmus vonzza ő t magához. 89  

Téli gazdasági tanfolyamokat is szerveznek a GE-k, melyeknek el ő-
adói avatott szakemberek, sok esetben szociális gondolkodású szakembe-
rek egyúttal, mint amilyen volt például Jeszenszky, De Pottere, Vorgics, 
Rajačіć  és mások. 

Így már 1904-ben értesülünk arról, hogy bevezették az els ő  gőzekét, 
vagy mondjuk a zöldtrágya használatát. Különböz ő  kísérleteket folytat-
nak az e célra létesített kísérleti állomásokon. Igyekeznek nemesíteni a 
búzát és tengerit, terjesztik a len- és kenderkultúrát, tenyészállatokat 
szereznek be, díjazzák a legszebb versenyállatokat és („Risum teneatis 
amici!"), a szocialista és nemzetiségi agitáció ellensúlyozására kosárfonó-
tanfolyamot szerveznek. A hitelszövetkezetek mellett tej- és tojás-szö-
vetkezeteket, gyár körül létesített termel őszövetkezeteket is szerveznek, 
valamint földbérlő  termelő  szövetkezeteket is, kimondottan azért, hogy 
általuk öt-hatszáz családot is kiragadjanak a „szocializmus sorvasztó 

ee De Pottere B.: Délvidéki kivándorlási Kongresszus, Temesvár, 1902. OMGE-kiadás, 
107-113. 1. 

'  Times  vármegyei GE: 1903-1904-es évkönyve, II, Temesvár, 1904, 21. 1. 
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karjai közül". 70  Az écskai lelkész, Kögl (aki Martonnal, Poroszkayval 
együtt a pesti  OK'  —Országos Központi Hitelszövetkezet — egyik köz-
ponti vezetője is — L. P.) már a raktárszövetkezetet is propagálja és meg-
szervez vagy nyolc ilyen intézményt is, aminthogy sok egyéb kapcsolat 
mellett egyre nő  a községi gazdakörök száma is. 

Mégis 1905-1906-ra az állatállomány újra csökkent, a hús ára is 
emelkedett, hiába volt a hatezer tag, (A Bauernverein-nek 16 000 tagja 
volt Bánát területén, — L. P.), s a kapcsolat a keresked ők Lloyd társu-
latával. A tejszövetkezetek válságba kerültek, viszont megalakult az Els ő  
Gőzeke Szövetkezet és hozzáfogtak az ipari növények termesztéséhez. 
A 25 gazdakör száma meg felszökkent hatvanra. 71  1906-ban a temesi és 
torontáli tejszövetkezetek egyesültek és csatlakoztak a Hungaria vaj-
központhoz, mint annak tejellátói. 72  

Marton Andor is bőven tájékoztat err ől a fejlő•désről, amelyet s ál-
talában a belterjes gazdálkodás szükségességét ő  maga is állandáan h r-
dаeti, mint a TGE titkára. Ilyen intenzív a gazdálkodás egyel őre persze 
csupán a nagybirtokon, latifundiumon, meg a nagyobb paraszti fauno-
kon. Így művelik elsősorban a 43 552 holdas gróf Gsekonics birtokot, 
amelyből 28 855 hold szántót saját rezsijükben m űveltetnek, míg 6000 
holdat részeseknek adnak ki. Az állattenyésztés is raci.onalizált és vagy 
25 növényfajtát termesztenek, közöttük takarmány- és ipari növényeket 
is. Az uradalmak rajta kívül is használják a g őzekét, így például a nagy 
gazdasági kultúrájú ;gróf Nákó vagy Csavassy (9500 hold), Róbert pármai 
herceg, gr. Bourbon, gr. Karátsanyi stb. Az úri középbirtokos Gyárfás 
a szeszgyár 500 holdas gazdaságá гt vezeti, ahol a gőzeke-szövetkezet 
szántja a földet. Különben már a harmadik ilyen szövetkezet  van  éppen 
alakulában. Az egylet szorgalmazza .az ipami növényeket, így pl. a cu-
korrépa termesztését a Becskereken alakuló -gyár számára. Létesülnek 
szeszgyárak és kendertelepek is. Kezdetét veszi az öintözéses földm űvelés 
vagy a rétöntözés, pl. Tallián Béla birtokán stb. 73  

A paraszt általában véve •még primitív, de egyre tömegesebben al-
kalmazkad1ik az új módszerekhez. Meghonosul a piros-tarka tehén, ken-
deráztatók létesülnek és 42 tejszövetkezet alakul Torontálban, ahol a 
baromfit is nemesítik. Az állatállomány gyarapszik, bár nem minden 
téren. 

1895 1906 

Szarvasmarha 139 242 174 904 
16 171 058 157 443 
sertés 269 268 232 968 
juh 226 602 364 65074  

00  Uo. 23., 32., 35., 41-45., 49., 51., 55., 66-68., 83., 86-89., 91-93., 103-133. 
71 TGE Evkönyv . 1905-1906 ; 4-5., 9., 20., 22., 32. 
70 TOE Evk бnyv. 1908; 12. 
„ Marton A.: Tor. vm. gazdasági viszonyai...  Bp. 1907, 30-32., 46., 49-53. 1. 
n Uo. 71-73. 
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Legbámulatosabb a német paraszt farmer haladása, amelynek ki-
tűnő  példája Grabac község 75, ez 1901-ben a háronnnyomásos rendszer 
helyébe bevezette a kétdül ős rendszert (1, őszi búza, 2. gabona takarmány 
és ipari növény), amellyel rátért .a marhatenyésztésre és tejszövetkeze-
tekre. Az 1905-ös aszály idején is tíz mázsa volt :itt az átlagos hozam. 
Nemesebb állatfajtákat importálnak a TGE és a Bauernverein útján. 
Nagyobb hozamú búzafajtát vezettek be és húsz növényfajtát termesz-
tenek, csökkentve •az őszi búza és tengeri vetésterületét. Az újabban 
fellépett viszonylagos „munkáshiány" pótlására hozzáfognak a gépesí-
téshez; van már 28 aratógépük, 18 kéveköt őjük, 10 marokrakó gépük 
és így tovább. 

Hasonlóképpen ír Jankó Ágoston is 7o felemlítve szintén a g őzekét, 
az iparnövény-termesztést, a Csekonics birtok ipartelepét, a nagybecs-
kereki cukorgyarat, a Léderer •szeszgyárat stb. Úgy tudja, hogy 1910-11-
ben volt a megyei birtokokon 8 szeszgyár és vajgyár is. A parasztbirto-
kokat, a haladó német farmerbirtokát leszámítva, maga is primitíven 
művelt birtoknak ismeri. Nem helyesli, hogy a közbirtokosság közösen 
műveli birtokát, úgy érzi, helyesebb lenne, ha ezt a község tenné, amely 
a legelő  minóségét is megjavítaná. 

Bodor Antal elítéli a nagybirtok parcellázását, mert úgy látja az 
uradalmi belterjes művelés utan külterjessé válik az, ami egyúttal csök-
kent terméshozamot is eredményez. Az ilyen kisgazda ké.nytelen lesz 
azután áІlatját is eladni. Pedig vagy 273 000 holdat parcelláztak az or-
szágban és ebb ől Torontálban és Temesben magában vagy 80-90 000 
holdat. A bankbetétek persze megn őttek, így Bácskában 50 millióról 175 
Inilliára, Torontálban 24-r ől 107 millióra, Temesben pedig 39-r ől 145 
millióra. A művelt terület Bácskában 80%-ra (4,6 0/o erdő), Dorontálban 
79 0%o (1% erdő), Temesben 71 0/o  (10 0/o  erdő) és Krassóban 30% (51 0/o erdő ) 
terjed77. Az állatállomány gyarapszik. Igy Toróntálban 916 000-r ő l 

1 065 000-re, A búzatermés az ország termésének 27%-a, holott a terület 

az országos területnek csak 7,2%-a, a szántók pedig az ország szántóinak 
18 0/0-át teszik ki ugyanakkor. Míg az átlagterméshozam búzában Magyar-

országon 8,7 mázsa, Bácskában 10 mázsa, Torontálban 9 mázsa stb., míg 

a pótadó országos viszonylatban 64 0/0 , itt viszont 40-150°/0, ha akad 

is •még oly 47 község (1885-ben 121 ilyen község volt), amelyre nem ve-

tettek ki községi pótadót. Ebb ől Torontálra 14, Times megyére 8 ilyen 
község esik. 

Különben az egyes mez őgazdasági kultúrák eloszlása Bánát két föld-
művelő  megyéjében ilyen volt 1906 körü1 78 : 

75 UI.  89—ill.  
°B  Jankб  Agoston: I.m. 1911. 33-51. 
77 Bodor Antal: Délmagyarországi telepítések ... Bp. 1914, 51-55., 57. 
78  Bodor Antal: Temesvár és Délmagyarország , 1908 (?), 110., 113-118. 
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Torontál Times országos átlag 

szántó 71 0% 600/u  43 0/o  
kert 1 2 1 
rét 5 8 10 
szőlő  1 1 1 
legelő  14 12 13 
erdő  1 11 (Krass б  51) 27 
terméketlen 7 6 5 

100 100 100 

A terméshozam 1906nban a következ ő  összesen és holdanként: 

búza tengeri burgonya zab 

Tarontál 5 559 000 g 4 406 000 q 695 000 q 624 000 q 
lOq 11,2q 58q lOq 

Times 3 333 000 2 746 000 370 000 410 000 
9 11,5 57 9,5 

A szőlő  kiváló Versecen és Fehértemplamban, a gyümölcs a Cseko-
nios, Rokanezy és Nákó birtokon. Tejszövetkezet Krassóban csupán egy 
volt, Temesben viszont 23, Tarontálban 27 .is. Selyemben a három bá-
náti megye az ország hozamának 50%-át szolgáltatja. Ennek is java-
része Panasovárál és környékér ől kerül ki. Vannak fajbaromfi keltet ő-
gépek. Nevezetes gróf Harnonaaurt 1000 holdas halastava Écskán. 

1911-ben Torantálban a szántóföld  1 201 000  holdra rúgott, azaz a 
terület 65,94%-at tette .ki, 

kert volt 17 700 hold, azaz 1 0% 
rét 108 100 6 

sző lő  21 820 1,2 
legelő  259 500 14,88 
erdő  20 400 1,2 
nádas 7 200 0,36 
adómentes 107 248 6,1 

A búza hozama 1907»ben csupán 4 q; 1906-ban 10 q, 
a tengeri 	 10,5 q; 1908-ban 10,7 q. 

Egyre nagyabb területen termesztenek ipari növenyeket, lent, ken-
dirt és cukorrépát a gyárak részére. Cukorrépa termett: 
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1906 — 314 000 q, holdanként 171 q 79  
1908-204000  q 	 145 q 

(A nagybecskereki cukorgyár 1911-ben kezdett termelni. — L. P.) 

Az állattenyésztés ilyen eredménnyel járt (ezerben): 

1895 1906 1908 

szarvasmarha 139 176 182 
16 171 158 161 
sertés 269 234 298 
juh 226 364 392 

Ezek a számok arra mutatnak, hogy a 16- és sertéstenyésztés vonala 
1906. ótaujra felfelé ívelt, míg a szarvasmarha és juhtenyésztés töret-
lenül további gyarapodást mutatott. 

V. 

A tőke betörése a mezógazdaságba olyan heves pusztítással járt, 
hogy a szemmel látható gazdasági haladást szinte semmivé tette a pro-
letarizálódás, s ő t pauperizálódás társadalmi síkjánn, amit Bánát polgári 
szooiográfusai rendre észrevettek és regisztráltak, igyekezvén azt a pol-
gári utópizmus útján járó szociálpolitikával egyensúlyozni. Közöttük a 
legtisztábban Jeszenszky Ignác látott, de jól látta a problémákat De 
Pottere Brunó, s őt Jankó Ágoston .is, hogy ne is beszéljünk a szocioló-
gusokról, pl. Farkas Geizáról. Jelenlegi témám a tisztára leíró szociográ-
fia terén mozog, mégis lehetetlen itt-ott ki nem térni a helyzeten, ha 
utópisztikusan is, de segíteni kívánó szociálpolitikára is. Ez alkalommal 
is be kívánom tartani az id őrendet, mint ahogy ehhez eddig is ragasz-
kodtam. Itt tehát f őleg a pénzügyekr ől lesz szó, nem annyira azoknak 
megyeri és községi vonatkozásaiban (költségvetés stb.), mint a proleta-
riátus és a dolgozó parasztság felé sújtó ököl vonatkozásában: adó (pót-
adó), kamat és egyéb megnyilatkozásában. 

A vagyonbíztonság csökkent a sújtó ököl nyomán jelentkez ő  ínseg 
miatt, ami ellen a megyei csend őrség vagy rend őrség nár elégtelennek 
bizonyult a növekvő  nyomorban és kriminalitásban, de amely nyomor-
ral és ínséggel szemben Tallián Béla alispán elgondolása szerint az 
újonnan szervezendő  állami csendőrség diadalmasan fogja felvenni a 
harcot. 80  Még akkor is, ha az adóhátralékok maguk is kb. 10 000 000 fo-
rintra rúgnak, míg (hiába sírnak a szörnyű  állapotban lev ő  utak a mun-
káskéz után) a közmunka tartozás (robotmunka) 100 000 kett ősfogatú, 
11 000 egyesfogatú és 189 000 kézi napszámas munkára terjed, s az al- 

~в  Szenttványi F.: Torontál .. , állapota ..., Budapest 1912, 6-8. A nagybecskereki 
gyárról 1. tanulmányomat: Banatska industrtja šećera. Istorijski Glnsnik, Beograd, 1957. 

s0 Tantón B.: > vi jelentés ... 1881-ről NB, 1882, 44-45. 
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ispán ezt a tartozást karhatalommal .sem tudja behajtani. Igaz, hogy 
ebből 31 000 forint értékű  közmunka pénzben váltandó meg, de sajnos, 
az úri adósok sem fizetnek. 81  A megye ezt persze bírja még lélegzettel, 
hiszen a bank- їtüdőre bízhatja magát és saját gazdag alapjaira is támasz-
kodhat, amelyek (különösen az árvaszék hatalmas tókésített összegeivel 
kapcsolatban) már-már maguk is bankot pépeznek a megyeházon és a 
községházán. Igy, bizonyára az állami csendőrség fehérkeszty űs, kakas-
tollas puskásai segítségével, 1882-ben „sikeresen" majd két évi köz-
munkat dolgoztak le a munkások és parasztok, jelenti az alispán, nem 
téve hozzá, mennyirealdották őt és a megyét ezért acsend őr-bravúrért 
a robotoló parasztok és m пunkások.82  

Persze a Kikinda—Becskerep-i már engedélyezett н>V (helyiérdekű  
vasút) is sok ily közmunkát igényelt, viszont Becskerek városa és az 
érdekelt községek mind részvényesei lettek és résztulaj•donasai ennek az 
új vállalatnak, ha azutan az alispán jelentheti is, hogy a nép nagy el-
adósodása, adóterhen és ínség.kölcsön ,tartozása ellenére szépen törleszti 
a felgyúlt megyei terheket (hála a csend őrségnek!), persze — vallja be 
kénytelen-k еЈІеtlen — a gazdaság fejlesztésére így nem jut pénze, hiszen 
az adóságak teljes lefizetésére is 'jó néhány jól term ő  évre lesz sziik-
sége. 83  Viszont volt 1882-ben a megyében 43 bank-szövetkezet — pénz-
intézet és ezek is f őleg a parasztokra „kivetett" kamatokból meg a költ- 
ségmegtérítésekb ől éltek, sokkal inkább, mint a részvényes tulajdonosok 
által befizetett összegekb ől, hiszen a részvénytöke 1 500 000 forintot, a 
betét 3 704 000 forintot, a váltótárca viszont 5 419 000, a jelzálogkölcsön 
összege pedig 650 000 forintot tett ki 84 ; de a szövetkezeteknep fizetend ő  
kamatok se igen maradtak a bankkamatok szintje alatt. Így aztán a nép 
nem iskoláztatja gyermekét, mert erre, de ruhára sem futja már a szü-
lőnek, amikor a csekély napszámot — jelenti az alispán — a községi 
pótadó emészti fel, ós sok a járványos betegség is. 85  Az állami adókon 
(földadó, házadó, I. és II, osztályú kereseti adó, fegyveradó, jövedelmi 
pótadó) kívül a községi és esetleges megyei pótadó is el őbb-utóbb be-
fizetendő  (habár a rávaló pénzt sokszor a csend őr sem tudja el őteremteni. 
— L. P.) 86, mert még egyre maradt hátralék: az egyenes és fény űzési 
meg a hadmentességi adóból, bélyegilletékb ől, ínségkölcsönb ől, sző lödézs-
ma-váltsagból, vízszabályozási (belvízlevezetése, ármentesít ő) járulékból, 
fagyasztási és élvezeti (!) adóból (hacsak az adófizetés nem jelentett él-
vezetet!? — L. P.) Tudniillik — mondja rnegért őleg az alispán —előbb 
a magánhitelezőt elégíti ;ki a .nép, no meg az árvíz miatt sokan nem is 
igen művelték meg földjüket. Így .a végrehajtót egyel őre nem küldte ki 
a falvakba. 87  

Ugyanakkor a megyei árvaalap, amely szinte bankként szerepel és 
vagyona kitesz kötvényekben és betétekben kb. 600 000 forintot, amelybe 

ei 

 

UI. 65-66. 1. 
82  rallián B.: Évi jelentés 1882-гđ1, Kikinda, 1883, 20. 
„ Ui. 104. 
в ~ 

 

UI. 107. 
85 Uo. 114-115. 
8e  UI. 126. 
87 Ui. 131-132. 



212 Tanulmányok 

a jelentés nem is számította be a 26 gazdag falu (f őleg német farmer 
falvak, mint Grabac, Heufeld, Perjámos, Franzfeld stb.) külön árva 
alap] át. 88  

Kár, hogy az alispáni jelentések nem igen terjednek ki a törpebir-
tokos és napszamos keresetére. Annál többet mondanak err ől máso•k, 
főleg Jeszenszky Ignác, a kikindai evangélikus keresztényszocialista é•s 
j ćindulatú rendő rszocialista lelkész. Nem becsempészett eszmék által 
félrevezetett népr ől van itt szó, — mondja a közelg ő  szocialista forra-
dalomról, annak huzva meg a vészharangot —, éppen ezért nem is ele-
gendőek ellenében a rendkívüli (rend őri!) intézkedések, hirdeti. Itt bom-
lasztó okok dulnak, gyökeres intézkedésre van tehat szükség 89 . „A tömeg 
haza fogalma egy a saját fészkével, a saját birtokával... A föld a 
haza... Ha nincs .mit veszítenie, nincs is mit védenie ..." Ё5 inemzet-
kбziѕёg alatt érti: „Azt, hagy a hazában magyar, oláh, szerb, német, 
bolgár egyformán boldoguljon ..." A tízholdas paraszt jövedelme csupán 
munkája bére, nem jut neki külön profit és járadék is. 90  Mihelyt gyönge 
a termés, kölcsönre szorul, váltó és telekkönyvi bizto•sítás ellenében. Ha 
200 forint kölcsönt vesz föl, úgy a költségre és kamatra levonnak 33,27 
forintot ebből az összegb ől is és a 70/o_os jövedelmet hozó földet 13-
17%-os kamattal terhelik meg. Kénytelen hát eladni a jószágot s újabb 
kölcsön esetén csekélyke földjét is. Kikindán 10 község 132 000 holdját 
26 707 576 forint jelzálog-kölcsön terheli (nem szól a váltóhitelr ől!), ho-
lott ez az összeg 1893-ban (négy évvel ezel őtt) még csupán 17 és 1896-
ban, tavaly .nem egé•sz 22 millió forintra rúgott. Mindez f őleg a kisbirto-
kosokat terheli. tgy fest hát „a gazdag Torontál", amely gyors ütemben 
proletarizálódik. Ma már a nép 60%tea megy tönkre. Ugyanakkor a mi-
niszter (évi) fizetése 12 000, a bankigazgatóé pedig 20-24 000 forint. 
Rossz az adórendszer, a kataszteri tiszta jövedelem felbecslése helytelen 
és nem veszi tekintetbe a birto ,keloszlást, a birtokok méreteit, hiszen 
már a rezsiköltség is nagyobb a kisbirtokon. (Az adó viszont nem prog-
resszív, hanem regresszív, sejteti csupán! — L. P.) A földbérlet is drága, 
mert mindenki földet vásárol, bérel és nem a 'kicsik, de a nagyok bérlik 
a földet, hogy albérletben adják továb ,b, jó dragán, a szegényeknek. 
Földbérlő  szövetkezeteink pedig még nincsenek. 

A munkás helyzete még kevésbé irígylend ő . Nincs eléggé foglalkoz-
tatva sem, jelzi szerz őnk, közölve ankétja eredményeit, amelyek a föld-
munkások adatait ölelik fel (kihagyva a gazdasági cselédséget és az 
ipari munkásságot). Ezek szerint tavasszal 18 napon át dolgozik a föld-
munkás, ,nyáron 22,ósszel 28 napon át, míg télen egyáltalán nem jut 
munkához. Van tavasszal 20 .olyan napja még, amikor tengerit m űvel, 
de ezért csupánósszel jár a fizetés. Viszont a tavaszi- őszi munkáért 
sokkal kisebb napszám jár. A tél folyamán csupán 400-an jutottak (az 

se Uo. 181-182. 
09 Jeszenszky I.: Kiáltó Szó , 1897, 3. 
90  Uo. 10-13. Érdekes, hogy ez a kisvárosi pap ismeri Marx: Tđké-jét és a faluval 

kapcsolatban profitról, járadékról és munkabérr ő l beszél. Ebben az id őben a Kapital-t 
még senki sem fordította magyarra. 
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1500 kérdezett közül) 30 napi csekély keresethez. 91  Három osztályba so-
rolhatjuk kereset szerint a földmunkásokat. 

Az I. rendű  munkás 22%, véi keresete 185 Ft 
48 	 141 
30 	 129 

100% 

tekintve, hogy az I. rendű  242 napon át keres 77 krajcárt 
146 	 90 
88 	 140 

a legkedvezőbb esetben, amelybe már beleszámította szerz őnk az egy-
negyedes tengerit is, amit azonban csak a munkások 75%-a kap meg 
valóban, ilyen megművelésre. Így a legkisebb évi kereset 120 forint és 
180-ig terjed a legkedvező-bb esetben. A minimális háztartasi kiadás 
pedig, •szintén 1 évre, 196,70 Ft. Ezt a legjobb esetben is csupán a mun-
kásság 22%-a fizetheti meg, ti. az  I. rendű  munkás. A többi kénytelen 
családját, gyermekét is munkába állítani. De a nyári aratási munkabér 
tulajdonképpen már magában foglalja a család, a feleség munkájának 
bérét is; a nőtlen, gyermektelen munkás a saját béréb ől vonja le azt, 
és külön megfizeti a bérelt marokver őnek, ez pedig maga is 25 forinttal 
csökkenti évi keresetét. Ezért ennek a rétegnek nincs családi, nincs ma-
gánélete, nines gyermekkora. A napszámosok fórésze nagycsaládú, éppen 
azért, mert szükség van a család, s őt a gyermek munkájára is, akit 
már 6 éves korában munkába küld. A gyermek persze túlhajszolt és 
alultáplált lesz és ritkán is válik be a sorozáson. Az „alkalmas" újoncok 
száma 1867-1897 között 47 százalékkal csökkent. 

Szükség volna bizonyos bérmvnimum (minimális munkabér) megálla-
pítására92. Ma keres a földmunkás 88 napon át, kb. napi 1 forintot (90 
krajcárt) a f őszezónban, míg tavasszal— ősszel—télen legfeljebb is 20-40 
krajcár a napszáma. Ezért nyáron kell megkeresnie egész évi kenyerét. 
Csökkenteni kellene a munkanap hosszát is. Igaz viszont, hogy aratáskor, 
a 8 órás munkanap mellett tönkremenne, kiperegne a szem, állítja a 
szerző , ,aki még szintén nem ismeri a második m űszak fogalmát. 

Martan Andor is úgy tudja, hogy régebben olcsó volt a bér, de, a 
kivándorlás hatalmas méretei következtében, alaposan megdrágult, mint-
hogy egyre kisebb a kínálat. A szocializmus, azaz a bérharc is megdrá-
gítja a munkaerőt. .Számos birtokos igen csekély bért fizetett 1906-ig, 
az akkori sztrájk azonban szélvészként száguldott végig T•orontálan és 
2, sőt 2,4 koronára szöktette fel a munkabért. (Ez éppen 1-1,2 forintot 
tesz ki92, s ezt a bért tartotta Jeszenszky 1897-ben éhbérnek! — L. P.) 

91  Uo. 17-21. 
" Uo. 23-24. 
ea Marton Andor: Torontá1 .. , gazdasági viszonyai, 1907, 18-27. 
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A magas bérek ellen Marton, a TGE titkara a tulajdonos munkaadók 
szerv:ezkedését p гopagálja azzal a céllal, hogy idegenb ől hozzanak be 
olcsó munkaerőt, adják a földet béгbe vagy gépesítsenek és gazdálkod-
janak belterjesen. Grabacról szólva, ugyanezen könyvében viszont úgy 
tudja, hogy míg azelőtt 1/9 volt a rész, most, 1906-ban, 1/10-re csökkent, 
a napszám pedig, a koszt mellett, csupán 1 koran őt tesz ki. A tengerit 
1/4 részért munkálják meg. A n őtlen cseled ellátásért és évi 160 koro-
náért szegődik el egy évre. A kisbirtokosok pedig 1906-ban Grabacon 
fizetnes összesen 

	

41 554 	K 	földadót 

	

12 568 	jövedelmi pótadót 

	

19 530 	községi pótadót 

	

4 155 	útadót 

	

2 077 	betegápolási adót 

	

1384 	vízszabályozási járulékot 

81 272 K, 	amiből 1 holdra 12 korona esik 

a házbéradón, a házosztályi, kereseti stb. adón kívül. Felmegy mindez 
109 549 K adóteherre, ami bizonyára er ősen a 12 korozna fölé emeli az 
1 holdra eső  adót is (kb. 15-16 K!). Ugyanakkor a kamat 5-8 0/0-ra 
emelkedett. 94  Persze, ez is javulást jelentett 1886-tat szemben. Ekkor a 
jelzálog megterhelés már 50%-os a birtokokon; a valtóhitel is elég nagy-
méretűvé vált, ennek kamata viszont 10-12 0/0-ra szökött fel. A szer-
bek és románok közt dívik még a zöld vetésre adott uzsorakölcsön. 
(Amiből ered a „zelenaš", „zelenašenje", uzsorás, uzso.ráskodás kifeje-
zés.) Dívik a terménykölcsön is ledolgozásra s a szövetkezet is csak 
12%r-a nyújt hitelt. Igy az .adóhátralék fizetésére sem futja a kisbir-
tokosnak 95  

De Pottere Brunó a szociálpolitikat meghirdet ő  könyvében96, ame-
lyet mint a Temesi GE titkára és OMGE megbízott Darányi Ignác mi-
niszternek, a Magyar Gazdaszövetkezet elnökének ajánl, úgy tudta, hogy 
csupán az 1870-es évekig nem volt nyomor Bánátban, az 1890-es évek 
hozták azután a nagy változást, hiszen itt Bánátban a lakosság f őleg 
földnélküli proletár vagy olyan kisgazda, aki már alig tudja magát fenn-
tartani. Az 1902. temesvári, délvidéki kivá ldorlási kongresszus adatai 
szerint (vagyis szintén De Pottere adatai szerint. — L. P.) 40, s őt 60-
800/0  volt 7 évvel ezelőtt az Mily lakosság százalékaránya, mert a gazdag 
egyre gazdagszik, a szegény egyre szegényedik, eladósodik, földnélkülivé 
válik, a munkaalkalom ;pedig csökken. Az 1870-1900-as évek káros gaz-
dasági és szociális •politikája egyre világosabbá válik el őttünk. Ezek a 
tömegek a szocializmus hatalmába kerülnek, amely alól őket jól irányí-
tott szociálpolitikával kell kiragadnunk, annál is inkább, mert a szocia- 

w Uo. 114-116. 
os TGE: A parasztbirtok állapota Torontálban, 1886, 75-78. 
o"  De  Pottere Brunó: Magyar szociális agrárpolitika, Bp. 1909, 17-20. 
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lizmus és a kivándorlás er ősen emelik a béreket is. Ily körülmények 
és meggandolások késztették De Pattere Brunót szociálpolitikai prog-
raanjának megalkotására és propagálására. 

A Délvidéki Földművelők Gazdasági Egyesületének 97  az ismert 
Bauernverein-nak jubiláris XX. évkönyve is védekezik a vád ellen, 
amellyel ellene izgatják a tömegeket, hogy íme „húsuzsorát teremt az 
új balkáni kereskedelmi szerz ődés védelme alatt". Elismeri a tényt ma-
gát, de azt veti ellene, hogy a régi árak mellett, amelyeket a szabad 
kereskedelem elvének segítségével „mesterségesem" nyomtak le, tönkre 
ment a szépen fejlődő  állattenyésztés és visszafejl ődtek a szintén szépen 
induló tejszövetkezetek. Viszont ők azok, akik a bogárosi határozat ér-
teimében memorandumot intéztek a kormányhoz az adóteher megköny-
nyítése érdekében, a fokozatos, progresszív adó bevezetése érdekében, 
amely megállapítaná •az adómentes létminimumot is 800 koronán alul. 
Azt is követelték, hogy a tagosítás költségeit fele-fele arányban vállalja 
az állam. Ezért harcoltak Várady, Kardos, Baross és Blaskovics, hiszen 
tudvalevő , hogy a latifundium kisebb adót fizet a kisbirtoknál. Igazság-
talan és elnyamó a 25%-,os földadó, a 30 6/6-os jövedelemadó, vízszabá-
lyozási költségek, .a fogyasztási .adók, a községi pótadók és a drága .nap-
szám (!?) nyomasztó terhe. Azt iás kértük, töröljék el az I. és II, osztályú 
kereseti adót. Hiszen ez az 'oka annak, hagy a szocializmus már a kis-
birtokos gazdát is elhódítja t őlünk. Harcolunk azért is, hogy legyen ol-
csóbb a pénz, szállítsák •le  a bankok a kamatlábat, hogy újabb parcel-
lázással és tagosítással tegyék olcsóbbá és jövedelmez őbbé a földet. 

A bankok 'is a kis- és törpegazdák ellenében hatalmasodnak el és 
1906-1908-гa98  már tízezer keres őre 8 bank jut, hiszen van: 

Temesben Torontálban 

részvénybank 79 88 
szövetkezet 63 58 
OK'  fiókszövetkezet 90 118 

232 264, 

holott Krassó—Szörény vármegyében csupán 88 pénzintézet van. De a 
pesti, sőt külföldi bankok is elárasztják drága hitelükkel a Banátot. 

Maga Jankó is elítéli99  a bankok és az  OK'  vagy a szerb szövetkeze-
tek hatalmát és túltengését, mert mindez nyomasztó teher és súlyosbítj a 
az adók amúgyis súlyos terhét, ,amely csupán a végvidéket kímélte meg 
némileg. Az ősmegyében ugyanis, magyarázza az alispán a megyei, to-
rontáli viszonyokat, 32 6/6~os az I. és II, osztályú kereseti a-dó, holott a 
határőrvidéken ez csupán 19 6/6 ,ot tesz ki. A kivetési kulcs az ősmegyében 
25,5 6/6 , a vegeken 17,1 6/0. Oka ennek az a körülmény, hogy az .adó maga 

°P Temesvár , 1911 , 50-53, 69-78. 
08  Bodor Antal : Temesvár és Délmagyarország, Temesvár , 1908 (?), 153-155. 
„ Jankó Ágoston: Torontá1 vrn. birtokviszonyai, 1911, 57-59. 
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70%-a csupán a jelzett összegnek, 30 0/0 belőle a földtehermentesítési já-
rulék. De a végeken nem volt úrbériség (ti. nem volt 1848 -4g sem feu-
dális nagybirtok, sem jabbágyság a katonai határ őrvidéken — L. P.), ott 
tehát az adó ezzel a 30%-al alacsonyabb. Mindebben igaza van Jankó-
nak, viszont nem tér ki a kis- és nagybirtokra -kivetett adókülönbség 
elemzésére a regresszív adórendszerben, amelyet csupán a Bauernverein 
igyekezett .magyarázni. Viszont, írja Jankó, Fez a különbség az ősmegye 
és a végek között az 1891/V. tc. értelmében meg fog sz űnni 1913. január 
1-ével. Ismeri és szóvá teszi Jankó az ármentesítési költségeket, ame-
lyek 50 mi lió korona adósság mellett 1-1 holdatatlag 4 koronával 
terhelnek meg, míg a megyei pótadó 5,5 0/0-os, a községi átlagos pótadó 
viszont 54 0/0-át teszi ki az egyenes adónak, bár számos községben 74%, 
ső t 100% fölé is emelkedik, megduplázva ezzel az egyenes adót. Csupán 
a Distrikt 10 falujat nem terheli községi pótadó (újból elfelejti viszont, 
hagy amint a végvidéken, az egykori végvidéken, úgy az egykori kikin-
dai koronaterületen sem volt sem akkor, sem régebben úri nagybirtok. 
Mindez még az egykori végvidéki kiváltságoknak egészen 1918-ig érez-
hető  hatása volt. — L. P.). 

Szentivónyi Ferenc is b őven tárgyalja —közölve a torontáli bankok 
statisztikai táblázatait és mérlegeit — a hitelviszonyokat, amelyeket 
szintén egészségteleneknek nyilvánít 100, mert túlterhelik a kisebb gazda-
ságokat. 101  Így pl. amint ezt már Marton is megállapította, Lovrinban 
1333 K bekebelezett tartozás jut 1 holdra, vagyis annak 1400 K értékére! 
Csőszteleken is 750 K ez a teher. Míg a betétek 1906-1908-ban 54, azaz 
60 millió koronára rúgtak ;  a váltókölcsönök 88-89 millió koronás terhet 
jelentettek, a jelzálogkölcsönök pedig 22 és 18 millió koronát, ugyan-
akkor, amikor a munkást viszont az alacsony napszám nyomta, amely 
járások szerint változott 1906-1907-ben, de mindenvitt 1,40 Kes 2,10 K 
közt maradt. Tehát szintén nem igen lépte túl az 1897-es I. rend ű  mun-
kás 1,80 K-ás napszámát. Volt pedig ekkor 58 000 ilyen .napszámos a 
megyében a Szentivónyi adatai szerint. (Nem számítva a cselédséget, a 
család bérmunkáját stb. — L. P.) Persze a n ők és gyermekek napszáma 
jóval ez összeg alatt maradt. Bizonyos emelkedést a kivándorlás (csök-
kent kínálat — L. P.) okozott mostanában, valamint a szocialisták által 
szervezett bérmozgalom, ez azonban er ősíti az ellenkez ő  tendenciát, a 
gépesítést is. Így a bér újra csökken, kivéve amennyiben fejl ődik egy-
úttal a gyáripar is, amely újra emeli a keresletet és csökkenti a kíná-
latot. Altalában azonban alacsonyak a keresetek és a fogyasztói szint 
is. A szerbek, románok egyszer űen koplalnak. Pedig Torontál még vezet 
a jólét terén és főleg a német munkás táplálkozik jól és b őségesen. 

Ezekhez a változásokhoz hozzájárult persze a volt határ ő rvidéki 
házközösségek bomlása is, amelyeket az újonnan alakított szövetkezetek 
és zadrugák még nem eléggé .pótoltak. Err ől a kérdésről tudományosab-
ban első  ízben talán Stassik írt érdekes könyvében 102, aki különben nem 

100 Szentivónyi F.: Nagybeeskerek ..., 1911, 19. 
10t $z. F.: Torontál ... állapota .... 1912,  9, 15, 22. 
102 Dr. Stassik Ferenc: A volt határđrvidéki házközösségek, NB. 1900, 1-25, 25-55. 
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volt ellene — mint jogász sem — az 1873/XXIX., 1885/XXIII. és az 
1898/XII. te-nek, amely törvények fokozatosan megszüntették ezeket a 
jórészt családi, de sokszor nem családi („лesradni'őka"), hanem katonai 
házközösségeket, amit különben a mez őgazdaságba is behatoló t őkés 
rendszer már rég bomlasztott és elókészített a végleges megsz űntetésre. 
A déli négy vármegyébe már bekebelezett végvidéken különben 3000 
ily „poro•diőna" (családi) vagy „nesradni čka” házközösség (zadruga) á11t 
fenn kb. a XIX. század végéig (habár egyes csökevényei még a XX. 
században is érezhet őek voltak, így .pl. az örökösö.dési 25. paragrafus —
L. P.). Kevéssé érdekel itt minket ez alkalommal Stassik helyes elgon-
dolású vitafa azokkal, akik ez intézményt tisztára szláv, délszláv ere-
detűnek tartják, amellett kardoskodva, hogy más népek közt, így a ma-
gyarok közt is megtalálhatók az ősközösség ily nem fajhoz, de fejl ődési 
fokhoz kötött maradványai, ahogy ezt éppen akkoriban Tagányi tár-
gyalta; ez ónég inkább a szociológiához, mint a szociográfiához tartozik, 
s így lesz rá még alkalmunk, hogy ezzel is foglalkozzunk ugyanúgy, 
mint ez :intézmény bo гnlásának okaival és folyamatával, párhuzamosan 
a .kapitalizmus fejlődésével. Igy p1., a marxista koncepcióval nem jutva 
ellentétbe, állítja, hogy egyes szerz ők szerint a határ őr örült, hogy nem 
kellett robotolnia, de azóta új t őkés világ keletkezett a régi (feudális) 
helyén é~s ma például Gosma Parten, a román író, üdvözli a polgárasí-
tást, habár .nem egyúttal annak módját, formáját és például azt, hogy 
róluk (szerbekről, roгnánokгб1 stb.) nélkülük határozott a parlament, 
hiszen a határőrvidéket ott senki sem képviselte a vita folyamán. Nem 
csupán Iványi (a 48-as) és Мiletić  (a szerb liberális) látta ezt meg, de 
maga Tisza Kálmán is kénytelen volt hibának ismerni el ezt a hiányos-
ságot. A nép igényeit nem vette tekintetbe ez, a „Ház", amelyet a szerb-
gyűlölet vezetett. A házközösség ellentétben áll a t őkés rendszer fejl ődé-
sével és a katonai intézmény polgárosításával, többé fenn nem tartható, 
hiszen korlátozza a polgári (gazdasági és politikai liberális) szabadságot, 
és bankkölcsön helyett uzsorára kényszerít (mint egykor és ősiség is. —
L. P.). Igy a szegénység terjed, s vele a szocializmus is. Ezzel a modern 
és tudományos alapon álló szövetkezést kell szembe állíta.ni, ajánlja 
utópisztikusan kívánva kijátszani a szövetkezetet és bankot a szocia-
lizmuses uzsora ellen, a t őkés individualizmus és liberalizmus alapjára 
helyezkedve (a b ank helyett stb. — L. P.), szinte a proletariátus hibá-
jának tudva be, hogy sok ember nem ,gazdálkodik józanul és „oda dobja 
magát a szörnyen elterjedt gabona uzsorának, eladósodik és tönkre 
jut ..."las 

A régi fajtájú zadrugákról s a modern szövetkezetekr ő l masok is 
írnak. Igy kapcsolja .a két intézményt a magyarul író szerb Velimir 
Juga is104, aki különben elég kedvez őлek tartja a bánáti szerbek birtok-
eloszlását, habár ismeri és említi is a házközösségek felbomlásának ked-
vezőtlen hatását, mert bizonyos fokú elszegényedést okozott, akár a fi-
loxéra is. Hozzájárult ehhez persze a rossz gazdálkodás és a rendkívül 

fos Uo. 58-61, 65, 85-86, 87-89, 146. 
104  Dr. Juga Veltmt г : A magyarországi szerbek, Bp. 1913. 174-180. 
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magas, néha 50 0/0-os (!) uzsorakamat is, amely már sok földet juttatott 
a hitelez ő  kezére. Viszont az újabb id őkben újra megerősödnek, főleg 
az új, modern hitelszövetkezetek segítségivel. Ma már 334 szerb és 47 
román hitelszövetkezet m űködik. A szerb szövetkezeteknek 11700 (a 
családtagokkal együtt 67 650) tagja van 98 000 hold földbírtakkal, 
88 000 000 korona értékben s ha a 24 millió K érték ű  házakat is hozzá-
számítjuk, sok minden egyébbel, úgy 128 millió korona értéket kapunk. 
Most már colcsábban bérelhet földet is a szerb iparaszt, hiszen (a Radosav 
Markov.ić  adatai szerint) 105 : 

szövetkezet tag saját 
(hold) 

tertilet 	bérelt 
(hold) 

Bácska 30 1295 10 000 11 700 
Szerémség 50 1647 15 700 7 145 
Temes 31 1308 9 956 7 665 
Torontál 39 1354 8 870 61 906 

150 5604 43 542 88 436 

Juga is — a birtokos szemével tekintve a világba — túl magasnak 
tartja a .munkabért, viszont szintén úgy tudja, hagy ennek következ-
ménye a gépesítés terjedése. Már a 20-30 holdas ,gazda is gépesít, 
szántó-vető-cséplögépet szerez be, míg a nagybirtokos, a Dun đerskiek 
stb. gőzmalmokat, szeszgyárakat, sörf őzőket, téglagyárakat, mészéget őket 
stb. létesítenek Csében, Srbobránban, Újvidéken, Indiján és másutt, de 
van  már gőzfűrészük, szőnyeggyáruk stb. is. Jól látja meg Juga a mez ő-
gazdasági (farmer) t őke és az ipari (városi) tőke integrációját az egyházi-
-népi autonómia területén is, együtt tárgyalva a klérus összesen 112 727 
holdra terülő  földbirtokainak és a kb. százmillió koranára terjed ő  egy-
házi banktőkének jövedelmét 106 , 

Nemigen írnak viszont szerzőink arról, hogy mind a szerb zadrugák, 
mind a magyar hitel (.s egyéb) szövetkezetek 'is az OMGE és Gazdaszö- 
vetség (Bauernverein) meg OKH-kapcsolatokon át a bankt őke hatása 
alá kerülnek, s őt annak hálózatába jutva a szerb közép- és a magyar 
nagy (finánc)tőke függelékévé vá1nak, 107  hiszen a hitelszövetkezeteket, 
földbérlő , tej- és raktárszövetkezeteket Bánátunkban f őleg De Pottere, 
Martan, Poroszkay stb. hirdetik és szervezik: a Torontáli és Temesi GE, 
valamint az OMGE és az  OK'  központд  és megyei funkcionáriusai. 108  

De Pottere a szövetkezeti kérdést kapcsolja a racionalizálás és a 
munkás megnyerés, így tehát a telepítés politikájával is, ezzel kívánva 

106 Uo. 183-1 в6, 188-200. 
l6a Uo. 216-225. 
167 VS. tanulmányomat: Godišnjak Fuozofskog fakulteta, Novi Sad, 1968; Zemaljska 

centralna kreditna zadruga (OKH) i Vojvodina. 
l6s Times vm . GE Evkdnyvei, 1904 , 1905-6, 1908 , stb. De Pottere: Magyar szociális 

agrárpolitika , 1909 ; De Pottere : Délvidéki kivándorlási kongresszus. 1902 . Valamint: 
Marton A. és Poroszkay Béla könyveit, írásait is pl. tanulmányomban (107. jegyzet) is 
az OKH-rá1. 
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kifogni a szocializmus vitarlájából a szelet, egyúttal csökkenteni és meg 
is szüntetni kívánva a kivánd•orlást, ittmaradásra bírva azokat, akiket 
a falu lappangó munkanélkülisége, a viszonylagos túlnépesedés kivet 
otthonukból. Kiváu dorlás és szocializmus ellen szövetkezet és telepítés, 
ső t vízlecsapolás, ez a bánáti szociag г  .fusak — szociálpolitikugak alap-
vető  palgári koncepciója 1 Ó9. Áruforgaimi- és raktárszövetkezeteket is 
ajánl szerz őnk s mar ezek keretei között is egybefogná a vagyonost, 
aki a szövetkezés legf őbb elónyeit élvezné, a zsellérrel, akár a földbér-
leti szövetkezeteken belül is, ahol közösen művelnék a földet a zselléri 
szövetkezeti magok és .az uradalom, amely gépeket, trágyat, s ő t földet 
(bérletet) Fis bocsátana rendelkezésükre, megtanítva őket a belterjes 
földművelésre, miközben a szövetkezet munkaerejéve•1 ellátná az ura-
dalmat is (ingyen!) az uradalrni gazdatiszt vezetése alatt, aki a szövet-
kezet vezetője lenne... Ez az OMGE elgandolása, holott szerz őnk jól 
tudja és meg is írja, hogy a torontáli faluban egymás ellen harcolnak 
a Bauernverein és az OMGE által szervezett külön-külön falusi gazda-
körök, amelyeknek szövetkezeteiben is: 1) a Bauernverein keretei között 
a gazdag farmer parasztok (:basaparaszt), 2) az OMGE és megyei GE-ek 
keretei között pedig .a .nagybirtokosok által beszervezett proletárok és 
törpebirtokosok tömörübnek, mert a GE a zsellér-törpebirtokost és a 
vagyonos gazdát egyként beinvitálja szövetkezeteibe, gazdaköreibe. 
Mégis az acélja, hogy két fajtájú gazdakör működjön együtt, hogy így 
megteremtse .a két osztály bizalmon alapuló békéjét. 

Persze már jóval el őtte (1897!), de szintén az agrárszocialista moz-
galom hatása alatt harcol, jó adag szubjektív jóindulat által vezérelve, 
de az osztálybéke érdekében, Jeszenszky Ignác is, aki szintén a munkás-
szövetkezetek létesítésével (is) kíván célba futni: kerti földek bérlése, 
háziipar teremtése, s az értékesítési közvetítes útján nyerve meg a pro-
letárt e céhalti Persze .a szerz ő  nem elégedne meg ezzel, hanem tele-
pítéssel is igyekezne kielégíteni s megnyerni, elhódítani a marxista szo-
cializmus elől a földmunkást és agrár-szegényt. Talán els őként mondja 
ki a tételt: A telepes legyen proletár is, nem csupán kisbirtokos! Mégis, 
eközben sem feledkezik meg arról, hagy egyúttal olcsó munkaer őt is 
biztosítson a birtokosnak. Így példaul kétféle telepes kategóriát javasol, 
a kisgazda 15-20 holdat kapna, a .proletárnak meg kiszúrná a szemét 
kis 1 holdas veteményes kerttel és házhellyel, ahol mint háztájon, ker-
tészettel, tejtermeléssel, baromfitenyésztéssel, méhészettel és selyem-
hernyó tenyészettel foglalkozna. A szövetkezes lefoglalná egyúttal a 
proletár „szervezkedési szükségletét" :is és békés mederbe terelné azt: 
„Ma még megbírhatunk a tömeggel..." — fejezi be könyvecskéjét Je-
szenszky Ignác é.s mi hozzátehetjük: elég olcsón! 

A .telepítésről 1914-ben is megjelenik még egy bánáti íráslll, amely 
az elmúlt századok telepítésének története mellett foglalkozik a korszer ű  

so9 De Pottere: Magyar szia. agrárpol. 22-24. 1., 36-42., 79-91. 1. 
110  Jeszenszky I.: I.m. 22-25., 26-31. 
" Bodor Antal: A délmagyarországi telepítések. 
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telepítési politika problémáival is. Ma, mondj a, a telepítés f őcélja egy-
részt a gazdasági és birtokpolitikai szempont érvényesítése, míg •más-
részt a :nemzetiségi kritérium azt kívánja t őlünk, hogy telepítsünk a sok 
népfaj közé, köré és ékeljük :be a magyart a többi közé, magyar nyelv-
szigeteket teremtve, ezzel alkalmat adva a nem-magyar népeknek arra, 
hogy megtanulják az „álla:mny еlvet". Szerinte a magyar állam sok szerb, 
német stb. részéredarabolt már fel birtokot Banátban, sajnos, ezt a 
megállapítását nemigen tudja bizonyítani, mert a 21 újonnan telepített 
falu között csak két ilyen többnyelv ű  telepítést .ismer maga is. Viszont 
kénytelen bevallani, hogy a túlnyomóan magyar telepesek Fis alig-alig 
részesülnek némi kedvezményben (3-6 évi adámentesség az 1875/VII, tc. 
értelmében), és így egyt ől egyig tönkrementek, elpusztultak, vagy az 
évről-évre megjelen ő  árvizek és belvizek, talajvizek mo'st'ak el 'őket 
örökre vagy egy időre, a föld színér ől és Torontál—Temes térképér ő l. 
Főleg Darányiék telepítettek, míg Serényi (a Munkapárt 1910-es föld-
művelésügyi minisztere) megszüntette ezt és újra visszatért a parcellá-
zásokra a Földhitelintézetek Országos Szövetsége, azaz az ún. „Altruista 
bank" útján, amelynek célja egyúttal 24-30, meg 250-500 holdas bir-
tokokes 5 holdas munkástelepek létesítése. 

A telepítéseke-t, az imgrációt viszont egyre ellensúlyozta az emig-
ráció, a kivándarlás, amelynek szintén nagy és érdekes, értekes irodalma 
van Bánátban, főleg Torantálban. 

VI. 

A szazadvég esztendeiben a kivándorlás még nem öltött nagyobb, 
olyan katasztrofális méreteket, :mint a XX. század els ő  évtizedeiben. 
Mégis észrevehet ő  volt ez a kisebb méretű  kivándorlás is és már első  
szociográfusaink, szociálpolitikusaink is foglalkoztak vele. 

A kivándarlás okai a kedvez őtlen gazdasági viszonyok, állapítja meg 
már Tallián Béla is alispáni jelentésében. Sok az elemi csapás, de ko-
mollyá válik az eladósodás is (mint a kedvez őtlen társadalmi Viszonyok 
s a proletarizálódás lecsapádása) 112  

Leginkább Szerbiába, Bulgáriába és Ramániába Vándorolnak em-
bereink, de jórészük csak vándormunkára, ideiglenes „pecsalbá:rként". 
1883-bari viszont az 1882-es esztend őt jellemezve, így nyilatkozik az al-
ispán: „Az inség és kivándarlás ,megsz űnt. Jó esztendő  orozat vette kez-
detét,  ha  sok jó esztendőre lesz is szüksé:g, míg a nyomor nyomai, az 
adósságtörlesztés évei is elt űnnek."3  

Nem tűntek el. De nem tűntek el a kivándorlást el ő idéző  „ínség"-
tünetek sem, tekintet nélkül a természeti viszonyokra; a társadalmi vi-
szonyok okozta proletarizálódás és pauperizálódás tovább tartott és egyre 

11= Tallián B. alispán: Bvi jelentés Torontál vm. állapotáról 1881-ben, NB. 1882. 
54-56. „Pečalbar ", az ideiglenes (10-20 évre ) kivándorló macedón, aki külföldön, taka-
rékoskodva, addig marad odakünn, míg a házra, földecskére valót össze nem gy ű jti. 
„Pe čalíti" = bánkódni, kínlódni, „spe čaliti": kínok között megtakarítani.) Vö. a mace-
dón népdallal : „Pari će spečalime — kuća će si kupime — deca  le  napraime ..." „Pénzt 
keresünk, házat veszünk — gyereket fabrikálunk bele". 

11S Tallián: Еvi jelentés ... 1882-ben, NB . 1883, 102-104. 
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katasztrófálisabb helyzetet teremtett a kivándorlás terén is. Az OMGE 
és TGE maga is megszeppent és ahogy 1900-ban a földmúvelésiigyi mi-
niszter, Darányi rendezett oly országos tanácskozást, amelyen egy további 
szociális politika alapjait igyekeztek lefektetni (s amelyen a bánatiak 
igen nagy számban jelentek .meg és igen aktív szerepet játszottak), úgy 
1902-ben az OMGE és Temesi—Torontáli GE megbízásából De Pottere 
Brwnó szervezte meg a Délvidéki Kivándorlási Kongresszust (augusztus 
10-11-én) Temesvárott, egyúttal a Gazdasági Egyletek Országos Szö-
vetsége, a délvidéki gazdasági és művelődési egyletek nevében is, a 
megyeház nagytermében, azzal acéllal, hagy kikutassak a kivándorlás 
okait és leghatásosabb orvoslási •módjait. 11a Minderreeget ő  szükség van 
már, mondja De Pottere, mert 'a kivándorlás már aggasztó méret ű, mert 
a válság, „az emberi munkaer őnek válsága", akuttá vált, 

„A kivándorlási mozgalom kri.téniuma a munkanélküliség, a kereset-
hiány s a népmozgalom (amely az államot és a társadalmat érinti már!) 
tulajdonképp nem más, mint az el őbb a kisbirtokban... lekötött, de a 
gazdasági válság folytán váratlan mértékben felszabadult munkaer őnek 
természetes lefolyasa, melyet az ügynökök (kivándorlási ügynökök a 
nagy tengerhajózási társulatok, pl. a Cunard Line stb. ügynökei — L. P.) 
izgatása ... nem idéz el ő , csak fokozza azt ..." Biaonyos, hogy De Pot-
tere, a лagybirtok ügynöke, aki megérdemelte fizetését, nem hivatkozik 
az ügynökök bujtoga•tasára, mint az államhatalom és a hatóság emberei 
a szocialista mozgalmak esetében cselekedték ezt igen sokszor, ő  felis-
meri a való helyzetet, a valóban ható társadalmi viszonyokban látva meg 
a jelenség főokát. „Az előbb lekötött munkaerőnek ezen nagymérv ű  fel-
szabadulását, a sok ezer kisbirtokosnak zsellérré, napszámossá való át-
alakulását a nagyfokú gazdasági válság idézte el ő , amit persze politi-
kailag lehetett volna bizonyos mértékben enyhíteni. Most a feladatot, 
a végrehajtás módját kell megállapítanunk; nem rend őri intézkedések-
kel lehet segíteni, hanem munkaalkalom-teremtéssel". Mindezt persze és 
talán még alaposabban, tudományosabban ismerte fel, taglalta az evan-
gélikus keresztény szocialista Jeszenszky Ignác Kiáltó szó (1897) c. mun-
kájában, de ő  nem a kivándorlástól félt, hanem a közelg ő  forradalom 
1897-es előszelétől, a munkásmozgalomtól. Hogy 1902-ben kissé megnyu-
godtak a kedélyek, a De Potterek, a szintén béremel ő  kivándorlásokra 
fordítják, vetik „vigyázó szemüket", míg a •aša Tomi ćok továbbra is a 
forradalomtól rettegnek 115, azt kívánják megelőzni. De Pottere a mez ő-
gazdaságot kívánja belterjessé tenni, az ipart kívánja fejleszteni. Sze-
rinte Szlavóniába kb. 25-30 ezer ember vándorolt el, míg másak szá-
mosan a Dunántúlra telepedtek át. Ezt támogatni is kellene: hadd 
folytatódjék a bels ő  migráció a nemzetiségi vidékre, Szlavóniába, Bosz- 

11 De Pottere Brunб  főtitkár : Délvidéki kivándorlási kongresszus , Temesvár, 1902, 

115  Jaša Tomić  1897-es élményanyagából főleg ez a két könyv: Zemljoradnička si-
rotinja és Pametno nazarenstvo ( 1897 ) született meg. Egyúttal ebb đl született meg az 
agrárreformot elvizenyösft đ , „Manastirska uredba" is (1902; Wekerle , 1908-ban fogadja 
el és a Munkapárt 1912-ben törli el, magyarul : „Kolostori szabályrendelet"). Err đl a 
kérdésrđ] vö. A nagy póri pör c. könyvemet 1950, a Banatska gradanska levica (Institut 
savremene istorije , Beograd, Istorija XX veka, Zbornik radova br. 10) és srpska radi-
kalna stranka, сímв  í tanulmányaimat , ez utóbbit a Tokovi Revolucije (Beograd), 3. 
számában. 

5-7. 
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nia-Hercegavinába. De Fehértemplamról már a kiegyezés, azaz az 1870-es 
évek óta tart .a kivándorlás Amerikába, az Egyesült Államokba. Igaz, 
a város polgármestere ezt nem is nézi rossz szemmel, mert az, kell ő  
határok közt maradva, a város szegényebb sorsú lakosainak anyagi ér-
dekeit szolgálja. 116  

1890-ig korlátozott volt a kivándorlás, a kisiparos, a gazdasági cse-
léd járt át a Balkánra akkoriban, mert ott mint min ősített munkás ma-
gasabb bérhez jutott, esetleg meg is szedte magát, úgy tért vissza, ha 
ugyan visszatért a szerb Szerbiából, aromán Romániaból. A kormány 
a visszatelepítés költségeit ől rettent vissza. Azóta egyre n ő  jelentőségé-
ben az egyre nagyobb es egyre inkább az USA-ba irányuló kivándorlás 
az ottani gyamk felé, mert idehaza Bánátban jelentéktelen az ipar és 
nem tudja őket felszív јі , foglalkoztatni. Sokan Németországban dolgoz-
nak, pedig ott szocialistákká válnak, és mint olyanak térnek esetleg 
vissza. Lehet az erélyesség is hatásos, de f őleg munkaalkalmat kell te-
remteni. Bácskából 1901-1902-ben 2798-an vándoroltak ki Amerikába, 
Németországba 2623-an, .Szerbiába pedig 150-en. Ez mindössze 5571 ki-
vándorlót jelent csupán egy év folyamán és csupán Bácskából. 

A bánáti adatok így alakultak: 

Torantálból: 1508 -{- 5 ± 283 = 2158 
Temesből: 	2282 +0+ 65=2568 

A Délvidék egyéb tájairól (valószín űleg Krassó—Szörényre gondol! 
— L. P.) 2344-en vándoroltak .ki. Ez együttvéve kb. 15-18 ezer embert 
jelent, míg a torontáli és temesi elproletárasodott egyének 1901-2-es 
száma kitesz maga is 2715 ± 1991, azaz 4706-ot. 11  

De Pottere ezek után (beszámolójában és könyvében) a kivándorlás 
okainak, a társadalmi viszonyoknak elemzésére tér át. A f őokokat ebben 
látja: a föld igen drága, így a kisember nem tehet szert földbirtokra. 
Kereseti alkalom alig van, senki sem keres az egész év folyamán, az 
állattenyésztés is csökken őben, szinte szűnőben van, hiszen egyre inkább 
törik fel .a legelőket (de nem tértek át ezzel egyid őben a modern, ta-
karmányozó állattenyésztésre. — L. P.). A házközösség megsz űnése, az 
uzsora, az örökösödési rend :stb. egyre inkább felaprózza a birtokot. 
Viszont nem teszik meg a szükséges ellenintézkedéseket, nem alapítanak 
gyárat, nem létesítenek piacra termel ő  háziipart, nem térnek át a bel-
terjes földművelésre eléggé, kisszámú tej- s egyéb szövetkezetet hoznak 
létre stb. Csökkenteni kellene az állami kiadásokat is, így pl. a hadügyi 
költségeket, ami által leszállíthatnák az adókat is, a kamatokat is csök-
kenteni kellene és megvédeni a birtokminimumot az árverezés el ől. 
Rendezni kell az egyre inkábbb felosztásra kerül ő  legelőket is, a nagy-
birtok megművelését is haz•i kezelésbe kell venni, vagy olcsó.n adni ki 
bérbe, telepíteni kell és rendezni a régi telepesek életét. Meg kell 

11  Uo.  29-30.  
11f Uo. 32-44. 
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szüntetni az uzsorát és a munkahiányt, be kell hozni a progresszív adó-
zást, az .ingyenes oktatást, a birtoktagosítást. Korlátozni kell a végre-
hajtást; (Erőszakos adóbehajtást, a behajtó állami közeg neve is „adó-
végrehajtó" volt. — L. P.) az ármentesítés és belvízrendezés járulékait 
pedig csökkenteni kell. Egyszóval olcsó hitelhez, olcsó földhöz kell jut-
tatni a népet és aipartelepek létesítése által munkaalkalmat kell számára 
teremteni. A mez őgazdasági válságráf és proletarizálódásról szólva, úgy 
tudja, a falusi lakosság 25-50°/o-a vált már általában földnélkülivé, de 
egyes helyeken ez az arány eléri .már a 79%-ot is118,  pedig mint az ál-
lattenyésztesr ől Pirkner fejezte ki magát 119 : „A kivándorlás .nézetem sze-
rint, ,gyomarkérdés". Az a parfejlesztesr ől egyebek között azt is megálla-
pít]ak, hogy van itt olcsó munkaer ő  most elegendő , fel kell ezt használni, 
itthon kell kifejleszteni az ipart felhasználásukkal, hiszen a bácskai ipa-
ros és műhelymunkás tömegével vándorol ki. 120  Volt itt szó a vita fo-
lyamán a szövetkezeti kerdésr ől, export teremtésér ől, hadsereg-ellátásról 
és hadiipar létesítésről stb., hogy De Pottere újabb felszólalásában újból 
a „munkaerő" falusi felszabadulására és a birtokpolitikára térve vissza, 
ezeket mondja: „Az utobbi 5 év alatt 8000 birtokos lett itt proletárrá. 
Míg 1880 körül 43 0% volt itt a ikisbirtokos, ma ez a szám 32%-ra süly-
lyedt. Viszont a hitel dragul, az osztalék növekszik és ma már 18-
32%,ot tesznek ki arányai. Mindezt a szegényparasztság nyújtja a t őké-
nek, banknak. A gazdag paraszt, ellenkez őleg, maga is haszonélvez ője 
ennek az áldatlan helyzetnek, hiszen jövedelmét t őkésíti és bankba, 
gyárba fekteti. Igaz, mindez az ipari állammá alakulás velejárója, vi-
szont maga az ipar mégis alig fejl ődik, holott van hozzá nyersanyagunk, 
piacunk és olcsó munkaer őnk, csak éppen a hazai t őke kicsiny és drága 
a hite1. 121  A nép földéhes és kivándarol. Első  feladatunk a kisgazda meg-
mentése, a proletarizálódás ütemének lassítása, a béremelkedés ellensú-
lyozasa, a kivándorlás megszüntetése. 122  

Hogy Darányi 1900-as tanacskozása, de De Pottere 1902-es kong-
resszusa sem járt a kívant eredménnyel, abból is tudjuk, hogy a kivan-
dorlás évi számadatai egyre növekv ő  tendenciára mutatnak, de abból is, 
hogy a későbbi irodalom és maga De Pottere továbbra is napirenden 
tartja ezt a kérdést, amelyhez egyre inkább jarul a rettegés a szocia-
lizmustól, a társadalmi forradalomtól. 

Így 1909-,ben123  is ezzel kezdi szerz őnk megállapításait: „A rossz 
termés, a tömeges kivándorlas, a drágaság »a szocialisták hihetetlen ter-
rorizmusa« által a gazda »létalapja gyökereiten v an  megtámadva«. 124  

A kivándorlás csökkenti a munkásak egymásközti versenyét, emeli a 
bért s ez a gazda helyzetét válságossá teszi. Itt az id ő  az ellenakcióra .. . 
Vissza kell nyerni a falu bizalmát, hogy birtokos és munkas karöltve 

áll  Uo. 45-49, majd 90-91. 
11 3 Uo. 101-102. 
„ Uo. 117-135. Err đl a kérdésről behatóbban más alkalommal lesz szó. 
121 Uo. 166-199. 
1 22 Uo. 214-215. 
129  De Pottere: Magyar szociális agrárpolitika, Bp. 1909. 
1 E A sztrájkmozgalmat tartotta a t đke akkoriban terrorizmusnak, nem az ellene 

irányuló csendőrpuska és szurony mfiködését. A sztrájk és a kivándorlás egyként ki-
hatott a munkabér emelkedésére, innen a két tünet elleni egységes eljárás. 



akik közül 1906-ban 2388 tért vissza. 
Temesből e három esztendőben 

rolt ki, 

Torontálból 	2778 
Temesvárról 	 73 
Verѕecről 	 32 
Pancsováról 	 126 

1647 + 7494 + 5358 ember vándo- 

— 10348 11498 
645 868 
55 113 

129 213 127  
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munkálkodjanak. Addig pedig az állam legyen szigorú rend őrünk125  Hi-
szen az 1890-es évek óta a Délvidéken a lakosság f őleg proletár és törpe-
b.irtokos és 1902-benn már megállapítottuk, hogy alakosság 40, s őt 60-
80%-ban ilyen fajtájú falusi szegénység. A gazdag egyre gazdagszik, a 
szegény viszont eladósodik ..." 125  Azután újra az asztalybéke megterem-
tésenek feltételenr ől beszél. 

Ebben az évben a torontáli járások tájékoztatói, helyzetjelentései is 
az osztályharcokról és azok okairól szólnak, pl. ilyenképpenl 26 : Az el-
adósadás fizetésképtelenséget okoz. Igen sokan vándorolnak ki. Emiatt 
a munkabér emelkedik és ma már 70- 80 0/0-ka1 magasabb az 5-6 évvel 
ezelőtti napszámnál. (Közben volt persze az 1906-os általános bánátd és 
bácskai sztrájkmozgalom is. — L. P.) 

Ilyen társadalmi jelensegeket lát csaknem minden bánáti torontáli 
szocіagráfus és szociálpolitikus. Talán az egyedüli (temesvári, nem toron-
táli) kivételt Bodor Antal képezi, aki azt állítja, hogy leginkább a jó-
módú nemet vándorol ki azért, hogy az újabb földvétel számá.r.a újabb 
keresetre tegyen szert. Ily módon azután sok milláó jut a külföldr ől 
Délmagyarországra a földvásárlás céljaira. Nem valószen ű  azonban, hogy 
az éppen általa ismertetett nagyszámú kivándorló nagy részét valóban 
a jómód hajtotta ki a nehéz amerikai •munkára. Bodor a következ ő  szá-
mokkal operál ugyanis. Kivándorolt: 

1903-ban 	4 951 
1905 	 20 363 
1906 	 20 328 délиidéki, 

Ugyancsak Bodor kés őbbi adatai szerint 1905-1911 között csökken ő  
arányokat mutatott a kivándorlási láz, az amerikai gazdasági válság (de 
valószínúleg :a viszonyok némi hazai enyhülése) miatt 1s. 128  

05 Uo, 12-18. 
1 P8  Istorijski arhiv SAP Vojvodine, Karlovei . Torontáli alispáni iratok (biz. és un.) 

1909; igy pl. 4  em.  Zsombolyáról. Munkásmozgalmi történetírásunk eddig alig vette 
figyelembe ezt a tényt, azt, hogy az 1907 utáni földmunkásság alig-alig vezet sztrájk-
mozgalmakat. Fel kell legalább itt, a jegyzetben vetni a kérdést: nem járult-e ehhez 
(egyéb okokon, pl. a hatósági terroron kívül) az is, hogy a kivándorlás valóban csök-
kentette a munkásság bels б , egymásközti konkurren с iбјбt és ezzel hatással volt —
mozgalom nélkül is — a bérek emelked ő  tendenciájára?! 

' P ' Bodor Antal: Temesvár és Délmagyarország, Temesvár, 1908 (?), 85-86. 
i„ Bodor Antal: Délmagyarországi telepítések ... Bp. 1914, 47-49. 
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Bácska Torontál Times Krassó országos átlag 

1905 8 400 12 500 13 000 4 800 7 900 
1906 8 900 19 000 13 000 5 000 8 100 
1907 12 900 29 800 22 500 6 800 9 300 
1910 6 400 10 900 7 800 2 100 4 400 
1911 4 500 6 600 5 900 1 300 3 000 128  

amely szerint 1) Bácska, de főleg Torontál és Times megyékből az or-
szágos átlagnál jóval nagyobb arányú a kivándorlás, míg Krassó—Szö-
rény az országos átlagon alul marad, 2) a legtöbb embert Tarontál ve-
szítette a kivándorlás következtében. 

đ sszesen: 	Bácska 	41100 
Torontál 	78 800 
Times 	62 200 
Krassó 	20 000 
országos átlag 32 700 

3) 1907-ig egyre emelkedett a kivándarlók száma. Ezután 1908-1909 
között valószínűleg stagnált ez a szám, hogy 1910-11 fokozatos, de er бs-
ütemű  csökkenést jelezzen. 

A kivándorlással Szentiványi is foglalkozik, talán mint a népesedési 
mozgalom egyik tényez őjével, velejárójával is. Szerinte a vándorlási 
mozgalom súlyos csapás és erős hatással van a népesség összetételére is. 
Míg az 1886-1896-os időszakban még csak 25 700, 1896-1901-ben már 
135 400, 1901-1905-ben pedig 550 000 főleg falusi ember hagyta el az 
országot, s ez már kihatott alakosság csökkenésére is, míg az USA-b an  
bércsökkenést okoztt. 129  

Torontálból 1881-1890 között 18 700-an, 1891-1900 között 30 600-an 
vándoroltak ki Szlavóniába vagy külfö1dre, míg a bevándorlas egészen 
jelentéktelen volt. Sokan a külföldön keresett pénzen idehaza földet 
vásároltak, főleg a Szerémségben, mert ott olcsóbb a birtok. Vannak 
olyanok is, akik a Balkán országaiba költöznek át, de Ausztriába és 
Németországba is szép számmal vándoroln•ak. 

Eleinte a jobbmódúak vándoroltak ki, hagy kint rövidebb id ő  alatt 
keressék meg a vásárlandó föld hazai árát. Azután egyre többen ván-
doroltak ki Amerikaba, különösen 1903 óta. Így 1899-1902 •között 
1776-an csupán, míg 1907 ,ben ez a szám felszökött már 17 558-ra. A jobb-
módúakat ugyanis az egyre nagyobb számú proletár követte a kivándor-
lásban, habár nálunk is munkáshiány uralkodott (?), mert vonzotta őket 
az ott elérhető  nagyobb munkabér. Sokan keresték meg odakünn a 

129  szentiványt F.: Torontál vármegye vándorlási mozgalmáról, Bp. 1911,  1-4.  
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pénzt, amelyet a gróf Harnonoourt birtakának parcellázásakor földvé-
telre fordíthattak. Mások a nagy adók, pátadók elöl szöknek külföldre. 
Ahol a kis- és törpebirtakos vagy proletár boldogulhat, odahaza marad 
(Alibunár, Kova čica) és ott is, ahol parcellázott földet vásárolhat, ha csak 
megvan hozzá a pénze. (Pej a čević , Csekonics stb.) A kanizsaiak Tallián-
Léderernél elég kedvez ő  munkaalkalomra lelnek, viszont Zsombolya, 
Perjámos igazi fészke a kivándorlásnak. Az itteni németek Csekonics 
felparcellázott лéhányszáz holdjára pályaznak és az USA-ból küldik haza 
az értejáró drága földárat. Pancsova videkén az árterület üldözi ki a 
népet, viszont nem mindig a külföldre, mert Pancsova és Újvidék ipara 
erős vonzóerő . Nemzetiségek szerint pl. 1900-ban kivándorolt: 

magyar 3 	0/0  
német 15 
szerb 4 	0/0  

román 5 	0/0  

szlovák 9,5 0%o 
horvát 10,8% stb. 130  

Nagybecskerekre, f őleg Temesvárra is elkerült a bels ő  migrációs 
hullámok egy-egy része, az ottani hídépítések, paloták és utcák építése, 
valamint •az egyre inkább fejlődő  gyáripar sokakat vonzott a városba. 
Mégis ezek száma csak százakra terjedt, míg a külföldi kivándorlók ez-
reket tettek ki.lsl 

A kivándorlók száma ugyanis a megyéb ől és városból 1907-ig egyre 
szaporodott és kitett 

megyébđ l városból 

1903,ban 2 778 19 
1905 10 348 143 
1907 19 823 457 
1908 4 097 77, 

ha a kiváltott útlevelek számát tekintjük. Ez azonban .nem felel meg a 
tényeknek, hiszen 1907-ben példaul neon 19 823, de 25 079 személy ván-
dorolt ki.132  

" Uo. 6-27. 
szentivónyi: F.: Nagybecskerek ..., Bp. 1911, 13-14. 

" Uo. 21-22. Amint látjuk, az egyes írók által nyújtott adatok nem fedik mindig 
egymást, Bodor adatai péld đul 29 800 személyt tüntetnek fel, mint 1907-es toront đ1í ki-
vándorlót! Minket jelenleg azonban nem a hiba-források, hanem az írók munkáss đga 
és egyéni véleménye érdekel. Tekintet nélkül még arra is, hogy maga szentivónyi is: 
Torontál ... állapota ..., Bp. 1912, c. könyvében újb бl más adatokkal szolgál, anélkül, 
hogy kijavítaná az egy évvel elđbb nyújtott adatokat! 
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1912-ben írónk viszont a következ ő  .adatokat nyújtja azzal, hagy 
a .kivándorlási hullóan apadóban van: 

1901-ben kivándorolt 539 személy 
1903 2 830 
1905 7 457 
1906 11498 
1907 18 138 
1908 2 182' 33  

Jankó Ágoston 134  is úgy tudja, hogy eleinte .ink 1bb a vagyo.nszerzési 
vágy csalogatta Amerükába a különben is vagyonos németet, hogy itthon 
komoly birtokos lehessen azután, hiszen —állítja —,„itt még a szegény 
munkás náp is jól élt", •amit a szerz ők javarészének tanúságát fogadva 
el, •erősen kétlünk persze. 1900-1910 között 60 000 személy vándorolt ki 
szerinte a megyéb ől, amiben szintén erősen kételkedünk, hiszen a már 
feljegyzett adatok inast állítanak, ezek szerint 1905-1911 között is mar 
78 800 személy vándorolt ki Torontálból s ha ebb ől az 1911-ben tavozott 
6600 elköltözőt le .is számítjuk, úgy még mündig 71 200 olyan személyr ő l 
tudunk, aki 1905-1910 között hagyta el a megye területét, holott 1900-
1904 között is távozhatott kb. újabb 10 ezer egyén. (Ez kb. 82 000 kiván-
dorlót jelent 1900-1910 között, csupán Torontálból) A jóanádú földvá-
sárló kivándorlók vagy 15 millió ko вonát kerestek külföldön és ebb ől 
idehaza 4 millió koronáért 4200 hold földet vásároltak. Újabban azonban, 
állítja Jankó is, .már a proletár hagyja el kiváltképpen az országot, hogy 
külföldön találjon munkát, ,ment üdehaza munka nélkül kell teng ődnie 
akkor, .amikor a drágaság .mellett a fak оzódó kultúrigényesség is nagyobb 
keresetet követel meg. A sztrájkok is hatottak, mégpedig olyképpen, 
hagy miattuk gépestették a birtokokat, ami viszont fokozott munkanél-
küliséget teremtett. 

igy, amint látjuk, a kivándorlás és a munkásmozgalom egyként 
hatott a bérek emelésére s ezáltal egyként késztette a polgárság és a 
nagybirtok tideológusait arra, hagy er őteljesebben dolgozzák ki egy tu-
damányos elemzésen alapuló, komoly szociálpolitika alapjait, amely a 
Bánát szocüográfiai adataira támaszkodna. 

A bánáti szocüog:ráfiai, szociálpolitikai és általában társadalosntudo-
mányi-szociológiaü kutatás természetesen kiterjedt a városi gazdasági-
-társadalmi, s ő t politikai és kulturális, művelődési viszonyokra is, ezek-
kel azonban egy más alkalommal kívánok foglalkozni. 

Itt csak annyit szeretnék még megállapítani: Torontál polgári írói 
minden polgári mivoltuk ellenére is komoly tudományos érteket képvi-
selnek és nagy hiba volt részünkr ől, hogy mindeddig nem foglalkoztunk 
velük. 

iaa UI., 25. 
1 $4  Jankó Agoston: Torontál . . . birtokviszonyai , NB. 1911 , 25-26. 
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MATIJLVICS LAJOS 

LUDASI N1✓PSALLADÁK 

Ez a szerény balladagyűjtemény inkább a figyelmeztetés igényével 
készült, nem pedig a teljességre törekvés igénye szülte. A népdalgy űjtő  
Király Ernő  mellett, aligha járt már a Ludasnak nevezett három nagyobb 
házcsoportbál /Csurgó, Föls ő  Ludas, Alsó Ludas/ álló településen jugosz-
láviai néprajzos vagy nyelvjáráskutató. Amikor az újvidéki Bölcsészet-
tudományi Kar Magyar Tanszéke hallgatás /Vlaovics József, Matijevics 
Lajos, Virág Gábor, Roncsák Zsuzsanna és Kószó Katalin/ 1961-ben el ő-
ször meglátogatták a segít őkész ludasiakat, nem gondolták, hogy a Sza-
badkátol alig tizenegynéhány kilométerre meghúzódó csendes település 
lakossága annyi tájnyelvi érdekességet, annyi különleges ősi hagyományt 
őriz. Az egy hetes fáradhatatlan munka után látták, hogy képtelenség 
olyan rövid idő  alatt a rendelkezésükre álló anyagot összegy űjteni, így 
nemcsak eredménnyel, hanem feladatokkal tértek vissza Újvidékre, és 
a felgyűjtött anyagot az előírásoknak megfelel ően a tanszék archívu-
mába helyezték. Az érdekl ődők azóta már többször is felhasználták az 
értékes adatokat. A b őséges ludasi anyag többek között tizenöt népbal-
ladát is tartalmaz. 

A hitelesség kedvéért semmilyen változtatást nem végeztem, a le-
jegyzett balladákat úgy mutatom be, ahogyan az adatközl ők énekelték. 
Bevallásuk szerint a rövidebb balladákat mezei munkák idején énekelik, 
a hosszabbakat pedig az unalmas téli estéken, amikor valamelyik család 
meleg szobájában összejönnek beszélgetni. Egyszer ű, földműves emberek, 
kétkezi munkások énekeltek, mint pl.: Farkas József /83 éves/, Nyers 
András /80 éves,/ Engi József /25 éves/, Engi Mária /26 éves/, Varga Vica 
/45 éves/, Tóth Mihály /44 éves/ és Raffai Sándor /33 éves.!. Különösen 
figyelemre méltó Engi Erzsébet, aki a gy űjtés idején csak 17 éves volt, 
mégis kitűnő  előadának bizonyult. Nemcsak jó ismerője, hanem kedvelője 
is a balladának. Ugyanígy az Engi házaspár is. Ez a tény többek között 
azt bizonyítja, hagy Ludasom a fiatalabbak balladaszeretete nem külön-
bözik az idősebbekétől. Eltérést inkabb a balladaismeretben mutathatunk 
ki; az archaikusabbakat a fiatalak már nem ismerik, a ponyvairodalom-
ból átszivárgott epikus szövegek viszont a legid ősebbek előtt ismeretle- 
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nek. Mivel a legértekesebb, a leghagyományórz őbb balladák az idősek 
birtakában vannak, sürg ősen fel kellene őket gyűjteni. 

Ez a tény, valamint az itt közölt tizeлöt ballada valóban arra figyel-
meztet valamennyiwnket, hogy még Ludasan is nagyon sok a tennivalónk. 

Megjegyzés: A balladák dallamát Horvát Valéria egyetemi hallgató 
kottázta le. 

CSEHÓ ISTVÁNY 

Kocsmárosné, nékem halat főzzön kend! 
Az mellé is citromozs bort hozzon kend! 
Az mellé is citromozs bort hozzon kend! 
A szógálót strázsára állíccsa kend! 

A szógáló bészalad nagy ijedve, 

Felliirű  gyün kilendz zsandár sijetve. 
Csehó Istvány nem vette aszt tréfára, 
Felpattant a Bárson nevű  lovára. 

Bárson nevű  lova viszi messzire 
Igenyest a zöld Bakonyi erdőbe 
Lova lába megbotlott ety feny őbe 
Ott foktők el Csehó Istványt örökre. 
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Arra kérem a nagy zsandár urakat, 
Ne tegyék rám eszt a szörnyű  nagy vasat! 
Ne tegyék rám eszt a szörnyű  nagy vasat! 
Mer a babám gyönge szíve mökhasad. 

Csehó Istványt mos teszik a kocsira, 
Ugy nézi, hogy mere szalad a lova, 
Igenyéssen kiszalad a pusztára, 
Az ő  régi pusztaji tanyájára. 

Engi Jбzsef, 25 éves, 
Ludas (LUdoš) 

CSEHÓ ISVÁNY 

)'оа&њLо  

1. 	Kocs-rná- гos- пé, agy-gyon is - деп , 	jó - es - fгf ! 

Megmondom én, Pista fijam, igazán 
Tegnap vót itt kilendz zsandár-kapitány. 
Kerestek a komiszárok tégödet 
Kerestek a komiszárok tégödet. 

Kocsmárosné, neköm halat süssön, ke! 
Ammelléje citromozs bort hozzon, kel 
Szógálóját strázsára állíja, kel 
Neköm pedig asztal mellé ájJon, kel 

A szógáló beszalad nagy lelketlen, 
Amoda gyün kilendz zsandár csörögve. 
Csehó Isvány nem vette eszt tréfára 
Kiugrott a kocsmárosné karjábul. 



.- 

Is'!---   vőn r - m. - gyen szól hoz - zá - јa Cse - 

~ b ‚ . 1 

232 	 Tanulmányok 

Csehó Isvány kiszalatt a lováhon, 
Felugrott a Bárson nev ű  lovára. 
Csehó Isványt viszi lova sebessen, 
Igenyest a z őd Bakonyi erd őbe. 

Lova lába megbotlott egy naty kűbe, 
Csehó Isványt ott foktők mék fektibe. 
Csehó Isványt kilendz zsandár kétézi, 
A babája az ablakon kimléli. 

Arra kérőm én a csendőr urakat, 
Eresszék fél csak az eggyik karomat! 
Haty símíccsam mög a Bárson lovamat, 
Haty símíccsam mög a Bárson lovamat! 

Mikor eszt a Csehó Istvány kimonta, 
Csendőr-káplár belelőtt a karjába. 
Csehó Isvány lova nagyot nyerítött 
Csehó Isvány lova nagyot nyerítött. 

Ne nyerítözz, édös lovam, paripám! 
Vacsorára szénát észöl, nem szalmát. 
Ne nyerítözz, édös lovam, paripám! 
Vacsorára szénát észöl, nem szalmát. 

Nyers András, 80 éves, 
Ludas (Ludoš) 

CSEHE ISTVÁN HALÁLA 
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Kocsmárosné, halpaprikást főzzön kend! 
Ammelléje citromozs bort hozzon kend! 
Citromozs bort, poharakat hozzon kend! 
Maga pedig az asztalhoz ájjon kend! 

Maga pedig az asztalhoz ájjon kend! 
Szolgálóját sztrázsára állíja kend! 
Maga pedig az asztalhoz ájjon kend! 
Szolgálóját sztárzsára állíja kend! 

Beszalad a szógáló nagy ijetten. 

Amoda gyün kilendz zsandár fegyverrel. 

Kilenc kislány dalolgat az ölügben, 

Azok tartyák a zsandárok fegyverit. 

Csehó István nem vette eszt tréfára, 
Felugrott a fehérszőrű  lovára. 

Csehó István az ablakon ugrott ki, 

Lova lába mögbotlott a gödörbe. 

Lova lába mögbotlott a gödörbe, 

A vármegye ott lepte meg fektibe. 

Egyik monygya: Kötözzük meg a lovát! 

Másik monygya: Kössük meg a gazdáját! 

A harmadik beszalatt a vározsba. 

Meg van fogva híröss bötyár lovával. 
Meg van fogva hírős bötyár lovával. 

Csehó Istvánt feltették a kocsira. 

Szépen kér őm én a zsandár urakat, 

Eresszék mög eszt a jobbik karomat! 
Had üzenők én a f elesígömnek, 

Gonygyát viselje a gyermekeimnek. 

Felesígöm hagyom a jó istenre, 

Gyermekeim a jó emböreimre. 

Engem visznek a vármegye házába. 

Engem visznek a vármegye házába. 

Farkas Jбzsef, 83 éves, 
Ludas (Ludo8) 
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R0ZSA SÁNDOR 

✓~с'vг~eraf,o 

Nem állítom az én lányom strázsára. 
Amott jönnek a fegyveres zsandárok. 
Rózsa Sándor nem vette eszt tréfára, 
Felpattant az almázsderes lovára. 

Almázsderes lova viszi messzire. 
Igényöst a zöld Bakonyi erdőbe. 
Lova lába mögbotlott egy gödörbe, 
Rózsa Sándort ott foktők el örökre. 

Gyertek, lányok, tegyük fel a szekérre! 
Vigyük el a zsidó orvos elébe! 
Zsidó orvos ránézétt, és asz monta 
Rózsa Sándor nem ül többet a lóra. 

Rózsa Sándor aszt írta a levélbe, 
Hogy a fiját taníccsák ki mestörnek. 
Ne aggyák sem kocsisnak sem lovásznak, 
Mer ott csak a betyárságot tanúja. 

Raj}at Sándor, 33 éves, 
Ludas (Ludoš) 
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RÓZSA SÁNDOR љáerafa 
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2. Én a lányom strazsára nem állítom. 
Amott jönnek a fegyveres zsandárok. 
Rózsa Sándor nem vette asz tréfára, 
Felpattant az almázsderes lovára. 

~ 

Ammázsderes lova viszi messzire, 
Egyenest a nagy Bakonyi erdöbe. 
Lova lába megbotlott egy gödörbe, 
Ott fokt ők el Rózsa Sándort örökre. 

Gyertek, lányok, tegyük fel egy szekérre! 
Vigyük el az ezred orvos elébe! 
Aszt monygya az ezredorvos-kapitány: 
Rózsa Sándor nem ül többet a lován. 

Rózsa Sándor aszt hatyta a levélbe, 
Hogy a fž јб t taníccsák embörsígre. 
Se gujásnak sem lovásznak ne aggyák, 
Mer ott csak a betyárságot tanúfák. 

Edesáanyám huszár leszek, nem baka. 
Rám illik a sárga zsinóros ruha. 
Fölnyergelem almázsderes lovamat, 
Lerúgatom vele a csillagokat. 

Tóth Mthdiy , 44 éves, 
Ludas (LudoŠ) 
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2. G volt a legények csalogatója, 
A Kis Imre mindig azzal bisztatta: 
Ne féjj, Margit, szívem párja szeretlek, 
Jöv ő  őszre feleségül elveszlek. 
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Kis Imrének n ~ás jutott az eszibe. 
Izenetet küldött egy más vidékre, 
Hogy oda majd egyszer el fognak menni, 
Cseréb Zsuzsit feleségül mekkérni. 

El is mentek másnap, szombaton este. 
Cseréb Zsuzsi már a kapuba leste. 
Ety két jó pár fóró csókot is adott, 
Kis Imrének az asztalnál hejt adott. 

Annya monygya: Mennyetek esküv őre! 
irjátok a nevet őket a könyvbe! 
Mer ha esztet Bíró Margit möktuggya, 
A lányomat örökre elátkozza. 

Reggel van már, nyolcat ütött az óra, 
Bíró Margit mén az ártézi kútra. 
Oj szomorú hírt hallott ő  a kúton, 
Alik tudott hazamenni az úton. 
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Alig várta, hoty korsóját letegye, 
Hogy elmennyen Kis Imréjék elébe. 
Be se megyen, csak a kaput zörgeti, 
Szívem párja, csak ety szóra gyere ki! 

Ki is jött a Kis Imre a kapuba 
Bíró Margit e szavakkal faggatya: 
Igaz-e Imre, hogy mekházasottál? 
A szívemre de nagy bánatot hosztál. 

Igaz Margit, szívem párja, szeress mást 
Ílgyis régóta szeressük mi egymást. 
Ugyan Imre, add ide a kezedet, 
Hogy kívánnyak hosszú páros életet. 

Ezer évig mik harminchat hónapig 
Nyomjad, Imre, gyászos ágyad fenekit! 

Se f őd se ég be ne vegyen gyomrába! 

Vessön ki a sírod baloldalára! 

Kilenc orvos orvosságát hasznájjad! 
Jop felednek nyuktát sosö talájjad! 

Kilenc orvos orvosságát hasznájjad! 

Jop felednek nyuktát sosö tanájjad! 

Délután van hármat ütött az óra, 

Bíró Margit elindult egy nagy útra. 

Még a köszönetöt is elfogatta, 

Hazamönt és magát fölakasztotta. 

A Kis Imrét viszik az esküv őre, 

A Margitot viszik a temet őbe, 

A Kis Imrét viszik az esküv őre, 

A Margitot viszik a temet őbe. 

Ugyan, Imre, hogy nem fájt a te szíved 

Hogy Margitot ij hűtlenül eltetted 

Dehogynem fájt, mikor majd mekhasadott 

Mikor t őlem utoljára búcsúzott. 

Engi Erzsébet, 17 éves, 
Ludas (Ludoš) 
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Ú volt a legények csalogatója 
A Kis Imre mindég avval bisztotta: 
Ne féjj, Margit, szívem párja, szeretlek 
Gyüv ő  őszre feleségül elveszlek. 

Kis Imrének más jutott az eszibe. 
tiјzenetet küldött egy más vidékre, 
Hogy majd etykor elfognak oda menni, 
Cseréb Zsuzsit a báttyával mekkérni. 

El is méntek ük oda szombat este, 
Cseréb Zsuzsi már a kapuba leste. 
Ety pár jó szó, forró csókot is adott, 
Kis Imrének az asztalnő  hejt adott. 

Annya mongya: Ménnyeték esküvőre 
Irassátok magatokat a könyvbe! 
Mer,ha esztet Bíró Margit méktuggya, 
Az én lányom örökre elátkozza. 

Másnap rögge nyócat ütött az óra, 
Bíró Margit mén az ártézi kútra. 
Oj szomorú hírt hallott ű  az úton, 
Alik tudott hazamenni a kútrol. 



r 	 
' ' 7 • ' 	 - •' • .' 	 . 

Ju - pász /е  geny fu - ги  - jbz - gaf a - Ia Ј  - 
• 
ia . 

. 	 

d 	л  . 	- . •  
9. fá lu 	vé -gén áll egy nyár-fa 	ma - gá - ba, 

Ludasi népballadák 239 

Alig várta hogy korsóját létégye, 
Igenyéssen mégy a Kis Imréjékhön. 
Bé sé mégyén, csak a kaput zörgeti, 
Édes Imre, csak éty szóra gyere ki! 

Igaz Imre, hoty té mékházasottál? 
A szívemre de nagy bánatot hosztál. 
Igaz bizony, szivem párja, szeress mást! 
Úgyis régóta szerettük mi egymást. 

Édes Imre, add ide a kezedet! 
Hagy kívánok nekéd sok jó életét. 
Kilenc orvos orvosságát hasznájjad! 
Nyugodalmad sehol sé ne talájjad! 

Kilenc orvos orvosságát hasznájjad! 
Nyugodalmad sehol sé ne talájjad! 
Sé ég sé főd be ne vegyen gyomrába! 
Vessén ki a sírhalmod oldalára! 

Másnap régge hármat üti az ára, 
Bíró Margit elindút égy nagy útra. 
Még a köszönetét is elfogatta, 
Hazamént és magát félakasztotta. 

Gyerték, lányok, tégyük föl a szekérre! 
Vigyük el a zsidó orvos elébe! 
Zsidó orvos elfordul, és aszt mongya: 
Ennek csak a nagy isten az orvossa. 

Gyerték, lányok, tégyük föl a szekérre. 
Vigyük el az édesapja elébe! 
Bíró Ferenc, nyis ki rácsos kapudat! 
Erez bé a széréncsétlen lányodat! 

Varga Vica, 45 éves, 
Ludas (Ludoš) 

CENDRE BÁRÓ 
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Ki is nyílt a Cendre báró ablakja, 
Kőkín szömü kisasszony nész ki rajta. 
A kisasszony íty sóhajt fel magába: 
Mért is lettem, Cendre báró lejánya? 

Cendre báró másnap reggel korán kel. 
Kiváktat a szép cendreji pusztára. 
Mekkérdi a lekkedvesebb bojtártol, 
Nem-e látta Cendre báró lejányát. 

Nem láttam én, bíró uram, ha mondom, 
Kilenc napja juhászomat se látom. 
Kilenc napja már mióta odavan, 
Talán bizon kisasszony is vele van? 

Cendre báró hintót küld a lányájér, 

Kilendz zsandárt a szegedi juhászér. 
Mektalálják rezgőnyárfa aljába, 
Boldogan ül juhászlegény karjába. 

Lányom, lányom, lányomnak se mondalak, 
Minthoty téged egy juhásznak aggyalak. 
Én nem bánom, édesapám, tagaggy meg! 
Az én szívem a juhészér hasad meg. 

Jaj de szépen kifarakták aszt a fát, 
Amellikre juhászlegént akasszák. 
Fújja a szél fekete göndör haját, 
Mért szerette Cendre báró lejányát. 

A nagyuccán végigmenni nem merek, 
Mert aszt mongyák, fekete gyászt viselek. 
Fekete gyász, hófehér a jetykend őm, 

Juhászlegény volt az igaz szeret őm. 

Engi Erzsébet, 17 éves, 
Ludas (Ludoš) 
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Furujaszó béhallik a faluba, 
Nyíjjon ki a Cendre báró ablaka! 
Furujaszó béhallik a faluba, 
Nyíjjon ki a Cendre báró ablaka! 

Ki is nyit a Cendre báró ablakja, 
Cendre báró lejánya nész ki rajta. 
A kisasszony íty sóhajt fel magába: 
Mért is lettem a Cendre báró léjánya? 

Cendre báró, ha felül a lovára, 
Ki is váktat a cendrédi határba. 
Mekkérdezi a lekkedvessebb juhásszát, 
Nem-e látta Cendre báró lejányát. 

Nem láttam én, báró uram, ha mondom, 
Három napja bojtárom sé nincs itthon. 
Három napja bojtárom is odavan. 
Talán bizony a kisasszony is vele van? 

Cendre báró ha, f elül a lovára, 
Ki is váktat a cendrédi erd őbe 
Mektalálta a kisasszonyt magába, 
Boldogan ül a juhászlegény karjába. 
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7. Jaj de szépen kifarakták aszt a fát, 
Amellikra juhászlegényt akasszák. 
Fúja a szél fekete göndör haját, 
Mér szerette Cinder báró hiányát? 

Enni Jбzsej , 25 éves, 
Ludas (Ludo ) 

FEHÉR ANNA 

Horvát Miklós mökhallotta. 
A legínyžnek röktön mongya: 
Fehér Lászlót el kell fogni 
Mönnyetök ki bekísérni! 

Ej, Fehér Anna mökhallotta, 
Hogy a bátya el van fogva 
A kócsžsnak röktön mongya: 
Fogd be kocsis, a jó két lovat! 

Fogd be kocsis, a két lovat! 
Tegyél mék ki száz aranyat! 
Kžvátanám az bátyámat, 
Kžvátanám az bátyámat. 

Jó napot, hát, Horvát Miklós! 
Hosztam neköd száz aranyat. 
Hosztam neköd száz aranyat. 
Kivátanám a bátyámat. 

De Anna, Anna, Fehér Anna, 
Nem kell neköm az aranyad, 
Háljál vélem az éjszaka, 
Szabad lábra mögy a bátyád. 
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Fehér László mökhallotta, 
Ne hájj véle a huncuttal! 
Szüzességöd elrabolja, 
Bátyád fejit levágattya. 

De Fehér Anna nem hallgatott, 
Nem hallgatott az bátyára. 
Vele is hált az éjszaka. 
Vele is hált az éjszaka. 

Éjfél vót mán egy az óra, 
Fölhökkent a Fehér Anna. 
Mi zörgeti a rácsokat? 
Mi zörgeti a rácsokat? 

Aluggy, aluggy, Fehér Anna! 
Mos mén haza a kocsisom, 
Mos mén haza a kocsisom, 
Az zörgeti az rácsokat. 

De réggel van mán az óra, 
Fölkelhecc mán, Fehér Anna, 
Fölkelhecc mán Fehér Anna, 
Mer a bátyád mög van halva. 

Felugrott a Fehér Anna, 
Szalad a börtön ajtóra. 
Felugrott a Fehér Anna. 
Szalad a börtön ajtóra. 

Élsz-e vaty halsz, kedvezs bátyám? 
Nem élek én nem vagyok itt, 
Nem élek én nem vagyok itt, 
Az akasztófán vagyok kint. 

Ej elátkozlak Horvát Miklós, 
Elátkozlak nem szokásom. 
Mozsdó vized vérré vájjon! 
Törűköz őd lángot hánnyon! 

Kilenc kocsi búza szalma 
Rohaggyon mög az ágyadba! 
Ej de kilenc sor patika 
Úrűjön ki a számodra! 

Nyers Andrds, 80 éves, 
Ludas (Ludoš) 
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Vérös létt a Barna Jancsi ruhája. 
Mai kimossa az ő  kedves babája. 
Mozs ki, babám, ingöni gatyám fehérre! 
Holnap mögyök cséndbisztos úr elibe. 

Csendbisztos úr, aggyon isten ió napot! 
Hát tenéked, Barna Jancsi, mi bajod? 
Cséndbisztos úr, szivem nyomja a bánat, 
Ety kislányér megöltem a komámat. 

Hogy merted, te, Barna Jancsi, mektenni? 
Ety kislányér a komádat megölni. 
Csendbisztos úr régön ki volt jelentve, 
Ez a kislány útyse lesz felesége. 
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BARNA JANCSI 

.k ~dcrazv 

 

~ с 
 . + 	 ~ 	 

1. Jaj de sе -1ös, jaj de hósz -ци  

  

   

   

 

-~ ..-'- 
az az  и %. 

 

A, 

     

TT 

   

  

г  

  

л  

 

     

     

     

      

A rnej ji - kön Bar -  fi  Jan - cs1 	ii  - in - dút. 

Házunk előtt lenyesték a szidol fát, 
Amire a Barna Jancsit akasszák. 
Fúja a szél fekete göndör haját, 
Átöleli az ő  kedves babáját. 

Házunk végén fojik el a halastó, 
Abba úszik ety fekete koporsó. 
Rá van írva mind a két oldalára. 
Ebbe van a Barna Jancsi bezárva. 

Engi Mária, 2б  éves, 
Ludas (Ludoš) 
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Halász Vendelt elvitték katonának. 
Mariskáját majd mögölž a bánat. 
„ l;des rózsám, nem tudom elviselni, 
Hoty tönék őd katonának kell menni." 

Öleléssel, fóró csókkal elválnak, 
Örök hüséget fogadnak egymásnak. 
Halász Vendel bömégy a kaszárnyába, 
Felő ltözžk komisz baka ruhába. 

Esztendőre Csengő  falván mi történt? 
Halász Vendelt elfelette kedvesse. 
Más legénnyel ment az oltár elébe. 
Más legénnyel ment az oltár elébe. 

Halász Margit Halász Vendel testvérje 
Hamarosan megírta eszt levélbe, 
Édézs bátyám, gyere haza, ha lehet! 
Mert a szívem bánatába megreped. 

Halász Vendel bemegy az irodába, 
Kapitány úr, engeggyen szabaccságra! 
Mert a húgom aszt írja a levélben, 
Kis Mariska másnak lett felesége. 



~ 	 — 

- •• • 

7. fár - kas  Jul-  csa fel- lé - petл  az 	asz -tag -  re.  

~  
, -F 

— 

246 Tanulmányok 

Ereggy haza, édés fijam, nem bánom. 
Ety kislányé a té szíved ne fájon! 
Halász Vendel hazament szabaccságra, 
Sírva borút Margit húga vállára. 

„Margit húgom hazajöttem mekhalni. 
Kis Mariskát nem tudom elfeledni. 
E szavakkal kifutott az utcára, 
Igényést a Rigófék hásztájára. 

Rigójéknál összejött a násznépség, 
Hogy Mariskát esküv őre kísérjék, 
Rigó Maris, hütlenné vált, kedvesem, 
Muszáj ezér most halállal fizetnéd! 

Éjfél előtt lövés hallik a szobába. 
Egyik Marist, másig Vendelt találta. 

(Igy marattak, mint ety kinyílott rózsa, 
Az egyik sém esétt lé a pallóra. 

Engf Eгzsébet, 17 éves, 
Ludas (Ludoš) 

FARKAS JULCSA 
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2. Pista bátyám, vegyen kend ki, ha lehet! 
A jó isten ezért megáldi kendet. 
Kivennélek, édes kedves Juliskám, 
De már a gép mind szétszette a ruhád. 
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Farkas Pista, nyizst ki gyászos kapudat! 
Haza hozzák egyetlenegy lányodat. 
Piros vére úty Tojik, mind a patak, 
Édesannya gyenge szíve mekhasad. 

Farkas Pista, édes kedves jó apám, 
Hívazsd haza az én kedves jó anyám! 
Hívazsd haza az én kedves jó anyám! 
Had szólhassak még eggyet élve hozzá! 

Farkasékná meggyújtották a gyertyát. 
Talán bizon Farkas Jucsát virrasszák? 
Farkas Julcsa végig virák-koszorú, 
Mellette ül édesannya, szomorú. 

Gyázba van a kis ludasi Főutca. 
Azon viszik Farkas Julcsát mökhalva. 
Elő l viszik keresztfát és lobogót. 
Utánna rбg aszt a gyászos koporsót. 

Rudics Péter kiment a temet őbe. 
Letérdepül a naty körőszt elébe. 
Imátkozik, kéri a ajó teremtő t, 
Aggyon néki igasszív ű  szeretőt. 

Engi Erzsébet, 17 éves, 
Ludas (LudiS) 
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Pádvajiné, aggyon isten jó estét! 
Aggyon isten, kilendz betyár szerencsét! 
Pádvajiné, ne kívánjon szerencsét! 
Még az éjjel szívét járja ez a kés. 

Pádvajiné mikor eszt mekhallotta, 
A két kezét a fejére kapcsolta. 

Jaj istenem, mit kell nékem hallani? 
Erzsi lányom árvaságra itthagyni. 

Erzsi, lányom, irigy le a pincébe! 
Hozzá fel bort a legnagyobb iccébe! 
Nem kell nékem sem a bora se lánya, 
Csak a pénzét tegye le az asztalra. 

Erzsi, lányom, gyúdzs még eszt a szál gyértyát! 
Hagy vágjuk el édesanyádnak nyakát. 
Erzsi lánya beszalad nagy ijedve. 
Bokájig jár édésannya vérébe. 

Engi Jбzsej, 25 éves, 
Ludas (Ludoš) 
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Nem átkozlak, rózsám, nem szokásom. 
Kilenc esztendejig feküggy ágyon! 
Kilenc esztendejig kilenc kocsi szalma 
Rohaggyon el, rózsám, az ágyadba! 

Nem átkozlak, rózsám, nem szokásom. 
Kilenc esztendejig feküggy ágyon! 
Kilenc esztendejig kilenc sor patika 
СТгüjjön ki, rózsám, a számodra! 

Engl Erzsébet , 17 éves, 
Ludas (Ludoš) 

REZIME 

LAJOŠ MATIJEVIČ : NARODNE BALADE IZ LUDOŠA 

Ludoš, omanje mesto, kid Subotice veoma ii  boga-ti  narodnim običajima 
i folklorom a n•eobično je interesantno i za dijalektološka Lstraživanja.  U  ovoj 
zbirci želim da prikažem petnaest naronih balada iz Ludoša, koje su zabele- 
žene prilikom plvag jednonedeljnog boravka studenata Katedre za ma đarski 
jezik i književnost (Jožef Vlaovi ć , Lajoš Matijević, Katarina Koso Šužana 
Rončak i Gabor Virág) januara 1961. godine. Lepota melodije i originalnosti 
tekstova ovih pesanna koje se obično pevaju za vreme rada na nnjivi iii zimi, 
posh  e večere, kada su ukućani okupe pored peći, zahtevaju da im se, usled 
nedovoljne priučenosti pokloni pažnja i veća i značajnija od ovoga rada. 

Inače najviše balada otpevala  ii sedamnaestogodišnja Engi Eržebet. 
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M I R N I C S J Ú L I A 

TÖRÖKBECSE KÜLTERÜLETI NЕVANYAGA* 

A külterületi nevek alatt -a tájban lev ő  természetes és mesterséges 
alakulatok, a föld felszínén lev ő  építmények elnevezését értjük. Ezek 
a nevek felvilágosítanak a határ kialakulásáról, benépesülésér бl, műve-
lésformáiról, a vidék jellegér ől, a talaj minőségéről és az egész táj képé-
ről. Tájékoztatnak a külterületeken az id ők folyamán végbement válto-
zásokról. Több elpusztult település nevét is fellelhetjük e vidék határ-
rész-neveiben. 

E város határának hajdani földrajzi viszonyairól azok a nevek val-
lanak, amelyek eredetileg e terület felszínének és vizeinek köznévi 
megjelölései voltak. Például: rét, kaszáló, ugar, sz őlők, pészak, fok stb. 
A Tisza régi kanyaralak, mellékvizeinek és medrének emlékét még ma 
is őrzi néhány fok és ér szó. (V ілceér, Gusztos fok stb.) Részben a f оlyó-
szabályozásnak, a kanyarok lemetszésének, másrészt a vízjárás változá-
saínak következtében elt űntek a Tisza régi ágai, szigetei, els ősorban is 
az •a Nagysziget, amelyen .a valamikori Becse v"ara állott. A város hatá-
rának jóval nagyobb részét borította hajdan vizeny ős, nádas, mocsaras 
terület, rét. (Például: Halastó, Barica, Velence stb.) Ezekb ől halmok, há-
tak emelkedtek ki (Gréda, Sziget, Rutava hunka, Nagykereszt stb.) 

A Tisza menti területek földrajzi adottságainak megfelel ően a Tisza 
partvidékét összefügg ő  erdők övezték, jóval nagyobb mértékben, mint 
ma. Régen csak az árterületb ől kiemelkedő  magasabb részeken lehetett 
földet művelni, míg a laposabb vízjárta területek inkább állattartásra 
és halászatra voltak alkalmasak. 

A vízszabályozás azonban hatalmas változásokat hozott, nemcsak a 
környék egész képében, hanem vízrajzi névkincsében is. Köztudott, hogy 
a külterületi természetes névadásban a legmérvadóbb a földterület nagy-
sága, minősége, viszonya, іmбdоsulsа  és változása. A külterületi nevek 
változásai tehát fényt vetnek a váras határában beállt gazdasági, víz-
rajzi, politikai, társadalmi és más természet ű  változásokra. Ezek a vál-
tozások pedig, mint tudjuk, állandóak, csak az ütemük módosul. Gon-
doljunk csak a földreformra, a korszak mez őgazdasági és nagyüzemi 
gazdálkodására. Éppen szemünk el őtt játszódnak le vidékünkön a Duna- 

• Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
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Tisza-csatorna ta1•ajátalakító :munkálatai: vizeny ős területeket töltenek 
fel, gödröket, kutakat temetnek be, halmokat simítanak el. A régi csár-
dának és malmoknak már a romjai is elt űnnek, s +a tanyák lakatlanná 
válnak. Eltűnnek a tájiban olyan részletek, amelyek évszázadokon ke-
resztül 'tájékozádásul szolgáltak. Másrészt az is igaz, hogy .a közlekedés 
meggyarsulasával ma már •a ґt.јгёszІеtеkлеk isincs olyan nagy szerepük. 
Mindez nemcsak a nevek használati körének a lesz űküléséhez, az apróbb 
területeket, tereptárgyakat jelöl ő  nevek elhomályosulásához vezet, ha-
nem a névkincs nagyarányú csökkenéséhez, jelent ős részének kihalásá-
hoz i.s. 

Jellemző  anég e vidék külterületi névanyagára, hogy legnagyobb 
része hivatalos rangra emelkedett népi név. A régi .neveket a természetes 
fejlődés szülte, ezért művelődéstörténeti fontosságuk is nagy. 

Köztudott tény, hagy a vegyes lakosság nyelvi kölcsönhatásából a 
legszínesebb névanyag keletkezhet. E terület névadó gyakorlatara igen 
jellemző  a szláv földrajzi nevek kölcsönzése. (Pészak, Vranyak, Szlatina, 
Szeliste, Krivaja, Klisza, Jaruga, Jato, Deveszilye, Budzsák, Barica stb.) 
Legnagyobb részük szolgai átvétel, ami viszont annak 'a bizonyítéka, 
hogy a magyar ajkú lakosság számára is van mondanivalójuk, és hogy 
már az elmúlt századokban is beszélhetünk kétnyelv űségről ezen a tájon. 

Sokkal gyérebben fordul el ő  a magyar nevek kölcsönvétele a szer-
beknél. Érdekes megjegyezni, hogy ez az esetleges átvétel a hangalak 
szlávosításával, különösen szláv toldalékok hozzaadásával, b zonyos rend-
szerrel történvk. (Például: Paktov, Kerektov, Sártov, Kopovo, Borgyos, 
Szemnihályac stb.) 

A fordítás vagy a párhuzamos névadás példáival szintén ritkábban 
találkozunk. (Például: Sziget Os.ztrova, Nagyrét Veliki nit, Ka- 
száló ^' Livade, Holt-Tisza Mrtva Tina stb.) Néhány példában a szláv 
és a magyar alakok érdekes keveredését figyelhetjük :meg. Például: Ve-
liki Halastó, Moitszki sziget, Gusztos fok stb. 

A névcikkeket betűrendben közlöm. Első  helyen a köznévi változat, 
majd a szláv alak áll, végül pedig a nyelvjárási hangalak, amennyiben 
egyáltalán él. 

Barica 	Barica 
Valamikor árok-féle állóvíz volt a Berekben, a Tiszához közel, Bor-

jas felett. Ma іѕzntб . Nyelvünkbe szókölcsönzéssel kerülhetett be a szláv 
kicsinyítőképzővel ellátott bara szóból. Egyaránt használják a magyar 
és a szláv nyelveket beszélok. Mindkét nyelvben megegyezik a jelen-
tése, sekély, kevés vízmennyiségű  állóvizet jelöl. 

Bánya 	Banja 
Nagy mélyedések, téglaver đ  gödrök a vasútállomás környékén. 

A Wagner-féle téglagyár használta. 
Bega .' Begej 	Böge 

Még Kisbögének is szokták nevezni, vagy Bega-kanálisnak. Már 
Anonymusnál megtalálhatjuk Begueja alakban. A Tisza egy kis mellék-
ága; Aracs felett szakad ki, majd délre kanyarodva a régi Gusztos-foknál 
éri el, egyesül ismét a Tiszával. Hajdan hajózható folyócska volt, nevét 
a testvérfolyótól, a Begától kapta. Lipszkynél: Bega Graben. A Duna- 
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Tisza-csatorna bánág szakaszának építésével mindinkább kiszárad. Neve 
Czirbusz Géza szerint •a szláv beg szábál ered, amely gyors folyót jelent. 
De a Bega nin hegyi patak, tehát ez a származtatás nem fogadható el. 
(C.zirbusz: Nazivi karpatskih voda — a Becskereki Gimnázium 1908-as 
Értesítője.) 

Begypart 	Bedj 	Bögypart vagy Bögy 
Régen Dungyerszki birtok volt. Partszer ű  kiemelkedés Gyöngyszige-

ten, a Tisza régi és uj medre között. Nevét alakjáról kapta. A föld begye, 
kidornboгodó része. (Hefty: Nyr. 1911. 5.) 

Berek 	Bereg 	Berök 
Törökbecse alatt, a Tisza mellett, elterül ő  szántó. Valamikor erd ős, 

fás hely, település volt. 1458-ban Szentkirállyal (Zenthkyr•al-lyal) együtt 
tűnik fel. (Csánki II. kötet 49.) Moinár 1882-es térképén Berek (S. 12 
Div. XIII. 538.) Egy 1881-es néQnet katonai térképen: Beregk. Hátsek 
Ignác 1889-es térképén: Bereg. Régen uradalmi föld volt, Urbán-birtok. 
1899-ben nem törzskönyvezett, .de kijelölt, lakott hely, harminchét la-
kossal. Egy 1909-es pos•tatérképe хі : Berek (Div. XII. Ne 53). 

A Tisza átvágásakor a régi meder alján temérdek fegyvert és vas-
szerszámot találtak Berek környékén. I:tt hullhatott el, 1848-ban, a régi 
Borjas népe menekülés közben. 1875-ben számos, a IV. századból, Kons-
tantinusz római császár uralkodásának idejéb ől, származó éremleletre 
bukkantak. 

Adatközlőink közül, mind a magyarok, mind a szerbek, a Berek 
nevet, a brig 'domb, hegyecske' jelentés ű  szláv szóból származtatták, 
amit fekvése is igazol. Hefty Gyula Andor szerint is szláv kölcsönszó és 
magos partot jelent. (Nyr. 1911. 5.) 

Borjas — Bordjos 
Már a XIV. században plébániás hely: Burdas (Berengár és Bonafató 

adószedők olaszos ferdítése szerint). 1332-37-ben tehát már római ka-
tolikus plébániával rendelkezik, melynek papja Petrus de Burdas — sol-
vit 2 grossost fizetett. (Csánki II. 7.) Egyik oklevelünkben már el őbb is 
említik az egyházmegye birtokai között. A tihanyi bencés monostor jó-
szágaihoz tartozott mar 1211-ben. (Haz. Oklt. 234.) 1341-ben: Borgyas 
(Juhász Kálmán: A Csanádi püspökség birtokai 64.). 1414-ben: Boryas 
(Dl. 33 544). 1422-ben: Borgias, a Cséri Sáfár család tulajdona. (Dl. 11 191.) 
1428-ban: Borgyas a Garai család birtakába megy át. (Dl. 12 019.) 1439-
ben viszont Sárközi Lászlót iktatták be az uradalomba. (Borovszky: Tor. 
vármegye.) 1440-ben a becsei var tartozéka. Ez id ő  tájt a borjasi Tisza-
parti magaslaton földvár is létezett, melynek helyrajzi és hadászati fek-
vése igen kedvező  lehetett. Ebben az időben terjedelmes, népes virágzó 
község. Első  pusztulása a török hádoltság korára esik. Müller 1702-es 
térképén: Bor  gas  jeleл téktelen halászkolónia. Az 1763-as Mercy-féle tér -
képen: Bordiosck lakatlan hely. 1783-tól Hadsimichael (S.iosány) Pál és 
örököseinek a birtoka. 1790 körül szegedi és dési jobbágyokat  ti  1 e -
p í t e t t e k le földsáncai tövébe, akik f őként ,dohánytermesztéssel fog-
lalkoztak. A településnek ekkor két hosszú utcája, imaháza, iskolája es 
majd másfél-ezer lakosa volt. A XIX, század elején :minden oldalról víz 
vette körül, szinte szigetnek t űnt. Az akkori ,térképeken: Bor gos, Bor- 
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gyas, Bornyas, Burgios. (Szentklár .ay: Tarantáli őstelepek •a Tisza mentén 
76.) Az 1824-es Szathmáry -féle térképen : Borjas. (S. 12. Div . XIII. 542.) 
1837-ben 130 háza és 864 .lakosa volt, (Fényes Elek : Magyarország „le-
írása" N. 24.) 1848, október 13-án 4-5000 szerb felégette Borgyast, mely-
nek megmenekült lakói a Sissány ,nevű  külvárоst telepítették be Török-
becsén . 1853-ban: Borjas . 1875-ben és 79-ben Dungyerszki Lázár birtoka, 
amikor is a borjasi téglaégetőben kőeszközöket , edénytöredékeket, cson-
tokat, égetett agyagrögöket , tűzpadokat , tűzkőtárgyakat , őzagancsokat, 
valamint csont- és cserépszerszámokat találtak. A régi Tisza medréb ő l 
pedig közéi 80 darabból álló bronzleletet ásták ki. Hátsek Ignác 1889-es 
térképén ismét : Borjas. 1909-ben mindössze 78 lakosa volt . Ekkor már 
Rohonczy , Ivanics és Urbán birtok . De 1919 után ;nagy részét a szerb te-
lepeseknek adták. A megmaradt magyarok szintén Sussányba költöztek, 
mint elődeik . Nevét minden bizonnyal az állattartás formájáról kapta. 

Budzsák 	Budžak 
Gyöngyszigett legészakibb csücske. Szláv szó , jelentése : sarok, eldu-

gott hely. 
Burza 	Burza 

A Bega felett elterül ő  rét. Neve ismeretlen eredetű . 
+ Czernac .' Černac 

A Vince-csatorna mellett lev ő  jó fekete föld. Csak egy 1876 -os tér-
képen talált adat . (K. XI. •oszt. 58. 1876 . Sr. Karlovci.) 

+ Czopaka vok 
Fischer 1783 -'as térképén található vízrajzi név. (S. 12. Div . XII. 11.) 

Lakalizálhatatlan név. 
Deszpa 	Despa 

Valaha rét , ma szántó és egy sor ház a beodrai út mellett a Bega 
fellé. Neve ismeretlen eredet ű . 

Deveszilye — Devesilje 
A régi Aracs körüli dűlő . ( 1876,os karlócai térképen  K.  oszt . XI. 58.) 

Szláv eredetű  szó. 
Döglött-Tisza 	Mrtva Tisa 

Ritkábban Holt-Tisza, vagy Kis-Tisza. A Tisza régi medre , körül-
öleli a Medenyacs nevű  határreszt, lent pedig Gyöngyszigetet. 

Garavac 	Garajevac 
Régebben szőlőskertek , ma főként szántó , a vasúton túl. Pesty kéz-

iratos anyagában is szerepel és a kataszteri térképeken . (K. XI. 58. 1876. 
Sr. Karlovci.) 

Neve szláv eredetű, a föld minőségét és fekete színét jelzi. 
Gradiska 	Gradište 	Gradicska 

Magyarul : várhely . A sziget és a vár romjait nevezi így a nép a 
Tisza partján és a Tisza szigetének •magaslatán , valamint •a parti erdő-
sávot . (K. XI. 58. 1876 . Sr. Karlovei .) Szláv eredetű  szó, Grad kerített 
helyet jelent , az — iste szláv képz ővel . (Virág Rózsa : A helynevek ere-
dete 185.) 

Gréda ' Greda 
Szirtet , zátonyt jelentő  szláv szó. Valóban , kiemelkedő  helyet jelez; 

valami-kor tó vette körül. A Pesty-féle gy űjtésben és az Országos Köz- 
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ség,i Törzskönyvbizottság adatai között is szerepel. (K. 156. 1899.) 1909-
ben 101 lakosa volt. (Borovaazky: Tor. vm. 128.) 

+ Gusztos fok 	Gustoš 
A Kis-Bega torkolata volt a Tiszánál. 1717-ben tiszai rév. Zsám-

boky térkéi$n 1579-ben: Gastos fok. A Tisza szabályazásával elt űnt. A 
név alapja a guszt, sűrű  jelentésű  szláv szó. Gazdag vízhálózat megjelö-
lésére szolgált. 

+ Gyeram Djeram 
Csak a Pesty-féle gyűjtésben .szerepel, mint rét és szántó. Török 

eredetű  szó, szláv közvetítéssel jutott el hozzánk és gémeskutat jelent. 
Gyokin sziget 	Djokinovo ostrvo 

Nagyobb halom Kerektóban. Hajdan egy Djoko nev ű  juhász szár-
nyékjának volt a helye. Ma szántó. 

Gyöngysziget " Biserno ostrvo 	Biserna 	Gyöntysziget. 
A Tisza régi és új medre közötti rész neve, Törökbecsét ől délre. 

Valaha főként gyümölcsös és sző lő  volt, .ma részben szántó is. 1909-ben 
150 lakosa volt. Nevét híres sz őlőiről kapta. A gyöngyszigeti borok ma 
is igen keresettek. 

Határdomb 	Atarica 
Egy, Becse és Aracs aközötti, magaslat neve. Nagy fa van a tetején. 

A két település közötti hatá гиonalat jelezte. 
Jaruga 	Jaruga 

Valamikor vízállásos földterület. Ma is mélyen fekv ő  rét és szántó. 
A szláv еredetű  név a vízrajzi szókincshez tartozik; vizes gödröt, sza-
kadékot jelent. Hátsek Ignác 1889-es térképén: P. Jaruga. 1909-ben ta-
nyarészének 27 lakosa volt. Abban az id őben földesura Lónyai Mária. 
Területét ma az épül ő  Duna—Tisza-csatorna ketté szeli. Földje nehéz 
szántású, nedves, ragadós, feketeföld. 

Jato ' Jato 
Régen nádas volt, de az ármentesítés után feltörték. A Tisza mentén 

fekszik, a várostól délre, Berek felett, a Kumándi út két oidalá,n. Neve 
keletkezését a magyar adatközl ők •a Jajtó szóból magyarázzák, mert a 
lapos fekvésű  földterületen vízállásos években .még ma is kockázatos 
a földművelés. Tudonгányos szempontból azonban sokkal elfogadhatóbb 
a szláv származtatás. Jato madársereget jelent. Ezen a vidéken a vízi-
madarak legkülönfélébb fajtó éltek tömegekben. (Pesty .kéziratos gy űj-
téséből.) 

Karakter «. Karakter 
Medenyacas és a mai Tisza-meder közötti földterület neve. (K. XI. 

58. 1876. Sr. Karlovai.) Ma szántó, régebben azonban árterület volt. 
Neve ismeretlen eredet ű . 

Кaszáló 	Livade 	Kaszálló 
A Cigánykopó mellett elterül ő  legelők neve volt, ma azonban egy 

resze szőlő  és szántó. 1909-ben 30 lakosa volt. (Borovszky i.m. és Pesty 
gyű jt•) 

Kerektó 	Kerektov 
Valamikor Morotva-tó. Csak érinti Törökbecse határát, északon, Mii-

loševo felé. Hátsek Ignác térképén: Kerektó. Nevét fekvését ől kapta. Még 
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a török kor után is a szegénylegények ;tanyája volt; olyan rét, amelyet 
minden oldalról víz vett körül, és nehezen lehetett megközelíteni. La-
káit végül is a közbiztonság érdekében Beadrára (ma Miloševo) telepí-
tették a XIX, században. (Pesty: Magyaro.rszag vízhálózata a régi kor-
ban 76.) 

Kiskereszt 	Mala hunka 	Kisköröszt 
Egy dombon álló kereszt neve Garavac mellett. Az itt fekv ő  földek 

neve ,ј  Kiskörösztös. 
+Kisrét 	Mali Rit 

A Bega mellett feküdt. (K. XI. 58. 1876.) 
+ Kiszelicska Greda 	Kiselika Greda 

Pesty tonontáli kéziratos gy űjtésében tóként szerepel. Más helyen 
nem találkoztam ezzel :az adattal. Helye ismeretlen. 

Klisza ' Klisa 
Majd minden település határában megtalálható név. Templomhelyet 

jelöl a vranyevói szállások mellett. 
Kónice 	Konice 

Az 1876-os kataszteri térképen: Kaonicse (K. XI. 58.) Krivaja és 
Matej közötti határrész, szántó. Egy utcasor is hozzátartozik, amelynek 
a neve Berta-sor, Berta bíróról, aki a házhelyeket osztotta. (11 ház.) 

Konoriste 	Konorište 
Pesty gyűjtése szerint rét. Máshol nem találkoztam ezzel az adattal. 

A név szláv képz ővel ellátott, feltételezhet ően szláv eredetű  szó. 
Kopó ^' Kopovo 

Nádas, vizenyős, szikes talajú, vadban gazdag terület. Környéke a 
vidék .legnagyobb szikes :rétje. ,Száraz id őben, amikor a víz leapad, a 
sziik a partokon fehéren kivirágzik és elüt 'a környék színét ől. Adat-
közlőink a Pannon-tenger •mardványának tartják. Vízáradásos években 
valóságos kis tenger. Vize sós, és gyógyer ő t tulajdonítanak neki. A kopó 
és a kopov szláv szó egyaránt vadászkutyát jelent, de hogy e földrajzi 
név valójában a vadászati lehet őségeknek köszönheti-e nevét, teljes bi-
zonyassággal nem lehet mcgállapítni. A .kopolya szó jelentése Strömpl-
nél (Vízrajzi Közlöny 1930.) sekély, náddal ben őtt víz szintúgy lehetne 
a névmagyarázat kiinduló pontja. Részei: 

Glavasko Kopó 	Glavaško Kopovo 
Glavas Vladimirnak, Aracs legvagyonosabb ügyvédjének hajdani bir-

tokához tartozott. (K. XI. 58. 1876. Sr. Karlovai.) 
Kiskopó Mali Kopovo vagy Gigo Kopo 

Jovanović  Gigo könyvkereskedő  tulajdona volt. 
Nagy Kopó 	Veliko Kopovo 

A legnagyobb területet öleli fel, szinte körülfogja a Pészak ,nev ű  
határrészt. Hátbsek Ignácnál: Nagy Kopovo. 1909-ben mindössze 5 lakója 
volt. Napjainkban nyaranta köszvényes .betegek lepik el partjait gyó-
gyulást remélve. 

Lésza Кopó 	Lesa Kopovo 
1909-ben 42 lakosa volt, nevét szintén tulajdanosáról kapta. 

Posta Кopó 	Pošta Kopovo 
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A Nagy Kapótól keletre fekszik. 1909-ben 8 lakája volt és a posta-
hivatal rendelkezett vele. 

f) Sóskopó 	Slano Kopovo 
Nevté vizének az ízéról kapta. Ritkábban Sibula Kopónak is nevez-

ték, tulajdonasáról. 
Krivaja 	Velika Krivaja 	Krivaj 

Liba, B,urza és Kerektó háromszögében terül el a Kis-Bega mellett. 
Aradásos e zte ііdőkben vízzel telik meg. Fischer térképén: Krivaja (S. 12. 
Div. XIV. 11.) Hátsek Ignác térképén: Velika Krivaja. Ilyen nevű  fo-
lyócska van Bácskában. A név a szláv szákincsb ől származik, tekergős, 
kanyargás vizet szoktak vele jelölni. 

Ladányi halom 	Maslarska hunka 
Ladányi körösztösnek is nevezi a nép. Harmadik halom a Basahídi 

úton. Tetején •kereszt áll. Nevét az .itt elterül ő  földek régi tulajdonosáról 
kapta. A keresztet is ő  emeltette. 

Lániste 	Laništje 
Valamikor kenderterm ő  vidék volt, nevét is onnan kapta. Lan szláv 

szó, kendert jelent. Ma szántó Bikács alatt. 
Liba 	Libe 

Vizenyős terület Vranyevó és Péterréve között, a Tisza mentén. Ma 
jabbára szántó. A név eredeté-t a szláv változat fedi fel. Libe öblöt je-
lent. A magyar alak beilleszkedett a magyar nyelv rendszerébe és a 
népetimológia eredménye. 

+ Lynka vok Linka vok 
Egyszeri adat; a Tisza szabály.ozása el őtti állapotokra utal. (Fischer 

térképén 1783-,ból. Div. 16. 11.) 
Lyutova 	Ljutovo 	Jutova 

Nagy árterület Obecse és Törökbecse között, a Tisza partján. Még 
ma is csak részben használják. Az 1870-es években nagy tengerhez ha-
sonlított. Szentkláray Lótava alakot is feljegyez. (Száz év Délmagyar-
ország újabb tö:rténetéb ől, 74.) Czirbusz Géza a lyuta szláv szó sebes 
értelmezéséb ől, jelentéséből indul ki. 

+ Makaranda Makaranda 
Egy dűlő  neve Berekben. (K. XI. 58. 1876.) 

Málta 	Malta 
A Krivaja feletti rész neve. (K. XI. 58. 1876.) 
Ismeretlen eredetű  szó, esetleg tréfás névátvitel. 

Matej ‚' Matej 
A Bega alatti szánták és szállások neve. Talán azonos az 1331-ben 

említett Matka, vagy az 1406-ban feljegyzett Máthee alakkal. (Festy-
Ortvay: Tern. oki. 230.) Minden valószínűség szerint személynévi eredet ű  
földrajzi név. Hátsek Ignác 1889-es térképén: Matej. 

Matejszki brod ' Matejski brod 
Matej és a Kis Böge melletti magaslat neve. A brod szláv eredet ű  

szó másodlagos jelentése: 'sekély víz, gázló'; a vízrajzi szókincs körébe 
tartozik. Bár az a.datközlok szerint Matej (Máté) földesúr hajói is jártak 
hajdan e partok alatt. 

Moitszki sziget 	Moitsko ostrvo 
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Valaha, a Vince-csatorna mellett elterül ő , magaslat. (K. XI. 58. 
1876. Sr. Karlovci.) Minden bizonnyal személynévi elő tagú szókapcsolat. 

Medenyacs 	Medenjača 
A Holt-Tisza és a Tisza között terül el. Régen füves pusztaság volt, 

ahol sok tisztesfű  és más gyógynövény termett. Méhészek lakták. Ez 
a körülmény játszott közre a .névadásban. Újabban a magyar újságírók 
lefordították (az 1968-as gázkitöressel kapcsolatos cikkekben) Mézes d ű -
lőre. Az igazság azonban az, hogy a magyarok is a szláv névváltozatot 
használják, és ez .a közelmúltban gyártott magyar névalak nem él a ,nép 
között. Hátsek Ignác térképén: Medenyacsa. Még e század elején is f ő-
ként legelő  volt, ma azonban már gyümölcsös és sz ő lős,kert. A két Becse 
sokat pereskedett érte a századok folyamán, mert területileg Őbecséhez 
sokkal közelebb fekszik, mégis a vízszabályozás el őttđ  hatarviszonyok ér-
telmében ma is Törökbecséhez tartozik. 

Mlaka 	Mlake 
Ma szántó Berekt ől keletre, Kumane felé. Régen azonban vizes, pos-

ványos területet jelölt. Szlav eredet ű  szó, posványt jelent. Mas települé-
sek területén is gyakran fellelhet ő  földrajzi név. Például: Szabadkanak 
is van egy ilyen nevű  városrésze. 

Nagyerdő 	Velika šuma 
Valamikor nagy kiterjedés ű  uradalmi erdő  volt a Galádér (ma Vin-

czeér) mellett, Aracstól keletre Beodra (ma Milaševo) felé, ahol a cs ő-
szökön és erdőkerülőkön kívül senki sem lakott. Kés őbb felparcellázták 
és ma már szántó, valamint •néhány tanya. 1909-ben 232 lakosa volt e 
tanyacsoportnak. (Ossz. Közs. Törzskönyvbizottság K. 156.) A Pfeiffel-
féle térképen, Aracstál keletre, rneg is van jelölve. 

Nagy Halastó ' Veliki Halasto 
Hajdan valóban halastó volt, ma f őként rét a Gyöngyszigetben, de 

vízállásos esztendőkben ismét tóhoz hasonlít. Pesty gy űjtésében megkü-
lönböztet Kis Halastót is az aracsi réten, de ez a név ma mar nem él. 

Nagykereszt 	Velika Hunka 	Nagyköröszt 
A második domb a Basahídi úton, amelyen szintén kereszt áll. A 

környék legmagasabb része, nevét tehát .nagyságáról kapta. Népi babo-
nás hiedelmek is fűződnek e dombhoz, amely minden bizonnyal ősi te-
metkezési hely volt. 

Nagyrét 	Veliki nit 	Araesi rét 
Sártó és Medenyacs között terül el, közvetlenül Aracs felett. Régen 

titokzatos nádas volt, dús halastóval, ma azonban rét és szántó. 1909-
ben 430 lakosa volt tanyáinak. (Borovszky: Torantál vm.) 

Nagypuszta ' Velika pustara 
Törökbecsétől északkeletre elterül ő  szántó neve. 1909-ben 19 lakosa 

volt. 
Paktó 	Paktov 

Ortvaynál: Pathaktow, Pataktho, Pothokthow, Potoktow (Magyaror-
szág régi vízrajza a XIII, ѕz ё.zаd végéig 97.) Szentkláraynál: Baktó. (Száz 
év Délmagyarország történetéb ől 114.) Juhász Kal.mánnál: Pataktó. (A 
Csanádi püspökség története 64.) Hátsek Ignác 1889-es térképén már: 
Paktó. Az 1876-os kataszteri térképen: Baktó. (K. XI. 58.) Baktó nevű  
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földrajzi név több település határában is megtalálható. Például Szeged 
környékén, ahol 1947-ben avar sírokat tártak fel. (Alföldi Tud. Gy űjt. 
1946-47, Szeged, I. k.) ,Minden bizonnyal a Patak-tóból keletkezett ösz-
szevonással. Baktó népetimológiai alak lehet. Hajdan patkó alakú nádas 
tó volt, melynek szélen egy nagyobb halomallt; minden bizonnyal a 
hatarban található hunk ők egyike. Ma szántó. A szláv névalak a magyar 
változat szlávos megnyújtása. 

Parlag 	Parlog 
A kumánei határt érint ő  szántó neve. A parlog szláv jövevényszó, 

megműveletlen földet jelent. 
Précska 	Prečka 

Berektől és Solymostól keletre fekszik. 1889-ben Hatsek Ignác tér-
képen Précska major. 1909-ben 17 bakosa volt. (Borovszky: T оrontál 55.) 

+ Prekaja 	Prekaja 
Pesty kéziratos •gyцjtése szerint rét. L оkalizálhatatlan szláv ere-

detű  név. 
Pészak 	Pesak 

Részben szántó, részben sz ő lőskertek. Nevét homokos talajáról kapta. 
A Nagykopó szinte köriiњleli. Megkülönböztetiink Kis Pészakot és Nagy 
Pészakot. (K. XI. 58. 1876. Sr. Karlovci.) 

Pusztatemplom 	Arača 
A Pusztatemplom a törté-nelmi Aracs egyetlen maradványa; a haj-

dani település központjában, Törökbecsét ől 8-10 kilométer távolságra, 
északkeletre, a Vinczeér partján feküdt. A templomot Benedek rend ű  
apátságnak építette alapítója, Ortvay és Péterffy is tagadhatatlannak 
mondják, hogy a XIII. században létezett az aracsi bencés apátság, mi-
vel 1256-ban az esztergomi zsinaton aracsi .Miklós apát is részt vett. 
(Gonv. Hung. ad hunc annum  P.  I. pag. 87. és Ortvay: Magyarország 
egyházi földleírasa a XIV, szazad elején I. 430.) 

Az aracsi apátságot is Oldanъur lázadó kúnjai dúlták fel 1280-ban, 
(Ortvay: ih.) Ezután a forrasok mint bencés apátsagot nem említik többé. 
1370 körül Erzsébet ki.rályn ő , Nagy Lajos édesanyja, R бbert Károly öz-
vegye fogott hozzá a romladozó •apátság kijavíttatásához és Szent Miklós 
tiszteletére szentelt templom építéséhez. Azonkívül zárdát is alapított, 
melyet Pázmány zsinatának határozataihoz adalékul csatolt kézirat, va-
lamint Terebesdi Péter és Kamanezi Máté is tanúsítanak. 1378-ban fe-
rencesek költöztek be, bár a tatarozás még nem fejez ődött be, amit a 
királynő  végrendelete bizonyít, melyben az aracsi monostor építésére 
500 forint aranyat és kegytárgyakat biztosít. (Schem. Ond. Pray. Ma-
riannae 1851. 31.) Aracsot már 1536-ban feldúlták a portyázó törökök. 
(Tor. vm. mon. 384, és Bárány: i.m. 77.) De csak 1551. szeptember 18-án 
foglalták el „mikoris őrei a ferencesekkel együtt elhagyták a várost" 
(Tinódi: Siralmas Krónika). A török úgy lerombolta a helységet, hogy 
többé soha talpra nem állhatott. 1718-ban Aracs mint nyomorult falu 
állott, csupán az apátsági templom monumentális falai maradtak fenn. 
(Bárany: i. h. 55.) 1817-ben Torontál vármegye hatósága oltalmába vette 
a templomot, mert a vidék lakói kezdték széthord•ani köveit. Ezért a 
vármegye mély árokkal vetette körül..Az ásatások alkalmával ké.t ezüst 
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csészében Hunyadi-korból szarmazó Mária-érmeket találtak. Egy 1879-es 
térképen Aracs helyén Alti Kirche van feltüntetve. Amikor Henszlmann 
1868-ban megvizsgálta a romokat, a templom sírjai helyén csak gödrök 
tátongtak; valószínűleg kincskeresők hányták szét és rabolták ki. Bá-
rány szerint az ő  koraban még éltek olyanok, akik látták a nagy oltár-
képet, amely Szent Mihályt ábrázolta magyar dolmányban, sarkantyus 
sárga csizmában, nagy bajásszal. (Bárány: L хn. 55.) 

Dr. Gerecze Péter 1896-bari az aracsi pusztatemplom romjai mellett 
az udvaron át vezet ő  árokban egy kemény mészk őből készült dombor-
művet talált. A szakemberek, az a•nalagiák alapján, ezt a kripta-cella 
fedő táblát, esetleg alapítási emlékkövet (votivkövet) .a XI. vagy a XII. 
századból származónak tartják. A romról 1953-ban a vajdasági múzeum 
kiadta Mano-Ž.isi munkáját. (Prilog ispitivanju Ara če.) 

A ,monostornak a legújabb ,időkig semmi nyoma sem volt. Azonban 
1966-ban gondos ásatások eredményeképpen felszínre kerültek a mo-
nostor alapfalai is. 

A hagyományok és a néphit különböz ő  legendákat és történeteket 
őriztek .meg a Puszta-templommal kapcsolatban. Azt beszélik, hogy az 
isten bárányát jelképező  szobrot a földművesek boronájukra er ősítették 
nehezékül. (más változat szerint k őkecskét.) Egyszer jött egy ember 
Angliából, kizárta a kőbárányt és igen sok aranyat talált benne. (Ham-
pel József: Az aracsi dambormű  Arch. Ért.  1897.)  A szerb ajkú lakos-
ságnak nincs e helyre külön neve, a régi település nevével jelölik. 

+ Ráitya gréda 	Rajića greda 
Csak Pesty kéz.iratos gyűjtésében fordul elő . Helye meghatározatlan. 

Birtokos szerkezetű  szókapcsolat. 
Rutava hunka « Rutava hunka 

Ma szántó, melynek közepén egy halam áll, Aracstól nyugatra. (K. 
XI. 58. 1876. Sr. Karlovci.) 

Sártó 	Sartov 
Sáros, pocsolyás, vízállásos lapos rét volt, ma szántó Simugy és Ma-

tejszki brod alatt. Csak akkor van víz rajta, ha a belvizek feltörnek. 
Somogy 	Simudj ' Simugy 

A Beodrai út bal oldalán terül el Matejszki brod és Vinczeér között. 
Régen az okiratok tanulsága szerint Somogy lehetett. „1340-ben Somogyi 
File fia, Jakab, torontáli birtokos három fia: János, Orros és Miklós, 
Becsei Töttös jobbágyát, Becseinek az Ejcse folyón lev ő  malmában meg-
verték." (Borovszky: Csanád vm. tört. I. 339.) Egy 1414-ben tárgyalt per-
ben pedig „Nicolaus, Filius Galli de Somogy" szerepel (Pesty—Ortvay: 
Tim. okt. 293.). A Mercy-féle térképen Törökbecsét ől északra van egy 
Schimogi nevű  elhagyott falu. Borovszky is a mai Simuggyal azonosítja. 
(Borovszky térképmellékletén.) Ma részben szántó, részben rét. Tanya-
csoportját Sornak hívják. A Simugy név minden bizonnyal személynévi 
eredetű . 

Sóskút 	Sveta vodica 
A Soskopó melletti kút neve, melynek a vize a néphiedelem szerint 

gyógyerejű . Nevét vizének ízétől kapta. 
± Spain Vok 
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Csupán Fischer tiszai térképén el őforduló adat. (S. 12. Div. XVI. 
11. 1783.) 

Szakadás 	Provala ' Provaj 
Meredek omlás, omlásos vízpart a Kis Bega szélén Matejszki bród-

nál. A nép gyakrabban használja a szlav névalak „magyarosított" vál-
tozatát. 

Szelžste 	Selžstje 
Vranyevó hatarához tartozik. A történelmi Aracs alatt fekszik. (K. 

XI. 1876.) A :seb o szláv szó szarmazéka + iste szláv képz ő . Virág Rózsa 
szerint elpusztult falu helyén épült új falut jelöl. 

Szent-Кžrály .' Senkral 	Szenkžráj 
1202-ben „villa Sencural (Szentpétery Reg. I. 60.) A Csanád nemzet-

ség kegyúri helységei között tűnt fel mint Zentkiral. (Juhász: i. m. 67.) 
1422-ben: Zenthkyral. (Bárány: Tor. vm. hajdana II. 8.) 1433-ban egy-
házának patrónusai: Omori Cholnok L őrinc és Miklós. (Századok 1903. 
91.) 1440-ben Becse várához tartozott és Brankovics birtok volt. (Múz. 
Llt.) 1458-ban: Zenthkyral Berekkel együtt tűnt fel (Csánki II. 99.) A 
török időben elpusztult magyar helység Törökbecsét ől keletre. A Mercy-
féle térképen: St. Kral elhagyott falu. 1761-ben egy katonai térképen St. 
Kiral-lal jelzik. Ma egy kimagasló halom és a körülötte elterül ő  földek 
neve. E földrajzi név az ősi magyar •névadás példája. 

Szent-Mihály N  Senmžhaljac  ti  Szenmiháj 
Régi magyar helység nyoma Melence felé. A múlt század végén 91 

háza és 816 lakosa volt, f őként dohánykertészek. Földesura Ittebei Kiss 
Erneszt. (Fényes: i. m.) Nevében az egyházi eredet ű  földrajzi név pél-
dáját láthatjuk. 

Szžget 	Ostrova 
Arvízmentes terület a Kopók közén. Pestynél: Szžgeth. 1909-ben 14 

lakosa volt. Ma szántó. Neve feltételezhet ően a párhuzamos névadás 
példája. 

Szlatžna ' Slatžna 
Becse és Vranyevó közötti szikes, sós talajú kiemelked ő  rész neve, 

amely valaha rét és ritka f űvel benőtt terület volt, ma azonban már 
nagy része be van építve. Nevét talaja min őségétől kapta. 

Szokolac 	Sokolac 	Nagytanya 
A múlt században a Dungyerszki-, majd az Ivanovics-féle birtok 

központja. Ma a földművesszövetkezet tulajdona a kastéllyal együtt. 
A Szokolac név újabb keletű, a második világháború utáni hivatalos 
névadás eredménye. A nép ma is Nagytanyának nevezi. 

Sztevanova gréda 	Stevanova greda 
Krivaja és ;a Tisza közötti keskeny, kiemelked ő  földrész neve. Haj-

dan egy Sztevan nevű  csürhés kanász tanyája volt ezen a magaslaton. 
Neve birtokos kapcsolat. 

Toržn•a 	Torina 
Simugy alatti gyep neve. Szláv eredet ű  szó, jelentése akol. 

± Tyászina bara 
Pesty kéziratos gyűjtésében rét. Lokalizálhatatlan. 

± Velence '' Venecija 
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Valamikor mély vízmedence volt Törökbecse és Vranyevó határán, 
a Gradicska elő tt. A belvízszabályozással azonban a 80-as években el-
tűnt, és .ma .már nem halakat fognak itt, hanem gyimölcsfák virulnak. 
Nevté a tréfacsinálókedv hozhatta létre, lapos, vizeny ős fekvése miatt. 
Néha még ma is feljön a víz. 

+ Velika gréda 
Pesty gyű jtésében tónév. Helyét nem tudjuk. 

+ Vesanecz 
Aracs hatásban az egyik szántának a kihalt neve. (K. XI. 58. 1876. 

Sr. Karlovei.) 
Vinczeér 	Crna tiara 

Régeл  Galád-ér, a Tisza kis mellékága volt, melyen hajókon szállí-
tottak az aracsi templom építéséhez szükséges anyagot. Ma már száraz 
meder a Tiszától északkeletre, ahol, Fusch Mihály uradalmi tiszttartó 
elbeszélése alapján, egy elsüllyedt, kölessel teli hajóra bukkantak. (Szent-
kláray: Száz év Délm. újabb történetében 6.) Müller térképén 1709-ben: 
Vinczey falu áll, a Vinczeér mellett, egy magaslaton, amely feltételez-
hetően a folyóoskától kapta a nevét. Ma szántó, tanyacsoport és feltéte-
les vasúti megállóhely is. Azósi névadó gyakorlat szerint a települ ő  
családról kapta nevét. 

Vörös istálló 	Crvene štale 
1949-ben épült a Milorad Popov földművesszövetkezet új istállói-

ként, de az új .neve nem tudott elterjedni, hanem az új épületeket is a 
regi vörös cserepű  istállókról nevezték tovább is. Törökbecsét ől északra 
terül el. 

Vranyák 	Vranjak 
Varjas jelentésű  szláv név, az els ő  szerb település a török megszál-

lás után. Később ezeket a szerb határ őröket áttelepítették Paktóra, majd 
a .mai Vranyevó területére. Így ma Vranyák f őként szántó Simugy alatt. 
(K. XI. 58. 1876. Sr. Karlovei.) 



Az Оjvid ki Вđ  сcs szettudományi Kar Magyar Tanszékének ktadványa 	 263 
Tanulmányok, 3. füzet, 1971. 

PENAVIN OLGA 

KÉT BÁNATI SZЕKELYTELEP BALLADAI 

0.1. „ ... én magam is, tót gyűjtésem elsó éveiben, teljesen helyte-
len módon, nem jegyeztem le a magyar anyagból jól ismert átvételeket. 
Akkor még nem tudományos szempontból gy űjtöttem és úgy vélekedtem, 
hogy csak ismeretlen dallamokat érdemes feljegyezni, teljesen ellentét-
ben azzal a szigarúan tudamányos szemponttal, melyhez kés őbben sze-
gődtem és amely szerint lehet őleg mindenütt mindent le kell jegyezni, 
tekintet nélkül arra, megvan-e már vagy nincs meg, tetszik-e vagy sem." 
(Bartók Béla: Népzenénk és a szamszéd népek .népzenéje, 16. 1.) 

Ez a gyűjtők útja. Mindenki átmegy a Bartóktól jelzett fokozatokon. 
Először csak az éndekeset, a felt űnőt, a masiktól különböz őt gyűjtjük, 
csak azután döbbenünk rá, hagy mit hanyagoltunk el, mit engedtünk ki-
hullni a magunk csinálta rostán, mikor már kellő  alázattal tudunk kö-
zeledni a gyűjtés táгgyához, levetkezünk minden el őítéletet, nagyképűsé-
get, „tudálékosságot". 

A mindent felgyűjtés elve vezerelt bennünket székelykevei és her-
telendyfalvi gyűjtéseink során is. Még a jól ismert balladákat, meséket is 
magnószalagra rögzítettük, hisz a változatok is értékesek; alkotáslélek-
tani szempantból ;igen érdekes megfigyelni az egyén viszonyulását a szö-
veghez. Az egyéni változtatások még az aránylag kötött szöveg ű  balla-
dákban is felfedezhetők. 

A hertelenidyfalvi kedves kis öregasszony, Kovács Juli néni (akit mi 
fedeztünk fel és aki egyre jobban tudatában volt annak, hogy ő  különb, 
mint a többi falusi) sohasem adta el ő  pontosan azonos szöveggel és dal-
lammal a bukovinai balladakincset haláláig megbecsül ő  édesapjától, Ko-
vács Pétertől tanult balladákat. Élénk fantáziája, mese- és balladate-
remtő , beleélő  készsége, esetleges pillanatnyi indiszpozíciója eredménye-
ként az újraéneklés, az újramondás során valamit mindig változtatott. 
A balladaéneklés legszebb pillanataiban, mikor testi-lelki felkészültség-
ben fogott a „dallas"-hoz, egész lényét beleadva, nem azért teremtette 
újra a saját és mások gyönyörködtetésére szolgáló szöveget és dallamot, 
mert emlékezete cserben hagyta, hanem azért, mert abban a pillanatban 
nem egyszerű  közvetítő  volt, hanem „reg ős, énekmondó", alkotó költő , 
aki nem egyszer annyira beleélte magát a szerepl ők sorsába, hogy maga 
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is elsírta magát. ÍTjvárh Zoltán (Népdalok és balladák egy Al-Dunai szé-
kely községb ől, Debrecen 1968. Közlemények a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Néprajzi Intézetéb ől) csak közvetítőnek tartja Juli 
nénit, aki az apjától tanultakat ismétli. Ezzel magyarázza, illetve nem 
magyarázza meg az irodalmi élményt a balladákban. Szerhntünk Juli 
néni, aki az elemi iskola 6 osztályát elvégezte, az átlagosnál értelmesebb, 
tanulékony, versek iránt érdekl ődő , jó memóriával rendelkez ő  személy 
volt, akli gyermekkorában jól megtanulta és kés őbb is megőrizte a ver-
seket, mikor balladamondás során „transz"-ba került, s mikor ezeket az 
irodalmi töredékeket tartalmi hasanlóságuk és más okok miatt szövegbe 
illeszthetőnek ítélte, nem sokat töprengett, be is applikálta őket. Tehát 
nem a Juli néni •apjától eredtek! 

Juhi néni sohasem változtatott, hogy úgy mondj am, „esztelenül", 
hanem csak a stíluskonvenció, a balladaformula törvényeihez igazodva. 
A dallam, a közösségi éneklés soran kialakult dallam, a balladai m űfaj 
stílusjegyei különben sem engedték meg a túlságosan nagy szabadságot. 
Természetesen a hagyományozást a szöveg és dallam ilyetén való ke-
zelése kissé megnehezít. Az átvev őnek ismernie kell a vázat, a történetet, 
csak azután dönthet valamelyik változat mellett. 

Nemcsak a változatokat örökítettük meg, a töredékes emlékeket sem 
vetettük meg, hisz a töredékekb ől is kisejlik az eredeti teljesség, de az 
is kiderül, milyen részek, motívumok hullanak ki id ők folyamán. 

0.2. — Kik őrzik még a balladákat? Hertelendyfalván és Székely-
kévén legjobb balladaénekeseink az idősebb karosztályból kerültek ki 
(Nyisztor József, 42 éves, Bancsov Teréz, 59 éves, Daradics Zsuzsanna, 
76 éves, Barabás Anna, 62 éves, Er ős Teréz, 53 éves, Kovács Júhia, 74 
éves volt 1967-ben). Bukovinából a századfordulón a Bánságba érkez ők-
nél még élő  volt 1967-ben a гёg і  székely ballada, még énekeltek meg-
felelő  alkalmakkor. A középkorúak szüleikt ől, ismerőseiktől tanulták el 
az egyes balladákat, de az ő  reálisabb, .racionálisabb, civilizáltabb, ta-
nultabb gyermekeiket nem érdekli már az ilyesmi, részint korszer űtlen-
nek, részint túlhaladottnak tartják. Szinte szégyellik a szájukra venni. 
(Újabban egyes magyartanárok igyekeznek felkelteni az ifjúság érdek-
lődését a népi termékek iránt!) 

0.3. A balladamondás is, mint a mesélés, korhoz kötött, ugyanakkor 
társadalmi osztályhoz is kötött a vizsgált két falu tanúsága szerint is. 
Nem a városi ember, hanem a várostól távol él ő  falusi és tanyai, nem 
a középréteg, hanem a földműves, a fuvaros, a kubikos, az id ősebb föld-
műves és más szegény ember és asszonya az aktív őrzője és ápolája a 
hajdani balladakincsnek. 

Székelykéve, Sándoregyháza, Hertelendyfalva székelységének els ő  
és második generációja messze kerülve Bukovinától, idegen nyelv ű  kör-
nyezetben, elszigetelten élve ragaszkodik a régihez, idegenben való mun-
kavállalásai során újakat is megtanult, de az unokák gazdasági, társa- 
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dalmi, művelődési körülményeik hatásina részben csak passziv élvez őkké 
váltak, részben előnyben részesítik a rnúdal•akat, cigánydalokat. 

Hertelendyfalván különösen felt űnő , hogy Pancsova, a város közel-
sége hogyan hat a falusiakra, f őleg a fiatalabb ,korosztályra. Pontosan 
ugyanaz a folyamat játszódik le, mint a népnyelv használataban, az öl-
tözködésben, a tárgyi néprajz, azaz  •a népi kultúra síkján. 

0.4. A balladamondás alkalma: Sohasem fogom elfelejteni 1967 ok-
tóber másadik felének egy napsugaras vasárnap kora délutánját Székely-
kévén. Daradics Zsuzsa néniék elvégezték otthoni munkájukat, ,megebé-
deltek, elmosogattak, a jószágakat is ellátták. Néhányan öregebbek ösz-
szejöttek egyikük házánál. Eleinte a mindennapok gondpairól folyt a szó, 
megtárgyaltak mindent, meghányták a falu és saját életük aprócsepr ő  
eseményeit. Egyszer csak az egyik néni zümmögni kezdett, egy régi-régi, 
Bukovinából hozott dallamot dúdolt, csak úgy a maga gyönyör űségére. 
Nem sok időbe tellett, a többiek is bekapcsolódtak, egymás után kerültek 
elő  a szebbnél szebb dalok. Hirtelen egy pompás koncertnek voltunk 
tanúi. Megilletődöttséggel húztuk meg magunkat, mert úgy éreztük, il-
letektelenek vagyunk itt ebben a pillanatban. Zsuzsa néniék Bukoviná-
ban érezték magukat, dalolás közben átélték hajdani nyomorúságukat, 
szenvedéseiket, sanyarúságaikat. Valamiféle extázisukban megfeledkez-
tek rólunk. 

A varázslatos hangulatból felocsúdva elmondták, hogy kaláka al-
kalmával, lakodalomban, olyankor szokott sor kerülni a balladákra, mi-
kor több ember gyűlik össze. 

A modern élet következményeként a társas érintkezés alkalmainak 
megcsappanása a balladaéneklés alkalmait is megritkítja, ezzel el đsegíti 
a „széténeklés"-t, a felejtést. 

0.5. Milyen balladák élnek még? Az idősebbek ismerik még, éneklik 
a régibb stílusú balla,dakat (Molnár Anna, Anador szeg Anna stb.), az 
újabb stílusúak közül kedveltek Fehér László és a XIX. századi ponyva-
nyomtatványok históriáit, olvasott történeteket, betyártörténeteket, gyil-
k•ossagokat megörökítő  balladák (Barna Péter, Farkas Julcsa, Pápain, 
stb.) 

0.6. A balladamondás módja: Kovács Juli néni több ballada el őadá-
sakor a cselekmény egy részét prózában adta el ő . Ilyen prózai szöveggel 
kambinált balladaja a „Legenda a török járásról" cím ű  Molnár Anna 
— változat, az Erdei kapitány, a Bátori BoldizSár ballada változata. Fi-
gyelemre méltó jelenség, hogy az újabbakat (Barna Péter, Farkas Julcsa) 
nem kombinálja prózával. 

A balladáknak Juli néni címet is ad, éppen úgy, mint székelykévei 
adatközlőúnk. Ezeknél nem találkoztunk próza és énekelt szöveg kombi-
nációj ával. 

Az epikus menetű  balladákat mimd•nyájan parlando ,rubato, illetve 
moderáto tempóban adják el ő . 
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Az énekesek nyelvjárásban adják elő  a szövegeket. 
Az érzelmi mnomentum nem hagyja hidegen a teljes beleéléssel ének-

lőt, együttérsz a szerepl ő,kkel. Ez hangján is érz őd k. 
1.1. Lasswk most már a balladakat! 

HERTELENDYFALVA — VOJLOVICA BALLADAI 

KÁDÁR ISTVÁN CSATÁJÁR0L 

Mert vi - fг  - zek kö - ги1 
	

ma e - sik ety 
	

hi'-  ja. 

Elhagyó érettünk a Félföldnek partyát, 
Hoty hallá ott alatt magyarok romlását, 
Felköté érettünk Kádár István kargyát, 
Óh, milyen kevéssé forgató szándékát. 

De ire hirtelen esék váltQzása, 
Mid őn küldék ötet Pápolc oltalmára. 
Íljfaluhoz gyüle tatárok tábora, 
Ott leszen Kádárnak utolsó csatája. 

A zászlótartóját fenszóval. bisztatta: 
Vidd el, fiam, vidd el a zászlót más útra! 
Hogy el nő  vesszén mind urunk kedves hada, 
Mert Magyarországért mekhalok én még ma. 
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Kiontom véremet én szegény hazámér, 
Én szegény hazámér, kedves nemzeteméi. 
Nem szánok érette bizony ontani vért, 
Mert én a Krisztustól veszek jutalombért. 

A tatár a nyilát, mind a szél, úty szórja, 
Kádár vitéz módra velük megütközött. 
Hátul a serége ismét észrevevé, 
Hogy másutt a vízén töp tatár érkézett. 

Mikor jobbra vágok, szeker-utat vágok, 
Mikor balra vágok, gyalog ösvényt vágok. 
Felvetém szemémét a magos egekre, 
Uram, Jézus Krisztus, jöjj segíccségemre! 

Szórja tatár nyilát, mind a szél a polyvát, 
Tatár nyila miatt én es térdre estem. 
Felvetem szemémét a magos egekre, 
Mert nem látok senkit, j őne segíccségre. 

Szegény Széki Péter, buzgó szeretettel 
(Igy éltél te velem, mint test a lélekvel. 
Szegény szép vitézem, buzgó szeretettel, 
Azért búcsúzásul bísztam reá lelkem. 

Elsőben ungvári, szíves akaróim, 
Nógrádi, palánki, gyarmati társaim! 
Diózsgyör, ónódi, szendrei barátim, 
Füleki, pápolci, szécsényi rokonim, 

•  11. Kikvel az Alföldön sokat sanyargattam, 
Sok deret, hideget, meleget kóstoltam, 
Már isten hozzátok, töletek megváltam, 
Már isten hozzátok, töletek megváltam. 

Víg Jánozs, Bezerédi vitész kapitányom, 
Kit a hadnatyságra szív essen emeltem, 
Kérlek, tödd a sírba mékhidegült testem, 
Kérlek, tédd a sírba mékhidegült testén! 

Ne keressétek a pompás temet őket, 
Ama cifra pompás temető  helyeket. 
Hanem ahol lészen vérem kihullása, 
Ott legyen csak közel testem elásása. 
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14. Szabó Pál, szerelmes, édes kenyeresem, 
Kérlek, tedd a sírba mekhidegült testem! 
Isten veleték hát, kedves, jó barátim, 
Drága Magyarország, most isten hozzátok. 

Kovács Júlla, 74 éves, 
Hertelendyfalva (Vojlovtca) 

LEGENDA A TÖRÖKJÁRÁSRÓL 

A nagy erdöben, a Havasok alatt vót egy malom. Annak a malom-
nak a gazdája Molnár vót, a lejánya Molnár Anna kisfijával, férjivel és 
édesapjával. Arra jártak a portyázó törökök, bement egy hozzá, de az az 
egy nem török vót, hanem az országbeli katona. Arra kérte Mo1nar 
Annát, hagy lönne szíves közbejárni vele, mert .mik kéne nyerni aszt, 
amit feltettek magukba, hagy megnyerjék. Valameddig gondolkozott 
Anna, és aszt minta: 

— Jol van hát, no, elmegyek, mert el kell menni, hogy el kerülje 
a Molnár házát a katonaság. 

El is mentek. Anna katonaruhát vett fel magára. Mikor a férje ha-
zamönt, akkor csak a kicsit taláta a böcsübe, meg az apóssát. Asz mongya: 
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Hallod-e te, jámbor gazda, 
Mi csinász te a lányodval? 
Sémmit, sémmit, te, katona, 
Hazajöne, megölelném. 

Teltek az idők, odavan a Molnár lejárnya. A férje busongva, szomorkodva 
ringatja kisfiát, de minél tovább ringatja, annál jobban sír a kicsike. 
Apósával leülnek, aszt mongya az apósa: 

Ldes fijam, mi csinájunk? 
Szalaggyunk-e vagy megállunk? 
Ha szaladunk, elfáradunk, 
Ha megállunk, f elakasztnak. 



Кét bánát'i székelytelep balladái 269 

Hallod-e te, jámbor gazda, 
Maraggyunk itt a szobába. 
Legalább, ha itt maradunk, 
Mind a hárman együtt halunk. 

Sikerült Malnár Annának a csLny, amit mektéttek a katanával. De nem 
tutta, hogy térjen haza, busongva, bánatosan, hogy most mi csinál a 
férje. Vagy meglövi, vagy .megöli, vagy elűzi, de jó.t nem mert .gondolni. 
Mikor hazament katona ruhába, beköszönt: 

Jó estét, te, jámbor gazda, 
Mi csinász te így magadba? 
Hárman vagyunk, te katona, 
A vejem és az unoka. 

Hallod-e te, jámbor gazda, 
Van-e jó bor a faluba? 
Van most jó bor a faluba, 
Csak az nincsen, aki hozna. 

Hallod e te, jámbor gazda, 
Hozzál jó bort a faluból. 
Ne féjj, nem lész bántódása 
Sem apádnak, sem fijadnak. 

El is ment a jámbor gazda, 
Itthon maratt a katona 
Kigombolta a mundérját, 
S a kis f iát mekszoptatta. 

Hazajött a jámbor gazda, 
Kérdi, hol van a katona. 
Bent van, bent van a szobába, 
Cséndbe van a kicsi fžja. 

Apám uram, apám uram! 
Megöte a kicsi fijam! 
Nem ölte mik kicsi fijam, 
Jól nész ki az a ö arca. 

Aszt mongya a katona, 
Hallod-e te, jámbor gazda, 
Van e neked feleséged? 
Erre fele] még énnekém! 
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Vót ám nékem feleségem, 
Elszökött ety katonával, 
Nincs nekem má feleségem, 
Elszökött ety katonával. 

Hallod-e te, jámnor gazda, 
Hazajöne, megvernéd-e? 
Nem verném meg, te, katona, 
Kicsi fiját mekszoptatná. 

Akkor a katona kigombolta a kabattyát, aszt minta: Én vagyok itt, édés 
férjem, én vagyok az a katona, de ne kérdezd, hogy mért tettem, majd 
mektudod, majd későbben. Asz mongya a férje: 

— Nem harakszok, Anna, csak mijóta elmentél, a kicsike fojton sírt, 
és meg vótam ijedve, hogy a katona megölte, mert a gyermek elhall-
gatott. 

Mondd meg nekem, feleségem, hol voltál a katonával! 
Nem mondhatom, édes férjem, két hét múlva majd megmondom, de 

talán még akkor sem. 

Nem haragudott meg .a férje, gyengéden és szépen beszélgetett a felesé-
gével, mikor két hét múlva, јö egy rezes csákóba ety katona. Hoz egy 
írást a kezibe, odaatta Annának, és aszt minta: 

15. Hallod-e te, jámbor gazda, 
It van egy írás a kezembe, 
Esztet külte a hatalom 
A mi szükségünkre. 

Küdött a hatalom nekik annyi pénzt, hogy vettek ety tíz lánc f ődet és 
egy uradalmat, úgy neveszték akkor, hogy bejér uradalmat és asztán 
boldogok lőttek. Később, évek multán .minta meg a titkot Molnár Anna 
otthon, hogy hol járt, s ,mér járt, de err ől ,nekünk nincs tudomásunk. 

Kovács Júlia, 74 éves, 
Hertelendyfalva (Voflovtca) 

ERDEJI KAPITÁNY 

Erdeji kapiitány nagy baráttya volt egy nagy grófnak, Hunyadi Be-
nedeknek. Ennek vót egy húga, Judit, és ez a Judit egy nagyon nagyon 
jó leány vót, és mintha jövőbe látott vápa az éledbe, asz ,minta bátyá-
nak: „Édezs bátyám, nem érzem jól magam, nem :mögyek el az erdeji 
kapitányhoz." De aszt minta a tesvérje: „Neköd el köll mönni!" És mikor 
ö reászánta magát, hogy elmönnyén az erdeji kapitányhoz, akkorene-
kelte az annyának: 
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ERDEI KAPITÁNY 
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2. Gyertök el, ménny űnk el 

Fejér gyapárt szedni, 
Fejér gyapárt szedni, 
Koszorúba köétni. 

3. Hogy jönek, s hogy jönek 
A buta mez őbe, 
Bizon, bizon mondom 
Fejem vesztésire. 

Látod, édesanyám, 
Most ez itt a jele, 
Ág sem érintette, 
Szél sem fuvintotta. 

Ág sem érintette, 
Szél sem fuvintotta, 
Mégés elhasadott 
A sejöm karinca. 

Lejányom, lejányom, 
Édes szép lejányom, 
Lesz e valahára 
Visszafordulásod? 
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Löszen, anyám, löszön, 
Mikor kapud előtt, 
Mikor kapud előtt 
Ingyen vásár leszen. 

Mikor a gabonát 
Fél pénzen aggyák, 
Aszt tudhatod, anyám, 
Hoty sohasem löszön. 

Most elvitték Juditot a hégyre, de a férje, erdeji :kapitány gyilkozs 
vót, és ö keservibe énekölgetétt a szabábo. 

Elibeli, kisfijam, 
Alugyál csendesen, 
Mert nincs édesapád, 
Aki ringedgessön. 

Most es odavagyon 
Keresztút állani, 
Keresztút állani, 
Ormány papot ölni. 

Jaj de meguntam én 
Mindön szép hajnalban 
Vérős ruhát mosni, 
Könnyemmel ásztatni. 

Vér ős ruhát mosni, 
Könnyemmel ásztatni, 
Könnyemmel ásztatni, 
Jajszóval sujkolni. 

Azon ajtón szóllott 
Erdeji kapitány: 
„Nyis ki az ajtódat, 
Gyenge Judit asszony! 

Nyis ki az ajtódat, 
Bestehári kurva, 
Áj f ére elömbe, 
Nem neköm való vagy! 

Uram, én édes uram, 
Еdes jámbor uram, 
Mindön szép halottnak 
Hármat harangoznak. 
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Mindén szép halottnak 
Hármat harangoznak, 
En árva fejemnek 
Egyet sem kondítnak. 

Fijacskám, fijacskám, 
Edes kisfijacskám, 
Nincsen nekéd apád, 
Nincsen nekéd apád. 

Aszt hílhatod apádnak, 
Ki kütte a böcsüt, 
Böcsü néty szégibe 
Négy arany perecét. 

Hunyadi Benedek, 
Látod-e húgodat? 
Búcsúzik az élett ő l, 
Mert nincs más útja. 

Aj fére elömbe, 
Bestehári kurva, 
Aj fére elömbe, 
Nem nekém való vagy. 

Bárcsak volna nekém 
Egy író deákom, 
Egy író deáákom 
S egy bízott emberem! 

Iró dejákomval 
Levelet íratnék, 
Bízott embérémtöl 
Bátyámnak üzennék. 

Abba pillanadba 
Lecsapott ety holló, 
Kikapta kezéb ő l, 
Kikapta levelet. 

Ki kopog, mi kopog? 
Ety fekete holló, 
Nála van egy levél, 
Vagy ahhoz hasonló. 
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Nyizs ki ablakodat, 

Hunyadi Benedek, 

Nyizs ki ablakodat, 

Ved bé céduládat! 

Bevétte levelét 

Hunyadi Benedök, 

Felkapcsolta kezét, 
Jajszóval kesergé. 

Kocsisom, kocsisom, 

Edes jó kocsisom, 

Fogjá bé gyászhintóba 

Hat fekete lovat! 

Hat ló a kutyáké, 

A hintó a t űzé, 

A hintó a tűzé, 

Az ostor a tiéd. 

Jó napot, jó napot, 

Erdeji kapitány. 

Hol van-e, ben van-e 

Gyenge Judit asszony? 

Hol van-e, ben van-e 

Gyenge Judit asszony? 

Hol vagyon, ben vagyon 

A tengörbe vagyon. 

Kocsisom, kocsisom, 

Legbizottabb kocsisom, 
Mindénök a tijéd, 

Vigyázz az öcsémre! 

Es avval elméne 

A tengér mellékre. 

Te hótál meg értem, 

Én halok meg érted. 
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33. Te hótál meg értem, 
Én halok meg érted. 
S avval bánatábo 
Ugrott a méjségbe. 

Kovács Júlia, 74 éves, 
Hertelendyfalva (Vojlovtca) 

RAB NÖTA 

~uGцíu 

Nem fú - vam, nem 
	

fú vam nagy u - rak, asz - szo - nyok, 

N/osf és az еп  nó - fám 	i n -  ge - ref fúl 	hal- lil<. 

Megunta két lábom terhe föggyét nyomni, 
Karcsú derekamon rab-szíjat viselni, 
Karcsú derekamon rab-szíjat viselni, 
Кét virág szémömvel vas rostén kinézni. 

Né csudáld, édésém, hogy én sárga vagyok, 
Tizenkét hónapja, hogy érted rab vagyok. 
Rab vagy, édes rózsám, én ezs beteg vagyok, 
Hot  yha kiszabadúsz, én es jobbadutok. 

Ha f ojóvíz volnék, bánatot nem tudnék, 
Hegyek, v őgyek között zengedézve járnék, 
Apróhalacskáknak magos martot mosnék, 
Kaszáló rétekön szászfüvet növelnék. 

Kovács Júlia , 74 éves, 
Hertelendyfalva (Vojlovtca) 
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Ha neki fija vót, nekém szeretöm vót, 
Ha neki édes vót, nekém kedvesem vót. 
Anyám, édés anyám, édés szülödajkám, 
Ki kilenc hónapig méhédbe hordoztál, 

Kilenc hónap múlva a világra hosztál, 
S akkor méktagattá, hogy anyám se vótá. 
Anyám, édesanyám, édes szülödajkám, 
Mikor engem szültél, mér nem szültél követ? 

Mikor f ereszdgettél gyenge melegvízbe, 
Fereszdgettél volna tengér fenekibe. 
Mikor takargattál lénge gyócs ruhába, 
Takargattál vóna fóró parázsábo! 

Mikor réngezgettél jó rengü böcsübe, 
Rengezgettél volna a fekete födbe! 
Mégmontam vót nekéd, té be né jőj hézzám, 
Méges köze jártál, szívedbe bezártál. 

Méges köze jártál, szívedbe bezártál, 
Szívem közepibe éty kövárat raktál 
Szívem közepibe éty kövárat raktál, 
S annak nétyszégibe fekete gyászt húsztál. 

Isteném, isteném, szerelmes isteném, 
Hoty kell világomat buvol eltöteném! 
Verje még az isten, veretlen né haggya, 
Ki az árvát bántsa, jóra nem tanyíccsa! 
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Verje mög az isten, veretlen ne haggya, 
Ki az árvát bántsa, jóra nem taniccsa. 
Verje mög az isten, veretlen ne haggya, 
Ki az árvát bántsa, jóra nem taniccsa. 

Pirosabb voltam én a bazsarózsánál, 
Jobban elhörvattam a fehér ruhánál, 
Elhörvattam én es mind összel a rózsa, 
Kinek pirosságát elvötte a harmat. 

NeköT ös elvötte ety semmirevaló, 
Kinek a jóisten jót sohasö aggyon. 
Mind éjjel, mind nappal egyaránt bánkóggyék, 
Mind a só a vízbe, sohase wyugogyék. 

Kovács Júlta , 74 éves, 
Hertelendyjalva (Vojlovtea) 

FEHÉR LÁSZLO TÖRTÉNETE 

Vót két tesvér. Feher László ajan rabló féle vót, de nem ölt, nem 
gyilkolt, csak a tesvérjit akarta kiházasíttani és nem höjánzott mék csak 
két arany a staférból. A tesvérje mindég minta, n ő  menny tovább, elég 
lesz nekem amannyi van. 

— Nem, mék két arany hiányzik. 
— Ne möriny, tesvér, mer kihirdették a statáriumot, s akit mekfog-

nak, aszt felakasszák. 
— Nem, még most az etyszer, Tej meglátod, meksegít az isten. 
Erohant, emönt, s akkor kezd ődik: 

,I~ 'Б  zío 

Lo - vaf lо  - potѓ 
	

Fe  - нег  Lász- lо, 
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Rajta ütött a vármögye, 
Bévették sötét tömledzbe. 
Ad meg magad, Fehér László, 
Nem lösz sömmi bántódásod! 

Ad mög magad, Fehér László, 
Nem lösz sömmi bántódásod. 
Nem adom én meg magamot, 
Mig fel birom két karomot. 

Mig fel birom két karomot, 
S fegyverömöt forgathatom. 
Mig fel birom két karomot, 
S fegyverömöt forgathatom. 

Elfokták hát Fehér Lászlót, 
Békót kezére, lábára, 
Bévették setét tömledzbe. 

Mekhallá eszt Fehér Anna, 
Fut a tömlec ajtójára. 
Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Aluszol-e vagy mekhaltál? 

Bátyám, bátyám, Fehér László 
Aluszol-e vagy mekhaltál? 
Nem aluszok, mek se hótam, 
Csak felöled gondókosztam. 

Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Mejjik itt a legnagyobb úr? 
Hozok neki tál aranyat, 
Tál aranyat, tál ezüstöt. 

Asz mongya ki Fehér László: 
Hallod, húgom, Fehér Anna, 
Nem kell neki tál ezüstöd, 
Tál ezüstöd, tál aranyad. 

Haza futott Fehér Anna, 
Felpakolja az aranyat, 
Felpakolja az aranyat, 
Fut a tömlec ajtojára. 

Bátyám, bátyám, Fehér László, 
Mond meg, ki a legnagyobb úr! 
Elhosztam a tál aranyat, 
Elhosztam a tál ezüstöt. 
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Hallod, húgom, Fehér Anna, 
Horvát Miklós legnagyobb úr, 
Horvát Miklós legnagyobb úr. 
Nem köll néki az aranyad, 
Hanem csak a szüzességed. 

Haza möne Fehér Anna, 
Sírva borult az asztalra. 
Jaj isteném, hová légyek, 
Szót f ogaggyak, vagy elménnyek? 

Méges csak úgy határozott, 
Felkereste Horvát Miklóst. 
Uram, uram, Horvát Miklós, 
Ne akasztazsd fel bátyámat! 

Uram, uram, Horvát Miklós, 
Könyörülj te szolgálódon! 
Hosztam nekéd tál aranyat, 
Tál aranyat, tál ezüstöt. 

Nem kéli neköm tál aranyad, 
Nem kéll neköm tál ezüstöd, 
Szép Annácskám, tudod, mi kell 
Nekem, a te szüzességed. 

Gondolkozik Fehér Anna. 
Horvát Miklós szobájába 
Leborulva sírva mongya, 
Bátyám monta, hogy ne jöjjek. 

Ne féjj, ne féjj, Fehér Anna! 
Nem akasztom föl bátyádat, 
Feküggy le itt a szobámba, 
Feküggy le a puha ágyra! 

Fehér Anna csak keserég, 
Kióggya gyönyör ű  haját, 
Kióggya gyönyör ű  haját, 
Leveté fels ő  ruháját. 

Uram, uram, Horvát Miklós, 
Felakasztatod bátyámat, 
Hallod a katonák trombitálnak 
És a katonák dobolnak. 
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Ne higgy ijent, Fehér Anna, 
Horvát Miklós eszt nem teszi, 
Horvát Miklós legjobb ember, 
Csak te add meg magad neki. 

Horvát Miklós már elérte 
A célját, mire pájázott. 
Fehér Anna meksebezve, 
Meggyötörve térgyenn állott. 

Etyszer belépnek az ajtón, 
Egy hirnök mellett jelentik: 
Uram, uram, Horvát Miklós, 
Felakasztottuk Fehér Lászlót. 

Mekhallá eszt Fehér Anna, 
Térgyen állva, leomolva, 
A két kezét összefogva, 
Az istenhez sóhajtozva. 

A jó isten engéggye még, 
Réggel f élkelsz, hogy megmozsgyál, 
Mozsdóvized vérré vájjon, 
Réggel f élkelsz, hogy mégmozsgyál, 

Kapott kend őd, mégdörgölüd, 
Törülközöd lángot hánnyon, 
Kapott kenyered, hogy égyél, 
A kényered küjé vájjon! 

S aszt az isten mékhallgatta, 
Horvát Miklós felindulva 
Futott ki, hogy mégmozsgyék, 
Hát a vize vérré vállott. 

Törülközőt kapott, megdörgülözött, 
Törülköző  lángot hánya. 
Kapta kényeret, hogy égyék, 
A kényere küjé vállott. 

Kapta lovát, felugrott rá, 
Lova lába megbotollott, 
Lova lába megbotollott, 
Rajta a nyaka szakadott. 

Kovács Júlta, 74 éves, 
Heтtelendyfalva (Vojiovlca) 
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(Igy busulok, majd mekhalok, 
Méges jókedvet mutatok, 
Méges jó kedvet mutatok, 
Más ne tuggya, hogy busulok. 

Busuj szivem, mert nincs kedvem, 
Mer elhagyott víg örömem, 
Vig örömem, régi kedvem, 
Be igazán fáj a szívem. 

Fáj a szívem küjel belül, 
Mert nyomja a bú két felül. 
Bu ebédem, bu vacsorám, 
Bánat nékém minden órám. 

Irigyeim annyin vannak, 
Mind a kutyák úgy ugatnak, 
Hagyok nekik víg napokat, 
Hagy ugassák ki magukat. 

Ver még, isten, aszt a szívet, 
Aki ötöt-hatot szeret, 
Mert én csak egyet szerettem, 
Megés éleget szénvettem. 
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Az a Ja és száraggyon ki, 
Amej alatt mik foksz hálni, 
Az a ház es gyulagyon ki, 
Melyben cséndésén foksz hálni. 

Isten átkát nem kívánom, 
De ha rád száll, aszt se bánom. 
Szájon es rád, aszt kívánom, 
Ver jén még az igasságom! 

Ojan nap nem jö az égre, 
Könnyem ni csordújon f ödre, 
Ki a f ödre, ölömbe, 
Ki bánatos kebelömbe. 

Én istenem, be megvertél, 
Engem jobban mindénkinél. 
Fáj a szívem a hazámér, 
Apámér, édesanyámér. 

Ó istenem, sokat sírok, 
Merd bánatomval nem birok. 
Busuj szivem, mert nincs kedvem, 
Mer elhagyot víg örömem. 

Az a fa és száraggyon ki, 
Amej alatt mik foksz hálni, 
Az a ház es gyulagyon ki, 
Mejbe cséndésén foksz hálni. 

Borod, búzád ne teremjen, 
Szántófölded ne zöldeljén, 
Páros késéd kifordújon, 
Az es a szüvednek ájon! 

Megmontam vót, kicsi madár, 
Fészket ne rakj út széjibe, 
Mert az úton sokan járnak, 
Küs fészkedre rátalálnak. 

Mert az úton sokan járnak, 
Küs fészkedre rátalálnak, 
Elveszik a fijajidot, 
Buba ölöd még magadot. 

Kicsi tehen nagy a szarva, 
Nem fér bé az istállóba. 

Kicsi rózsám gyenge karja, 
Nem ölel mék töp hajnalba. 

Nincsen nekem édésanyám, 
Ki gondot visején rejám, 
Nincsen nekém annyi hejem, 
Hova a fejem létégyem. 
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Komor felettem az ég es, 
Elhagyott a reménység es, 
A Nap es gyászt vont magára, 
Nem süt rám fényes sugára. 

Elmentél s nem bucsusztál el, 
Megátkozlak, hogy hervaggy el. 
Gyere vissza, bucsuzzál el, 
Átok alatt ne hereagy el. 

Ne örvengyén sénki szüve, 
Mig a madár nincs kezibe, 
Mert most baj madarat fogni, 
Mind a szél utan futkosni. 

En istenem, mi az oka, 
Ki se mehetők az útra? 
Ha kimenyek a kapuba, 
Vigyászkodom ide s tova. 

Vigyászkodom ide s tova, 
Mind a madár a fogóba, 
Ugy busulok, mai mekhalok, 
Mer bánatomval nem birok. 

Kovács Jútta , 74 éves, 
Hertelendyfatva (Vogtovtea) 

FARKAS JULCSA 
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Farkas Julcsát kžvették a nagy dobbol, 
Feltették a vijolaszin asztara, 
Piros vére úty fojik, mint a patak, 
Édesannya szíve érte mekhasd. 

Farkas Julcsát kžvették a nagy dobbol, 

Feltették a vijolaszin asztara, 
Piros vére úty fojik, mint a patak, 
A babája gyenge szive mekhasad. 

Farkas Julcsát feltették ety szekérre, 

Elvitték egy zsidó orvos elébe. 
Zsidó orvos f ére f ordult s aszt monta, 
Ennek csak a jó isten az orvossa. 

Farkas Julcsa két szál döszkán nyugoszik, 
Еdesannya mellette szomorkodik. 

Koporsóján végig virágkoszorú, 
A babája szíve érte szomorú. 

Jaj, de szépen harangoznak Egérbe, 

Farkas Julcsát viszik a temet őbe, 
Koporsóján végig virágkoszorú 

A babája gyénge szíve szomorú. 

Jaj, de szépen harangoznak Egérbe. 

Két barna legén sétál a temet őbe. 

Egyik viszi az arany ruhapálcát, 

Másik viszi a gyémántos keresztfáját. 

Sírva keresi Farkas Julcsa sírját, 

Hova tegye gyöngyvirág koszorúját, 
Sírva borul a keresztfa elébe, 

Jaj žstenöm, én eszt nem hittem volna. 

Fére vonul a sírhalom tövébe, 

Fénkžjátott, nincsen isten az égbe. 
Fönkžjátott, nincsen isten az égbe, 

Aszt vette el, kit igazán szerettem. 

Kovács Júlia, 74 éves, 
Hertelendyfaiva (Vojlovica) 
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BARNA PÉTER NOTÁJA 
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Ety szózatot mondván: 
Üj fel a lovadra, 
Üj fel a lovadra, 
Induj az utadra! 

A város hat lovát 
Lágy abrakon tarcsók, 
Sokszor mekfuttassák 
Barna Péter után. 

Veszött vóna 
A fekete fődbe 
Románné két lánya, 
Az annya méhibe! 

Bárcsak mikor futnak, 
Fődre leborulnak, 
Aggyig Barna Péter 
Nagy utat haladna. 

Jó ló vót a fakó, 
Jó ló es maraggyon 
Álgya meg az isten, 
Aki felnevelte. 
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7. Álgya meg az isten, 
Aki felnevelte, 
Mert az Barna Pétert 
Sokszor megmentette. 

Kovács Júlta, 74 éves, 
uertelendypalva (Vojiovica) 

BUKOVINA, ÉDES HAZÁM 

іа  о  

Mikor elindulsz bujdosni, 
Gyere bé hézzám bucsuzni. 
Ágyot veték, léfektetlek, 
Csókot adok, eleresztlek. 

Mikor elindulsz bujdosni, 
Gyere bé hézzám búcsúzni. 
Irok nekéd bús levelet, 
Kivel vžlágbol kimehecc. 

Ha a hazádba megélhecc, 
Idegén fődre ne siess. 
A hazámba nem élhettem, 
Idegén fődre séjettem. 
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Idegön föd az én hazám, 
Idegön az embör hözzám. 
Ha nem értik a szavamat, 
Hogy értenék bánatomat. 

Bú ebédem, bú vacsorám, 
Bánat neköm mindén órám. 
Én istenöm, de mögvertél, 
Engem jobban mindeneknél. 

Mert Móduva ojan ország, 
Magyarbol es olát csinál. 
Éget a szenny, csíp a tet ű, 
Ez Móduvához illendü. 

Én istenem, hova legyek, 
Hogy én a búval ne legyek? 
Én istenem, hova legyek, 
Hogy én a búval ne legyek? 

Kovács Júlia, 74 éves, 
Hertelendyfaiva (Vojlovica) 

SZЁKELYKEVE — SK®REN®VAC I3ALLAD AI 

A székelykevei balladaénekesek: Daradics Trézsi, 68 éves, Daradics Zsuzsanna, 76 éves 
és Bancsov Teréz, 59 éves. 
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NAGYHEGYI TOLVAJ 

lCe • véj 	ka 

2. Aki most odavan 
Örménypapot ölni, 
Örmény papot ölni, 
Népeket gyilkolni. 

- 	to -  na-nak?  

3. Erez bé, erez bé, 
Bestžjáré kurva! 
Várj kicsit, várj kicsit, 
Kedves h tves társam! 

4. Cserefát égetek, 
Gyermeket rengetek, 
Cserefának füstye 
Kžhúszta könnyemet. 

Bancsov Teréz, 59 éves, 
Székelykéve (Skorenovac) 

FEHÉR ANNA 

1аlllZ7 е  
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A vármegye mekhallotta, 
Szegedébe be is csukta, 
Szegedébe a tömledzbe, 
A legnagyobb setéccségbe. 

Fehér Anna aszt mektutta, 
Szolgájának mingyá minta: 
„Fogd be, szolgám , két pej lovam! 
Fogd be , szolgám, a legjobbat! 

Had ménny űnk e Szégedébe, 
Szégedébe a tömledzbe, 
Szégedébe a tömledzbe, 
A legnagyobb setéccségbe!" 

Oda is ért Fehér Anna 
A Szégednek ajtajára, 
A Szégednek ajtójára 
El is szalatt rostéjára. 

Bátyám, bátyám, édezs bátyám, 
Ebren vagy-e, vagy mekhaltál? 
Ebren vagyok, nem aluszok, 
Csak terólad gondolkodok. 

Bátyám, bátyám, édezs bátyám, 
Mond mik, hogy it ki a bíró! 
Anna, Anna, Fehér Anna, 
Fehér Anna, szép vijola. 

Ne menny, Anna, a bíróhoz 
Az akasztófára valóhoz, 
Mer becsületed elveszi, 
Nekem pedik fejem veszi. 

289 
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Meg is fordult Fehér Anna 
Horvát Miklós ajtójára, 
Horvát Miklós ajtójára 
Belefekszik a nyoszojába. 

Horvát Miklós, Horvát Miklós, 
Mi csörömpöl az udvaron? 
Anna, Anna, Fehér Anna, 
Lovam viszik az ivóra. 

Anna, Anna, Fehér Anna, 
Lovam viszik az ivóra, 
Lovam viszik az ivóra, 
Zabla csörög a szájába. 

Fehér Anna alig várta, 
Hogy viraggyon, hogy viraggyon 
Hogy viraggyon, hogy viraggyon, 
Hogy a hajnal mekhasaggyon. 

Ki is rohan Fehér Anna 
A rostéjos ablakára, 

Bátyám, bátyám, édezs bátyám, 
Ebren vagy-e, vagy mekhaltál? 

Katona szól az erdöbe: 
„Ne ot kerezsd a bátyádat, 
Kerezsd bátyád. az  erdöbe, 
Akasztófa tetejébe!" 

Átkozot légy te, Horvát Miklós, 
Gyöntykoszorúm letöretted, 
Gyöntykoszorúm letöretted, 
Bátyámnak mék fejit vetted! 

Gyöntykoszorúd visszaadom, 
S a szemem elöl eltakaroggy! 
Gyöntykoszorúd visszaadom, 
S a szemem elöl eltakaroggy! 

Bancsov Teréz, 59 éves, 
Daradics Zsuzsanna , 76 éves, 
Daradics Tгézsi, 68 éves, 
Székelykeve (skorenovac) 
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CSALI PISTA 
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Esik esső , jaj de szépen esépérög, 
Csali Pista a kocsmában keserég. 

Kocsmárosné, bort hozzon az asztalra, 

Lekszebb lányát álíccsa ki trázsára! 

Kocsmárosné, bort hozzon az asztalra, 

Lekszebb lányát állíccsa ki trázsára! 

Lldesanyám, én a trázsdt nem állom, 

Amott jönnek a fegyvere zsandárok. 

Csali Pista nem vette esz tréfára, 

Felugrott a deres lova hátára. 
Csali Pista nem vette esz tréfára, 

Felugrott a deres lova hátára. 

4 Deres lovam, vigyél engem messzire, 

A Bakonyi haramija-tanyára! 

A deres lova megbotlott ety feny őben, 

Ot fokt ők el Csali Pistát fektében. 

Deres lova megbotlott ety feny őben, 

Ot f okták el Csali Pistát fektében. 
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5. S megüzenem kedves feleségemnek, 
Nevelje fel az árva gyermekemet. 
Sem gujásnak, sem csikósnak ne aggva, 
Mer ott csak a betyárságot tanúja. 
Sem gujásnak, sem csikósnak ne aggya, 
Mer ott csak a betyárságot tanúja. 

Nyisztor Jбzsef, 42 éves, 
Székelykeve (Skorenovac) 

BARNA JANCSI 

.~ú~c~crczw 

Bar - na Jan - csi /ésf nyo - тo/t a szí - vé -  be.  

Vérös lett a Barna Jancsi ruhája. 
Mos ki, babám, vérés ruhám fehérre! 
Mai kimossa az ő  kedves babája. 
Holnap mégyök a csendbisztos elébe. 

Aggyon isten, csendbisztos úr, jónapot! 
Fogaggy isten, Barna Jancsi, mi bajod? 
Nagy a bajom, szívem nyomja a bánat, 
Ety kislányér megöltem a babámat. 

Jó van, Jancsi, üj csak lé a lócára, 
Elkészítöm leveled nemsokára, 
Elkészítöm, el is küldöm Szégvárra. 
Barna Jancsi, sírva möhecc utánnc. 
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Jaj de szél ős, jaj de hosszú ez az út, 
Amejjikre Barna Jancsi elindút. 
El is indult Barna Jancsi Szögvárra, 
Szögváron is a börtön néty sarkába. 

Börtön ajtó, börtön ajtó, hasaggy mög! 
Barna Jancsi, sohasö szabadúj mög! 
Börtön ajtó, börtön ajtó, hasagy mög! 
Barna Jancsi, soha sö szabadúj mög! 

Fehéringöm fölakasztom a szögre, 
Nem lőttem én a legények eleje. 
Sö eleje, sö utója nem vagyok, 
Asz sajnálom, hogy a babám elhagyott. 

Bancsov Teréz, 59 éves, 
Székelykeve (Skorenovac) 
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Aggyon isten, Pápajiné, jó estét! 
Fogaggy isten, kilencz bötyár, szöröncsét. 
Nö kívánnyon, Pápajiné, szöröncsét, 
Még az éjjel kés járja mög a szívét. 

Mikor esztet Pápajiné hallotta, 
A két kezét a fejére kapcsolta. 
Jaj istenem, hoty köll nököm mökhalni, 
Hoty kö nököm kilec árvát it hagyni? 
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4. Lányom, lányom, irigy le a pincébe, 
Hozzál föl bort a legnagyobb icébe! 
Kocsmárosné, nem köll nékünk a borja, 
Még az éjjel piros vére kifoja. 

Bancsov Teréz, 59 éves, 
székelykeve (skorenovac) 

PÁPAINÉ 

.íkuаrаo 

Aggyon isten, Pápajiné, jó estét! 
Aggyon isten, kilendz bétyár, szérencsét! 
Ni kívánjon, Pápajiné, széröncsét, 
Még az éjei kés járja át a szívét! 

Erigy le, lányom, a pincébe, 
Hozzál fel bort a legnagyobb icébe! 
Nem kell nékem, Pápajiné, a bora, 
Még az éjei piros vérit kifúja. 

Mikor esztet Pápajiné hallotta, 
A két kezét a fejére kapcsolta. 
Jaj istenem, hoty kel nékem mekhalni, 
Hoty kel nékem kilenc árvát it hagyni! 

Nytsztor JSzsef, 42 éves, 
székelykeve (skorenovae) 
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NEM MESSZE VAN IDE KISMARGITA 

LC(~a.Ćv 

Nem messzirül jönnek a zsandárok, 

Még messziröl fénylik a csákójuk, 

Elöl jön a zsandárok káplárja, 

Utánna a többi cimborája. 

Jó napot hát, Lebuki csárdásné, 
Hát ez a szép pej paripa kijjé? 

Jó bort iszik ennek a gazdája, 

Most jött ide, nincs ety fél órája. 

Kűggye ki hát ennek a gazdáját! 

Nem báncsuk mink, csak aggya meg magát. 

Ki se megyek, mik se adom magam, 
Kinek teccik, vigye el a lovam. 

Kis pej lovam nem annyira bánom, 

Csak rajta a szerszámot sajnálom, 

Szíj jepl őbe van egy bugyelláris, 

Aba fekszik százezer dinár is. 
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6. Ezret attain  a pej paripájér, 
Kettőt meg a rávaló szerszámér, 
Harmadikot ety szép barna lányér, 
Kit nem adnék széjés e világér. 

Bancsov Teréz, 59 éves, 
Daradics Zsuzsanna, 76 éves, 
Daradics Tгézsi, 68 éves, 
Székeiykeve (skorenovac) 

NEM MESSZE VAN IDE KISMARGITA 

.il'LOiŽC!'LZ Ćl1 

A6 -  ha  mu-lat 	eg_y be-lyár bú - 	Ja - 6o. 

Amint látom, jönnek a zsandárok, 
Még messzirő l fénylik a csákójuk. 
Elől jön a zsandárok káplárja, 
Utánna a többi cimborája. 

Jó estét hát, Lebuki csárdásné! 
Hát ez a kis pejparipa kijé? 
Jó bort iszik annak a gazdája, 
Most jött ide, nincs ety félórája. 

Külgye ki hát annak a gazdáját! 
Nem báncsuk mi, csak aggya mög magát. 
Ki se menyek, s mik se adom magam, 
Kinek teccik; vigye el a lovam. 

Péter Anna, 71 éves. 
székeiykeve (skorenovac) 
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AZT GONDOLTAM, AMÍG ÉLEK 

~e 

2. Aszt gondoltam, a rig élék 
Mindig vég napokat élék. 
Dehát bizon mékcsalóttam 
Nagy árvaságra jutottam. 

Édesanyám édes teje, 
De keserű  más kenyere, 
Keserű  és, savanyú és, 
Néha, néha panaszos és. 

Mikor ménterc Csongrád felé, 
Mégnyílt az ég három felé, 
S ragyogtak rám a csillagok, 
S nem tutták, hogy árva vagyok. 

Ílgy elményék ott lé f elé, 
Senki se monygya, gyere bé. 
Gyere bé, rózsám, gyere bé, 
Csak magam vagyok ždebé. 
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6. Bukovina édés málé, 
Öregembér vagyok már én. 
Fijatal a feleségém, 
S benne mindén reménységém. 

Barabds Anna, 62 éves, 
sxékelykeve (skorenovac) 
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2. Elmönt a madárka, üres a galicka, 
asz fogatta, vissza-vissza jö tavaszra. 
Ha akkorra nem jö, buza pirulásra, 
s ha akkor sem, tudd meg, rózsám, hoty sohasem. 

Bancsov Teréz, 59 éves, 
Székelykeve (skorenovae) 

BUKOVINA KESKENY FALA 

1. Ви  ko - vi - na 

 

kes-keny fa - lа , 
г, 

      

      

      

      

      

    

- - 
Ii en - gem l , 

 

S of vef - tгt 

   

Ha még eft -szer lе  - ve f a /o, 

~~b b 	 

  

I 

  

  

 

• - • 	. • 	f  
Ka - љ  - ná - nak 	nem le -szek 

Édesanyám édes teje, 
Keserű  a más kenyere. 
Keserű  ös, savanyú ös, 
Néha, néha panaszos ös. 

Ki nem hiszi életömöt, 
Kóstolja mök könyeremöt. 
Ki nem hiszi életömöt, 
Kóstolja mök könyeremöt. 

Bú életöm, bánat napom, 
S bánom, hogy a papnál lakom, 
Este, röggel csak a cibre, 
S így lesz életömnek vége. 

Aki nem tud jól búsulni, 
Jöjjön hözzám möktanulni, 
Mert én úty tudok búsulni, 
Mind ii jó pap prédikálni. 
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Nem mögmontam, bús gelice, 
Ne rakj fészket az útszélre, 
Mert az úton sokan járnak, 
S kis fészkedre rátalálnak. 

Édesanyám rózsafája, 
S én voltam a legszöbb ága, 
De egy gonosz löszakasztott, 
S karjaji köszt elhörvasztott. 

Ez az ucca bánat ucca, 
S bánatkőb ő l van kirakva, 
Eszt a rózsám rakatta ki, 
Hogy én sírva járjak itt ki. 

Bukovina, édös hazám, 
Bárcsak határod láthatnám. 
Látom füstyét, de csak alig, 
Hogy az égen sötétédik. 

Bukovina, édös hazám, 
S ott teröm a naty pityókám, 
Naty pityóka, szapu] hagyma, 
A naty hüvejü faszujka. 

Bancsov Teréz. 59 éves, 
Széke гykeve (Skorenovae) 

BUKOVINA, ÉDES HAZÁM 
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Bukovina keskeny falva, 
S ott terem a naty pityóka, 
Naty pityóka, capuj hagyma, 
A nagy hüvelü faszujka. 

Edesanyám édes teje, 
De keserü más kenyere, 
Keserü es, savanyú es, 
Néha néha panaszos es. 

Kicsi ökör, nagy a szarva, 
Nem fér bé az istállómba. 
Az én rózsám gyenge karja 
Nem ölel mék töp hajnalba. 

Az gondoltam, amig élék, 
Mindég víg napokat érék, 
De aminél tovább élék, 
Annál töb bánatot érék. 

Péter Anna, 71 éves, 
Székelykeve (skorenovac) 

1.2. Ha Kovács Juli néni balladáit összehasonlítjuk Juli néni ké-
sőbbi szövegeivel, melyeket Újvári Zoltán :gy űjtéséből ismerhetünk meg, 
akkor szinte első  pillantásra már a következőket állapíthatjuk meg: 

tУjvári-féle gyűjtés: 	 a mi gyűjtésünk: 

Еnek a régiségből, a tatárjárás 
idejéből — a cím 
16 strófa 

Kádár István csatájáról — a 
cím 
14 strófa 

Molnár Anna története — a tö-
rök időből — a cím 
16 strófa 
török basa is szerepel! 

Legenda a töгök эárásról — a 
cím 
14 strófa 
nem szerepel török, hanem az 
o.rszág katonája! 
egészen más szöveg! 
prózával kombinált szöveg! 

Judit asszony éneke 
	

Erdei kapitány 
33 versszak 
	

33 versszak 

Mindkét esetben prózával kombinált szövegr ől van szó! Több bal-
lada kombinációja, szerepel benne egy bölcsódai .is, irodalmi reminisz-
cenciák is kicsengenek. 

Anador szép Anna 
7 versszak 

Rab nóta 
14 versszak 
hiányzik a közepe! 
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Anyám, édes anyám ... 	 Verje meg az isten .. . 
6 versszak 	 10 versszak 

Fehér László története 
	

Fehér László 
29 strófa 
	

29 strófa 
felcserélt strófák! 
	

teljesebb, szerepel az 
elfogatás is. 

Verd meg, isten... 	 Verd meg, isten. . . 
4 versszak 
	

22 strófa! 

Farkas Julcsa 
	

Farkas Julcsa 
— 7 versszak 
	

9 versszak 
-más! 

Barna Péter 
	

Barna Péter 
9 strófa 
	

7 strófa 
más! 

A székelykevei szövegek: 
Fehér Anna: 16 versszakos változat! 
Nagyhegyi tolvaj: töredékes! 
Pápaíné — mind a kettő  töredékes! 

A betyárballadák szövege ben több laza, máshonnan kölcsönzött részt 
is találunk. A Bukovina, édes hazám kezdet ű  dal szövegeinek összevetése 
fényt vet a szövegrarnlás módjára. 

A szekelykevei előadák közül Bancsov Teréz a legjobb el őadó. Sok 
balladát :ismer, szépen,atérzéssel énekel. Annak ellenére, hogy bolgár 
nemzetiségű , tökéletesen beszéli a székely nyelvjárást, :ismeri és énekli 
a magyar dalokat, balladákat. 

Daradics Zsuzsa nénii szintén jó énekes. Nem mondhatjuk el ezt 
Nyisztor Józsefről. Nyisztor darabjai már „széténekeltek". 

2.1. Dolgozatunkban nem szándékoztunk bemutatni a két falu teljes 
balladakincsét, alaposabb elemzést sem szándékoztunk vegezni, inkább 
csak szemelvényekkel akartuk bizonyítani, hogy az id ősebb generáció 
ajkán még felcsendülnek a régi, Bukovinából hozott balladák. 

A változatok azonban már mutatják a balladák sorsát! 

MEGJEGYZÉSEK 

A hertelendyfalvi anyagot 1953 -ban gyűjtöttem (beszámoltam a gyűj-
tésrđl a Híd [IV. 1954.] c. folyóiratban (Néprajzi anyag Vojlovicáról). Kés őbb 
többször is megfordultam még Kovács Juli néninél. 

A székelykevei balladákat 1967 októberében felvételeztük Matijevics 
Lajos tanársegéddel. 

A szövegeket archívumunk számára Matijevics Lajos tanársegéd je-
gyezte le a magnetofonszalagokról. 
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A dallamokat lejegyezte: Horvát Valéria, egyetemi hallgató. 
Az összehasonlításhoz felhasználtam Ujvári Zoltán: Népdalok és balla-

dák egy Al-Dunai székely községb ől, Debrecen 1968. Közlemények a debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetéb ől. 

Atolvastam többek között Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz, Buda-
pest, 1958. 

Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje, 1934. 
Budai—Ortutay: Székely népfalladák, 1935. 
Balladák könyve (Gondozta: Szabó T. Attila.) Kritérion Könyvkiadó, Bu-

karest, 1970. című  műveket. 

ItEZIME 

BALADE IZ DVA BANATSKA SEKULJSKA NASELJA 

U nameri da prikupimo balade stanovništva sekuljskog porekla u Skire- 
novcu i delom istog porekla u Vojlovici mi smo na magnetofinske 'trake sni- 
mili ,sve varijante balada budu ći da se u toku prikupijan•ja nismo ograni čili 
sari  na posebne, interesantne, do sada neupoznate. 

Balade sri u Vojlovici prikupili uglavnom  cd  75 gidišnje  stance  Julije 
Kova č  koja je i sara ove stare, iz Bukovine prenete nau čila od svog oca 
Petera Kova ča, no ina sara, kai pesni čka duša, nije ih  sari  reprodúkovala 
već  se pokazala i kao stvaralac. To se videlo i na njenim spevovima. 

Autor  eve  studije daje odgovor na sledeća pitanja: Ki su mi koji su 
očuvali balade? (to .su uglavnom starije generacije i zemljoradnici, kubikaši, 
kirijaši i njihove žene). U kojim prilikama se pevaju balade? (društveni  kin-
takti su sve ređi i time u vezi i prilike za pevanje balada). Koje balade se 
pevaju još uvek?) manje starijeg stila a više one novijeg stila). Kako se pe- 
vaju balade?  (same  pesm.ičkim tekstom, pesničkim i proznim tekstom,  U  dija- 
lektu, u tempu parlan,do- rubato odnosno moderato). 

Posh  e ovog uvoda sledi 22 balada sa notama. 
Studija se završava jednim eksperimentom kom,paracije. 
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SZELI ISTVAN 

A DRÁMAIRÓ SZARVAS GÁBOR 

Rubinyi Mózes azt írja Szarvas Gábor pályakezdésér ől, hogy „sza-
bálytalanul indult": írónak készült s nyelvész lett bel őle. Az efféle 
„pályamódosítás" azonban nem is oly szokatlan s nem is annyira sza-
bálytalan sem a világban, sem pedig a magyar tudományos életben: Ro-
man Jakobson az irodalmi avantgard vidékér ől indult, Szabó Dezső  a 
vogul szóképzésről írt dolgozatával tűnt fel, a fiatal Pais Dezső  iroda-
lamtörté бnésznek vallja magát, az ifjú Bárczy Géza költ őként mutatko-
zott be a zombori lapokban... 

Az életmű  egészébe illetsztve ezek a zsengék legtöbbször nem lát-
szanak egyebeknél a képességek, a szellemi er ő, a nagyrahivatottság, a 
tehetség korai manifesztációjánál és kialakulatlan jeleinél, annak a va-
laminek a tüneteinél, ami már előre mutat a Mű  felé, s ami mint jelzés 
és jel mindig árulkodó is a szellemi alkatra nézve, el őrevetítése a gon-
dolkodásformáknak, a szemléletiségnek, a világ egyféle felfogásának. 
Szabó Dezs ő  finnugor nyelvészeti munkájában az irodalomtörténész a 
„szolid tudományos fantázia" nyomait fedezi fel, amely „a képz őcso-
portok összefüggéseinek és a képz ők eredeti jelentésének a kiderítésé-
ben mutatkozik legjobban." 1  Jakobson viszont így nyilatkozik a költé-
szet iránti vonzalmának kés őbbi, tudományos tevékenységére nézve 
elhatároló fontosságú indítékairól: „ ... talán leger ősebb impulzust a 
nyelv és a nyelvészet megközelítésén belüli változtatásokra .. , a XX. 
század elejének pezsg ő  művészi mozgalmai adták ..." 2  

A „szabálytalan indulás" dokumentuma ezúttal egy dráma, Szarvas 
Gábor A galambposta vagy a csalhatatlan emberismer ő  című  színműve, 
nem az első  s nem is az egyetlen rövid szépírói pályaképében. Bennün-
ket az foglalkoztat, mit tud nekünk ez mondani a nyelvészr ől, az új 
ortológia vezéréről, Gyulai szerint a magyar nyelvészet „diktátoráról", 
a magyar „viktoriánus" korszak tudományosságának egyik reprezen-
tánsáról? Megvannak-e benne annak a szellemiségnek a csírái, amely a 
Nyelvőr megteremtőjének s első  szerkesztőjének értelmi-szellemi-tár-
sadalmi világát meghatározták? Nem egyéb-e ez a darab pusztán múze- 

' Nagy Péter: Szabó Dersđ . Budapest , 1964. 32. 1. 
' Raman Jakobsom: Hang — jel — vers. Budapest, 1969. 452. 1. 
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ális értékű  és jelentőségű  kegytárgynál, mint a Ferenczy-féle Pet őfi 
Múzeum haszontalanságai, amelyekről Hatvany Lajos írt egykor gyilko-
san szatirikus cikkeket a Nyugatba? Nem más-e egyszer ű  kuriózumnál, 
amire tán fel sem figyelnénk, ha szerz ője nem a később elhíresedett 
nyelvész volna? 

Szándékunk nem Szarvas drámaírói tehetségének és képességei-
nek „felfedezése", mert ez hiábavaló igyekezet lenne. Mindjárt elöljáró-
ban ki kell mondanunk ugyanis, hogy Szarvas darabjának irodalmi ér-
téke a kor átlag-teljesítményeihez sem mérhet ő , és semmiképpen sem 
haladja meg azok szintjét. Csupán azt keressi k benne, felcsillan-e a da-
rabban a nyelvtudós életr ől alkotott képének, felfogásának, szemlélet-
módjának, nézeteinek néhány eleme, stílusának néhány jegye, s hogy 
a róla alkotott eltér ő  ítéletek melyik összetev őjére ismerhetünk rá, 
melyiknek szolgálhat adalékul: annak-e, amely Szarvasban „történeti 
egyéniséget" 3  lát, amely az ember és a tudós képét idealizálva a zsenit 
idézi meg Európa nagy szellemei mellett, aki „nemcsak nyelvtudomá-
nyunk terén, de egész szellemi életünkben" is kimagasló szerepet juttat 
neki „haladó hagyományainak történetében" 4, sőt „a nagy népies forra-
dalom utolsó harcosát" 5  fedezi fel benne, vagy pedig annak-e, amely 
retrográd szellemnek min ősíti, s inkább kártékony mint épít ő , inkább 
béklyózó, mint szabadító és előrevivő  szerepében mutat rá tevékenysége 
irányaira? 

Szarvas tudományos életben vitt szerepének megítélésében már a 
korabeli kritika sem volt egységes állásponton. Gyulai Pál, Arany 
László, Palágyi Menyhért, Pulszky majd Péterfy, s őt a maga mérsékelt 
modorában még Horváth János is — a kortársak, a tanítványok és 
utódok egész sora — er ősen megkérdőjelezik a Szarvas képviselte irány 
jogosultságát; mások, f őleg nyelvészek (Simonyi Zsigmond, Rubinyi Mó-
zes, Balassa József stb., az egész régebbi nyelvészeti iskola) Szarvas 
tevékenységét — ha nem is fenntartások és észrevételek nélkül — pozi-
tívnek ítélik meg, természetesen csak nyelvészeti és szakmai vonatko-
zásokban, eltekintve a közélet, a politika, a szépirodalom s a szellemi 
élet egyéb aspektusaitól, ami annál is inkább érthet ő , mert Szarvas 
életműve valóban csak a nyelvészet számára hozott maradandó ered-
ményeket. 

Gyulai Pál azt veti Szarvasnak és „újabb ortológusaink" szemére, 
hogy nekük, éppúgy mint a régieknek, „nincs érzékük a stylus m űvészi 
oldalához, éppen úgy kedvelik az idiotizmust, a közmondásos, népies 
kifejezést, ha nem illik is a stylus tárgyához vagy hangulatába, éppen 
úgy megtagadják a költői nyelv sajátságait és ellenségei a költ ői nyelv 
szabadságának. Társaságukban úgy érezzük magunkat, mintha egy rég 
elmúlt korban élnénk, mintha nyom nélkül viharzott volna el Magyar-
ország fölött egy egész század, mintha vel ők szemben újra hirdetni kel-
lene, mint egykor Kazinczynak, az irodalom azon elemi igazságait, me- 

' Alexander Bernát véleménye. Lásd: Angyal Endre: Nyolcvan esztend ő  ,a magyar 
ПyeLvmОvelés szolgálatában. Magyar Nyelv ő r, 1952. v—vI. 3 sz. 174. 1. 

' Rubinyl Mózes: A százhúsz éves szarvas Gábor. Magyar Nyelv ő r. 1952. máraius-
ápnilis, 2 . szám. 81. 1. 

' Riedl Frigyes. L. Angyal Endre el őbbi cikkét: Nyőr, 1952. 3. sz. 175. 1. 
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lyekről irodalmi fölvirágzásunkat tekintve azt hittük, hogy immár vérré 
váltak." Arról ír továbbá, hogy törekvésük „igen hasonlít azon meg 
sem kísérlett politikai irányhoz, mely alkotmányunkat az 1792-i álla-
potra akarná visszahelyezni, mert a reformerek hibákat, nagy hibákat 
követtek el." Azt tanácsolja a Nyelv őrhöz ragaszkodó íróknak, hogy 
nemcsak tőlük tnuljanak, hanem „az annyira lenézett Kazinczytól is, 
aki jól értette a nyelv aesthetikai oldalát s a széppróza elméletét el ő-
ször hirdette irodalmunkban." 6  

Arany László Szarvas mozgalmában az ortológusoknak azt a moz-
dulatát látja meg, amely „rögtön gyilkoló fegyverhez kap, ha olyas 
eszmefordulatot vesz észre, amit a nép vagy a régi irodalom talán nem 
használ." 7  

Németh G. Béla közismert tanulmányában Gyulafék szemléletére 
támaszkodva Szarvas Gábornak jobbára ilyen negatí ' szerepet juttat. 
Lényegében abban marasztalja el, hogy a tudományt mereven elkülöníti 
a társadalmi gyakorlattól, a nyelvi törvények öncélúságát hirdeti; hogy 
egy racionalista, rideg, formalista logikán alapuló, dogmatikus,  anti--

dialektikus, deduktív nyelvszemléletet vall; hogy a nyelv társadalmi 
(nemzeti) hivatásával, külön irodalmi szempontjaival mit sem tör ődő  
történelmi módszert alakít ki; hogy népiessége (népnyelvszemlélete) 
felületes, naiv, a népszínm ű-magyarság szintjén áll, s idegenkedik az 
urbánus, polgári, modern kultúra- és nemzetfelfogástól; hogy munkás-
ságára a patriarkális-nemesi, konzervatív-kispolgári eszmevilág nyomja 
rá a bélyegét stb. Nyilvánvaló, hogy Németh G. Béla tanulmányában 
nemcsak a nyelvtudós, hanem az ember képe is egeszen más színben 
tűnik fel, mint amilyennek a kortársak és az utódok — f őleg Simonyi 
Zsigmond, Rubinyi Mózes, Tompa József és mások — jellemzéséb ől, 
vagy amilyennek felesége, Harrer Paula intim feljegyzéséb ől ismerjüks 
A Szarvasról kialakított korábbi vélemények úgyszólván minden pont-
jának ellentmondva Németh G. Bélának mintha csak az elenne a szán-
déka, hogy átértékelje nemcsak aSzarvas-életm űvet, hanem a Nyely-
őr-mozgalom egészét is, s abban a magyar tudománytörténet egyik 
legkevésbé dicsőséges fejezetét mutassa ki. Bennünket els ősorban a 
Szarvasról alkotott véleménye érdekel, amely — mint említettük —
szöges ellentétben áll a hagyományos értékeléssel. 

Ott, ahol például Simonyi Zsigmond Szarvas humorát, szatírára 
való hajlamait említi a nyelvtudós erényei között, ott Németh csak 
„tettetett naivitást, tudatosan humoroskodó szerepjátszást" lát; ahol 
hívei „vas logikát és elmeélet" emlegetnek, ott Németh dialektikát  el--

utaѕІtб  formális gondolkodást, amely „az egyes kérdésekben éppen úgy 
mint a kérdés egészében mindig a vagy-vagy, sohasem a mind-mind 
elve alapján" közeledik. Németh szembefordul Balassa értékelésével is, 
amely Szarvas írói egyéniségéb ől az alábbiakat emeli ki: „éles ész, 
gyors meglátása az összefüggéseknek és ehhez járult egészséges  ma- 

-  

-  

Gyulai Pá1 : Bírálatok. Budapest , 1911 . 317-320. 1. 
T Arany László. Válogatott mCveí. Budapest, 1960. 416. 1. 
° Németh G. Béla: A száDadvégi Nyelvđr-vitához . Dolgozatok a magyar irodalmi 

nyelv és stílus ,kđrébđ l. Szerk . Pais Dersđ . Budapest , 1960. 225-261. 1. 
° L. Saarvas лΡ .é Harrer Paula „kapcsos kđnyvét" az adai Könyvtárban. 
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gyar nyelvérzéke, szellemes, ötletes el őadásmódja, ami lejszárazabb 
tárgyú cikkeit is élvezetes olvasmánnyá tette ..." 10  Németh G. Béla vi-
szont úgy látja, hogy „Szarvas és iskolája stílusának képkincse, képi-
sége nem a jelenségek és a jelenségek összefüggésének látomását keltő , 
hanem anekdotikusan emlékeztet ő  parabolikus jellegű ." Követői azt 
vallják, hogy „Szarvas Gábornak tehát igenis igaza volt abban, hogy a 
nyelvművelést nem szabad egészen szabadjára hagyni, hanem ellen-
őrizni és bírálni kell nemzeti alapon a nyelvtörténeti fejl ődés, a nyely-
járások ismeretét ől vezérelve",il Németh ezzel szemben úgy véli, hogy 
Szarvasnak és iskolájának e törekvésében az az álláspontja nyilvánul 
meg, amely a nyelvi törvényt eleve adott, örök, változatlan és változ-
hatatlan, embertől, társadalomtól függetlenül kialakuló természeti, 
majdnem azt mondhatnók kémiai törvényként kezeli mégpedig széls ő-
séges, pozitivista természettudós módjára." 

Az ellentétes el őjelű  idézetek tetszés szerint folytathatók, de Né= 
meth G. Béla végső  következtetése az, hogy az ortológia mozgalma 
végül is a Rákosi Jen ő , Beőthy Zsolt, Pintér Jen ő  sovinizmusába, tudo-
mánytalanságába és konzervativizmusába fut bele, s el őkészíti a talajt a 
nyelvtudományi öncélúság számára. 

Az emberről és a tudósról felvázolt kép e nagyfokú eltérésének az 
oka minden bizonnyal a megközelítеs módjában, alkalmában s a szemlé-
leti kiindulópontban rejlik: a személyes emlék, a személyi kapcsolat 
vagy az emberi közelség melege mindenképpen más színeket kever ki 
a portré-fest ő  palettáján, mint az irodalomtörténész tárgyilagosságra 
törekvő  igénye és kritikai álláspontja, aki a posteriori, a történelmi kö-
vetke:mények ismeretében méri fel az ember és a mozgalom eredmé-
nyeit és szerepét, s nem pusztán a pozitív nyelvtudományi eredményeit 
veszi alapul az értékelésben, hanem a nemzeti m űvelődés e jészébe, a 
kulturális „fejlődés folyamatosságába és egységébe" illeszti, a közgon-
dolkodásra gyakorolt hatása alapján állapítja meg a helyét a magyar 
tudománytörténetben. 

Kétségtelen, hogy Szarvas Gábor nézeteinek és módszereinek kriti-
kátlan elfogadása vagy egyoldalú magasztalása éppoly hiba lenne, mint 
kíméletlen és elfogult elutasítása azoknak az eredményeknek, amelye-
ket a tudományban, a nyelvm űvelésben é.s a tudományos gondolkodás 
meghonosításában ért el. 

Feladatunk ezúttal azonban nem az igazságszolgáltatás, nem az, 
hogy Szarvas szemléleti és módszertani hibáiból, ferde vagy téves néze-
teiből kiszűrjük az őt személyesen terhel ő  fogyatékosságokat, vagy 
hogy megvizsgáljuk, mi az, ami a közszellemb ől, baráti köréből, az 
Akadémia konzervatív leveg őjéből származott át az ő  személyes vilá-
gába, mert ennek kimutatása külön tanulmány tárgya lehetne. Azt 
sem vizsgáljuk ezúttal, mi az él ő , ma is eleven és érvényes tudományos 
eredmény Szarvas életművében, mi az, ami már az ő  korában, a nyolc-
vanas években is meghaladott vagy azóta megdöntött nézet nyelvtudo- 

10  Rubi.nyi: i.m. 84. 1. 
11  Simonyi Zsigmond: Szarvas Gábor emlékezete. Magyar Nyelv ő r. XXVI. kötet. 

1897. 489. 1. 
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mányi fejtegetéseiben. Számunkra mind a pozitív, mind a negatív el ő -
jelű  vélemények csak annak a bizonyítékai lehetnek, hogy Szarvas 
Gábor összetett egyéniség volt, akit nem lehet egyetlen kritikai séma 
szerint megítélni, aki — mint más szellemi ember sem — nem szorítható 
bele egyetlen kritikai kategóriába, s mint konkrét, egyedi, komplex 
szellemi jelenség nem határozható meg — még csak nem is obszervál-
ható —csupán „tudományos", „emberi" vagy „közéleti" néz őpontok 
szerint, ahogyan az évfordulós ünnepségek szónokai vagy az „objektív" 
tudománytörténeti felmérések teszik. 

Bizonyosan közelebb kerülünk azonban egyéniségének, gondolat-
világának és énjének megértéséhez, ha bepillantunk szemléletének és 
gondolkodásmódjának azokba a korai dokumentumaiba is, amelyek azt 
az embert revelálják, aki még a tudományhoz való elszeg ődése előtt 
adott erre lehet őséget a kései méltatónak. A szépíró Szarvas Gábor egy 
drámai kísérletét vesszük ezúttal szemügyre, a talán legismertebb 
színművét, amelyről ő  maga jegyzi meg kéziratban maradt m űve cím-
oldalán, hogy „A Debreczeni színi ügy által 50 arany pályadíjat nyert." 

Az irodalmi világ, de még az író barátai, tisztel ői és ismerősei sem 
tarthatták valami nagyra a nyelvtudós irodalmi passzióját, ami abból 
is kitűnik, hogy még darabjainak címét sem regisztrálják pontosan, s 
Ugyanigy ellentmondanak az adatok a címeket illet ően az egykorú saj-
tóban is. 

A Farkas Ignác kereskedő  indítványára 1861. július 28-án meg-
аilaíkuаt debreceni színügyegylet Hortobágy cím ű  folyóiratának 4. száma 
teszi közzé azt a pályázati szöveget (1861. XII. 1), amelyre Szarvas har-
minc más pályázó mellett megküldi az Egy veszélyes csel cím ű  da-
rabját.l 2  A pályatétel szövegét közzé tev ő  színügyegylet — jellemzően a 
franciás „pikant" daraboktól óvakodó vidéki morálra — igyekszik több 
oldalról is bebiztosítani magát mindennem ű  túlzás és kilengés ellen: 
„Készíttessék egy társadalmi vígjáték. Tárgyát a szerz ő  bárhonnan me-
rítheti és tetszése szerint dolgozhatja fel, de múlhatatlan kellék, hogy a 
mű  alkalmi, politikai vagy erkölcsiséget sért ő  ne legyen és egy szín-
házi estét betöltsön! A pályam űvek idegen kézzel tisztán leiratva, f űzve, 
jeligével és a szerző  nevét rejtő  jeligés levélkével szokás szerint ellátva 
1862-dik évi február 15-dik napjáig, színügyleti elnök Farkas Ferencz 
úrhoz küldendők. 

Pályadíj 50 arany aranypénzben." 
A „bizottmány", amely a pályzati m űvek elbírálását végezte Egy 

veszélyes csel címen említi a darabot november 1-i jelentésében 13, s 
ugyanez a címe az OSZK példányának is. 14  Így említi a Hölgyfutárl 5  is: 
„A debreczeni színügyegylet által kit űzött 50 arany jutalom Szarvas 
Gábor pozsonyi gymn. tanár „Egy veszélyes csel" cím ű  melodrámájának 

‚ V. ö.: Hegyi Tibor: A debreceni színészet és színház története a legrégibb id ők-
tđl a kiegyezésig . Batassagyarmat , 1939. — Itt köszđnöm meg Barta János akadémikus 
és Kovács Kálmán egyetemi docens szíves segítségét a debreceni színriegylet tevékeny-
ségére és az egykorú sajtóvisszhan•gra vonatkozó adatok felkutatásában, valamint az 
OSZK-ba ,n lévđ  szarvas kézirat megküldésében. 

13 Hortobágy. 1862/28. sz. 
14  Orsz. Széchényi Könyvtár Színháztört . osztđlya, 1951. év 4388. sz. 
15  Hölgyfutár 1862 /137. sz. 
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ítéltetett. E darab el őadása 7 órától 1/2 12-ig tartott. — Szegény deb-
receniek." Az adai kézirat (valószín űleg későbbi átírás) címe azonban 
A Galambposta vagy a csalhatatlan emberismer ő . (A két szöveg is 
némileg eltér egymástól. E különbségekre kés őbben még kitérünk.) Ga-
lambposta címen emlékszik férje darabjára Harrer Paula is a Buda-
pesti Naplóban közölt interjújában 18, éppenúgy, mint a lap kés őbbi szá-
maiban közölt emlékezések Szarvas színm űveiről, de a lap „egyik ba-
rátja" azt közli, hogy „A Galambposta és a Becsület és szerelem című  
drámákon kívül is írt Szarvas Gábor színdarabokat... 1862-ben 
Debreczenben adták Szarvas Gábornak Egy veszélyes eset című  da-
rabját." 17  

Ezek az ellentmondó adatok már önmagukban is eleget beszélnek a 
színmű  értékéről, visszhangjáról, megbecsülésér ől, s egyben a korszak 
magyar színműirodalmának esztétikai állapotáról is. 

Az adai kéziratnakl 8  Szarvas A galambposta vagy a csalhatatlan 
emberismerő  címet adta s nem véletlenül: a darab az ötvenes évek vé-
gének és a hatvanas évek elejének divatja szerint készült úgynevezett 
„cselvígjáték" Csokonai, Kisfaludy Károly és Szigligeti komédiáinak sok 
felismerhető  elemével, de már a polgári „modern" tudományos gondol-
kodás elemeinek felhasználásával is (a „fiziognómia", a „cranioscopia", 
amit majd nemsokára Lombroso foglal rendszeres „tanba", s ami itt 
még mint a pozitív tudományosság karikatúrája jelenik meg.) 

A polgári szellemű  színműírás kibontakozása el őtt ekkor, az ötvenes 
években — s nemcsak a bukott szabadságharc következményeként je-
lentkező  irodalmi bénultság miatt — még igen nagy akadályok állnak, 
elsősorban társadalmiak. A polgári demokratikus forradalom szociális 
félsikere és bevégezetlensége magyarázza azt a sajátságos helyzetet a 
magyar drámairodalomban, hogy a polgár még mindig csak vendég a 
színpadon. A színpad ideális h őse — akár csak a reformkorban — a bir-
tokos nemes, aki most a passzív rezisztencia letéteményese, a nemzeti 
gondolat hordozója, őrzője és védelmez ője, éppúgy mint pl. Jókai regé-
nyében, Az új földesúrban. Ha polgár lép a színre, ideológiájában, modo-
rában, gondolatvilágában, all űrjeiben, életvitelében is legfeljebb csak 
annak halvány kiadása lehet, de nem osztályellenfele s nem másféle 
eszmevilágú ember. A középnemességnek és a városi polgárságnak ezt 
a viszonyát, Szekfű  szerint, az el őbbi nagyobb társadalmi súlyával s az 
utóbbi csekély politikai energiájával lehet értelmezni, aminek az ered-
ménye az, hogy „az egyesülésnél a nemesség gy őzött s a polgárság 
passzív, befogadó szerepre szorult. " 19  

Szarvas ugyanúgy alanya volt annak a folyamatnak, mint darab-
jának hőse, Ormai ügyvéd. Vígjátéka mégsem folyamatot, hanem egy 
már beállt állapotot mutat be, amelyben a polgár (nem az értelmiségi, 
hanem a vagyonosodó városlakó) már rangban és stallumban sem külön-
bözik a vidéki birtokostól, Vashiditól: befogadott, egyenrangúként ke- 

1 6  Budapest Na ~plб , 1899 . III. 2. 61, sz. 
1 ' Budapesti Napíó, 1899. 69, sz. 
le Istorijski arhív Senta . Leltári szám : 3-155. 
1° Szekftí Gyula: Három s еe nzedék és alpi utána következik. Budapest, 1940 .  172.1.  
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zelt társaságbeli lény. De éppen ezáltal veszíti el a darab társadalmi 
felhajtóerejét, s innen a vígjáték anémiája: nincs benne drámai lehet ő-
ség, nincs komikus katasztrófa sem, komikuma csak „élczekbe:n ái", 
amit már Gyulai sem ismert el esztétikai értéknek. Az „élett ől kapott 
anyagot" a szerz ő  szillogizmusa nem rendezi a „láthatatlan kristályrá-
csok szerint", ami, mint Németh László mondja, a vígjátékírás egyik 
sine qua fonja. 

Érdemes felfigyelni Gyulai Pál Szarvas másik ismert darabjával, a 
Becsület és szerelem c. egyfelvonásosával foglalkozó kritikájának végs ő  
következtetésére is: „Hol itt a komikai alapszemle, jellem vagy hely-
zet? ... S mennyire nem ismeri a szerz ő  a magyar társadalmi életet. 
Művében egyetlen vonás sincs, mely sejtetné, hogy legalább akarna 
magyar életet, még pedig magyar fens őbb körű  életet rajzolni. S meny-
nyire nem tudja az emberi gyöngéket vagy b űnöket a szereplők társa-
dalmi állása színében fölmutatni ... >> zo 

De van-e a darabban egyáltalán ilyen „kristályrács", olyan eszme-
mag, amit a vígjátéki dedukció kicsíráztathatna? 

A cselekmény egy kisvárosi környezetben játszódik, Vashidi föld-
birtokos előítéletekkel terhes családi környezetében, olyan társadalmi 
világban, amelynek eseménytelen látszat-életében csak egy-egy kaszi-
nói botrány, kártyacsata, házassági bonyodalom hoz némi izgalmat. 
A séma egyébként Csokonai korától ismert a magyar irodalomban: a 
gazdag birtokos lányának kezére ketten pályáznak, az egyik egy kül-
földamajmoló hazományvadász báró. Tullokváry. Tullok Armáfd, aki-
nek hitvány erkölcseiről ha másból nem is, hát önjellemző  
monológjából mindjárt a darab elején meggyőződhetünk; a másik 
egy polgárember, Ormai Kálmán ügyvéd, aki „talpraesett' cseleivel 
és furfangjaival feledtetni tudja kevésbé lovagias cselekedeteit és apró 
csalásait is, hisz ő  a „szív jogáért" küzd, Eszternek a kegyeiért. Az 
eredmény nem lehet kétséges: a báró felsül, az igaz szerelem elnyeri 
méltó jutalmát. A többi szerepl ő  csak a vígjátéki bonyodalom kiteljese-
déséért van a darabba iktatva, mint a késleltet ő  mellékcselekmények 
szerepjátszói, még a cím és rang megszállottja, Vashidiné is, akinek az 
a szerep jutott, hogy kezdettől fogva akadályozza Kálmán és Eszter 
házasságát, s nevelt lányát a báróhoz kényszerítse. 

Erre az alapsémára épült e négy felvonásra széthúzott, az indítás, 
a vígjátéki szálak csomózása s megoldása tekintetében is szokványos 
darab meséje, amely — hogy kitölthesse a tervezett négy felvonást —
párbajjal, hamisított levelek körüli bonyodalmakkal, álöltözetes félre-
ismerésekkel, csiklandós anekdotákkal, képtelen burleszk-jelenetekkel, 
elveszett és meglelt keszken őkkel van bőven megtűzdelve, csupa ro-
mantika itthagyta kellékkel, amit azonban ez a merkantil polgári 
gondolkodás, ez a házassági spekulációkra épül ő  társadalom már nem 
vesz olyan komolyan, mint nem olyan rég, Czakó Zsigmond korában, 
néhány évtizeddel azelő tt. 

Y 0  Gyulai Pá1: Dramaturgiai dolgozatok , II. Budapest , 1908 . 46/7. 1. 
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Érdeme szerint mindez persze nem szolgálna rá, hogy megvizsgál-
juk közelebbről is, ha célunk nem a szerz ő  gondolkodásbeli-szemléleti 
karakterisztikumainak tettenérése lenne. 

Talán semmivel sem lehetne pontosabban illusztrálni Németh 
László véleményét a vígjátékíró deduktív eljárásáról, mint éppen ezzel 
a darabbal: az író nem a megfigyelés, a társadalmi empíria fel ől indul, 
hanem az ötletb ől, a témából, ezt bontja fel helyzetekre, jelenetekre, 
felvonásokra, a tapasztalat viszont csak a „súgó" szerepét játssza a 
jellemek kialakításában, a „valóság" faktúrájának kiképzésében. A 
Szarvas-darabban ez a kigondoltság lépten nyomon kísért bennünket, 
kezdve a téma megragadásától a realizáláshoz szükséges alakok meg-
komponálásáig. Kikonstruáltabb, kimódoltabb alaphelyzet el sem kép-
zelhető , mint ezé a darabé: Ormai ügyvéd „els ő  látásra" született sze-
relme jó barátja (Leó) hűtlen menyasszonyának (Vashidiné) nevelt 
lányába (Eszter), ami aztán kiváló ürügynek bizonyul az asszony „tit-
kát" tudó ügyvéd számára, hogy megtörje annak ellenkezését, s meg-
nyerje beleegyezését a házasságba. Olyan „apróságok", mint például 
hogy Ormai legalábbis apja lehetne a lánynak (ez azonban természete-
sen azonnal viszonozza az ügyvéd szerelmét), vagy pedig hogy az 
„egységnyi" időben merő  képtelenség annyi lélektani pálfordulás, szán-
dék- és magatartás-változás, amennyit a szerz ő  összezsúfol — mindez 
nem zavarja Szarvast. Ezek persze csak a tapasztalás és a megfigyelés 
skrupulusai, s ezen szerz őnk könnyen túl teszi magát, mert el őtte a víg-
játéki „plánum" magasabb szempontjai lebegnek, amelyeknek eleget 
kell tenni, s amit be kell teljesíteni. „Vannak jelenetek —írja a bizott-
mány jelentése — melyek a darabot nemcsak ok és szükség nélkül hosz-
szítják, de mert egyszerűbb és gyorsabb eszközök helyett vannak 
fejlesztési eszközül felhasználva, a művet haladásban gátolják, s a 
figyelmet elernyesztik". 

Az egyébként jószándékú és toleráns (szempontjainkkal is néhol 
érintkező) bizottmányi jelentés egy-két ponton világosan mutat rá a 
mű  gyenge helyeire, a kritika mégis jórészt a formális hiányok számon-
kérésében merül ki. Szarvas darabjának a jutalmat „csak mint a másik-
nál kevésbé gyöngének" ítélte oda, két tag különvéleményével. A bi-
zottság (amelynek tagjai között ott találjuk Molnár Györgyöt, az 1861-
ben megnyílt Budai Népszínház igazgatóját, továbbá a Hölgyfutár írói 
köréhez tartozó Oláh Károlyt és Orbán Pet őt, a debreceni Csokonai Lapok 
szerkesztőit is ) elismeri ugyan a darabról, hogy párbeszédei „éllel és 
elmésséggel telvék", hogy „tisztán comicum m űvészetével" tűnik ki, sőt 
a „költői igazságtétel" is teljes benne, de kifogásolja a komikus hatás-
keltés olyan eszközeit, amelyek „bár inkább csupán mondatok kétértel-
műsége és sikamlósságában, mint a példaadás káprázatos b űvösségében 
tűnnek elő , az erkölcsi és illem érzet rovására kaczagtatják meg a kö-
zönséget". Oláh Károly különvéleménye már élesebb: a pályadíjat sem 
ítéli oda Szarvasnak, többek között azért, mert m űve „nem vígjáték és 
erkölcstelen eszmék és kifejezésekt ől hemzseg, sőt egyes egész jelenetei 
is erkölcstelenséggel telvék" s „bosszantásig szemtelenek". Úgy látja, 
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hogy a darabban a „fenn sem lenn comicumnak semmi része", a szerz ő  
pedig „az illem és erkölcsiség szabályait nem a magyar életb ől tanulta". 

— Đrbán Pető  talán a legmódszeresebb: pontokba szedk kifogásait: 
— a darab jellemei szerinte drámaiak, s őt tragikaiak, de nem ko-

mikusak, 
— nincs meg benne a cselekmény egysége, 
— hibáztatja a „túlernyedtséget", mely „a sebes folyamot meg- 

öli", 
— sok a színváltozás („ha lehet, egy változás se legyen"), 
— szelleme erkölcstelen, „sikamló", 
— alakjai „kölcsönzöttek", a tudós figurája „torzkép". 
E „műszerkezeti" hibákon kívül felrója a lélektani ellentmondáso-

kat, a jellemzés következetlenségeit stb. 21  

Az egykorú kritika figyelme tehát leginkább a „m űtani" és morális 
kérdések felé fordul, de nem világít bele a darab szellemébe, mélyebb 
erkölcsi és gondolati struktúrájának vizsgálatába. 

A szerző  fentebb említett élettelen, elvont racionalizmusa a darab 
lombikban készült alakjainak megformálásában is megmutatkozik: itt 
sem a társadalmi tapasztalat vagy éppen a folyamatok meglátása jut 
érvényre, hanem a vígjátéki végcélnak mindent alárendel ő  elv: a figu-
ráknak mindig úgy kell mozogniok, cselekedniök, beszélniök, ahogyan 
azt a végső  kifejlet, a Tézis megkívánja. Így érthet ő , hogy nem fej-
lődnek, nem alakulnak és nem alkalmazkodnak a helyzetekhez és a 
vígjáték dialektikájához, hanem afféle dróton rángatott bábokként te-
szik éppen azt, amit a szerz ő  jónak lát tenni velük. Az eleve elrendelt-
ség bénítja minden mozdulatukat, szavukat, s egy pillanatra sem tudnak 
kilépni determináltságuknak kirajzolt köréb ől, aminek egyenes követ-
kezménye lesz, hogy mindig „kiszabott kóta" szerint mondják szerepü-
ket, a merevségnek és automatizmusnak azokkal a meghatározó jegyei-
vel, amelyekben Bergson keresi a komikum lényeges vonásait. Ezek a 
„karakter-keretek" leginkább Vashidiban, Tullokban és Fáber Márkban 
válnak szemlélhetőkké: 

Vashidi az ártalmatlanul, (majdnem rokonszenvesen) együgy ű  
vidéki birtokos, a fiziognómia tudományának helyi nagymestere, a ré-
buszfejtő  úrikaszinó-tag, aki a „modern tudományhoz” elszeg ődve a 
koponyaalkatból, homlokdudorokból és koponyavarratokból mondja ki 
„csalhatatlan" ítéleteit az emberek jellemér ől és belső  világáról (hogy 
mindenütt melléfog, az csak er ősebben színezi ezt az alapvonását). 

Tullok báró bécsi orientációjú, francia előkelőséget majmoló, felső  
tízezerb ől lecsúszott arisztokrata; egyetlen reménye a gazdag földbirto-
kos családba való benősülés, de reményeit Ormai ügyeskedése keresztül 
húzza; 

Fáber Márk „tudós" az ügyefogyott becsületesség, a szellemellenz ős 
tudományos megszállottság karikatúrája, az élett ől való elszakadtság, 
megtestesítője, a latin auktorok és a klasszicitás fenntartás nélküli tisz-
telője és egészen a valószínűtlenségig elrajzolt képvisel ője. 

8 1  Pályázaitügy, d. Jelentése a színügyegyleti 50 aranyos pályadíj od кΡаftélésére ki-
küldött bizottmánynak, valamint Oláh Károly és Orbán Рetđ  különvéleménye. Horto-
bágy, 1882 /28. s¢. 
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A szerző  mindegyikükhöz egy-egy jellemz ő  mondatformulát is ra-
gaszt, amiben mintegy az esszenciáját akarja adni az ábrázolt jellemnek. 
Fáber „tudósságának" ismérveként a latin szavak „classicus" vagy 
„nem classicus" voltáról nyilatkozik a legképtelenebb helyzetekben is; 
Tullok báró stereotip kifejezése a „nagybátyám, a generális", Vashidi a 
koponyadomborodásokról és mélyedésekr ől nyilatkozik — gépies egy-
formasággal. 

Szarvas kész vígjátékírói receptekhez igazodik a darab felépítésé-
ben is. (Sajátos véletlen, hogy Bergson A nevetésr ől írt könyvében a 
vígjátéki stereotipiák között éppen a levél, a kalap s a komikus meg-
szállotság motívumait emeli ki22, éppen azokat, amelyeket szerz őnk is 
bőven kamatoztat. Nyilvánvaló, hogy Bergson nem a Szarvas féle vígjá-
tékokból emeli ki ezeket a motívumokat, hanem Szarvas az, aki ezekkel 
a bohózati közhelyekkel él s oly b őven merít a vígjátékírói „közva-
gyonból"). 

Ilyen szokványos eljáráshoz folyamodik a darab expozíciójában is. 
Ebből a drámainak egyáltalán nem nevezhet ő  bevezetésb ől (Fanni szoba-
lány Eszter kisasszony asztalon felejtett naplóját olvassa) kitudódik a 
következő : 

„Mind e perczig azt hivém, talán félénk s nem mer megszólítani: 
a mint azonban az utolsó állomáshoz értünk, a hol ki kelle száll-
nom — e szavakat mondó — Ma péntek van —mához egy hétre 
11 órakor caméliát fog Ön kapni s egy hét múlva 11 óra után valaki 
látogatást tesz Önnél, hogy megkérdezze, tetszik-e a küldött ca-
mélia? S az én leszek gyermekem. — E sajátszerű  szólítás — gyer-
mekem — különös, még eddig soha nem tapasztalt érzést szült 
szívembe, de a mely oly jól esett. —Aztán megfogó kezemet s a 
viszontlátásig, mondó, isten veled!" 

A bevett társadalmi illemnek e felborítása, az efféle „utcai ismerke-
dés", a konvenciók mellőzése talán merészségnek is számított a vidéki 
illemkódex íratlan szabályai szerint, de semmiképp sem olyan „vétség-
nek", ami — akár egy könnyű  fajsúlyú víljátékban is —elegend őnek 
mutatkozna a vígjátéki h ős konvenció-ellenes, öntudatos magatartásá-
nak érzékeltetéséhez vagy ellenfele, Tullok báró iránti ellentéteinek jel-
zéséhez. Az ügyvéd-báró, polgár-földbirtokos ellentét az els ő  felvo-
násban csak ki nem aknázott potenciális lehet őségként van jelen, de 
ezzel a helyzet-kínálta lehet őséggel — sajnos — szerzőnk a későbbiek 
folyamán sem él: Ormai mindvégig az elvont „ideális" szerelem bajnoka, 
s nem is vesz tudomást arról az alapjában véve emberileg megszégye-
nítő, dehonesztáló bánásmódról, amellyel Vashidiné kezeli. Számára az 
Eszterrel kapcsolatos házassági kombinációk csak „szerelmi esetet" je-
lentenek, „magánügyet", aminek nincsenek, nem is lehetnek mélyebb 
gyökerei, elágazásai, következményei, s amib ől már ennek következté-
ben sem kerekedhet ki egy magyar Warrenné esete, noha ez témában 

~ z Bergson: A nevetés. Budapest, 1968. 86-87. 1. 
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— ismét csak potenciálisan — eleve adva van. Talán a szerz ő  bátorsága 
hiányzott hozzá, hogy polgári h ősét necsak mint epeked ő  szerelmest 
mutassa be, aki már az els ő  felvonásban megjátssza a kétségbeesés 
nagyjelenét, hanem mint — ha akarjuk — a polgárt is, aki a civilizált 
világ normái szerint él, ítél és gondolkodik. Ehelyett azt az embert lát-
juk benne, aki szemléletében, osztálytudatában és életvitelében inkábbb 
a dzsentri provinciális all űrjeit tartja magára nézve kötelez őnek, pár-
bajozik, a „magasabb életkörök" magatartás-normáinak feltétlen tisz-
telője, amelyekhez nemcsak kényszerb ől hasonul, hanem el is fogadja 
viselkedési szabályait. (A darab végére Ormai és Vashidi már alig kü-
knbözik egymástól, érzelmi beállítottságuk teljesen azonos, teljes köztük 
a társadalmi béke és egyetértés). 

A darab többi felvonása (a Párbaj és a Légyott sötétben) teljesen 
az első  felvonásban exponált helyzetnek természetes, ha nem is logikus, 
következménye: a furfangos ügyvéd további apró leleményeinek va-
gyunk tanúi, amelyek egy — balkaron történt — könny ű  sebesüléssel 
végződő  szalon-párbaj után az operett-ellenfél (Tullok) bohózati felsü-
lésével és a hős erkölcsi felmagasztalásával ér véget, s amelyek során 
a szubrett-szerep ű  Colombina (Fanni) es az udvari bolonddá degradált 
egyetlen értelmiségi figura, a „tudós" Fáber egymáséi lesznek, a költ ő i 
igazságszolgáltatás inkább szánalmas, mint megnyugtató példáiként. 

Külön figyelmet érdemelnek a darab polgárainak számító figurái, 
máresak azért is, hogy lássuk, mi maradt meg Szarvas Gábor negyven-
nyolcas világából 1862-re. Életrajzírói különös hangsúllyal életre szóló 
élményként emelik ki Szarvas plebejus származását és demokratikus-
forradalmi érzésvilágát, a fiatal diák rajongását a negyvennyolcas esz-
mék és moag.almak iг  nt.2S 

A rangon alul és felül kötött házasságoknak (Ormai—Eszter, Fá-
ber—Fanni) nyilván közük lehet az osztályok egyensúlyvesztéséhez és 
nivellálódásához ,ami majdnem törvényszer ű  jelenség a hatvanas évek 
eleji Magyarországon. Az ebb ől adódó s a vígjátékban hasznosítható 
helyzetek megragadásában, a társadalmi szatíra konjunkturális lehet ő-
ségeinek elmulasztásában Szarvasnak feltárul minden polgári bátorta-
lansága, holott az adott magyar világ a szatírának összes hegeli feltéte-
lét tartalmazza, leginkább pedig a társadalmi romlásnak, az eszmék és 
eszmények értékvesztésének, devalválódásának elemeit. De a Galamb-
posta nem szatíra s nem is lehet az, mert a szerz ő  ahhoz túlságosan 
is józan, megfontolt és megbocsátó. Vashidiné és Vashi,di valósággal 
kínálja magát a szatirikusnak a fennhéjázás, rangkórság, pénzéhség 
moliеre-i, Bernard Shaw-i motívumaival, de a szerz ő  nem bünteti őket, 
legfeljebb csak csipkelődik velük, s akkor sem az egzisztenciális voná-
saikat láttatja meg, s nem társadalmi létezésüket meghatározó voná-
saikbaЛL ragadja meg torz emberségüket, hanem legfeljebb magán-hó-
bortjaikon, egyéni bogaraikon humorizál. Pozitív h ősét, Ormait sem 

" ,Hatodikos korában az dskolaí évet hamarabb be kellett fejezni, mert az ifjak 
Kossuth Lajos üzenetére fegyvert fogtak a magyar szabadságért. Gábor is jeLentkezett 
katonának , de a sorazó nemzet őr-kapitány a vézna fiúcskát elkergette , fejletlen testé-
vel nem volt alkalmas arra a dics đ  munkára, amelyre jelentkezett." (Rubinyl M.: Ma-
gyar Nyelvđr, 1952. március—április 2, sz. 82/3. 1.) 
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állítja olyan próba elé, amelyen lemérhetné emberi kiválóságát. Ez 
már csak azért sem lehetséges, mert nincs méltó ellenfele, akivel szem-
ben a vígjátéki konfliktus során kénytelen lenne harcba vetni szemé-
lyiségének értékesebb részét és er őit. Tullok báró nagyon is könny ű  
fajsúlyúnak látszik ehhez, Vashidiné következetlennek s amellett er-
kölcsileg sem elég romlottnak. Ormai tehát ki sem bontakoztathatja 
emberi képességeit, ezért fölénye is csak virtuális fölény marad, s ahe-
lyett, hogy az összeütközések és küzdelmek lépcs őfokain mind maga-
sabbra lépne, ügye mind értéktelenebbé válik szemünkben, s a gy őzelem 
is mintegy magától hullik az ölébe a vígjáték végén, hisz csak apró 
félreértéseket, kellemetlen, de nem veszedelmes ellenfeleket kellett fél-
reállítania útjából. Minden tehát magától értet ődik, világos és logikus, 
az is, hogy Tullok kiűzettetik a paradicsomból, az is, hogy Fáber, a szá-
nalmas„ „molyböngész ő", „kódexrágó" — mint a zsák a maga foltját —
megtalálja élete párját Fanni személyében, akinek Vashidi nagyúri 
gesztussal kétezer forintot adományoz nászajándékul. S hogy az általá-
nos örömbe semmi üröm se vegyüljön, a „megtért" Vashidiné kérel-
mére a férj ötezerre emeli az ajándékot. Mindenki üdvözül, a rosszak 
megpirongattatnak, de felsülésük nem több a csínytevésen rajtakapott 
vásott gyerek sarokbaállításánál. Szarvas tehát a vígjátéki katasztrófa 
elmaradásának sardu-i technikáját követi, aminek hatása igen jelent ős 
a korabeli magyar vígjátékirodalomban, s amit Gyulai is kifogiásol 
bennük: „Néha mintha alapeszmében gyermekbeszédeket hallanának, 
hol a hazug Ferib ől s a nyalánk Jánoskából derék fiúk válnak, miután 
pórul jártak, vagy a mama és tanító bácsi megbüntették őket. " 24  

A Galambposta nem több tehát az „élez-komikum" eszközeivel 
megírt szalon darabnál. Nem vígjáték, ahogy maga a szerz ő  nevezi, 
hisz az semmivel sem „felel őtlenebb" műfaj, mint a komoly társadalmi 
dráma vagy a súlyos tragédia, csak éppen a költ ői igazságszolgáltatás 
eszközei mások benne: a vígjátékíró a típusban bünteti a világot, a 
drámaíró az egyénben; az elsőben az „úgy kellett neki" káröröme eny-
híti a hős bukásán érzett katarziszt, a másikban a h ősre rászakadó világ 
súlyából mi is magunkra vállalunk valamit. 

A Galambpostának — mint már mondottuk — nincs igazi vígjátéki 
hőse (Ormai nem az!), legfeljebb bohózati; következésképpen olyan sze-
mélye sincs, akiben az író nemes bosszút állhatna az emberi és társa-
dalmi gyarlóságokon, a bűnökön és hitványságon. (Tullok nagyon jelen-
téktelen féreg ahhoz, hogy a rajta csattanó ostor bármiféle elégtétellel 
szolgálhatna.) Így a játéknak nincs és nem is lehet felszabadító ereje, 
mert nincs kritikája, nincs leleplez ő  szándéka, nem kényszerít önvizs-
gálatra. Leginkább hiányzik bel őle a vígjátéki katarzisz, ami a világ 
felméréséb ől és megítéléséből ered. Másképpen: Szarvas darabjának 
nincs világnézeti talaja, társadalmi élménye; humora nem bölcsességb ől, 
mélyebb látásból származik, hanem komikus élethelyzetek többé ke-
vésbé sikeres észrevételéb ől és regisztrálásából. „A nevetésnek feltét-
lenül szociális perspektívára van szüksége" — mondja L. Vigotszkij 

%" Idézi Kovács K$1mán: Fejezet a magyar kritika törtémetéb đl. Budapest, 1963. 247. 1. 
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Művészetpszichológiáj.ában 25  Bergson tételét 'kommentálva a komikum 
gyökereiről. Ez a perspektíva pedig hiányzik Szarvas darabjából. 

Lukács a magyar tragédia hiányának okait keresve a tragikum-
felfogás lelki, társadalmi és kulturális feltételeinek hiányaira utal, ami-
nek következménye az, hogy „a század közepén a színpadon uralkodó 
írók a külföldi színpadi irodalmak követ ői. Magyar tárgyaik csak lát-
szólag magyarok; csak magyar nevekkel, magyar szavakkal való fel-
cziczomázásai idegenb ől átvett motívumok idegen technikával való 
megírásának." Ez azonban csak követelmény, az ok egészen mélyen 
fekszik, a magyar valóságban: „Mindenekel őtt szociológiai: a polgári 
osztály ideáljainak az a tragikus önmaguk ellen való fordulása, melyet, 
mint a modern tragikumfelfogás lelki gyökerét különböz ő  stádiumaiban 
végig kísértünk az egész elmúlt századon, nálunk — a polgárság gazda-
sági és kulturális fejletlensége miatt — nem nyilvánulhatott meg ilyen 
formákban ... még a 48-as forradalomban sem alakult ki nálunk egé-
szen tisztán a XVIII—XIX. század polgári ideológiájával analóg világ-
nézet és kés őbb szintén nem. A magyar intellektuális világ egy része —
feudális hatások alatt — történelmi gondolkodású és érzés ű  volt, tehát 
innen volt ezen a [polgári] világfelfogáson." 28  Lukács itt nem a vígjáték 
kérdésérđl beszél, hanem a tragédiáról, de a drámaköltészetre általában 
érvényes, hogy minden műfajában a nagy gondolati kultúrák talaján 
sarjadhat egyedül. 

A magyar dráma Lukács által említett felemásságáért és nem-
autochton voltáért természetesen nem Szarvas a felel ős, hanem a magyar 
polgári kultúra fejlődési rendellenességei, szervi hibái és zavarai. S 
igazságtalanok lennénk akkor is, ha csupán Szarvas e kisigény ű  darab-
jában látnánk meg s mutatnánk ki ezeket a kórtüneteket, hisz az ötve-
nes évek egész drámairodalmában: a mind torzabbá váló népszínm ű-
ben, az úgynevezett szalon-darabokban vagy Csiky, Szigligeti s mások 
polgári dráma irányába tapogatózó színm űveiben is az elbizonytalano-
dás, eszmei elvizenyősödés és megrekedtség tünetei észlelhet ők: 
„ ... a népies mezbe és liberális szólamokba burkolt, provinciális-
patriarkális nemesi szellem, s a talmi-romantikus polgári idillizálás 
illetve moralizálás összeolvadása." 27  

Az itt említett eklekticizmus (tehát a francia import vígjáték elemei, 
a Csokonai—Kisfaludy Károly örökség, a hagyományos magyar ví зjá- 
téki helyzetek és alakok stb.) a Galambposta minden pórusát átjárja s 
minden stílusjegyét meghatározza. Itt azonban csak azokat emeljük ki, 
amelyek — véleményünk szerint —Szarvas szemléletvilágából és gon- 
dolkodásrendszeréből erednek vagy azokkal szoros kapcsolatban állnak. 

Elsőként emberábrázolásának sablonszerűségét és differenciálatlan- 
ságát említjük, aminek egyenes következménye lesz, hogy a cselekvést 
is egyetlen alapvonásból eredezteti. Soha sem lehet kétségünk affelöl, 
mit tesznek és hogyan cselekednek h ősei az előállt szituációban, még 

25  Lev Vigatszkij: MUvészetpszichológía. Budapest, 1968. 377. 1. 
26  Lukács György: A modern dráma fejlđdésének története. Budapest, 1911. U. 

köt. 497. és 503. 1. 
21 A magyal' irodalom .története. Budapest, 1965. 376. 1. 
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csak fel sem merül bennük a választás gondolata : valamilyen jellem-
és gondolkodásbeli predestináció folytán csak egyféle választ adnak a 
kérdésekre. A kétely, a vívódás, a megszenvedettség hiánya rendkívül 
megrövidíti az utat hősei szándéka és célja között. Ennek a leegyszer ű-
sítő , majdnem geometriai szerkesztésnek a mintapéldája Ormai fellépése 
az első  felvonásban : meglátni, megszeretni és viszontszerettetni — mind-
ehhez egy röpke első  találkozás is elegend ő . Ormai a bemutatkozás 
utáni tizedik mondatában már így ömleng: „ ... én szeretem Önt keb-
lem egész hevével, miként szereti a harmatot a napsugár, jobban, mint 
hajnal az eget. De épp azért vigyázzon Ön, gyermekem! Semmivé ne 
tegye reményemet . Gondolja meg jól, hogy kétségbeesésnek halál a 
magzatja! Az ember-élet nem gyertyaláng, melyet újra meg lehet gyúj-
tani, ha egyszer kioltották. — Mondd leányka , szívemnek édes remé-
nye! Szeretsz -é?" Eszter — talán csupán illend őségből — a válasz helyett 
csak bizonytalan mozdulatot tesz („elfordulva sóhajt" ), de Ormai meg- 
játszott öngyilkossági jelenete után az els ő  felvonás végén már „keb-
lére simul". Ezzel akár vége is lehetne a darabnak, hisz úgyszólván már 
az expozíció megoldotta a legf őbb érzelmi kérdéseket , de most következ-
nek a vígjátéki receptúra által előírt retardáló elemek, amelyeknek 
hála mégis csak meglesz a négy felvonás , s a néző  „az igazság mégis 
diadalmaskodik " boldogító tudatával távozhatik . Az első  felvonás végén 
tehát feltűnik a reménytelennek induló szerelem sötét felh ője Vas-
hѓdiné képékben, s kiderül, hogy az asszony valamikar Leónak, 
Ormai barátjának volt a kedvese , de hűtlen lett hozzá, s férjhez ment a 
gazdag Vashidihoz. („Vashidiné — félre —: Leó barátja itt, lakomban, 
s leányom szereti őt !"). Az újdonsült ellenfelek szópárbaja természete-
sen azzal végz ődik , hogy mindenki megmarad a maga álláspontja mel-
lett: 

Vashidiné: E házasságból semmi sem lesz! 
Ormai: Ej, asszonyom! Ön nem ért engemet. Én leányát akarom 
nőül venni, nem önt, asszonyom! 
Vashidiné (megnézve ): Eddig azt hittem, csak udvariatlan, most 
már tapasztalom, hogy... 
Ormai: Ah! madam! Ön elmés kezd lenni , ezt szeretem , hanem ha 
nem lennék szerénytelen , szabad tudnom okát annak, hogy miért 
nem lesz semmi e házasságból? 
Vashidiné: Mert nem akarom! 
Ormai: S ha én mégis akarom! 
Vashidiné: Ön még nem ismer engemet! 
Ormai: Éppen mivel ismerem Önt, ezért merem mondani, hogy 
akarom! 
Vashidiné: Soha! Érti, soha! 
Ormai: Ki asszony szóra épít , homokba ír , melyet elfúj a legels ő  
szél . Ezt valamely bölcs mondta, s ámbár bölcs volt, ez egyben mégis 
igaza volt. Különben asszonyom Ön azt is mondó egykor — szeretni 
foglak örökké , még e kebel meg nem szakad. Emlékszik még e sza-
vakra? S Ön mégis férjhez ment egy máshoz, a gazdag Vashidihez? 
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Leó már útban van, Madam! A szerelem szárnyán repül, hogy az 
imádott hű  Amáliát keblére ölelje — s mit fog találni? a hűtlenség 
foszlány csalékony alakját! 
Vashždžné: Leó útban van? Ön félelmet akar kelteni bennem. 
Ormai: Ne higyje. Ezt csupán azért említem, hogy meggy őzzem Int 
arról, mily kevéssé lehet építeni arra, ha a n ő  azt mondja: soha! 
Vashždžné: S most is azt mondom: soha, soha, soha! 

A következő  három felvonás nem egyéb, mint ennek a könnyedén 
kimondott „sohának" a megtörése, de nem elszánt harc vagy köröm-
szakadtáig vitt küzdelem, hanem apró cselfogásokkal, „galambposta" út-
ján küldött üzenetekkel, levélbeli ijesztgetésekkel, míg a végén a 
konfliktus mintegy magától oldódik meg, anélkül, hogy a szerz ő  különö-
s~bben próbára tette volna Vashidiné elhamarkodottan kimondott „sohá-
ját" vagy a fiatalok állhatatosságát. A Galambposta, a Párbaj és a 
Légyott sötétben c. fejezetek az epikai jelleget csak hanósúlyozottabbá 
teszik s egyben azt is jelzik, hogy elválnak a f őcselekmény vonalától. 
Ezek mindegyike egy-egy felvonássá duzzasztott kép vagy jelenet, 
amelyek során Ormai elmond (vagy megjátszik) egy parabolát, anek-
dotát, közbe iktatott történetkét, saját helyzetének példázataként, vagy 
pedig afféle virágnyelven adja tudtára Vashidinak az „ügyben" beállt 
változásokat. Különösen a Galambposta cím ű  rész hemzseg az anekdo-
tikus részletektől az anorganikus szerkesztés és a drámaiatlan cselek-
ményvezetés valóságos iskolapéldájaként. Csak egyet iktatunk ide 
Szarvas írói módszerének érzékeltetésére: 

Fáber: Valaki elvesztette zsebkend őjét. Nem vagyok ugyan kalmár-
segéd, de ha szemem nem csal, ez férfi tulajdona, én tehát azt 
indítványozom, hogy e zsebkend ő  tulajdonosa mondjon ei nekünk 
egy érdekes pikant történetet! 
Mind:  Helyes! Nagyon helyes! 
Fáber (előveszi a zsebkendőt): Tehát uraim, kié e zsebkend ő? Nota-
bene a rómaiaknak nem volt zsebkend őjük! 
Ormai (elveszi s nézi): Alkalmasint az enyim, csakugyan az! 
Mind: Halljuk a történetet! 
Vashždž: Uraim és dámáim, foglaljunk helyet (mind leülnek). 
Báró (Eszterhez): Szép nagysád, lehetek oly szerencsés kegyed mel-
lett helyet foglalhatni? ... 
Eszter: Tessék! 
Báró: Csókolom szép kezeit! ... (félre) Vashidiné azt mondta, hogy 
ne tágítsak! (Leül Eszter mellé). 
Ormai (előre áll középre): Szabad tehát figyelmet kérnem? 
Mind: Halljuk! Halljuk! 
Ormai: Volt egyszer egy n ő  .. . 
Szigori: A kezdet nem rossz, egy pikant történetet csak úgy lehet 
kezdeni, hogy volt egyszer egy n ő ! 
Vashždiné (félre): Mi akar ez lenni? 
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Ormai: A nő  szép volt, miként Isten gondolta, mikor a n őt meg-
teremté, és eszes mint egy bukott angyal... 
Fáber: Alias ördög? diabolus — nem classzicus szó! 
Ormai: Nevezzük e nőt ... például ... Paulinának. Azon id őben, 
melyben történetünk kezdetét veszi, Paulina még 17 éves leányka 
volt. 
Szigori: Irigylendő  helyzet! 
Ormai: Paulinával legel őször is bálban találkozunk, ez volt a leg-
első  nyilvános mulatsága, ezt mondanom sem kell. Csakúgy hem-
zseget körülötte a sok udvarló, az eszesebbek által mulattató magát, 
az ostobák felett kaczagott és végre tánczolt kivétel nélkül min-
denkivel, aki csak jó tánczos volt. Csak egy fiatal ember volt az 
egész bálban, egy komoly halvány arczú fiatal ember, kivel sem 
nem társaloghatott, sem nem tánczolt. 
Vashidiné: S nem szabad tudnunk az ifjú nevét? 
Ormai: Hogy is hívták csak. No, mindegy, nevezzük őt Izidornak. 
Eszter: (türelmetlenül): Tovább ügyvéd úr, tovább! 
Ormai: IJgy látszott, hölgyünket a fiatal ember tartózkodása sérté —
vagy érdekelte, ez egyre megy. E czélból ismeretséget köt egy ifjú 
leánnyal, kivel Izidort beszélni látta. Mi történik a bál után harmad 
napra? Gyönyörű  nyári est van, holdvilág csalogánnyal, f űszereš 
szellő, szóval mi sem hiányzék, mely után a szerelmesek annyira 
áhítoznak. Egy kertben vagyunk, egyszerre a csalogány elhallgat, s 
egyszerre egy női hang szólal meg reszket ő  melódiával, ezt suttogja 
Izidornak — szeretlek édesem! A tiéd vagyok örökre! ... esküszöm, 
örökre! 
Eszter (elájul): Ah! 
Báró: Mondieu! Nagysád, valami baja van? 
Eszter (erőt vesz magán): Semmi, semmi! 
Vashidiné: t7gyvéd úr, nem Ön volt az az Izidor? 
Ormai: Nagysád, ily szerencse boldogabb ember számára terem, 
mint én vagyok. De menjünk tovább. Ez alatt egy év telt el a leg-
boldogabb szerelem kíséretében. Valamivel az év letelte után embe-
rünk utazni ment külföldre, s alig fél évre az elválás után, mid őn 
éppen haza felé indult, Berlinben egy jó barátjával találkozik, kit ő l 
ama kétségbe ejt ő  hírt hallja, hogy Paulina férjhez ment! 
Vashidi: Az az Izidor annyit értett a cranioscopiához, mint tyúk az 
ábécéhez. 
Szigori: S kihez ment férjhez? 
Ormai: Egy jómódú vagyonos emberhez, nevezzük őt Szarvadinak. 
Vashidiné: Ha jól emlékszem, azt mondó Ön, hogy a történet ér-
dekes leend? 
Ormai: Méltóztassék a végét bevárni, Nagysád! 
Szigori (Vashidihoz): Nőd nem igen szimpatizál Ormaival! 
Vashidi (nevet): Nekem is úgy tetszik, hanem annál inkább szimpa-
tizál más! 
Szigori: És mi történt tovább? 
Ormai: Izidor e hír hallatára egy golyót akart agyán keresztül re- 
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píteni, de egy pillanatban eltökéllé magát felkeresni a h űtlen nő t, 
s rettentő  számot kérni tőle! S ez szándékát végre is hajtó! Izidor 
találkozott Paulinával! 
Szigori: És bosszút állt rajta? Meggyilkolta? 
Ormai: Ah! Kibékült vele. 
Szigori: Szánandó fiatal ember! 
Ormai: Ki tudja, uram! 
Vashždž (nevet): Nem emlékszel, hogy férjét Szarvadinak hívták! 
Szigori (comissan rá néz): Aha! Most már értem! 
Vashidi (comissan rá néz, nevet): De hogy érted, kedves komám, de 
hogy érted! 
Báró: Minő  fád elbeszélés, ennél a lötroá muszkéter is sokkal érde-
kesebb! 
Vashždiné: Ormai úr, e történetért fogadja elismerésünket. Orvos 
úr, legyen lovagom a tánczterembe. 
Ormai: Bocsánat, nagysád, de a befejezés csak most következik. 
Szigori: Kérjük, ügyvéd úr, én különösen a férjre vagyok kíváncsi! 
Vashidi: Hogy te mindig ellesed az én gondolatomat, én is csak a 
férjre vagyok kíváncsi, aki bizonyára azt hiszi, hogy a házasság 
birodalmában a legszolidabb monárcha! 
Fáber: Monárcha — nem classicus szó! ... 
Ormai: Nemcsak a férj, hanem a világ is azt hitte, hogy Paulina, 
amilyen szép, olyan eszélyes volt, úgy intézte tehát a dolgot, hogy a 
találkozást amennyire lehet kerüli, de annál s űrűbben leveleztek 
egymással! ... 
Vashidi (Szigorihoz): Ez a n ő  rejtély előttem (rá néz Szigorínéra). 
Még nevet is fölötte! ... 
Ormai: Hogy azonban a levél el ne tévedjen a postán vagy avatlan 
kezekbe ne jusson, férjét választá galambpostájának az eszes n ő ! 
Vashždiné (megretten): Végem van! Hidegvér, csak most fi haggy el! 
Eszter (félre, ki eddig szemmel kísérte Vashidinét): Hah! Ő  az, meg-
rettent! 
Vashidi: Hogy mondó Ön, nem egészen értem. 
Ormai: Férjét választá galambpostájának. 
Vashidi: Még sem értem! 
Ormai: Pedig nagyon egyszer ű . Szarvadiné megírja a levelet, s bele 
teszi férje kalapjába, s férje elviszi magával a casinoba. Izidor már 
ott leskelődik, Szarvadi kalapját tévedésb ől fejébe teszi s elmegy —
a levelet egész kényelemmel kiveszi, s ha szükségesnek találja, a 
választ belecsempészi a küldi ugyanazon levélpostával. 
Vashidžné (elejti zsebkendőjét, az orvos felveszi és átadja). 
Többen: Ah! Ez szörnyűség!... 
Szigori: Kurucz milliom! Ez mégis sok. Ha! Ha! Ha! 
Vashidi: S te ezt még mulatságosnak találod? (comissan nevet). Sze-
gény szánandó férj ! (félre nevet). 
Szigori (rá mered): Mi az? 
Vashidi: No az a Szarvadi! (komoly lesz). 
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Ormai (merőn néz Vashidinére): Megfoghatatlan bátorság! Még egy 
eszköz van, ha az sem segít, akkor a játékot elvesztettem. — Igen 
tisztelt társaság!... 
Mind: Halljuk! 
Ormai: Megengedik önök, hogy záradékul egy levelet olvassak fel, 
melyet Szarvadiné asszony férje által küldött? ... 
Mind: Kérjük! ... Halljuk! ... 
Ormai (levelet vesz elő  zsebébő l). 
Vashidiné (félre): Mi lesz ebb ől!? ... 
Ormai (olvas): Holnap esti 7 órakor legyen honn, mid őn e lépésre 
határoztam magamat, azon meggy őződéssel tettem, hogy azon férfi, 
kinek kedviért a legnagyobb veszélynek teszem ki magamat, elég 
lovagias lesz elővigyázatról gondoskodni! 
Vashidiné (ingerülten eldobja zsebkend őjét): Ez már sok! 
Mind (bámulást fejeznek ki): Ah! Ah! 
Ormai (felkapja a zsebkend őt, halkan): Köszönöm! ... 
Vashidiné: Beszélnem kell Önnel. 
Ormai: Amint lehet, szolgálatára állok! (fenn) Uraim és hölgyeim! 
Szabad tudnom, mennyire vannak megelégedve ez improvizációval? 
Vashidi: Mi az, öcsém, igaz volna ez? 
Ormai: Igaz bátyám — csupa költemény az egész. 

Nem szorul bizonyításra, hogy Szarvas vígjátéka semmivel sem kü-
lönb a francia import dráma könnyed, kisszer ű  „társasági" darabjainál, 
az un. „társalgási drámánál", amely Osváth Béla szerint „egy utat vesz-
tett társadalom drámairodalma  volt...  egy oylan társadalomé, ahol a 
látszat és a valóság összebonyolódott, s csak a legnagyobbaknak sike-
rülhetett eligazodniuk az ellentmondások között. "28  

Szarvas Gábornak, a drámaírónak sem sikerült — a magyar nyely-
tudomány szerencséjére. Mert talán e színpadi kísérletek visszhangta-
lansága és kudarca 29  is hozzájárult .ahhoz, hagy igazi terrénumát mag 
lelve néhány év múlva teljesen a nyelvtudománynak szentelje tehetsé-
gét. 1866-ban megjelent a Magyartalanságokról írt tanulmánya, s ezen-
túl már csak mint műfordító teszi próbára szépírói tollát: Homéroszt 
fordítja. 

* + r 

28 osváth Béla: A realizmus kérdései a szabadságharc utáni magyar drámában. 
ITK, 1961. 5 . sz. 587. 1. 

„ Az Egy veszélyes csel címlapján két bejegyzés ohasható: „Bírálatra adatott 
29/II. 862 . BOnКŐ " , a másodd .k pedig: „Előadásra nem ajánitatott , Pest, october 24. 1863. 
— Csepregi , titkár". E bejegyzés tanúsága szerint Szarvas .nemcsak a Budai Népszín-
háznak juttatta el kéziratát , hanem a Nemzeti színháznak  is,  Csepregi ugyanos ennél a 
színháznál volt titkár ezekben az években . (L.: Kassai Vidor emlékezésed , Bp., é.n. 
KMENY). — szar'ast tehát nem kedvetlenítette el a sikertelenség , átírja a darabot, 
javftgatja , új címet ad neki, s így küldi meg a vidéki színpadoknak. Az adai (Galamb-
posta ) és a budapesti (Egy veszélyes csel ) kézlrat đsszevetése azt mutatja, hogy a 
szerző  igyekszik egyszerűsftersi a szđveget s kerekebbé tenni a szerkezetet : elhagy né-
hány anekdotikus részletet , összevon néhány jelenetet, alakjait is igyekszik rea.líszti-
kusabbá, é letszerűbbé tenni. A Galambposta pl. „ln medns res " kezdbdik: hiányzik 
az az elđ játédcszerű  jelenet, amellyel az Egy veszélyes csel ,indul, továbbá Vashidi ha-
landzsái is lerövidülnek benne; Vashídiné kev еsbé kacér , Tullok ellenszenvesebb, 
Fáber kevésbé megszállott , emberibb , stb. Lényegi különbség azonban nincs a két 
szöveg között. 
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A bemutatott ifjúkori irodalmi kaland meger ősíteni látszik néhány 
szemléleti sajátságot Szarvas gondolkodásában, amelyekr ől Németh G. 
Béla beszél tanulmányában. A Galambpostából valóban az t űnik ki, 
hogy Szarvasban igen er ős a „társadalmi hierarchia iránti kispolgári 
lojalitás"; hogy nem igen veszi figyelembe a polgári (m űveltségi, társa-
dalmi) igényeket és törekvéseket, s nem  is  ad hangot ezeknek polgári 
alakjai megszólaltatásában; hogy er ősen vonzódik a régi (patriárkális, 
latinos-nemesi, deákos) műveltségeszményhez; hogy el őadását a terjen-
gősség, bőbeszédű  anekdotázás és prókátoros pátosz jellemzi, s hogy 
végül: az élet jelenségeit a maguk elszigeteltségében, egyoldalúságában 
és parciális voltában szemléli. 

Mindez tagadhatatlan, de célunk éppen az, hogy rámutassunk, mi-
lyen messzire került Szarvas ifjúkori önmagától, s milyen kíméletlen 
és következetes önkritikával kezelte kés őbben pályája kezdetének szép-
literatúrai próbálkozásait. Yrásunk ezért — talán hangsúlyozni sem kell 
— nem egy tiszteletreméltó tudományos életm ű  hitelének rontása, még 
kevésbé bizonyos illúziók rombolása a jeles tudós impozáns m űve, a 
Magyar Nyelvőr száz esztend ős évfordulóján, inkább arra kívánjuk vele 
felhívni a figyelmet, hogy maga Szarvas végezte el a „pályakiigazítás" 
műveletét, amikor belátta, hogy belletrisztikai indulása téves irányba 
vezet, s egyéniségének, hajlamainak, intellektuális képességeinek meg-
felelőbb feladatokra kell fordítania nagyszer ű  emberi és értelmi adott-
ságait. Ez tűnik ki Harrer Paula adai „kapcsoskönyvéb ől" s abból az 
interjúból is, amit ugyancsak özvegye adott a Budapesti Naplónak: 

„ đsszes drámai kísérletei fiatalabb éveihez f űződtek és később már 
szinte röstellette, hogy valamikor ilyen ambíciói voltak. Emlékszem, 
mikor egyszer autodafét rendezett és többek közt elégette összes meg-
kezdett és befejezett színpadi m űvét. Csak kettőről tudom bizonyosan, 
hogy fennmaradt valahol. Az egyiket, a Galambpostát el ő  is adták 
annak idején a régi budai színházban, hogy milyen sikerrel, arról fo-
galmam sincs, mert megboldogult uram erről nem akart sohasem be-
szélni .. 

REZIME 

SARVAŠ GABOR, DRAMSKI PISAC 

Autor u svojoj studiji prjkazuje Sarvaša, istaknutog lingvistu, kao dram- 
skog pi,sca na osnovu njegove rukopisne drame koja se nalazi u Gradskoj bib- 
lioteci u Adj. Autor studije uporeduje ovo deli Sarvaša sa madarskim dra- 
mama šestdesetjh godina prošlog veka i ukazuje na gradanske tendencije pisca 
koje ,međutim nisu dovoljno jzražene u ovom delu. Istovremeno jstražuje do- 
dirne ta čke sa francuskom gradanskom dramom (Scrjbe, Sardou itd.) Tenden- 
cija studije ii da otkrije suvremene elemente shvatanja gradanskog morala 

90  Budapesti Napló, 16gg . március 2. 61. szám. 
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„restauracije" u misaonoj građi ove drame koji ,su prisutni u čitat•om knji- 
ževnom stvaralaštvu Sarvaša. Podrobno analizira lica, njihov karakter, struk- 
turu i izražajna sredstva drame i konsta•tuje da se ovo deli autora nikako 
ne može uvrstiti u red uspešnijih ostvarexLja te književne epohe ali nam daje 
uvid u shvatanje mladog Sarvaša koji ii kasnije  Pl  reč ima Ра 1а  Djulađja bio 
,.diktator" duhovnog života i nauke u Mađarskoj. Kao takva ova drama ima 
više dokumentarnu vrednost nego 1i književnu jer osvetljava duhovnu orijen- 
taciju građanske književnosti šestdesetih godina prošlog veka. 
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BALINT sANDOR — LABADI KAROI.Y 

A TELECSKAI RÉGI MESTERSÉGEK SZ ~TARA 

A társadalmi átalakulás, a gazdasági viszonyok változása, a gépe-
sítés Tel'eoskát, ezt a középbácskai falut sem kerülte el. A rége mester-
ségek után kutatva arra a meggyőződésre juthatunk, hogy nagyon meg-
csappant a mesterségek és a mesterséget folytató mesterek száma, és 
bizony már nem könnyű  olyan mesterembert találni, aki a dohányter-
mesztés mellett még sréh.a-néha el őveszi szerszámait, és megpatkolja a 
lovat, kosarat fon, vagy mézeskalácsot formál. 

Éppen ezért ezt a szerény szótári anyagot azzal a szándékkal adjuk 
közre, hogy megmentsük az utókornak, hiszen a mesterségek és velük 
együtt a szakkifejezések is elt űnnek. A kosáxfonás és söpr űkötés, a 16-
patkolós , a mézeskalács sütése , a lószerszámok készítése és a b őr feldol-
gozása ma már szinte fogalom a faluban . E mesterségekhez már a hoz-
záértők sem nyúlnak szívesen. A beszélgetésekb ől azonban kitűnik, hogy 
valamikor nagyon is kedvelték és szerették munkájukat. 

Nincs szándékunkban egy-egy munkafolyamat teljes leírását kö-
zölni, hanem a beszélt szövegb ől kiemelt mesterségbeli szavakat mutat-
juk be. A címszavak után megadjuk az értelmezést is, majd pedig a 
példamondatot írtuk ki, amelyikben aszó el őfordult a beszélgetés fo-
lyamán. 

1. KOSARFONб  ÉS SÖPRŰKđTŐ  

Adatközlő : Német József 77 éves 
A gyűjtés ideje: 1971. XI. 17. 

alsó szegés 

apró vessző  

(fn. -ek, -t, -e) 
,24 szál vékony vessz őből készült szegés, amely a fe- 
nék és az oldal találkozásánál van.' 
Az alsó szegés ide a fenékre gyün. 

(fn. -k, -t, -je) 
,Vékony vessző ' 
Aszonták, itt van egy kis apró vessz ő, csinálj ko-
sarat. 
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bebordáz 	 (ts. i.) 
,Elhelyezi az oldalvesszőket.' 
Amikó kész, bebordázzuk. 

borda 	 (fn. ...' k; ...' t; ...' ja) 
'A fenék vesszőhöz kétoldalt illesztett vastag, er ős 
vesszők, melyek a kas vázát alkotják.' 
Ide az ódalára töszöm a bordákat, huszonnégyet. 

felső  szegés 	(fn. -ek, -t, -e) 
,24 szál vékony vesszőből font szegés a kosár olda-
lának felső  részén'. 
Ha kész, ide gyün a fels ő  szegés. 

fenék 	 (fn. fenekek, feneket, feneke) 
,A kosár vékony vessz őből készült alja.' 
Elősző  a kosár fenekit csinálom. 

fenékfa 	 (fn. _ _ .' k; ...' t; ...' ja) 
,Vastag vessz ődarabok, a fenékkezdésnél alkalmaz-
zák.' 
Ijenök a fenékfák. 

fenékvessz ő 	(fn. -k, -t, -je) 
,Vékony vessző ' 
Ez a vékony a fenékvessz ő . 

górés kosár 	(fn. -ak, -at, -a) 
,Kisebb méretű  kosár, kukoricahordásnál alkalmaz-
zák.' 
Góréskosarat is csinálok. 

kaszavágó 	(fn. -k, -t, -ja) 
'Kaszából készült éles vágóeszköz.' 
Kaszavágóva vágta mindönki a vessz ő t. 

kerék 	 (fn. -ek, -t, -e) 
'A kosárpad felső  részén lévő  kerek deszkaalkalma-
tosság, amelyen két szeg van, erre teszik a készül ő  
kosarat.' 
A kosárpadra gyün ez a kerék. 

kosárpad 	 (fn. -ok, -ot, -ja) 
'Padszerű  lejtős deszkaállvány.' 
A kosárpadra töszöm a kosarat. 

leszeg 	 (ts. i.) 
'Szegéssel látja el a kosár fels ő  részét.' 
Fönt lészegöm a bordákat. 

nyír 	 (ts. i.) 
'A bordák és a kiálló vessz ők végét lemetszi.' 
Amikó kész a kosár, mök k ő  nyírni. 
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verővas 

ződ vessz ő  

(fn. -ak, -at, -a) 
'A vessző  összeverésére szolgáló vasdarab. 
Verés után a vessz ők szorosan állnak.' 
A verővassa verőm össze a vesszőt. 

(fn. -k, -t, -je) 
'Nyers vessz ő '. 
Én ződ vesszőve dógozok, eszt mök kő  puhítani. 

2.L0PATKOL KOVÁCS 

Adatközlő : Pesti Pál 85 éves 
A gyűjtés ideje: 1971. XI. 19. 

bak 
	

(fn. -ok, -ot, -ja) 
'Fából készült alkalmatosság.' 
Bakra teszik a lábát. 

korlát 

pata 

patakés 

patakiskés 

patkó 

patkószeg 

vasalómester 

(fn. -ok, -ot, -ja) 
'Két karóra erősített fa'. 
Korláthó kötötték a lovat. 

(fn....' k,  ...'t,  ...'ja) 
'A ló körme' 
Aszt a patát üsmerni köll. 

(fn. -ik, -t, -e) 
'A pata nyesésére szolgáló éles kés.' 
Hát aszt patakésse kesztem. Patakés, 
harapófogó, ráspoly vót a három sz őrszám. 

(fn. -ik, -t, -e) 
'A megnyesett pata kitisztítására szolgáló kés.' 
Vót még olyan patakiskés is, pucoltam vele a kör-
möt. 

(fn. -k, -t, -ja) 
'A ló patájára er ősített vas.' 
A patkó a ló cip ője. 

(fn. -ik, -et, -je) 
'A patkó fölerősítésére szolgál.' 
Patkószegge szögesztem föl. 

(fn. -ik, -t, -e) 
'Patkolással, vasalással foglalkozó kovács.' 
Én csak vasalómester vótam. 



A gyűjtés ideje: 

analin festék 

baba 

cif rázás 

csavart rózsa 

húsvéti nyúl 

huszár 

kartofni 

kép 
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KбRÖMGYULLADÁSOK 

békagyulladás 

körömgyulladás 

sarok falgyulladás 

zúzódás 

(fn. -ok, -t, -a) 

(fn. -ok, -t, -a) 

(fn. -ok, -t, -a) 

(fn. -ok, -t, -a) 

3. MÉZESKALÁCSOS 

Adatközl ő : Kis János 52 éves 
Kis Verona 46 éves 

Kis Razália 70 éves 

1971. XI. 16. 

(fn. -ik, -et, -je) 
'Méregmentes festék, a mézeskalács festésére hasz-
nálják.' 
Vótak ezök az analinfestékök. 

(fn. ...' k, ...' t, . . . ' ja) 
'Рólyásbabára hasonló mézeskalács forma.' 
Ez baba. 

(fn. -ok, -t, -a) 
'Különféle színű , tekervényes díszítés a mézeska-
lácson.' 
Kisüt, utánna jött a cifrázás, az külön. 

(fn. ... ' k, ... ' t, ... ' ja) 
'Krumplilisztből nyomott szfnes rózsát utánzó dísz.' 
És akkó asztán jöttek a rózsák rá, a csavart rózsák. 

(fn. -ak, -at, -ja) 
'Mézeskalácsból készült nyúlra emlékeztet ő  tészta.' 
Ez húsvéti nyúl, nyúlra hasonlít. 

(fn. -ok, -t, -ja) 
'Lovon ülő, huszárhoz hasonló mézeskalács forma.' 
Ezt huszárnak nevesztük annak idejin. 

(fn. -k, -t, -ja) 
'Krumplinak a lisztje' (lásd krumpliliszt). 
Ez a kartofni, mi eszt annak híttuk. 

(fn. -ik, -et, -je) 
'Nyomtatott színes képek, melyeket a mézeskalácsra 
ragasztottak.' 
Hát hozzá egy pár képet, bent van a sifonyérfijógba. 
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kicifráz 	 (ti. i.) 
'A kisült mézeskalácsokra különféle mintát nyomott.' 
Tojásfehérjive habnak f őverve cifrásztam. 

kisóra 	 (fn. ...  'k,  ...  't,  ...' j a) 
'Mézeskalácsból készült órára emlékeztet ő  tészta.' 
A karácsonyfára kisórát, kis pici órát csinátam, 
közepibe számlap vót. 

kistáska 	 (fn. ... ' k, ...  't,  ... ' j a) 
'Mézeskalácsból készült, papírfüllel ellátott táskára 
emlékeztető  tészta.' 
Akkó vótak olyan kistáskák csináva, karácsonyfa-
dísznek. 

kiszakít 	 (ts. i.) 
'Az elnyújtott tésztából mintákkal alakokat formál.' 
Elsőbb a tésztát szakítottam ki. 

körűramfliz 	(ts. i.) 
'Vonalat húz a mézeskalács szélére. 
(1. ramfliz) 
Körűramflisztuk fehérre, akkó utánna gyütt egy 
sárga csík körű . 

krumpliliszt 	(fn. 	, et, -je) 
'Krumplinak a lisztje (1. kartofni)' 
Ez az a krumpliliszt tulajdonképpen. 

lagpapír 	 (fn. -ok, -t, -ja) 
'1. tapettpapír.' 
Lagpapírnak is mondhatták esztet. 

ló 	 (fn. lovak, lovat, lova) 
'Ló-formájú mézeskalács.' 
Van ló. 

mézesbaba 	(fn....' k, ...' t, ...' ja) 
'Lasd baba' 
Mézesbaba? Igen, ez .mézesbaba. 

mézeskalács 	(fn. -ok, -ot, -a) 
'Lisztből, mézből és cukorból készült, formákba ön-
tött, fűszerekkel ízesített tészta.' 
Másnap rögge foktunk hozzá sütni a mézeskalácsot. 

módli 	 (fn. -k, -t, -ja) 
'Pléhből készült különféle formák, amelyekkel sütés 
előtt kiszaggatják a tésztát.' 
Itt vannak ezek a, módliknak híttuk. 

nyúl 	 (fn. -ak, -at, -ja) 
'Nyúl-formájú mézeskalács.' 
Van nyúl. 



332 Tanulmányok 

olvasó 

sallang 

stanicli 

(fn. -k, -t, -ja) 
'Cérnára fűzött, apró, kerek mézeskalácsok, olva-
sóra emlékeztet.' 
Olvasó? Csinátam aszt is, az cukortészta vót. 

(fn. -ok, -ot, -ja) 
'A ló sörényét és farkát jelképez ő  színes papír-
szalag.' 
És akkó vótak olyan sallangok. 

(fn. -k, -t, -ja) 
'Papírból készült, alul kivágott, tölcsér 
alakú papírzacskó.' 
És akkó az a stanicli vót. 

szalagári 	 (fn. 	, t, ja) 
'Kelesztő  szer.' 
A szalagári főhajti. 

szív 	 (fn. -ik, -et, -e) 
'Szív alakú mézeskalács.' 
Akkó vannak kissebb és nagyobb szívek. 

sztaniolpapír 	(fn. -ok, -t, -ja) 
'Csillogó papír.' 
Akkó vót az a sztaniolpapír, szintén színbe. 

ram f li 	 (fn. -k, -t, -ja) 
'Hullámnos fehér vonal, amely a mézeskalács sz.élét 
díszítette.' 
A szíftészta amikó kisüt, aszt kör űcifrásztuk, mink 
aszt ramflinak híttuk. 

ram f liz 	 (ts. i.) 
'Csíkokkal díszíti — „tutliból" — a mézeskalácsot.' 
Evve a tutliva ramflisztam. 

rózsáz 	 (ts. i.) 
'Rózsa formákkal — tutliból — díszíti a mézeskalá-
csot.' 
Rózsásztam a szívet az ódalán. 

tapetpapír 	(fn. -ok, -t, -ja) 
'Fényes, színes papír, a mézeskalács díszítésénél 
fontos.' 
(1. lagpapír) 
És vótak olyan sallangok, tapetpapírbú. 

tutii 	 (fn. -k, -t, -ja) 
'Bádogból készült tölcsér, melyet díszítéskor hasz-
náltak.' 
A tutliva cifrásztuk. 
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4. SZÍJGYART6 

Adatközlő : Tóth Sándor 48 éves 
A gyűjtés ideje: 1971. XI. 18. 

cirkli 	 (fn. -k, -t, -je) 
'Hegyes, körz őhöz hasonló mérőeszköz'. 
Ez égy mérő, mint a möhanikusná. 

csatos darab 	(fn. -ok, -ot, -ja) 
'Csatot tartó szíjdarab.' 
Csatosdarab is van. 

csikószérszám 	(fn. -ok, -ot, -ja) 
'Kis szerszám, csikóra való.' 
Van még csikószörszám. 

csikószék 	(fn. -ik, -et, -je) 
'A szíj leszorítására szolgáló, négy lábon álló, ül ő-
kével ellátott szék.' 
Ez itt csikószék, varószék. 

dísz 	 (fn. -ik, -t, -e) 
,Színes, fényes cifraságok.' 
Dísz nikkelbű, plébű . 

f élünneplő  
szerszám 	 (fn. -ok, -ot, -ja) 

'A nyak körüli díszített szíj.' 
Félünneplő  szerszám is van. 

gyöplűszár 	(fn. -ak, -at, -a) 
'A ló irányítására szolgáló hosszú b őrszíj.' 
A kúcson mén körösztű  a gyöplűszár. 

hám 	 (fn. -ok, -ot, -ja) 
'A ló hátára húzott szerszám-rész.' 
Asztán van hám. 

hámtáska 	(fn.  ...' k, ...'t, ...' ja) 
'Cső-szerű  bőrdarab, amely az istráng és a hám ta-
lálkozását takarja.' 
Az a hámtáska. 

junker szérszám 
v. parádés 
szerszám 	(fn. -ok, -ot, -ja) 

'Ünnepkor használt, cifra, díszes szerszám.' 
Junker szerszám, az nagyon szép, nagyon dísz ős, 
nagyon drága. 

kantár 	 (fn. -ok, -t, -je) 
'A ló fejére húzott szerszám-rész'. 
Elősző  van a kantár. 
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kúcs 	 (fn. -ok, -ot, -a) 
'Rézből készült karika, amelyen áthúzzák 
lőt.' 
Kúcs, ebbe mögy a gyöplű . 

lőigenyösít ő 	(fn. -k, -t, -je) 
'Szabásnál alkalmazott vasszerszám.' 
Van lőigenyösítő  vasam is. 

magos vánkos 	(fn. -oh, -t, -a) 
'A lószerszám háti részén lév ő  többrétegű  szíj, me-
lyet disznósz őrrel bélelnek.' 
Magos vánkos, ez tömött b őrbú van. 

pisztojlukasztó 	(fn. -k, -t, -ja) 
'A szíj kilyukasztásánál használt eszköz.' 
Ez a pi ѕztojlukasztó. 

pofadarab 	(fn. -ok, -ot, -ja) 
'A fejlő  elülső  része, amelyen a szemellenz ő  van.' 

A pofadarab ez az elüls ő  rész. 

spiller 	 (fn. -ek, -t, -je) 
'Színes bő rből készült dísz.' 

Spiller, ez .a dfszí:tés színesb őrbií készút. 

szakító 	 (fn. -k, -t, -ja) 
'Hegyes szerszám, vonalhúzásra szolgál.' 
Szakító, ez itt van ő ! 

széledz ő 	 (fn. -k, -t, -je) 
'Díszes csíkot húzó eszköz.' 

Széledzővé, mikó kész a sz őrszám, díszes csíkot 
húzok. 

szömellenz ő  

zurkozás 

vijackolás 

(fn. -k, -t, -je) 
'A fejlő  két oldalán lévő  négyzet-alakú b őrdarab, 
amely a szemet védi.' 
Azon van a szömellenző . 

(fn. —, -t, -a) 
'A fekete lószerszám összevarrásához készül ő  cérnát 
varrás előtt szurokkal kezelik.' 
Akkó gyün a szurkozás. 

(fn. 	, t, -a) 
'Fehér b őr varrásához szükséges cérna viasszal tör-
ténő  megmunkálása.' 
Szurkozás mög vijackolás. 

335 

a gyep- 
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5. SZŰCS 

Adatközlő : Borsos István 49 éves 
A gyűjtés ideje: 1971. XI. 17. 

asz črigán 	(fn. -ok, -t, -ja) 
'Asztrahán.' 
Vót sok asztrigánunk. 

árvahús 	 (fn. -ok, -t, -a) 
'A nyúzás után a b őrön maradt hús és izom.' 
Sok árvahús van ezen. 

becsaptat 	 (ts. i.) 
'A két összevarrt b őrt behajtja.' 
Asztán meg becsaptatjuk, duplán. 

b e f ercigol 	(ts. i.) 
'Visszahajtás, hogy a varrás ne látszon.' 
Nemcsak hogy összevarom, de befercigolom. 

bőrszél 	 (fn. -ek, -t, -e) 
'A bőr széle.' 
El kell használni a b őrszélig. 

bőrszín 	 (fn. -ek, -t, -e) 
'Zománc a bőr felületén.' 
Vigyázni kell arra, mert a b őrszínt is meg az árva-
húst is el lehet hagyni. 

bőrszív 	 (fn. -ek, -et, -e) 
'A bőr középső  része.' 
A bőr közepe, az a szíve. 

cakni 	 (fn. -k, -t, -ja) 
'Éles vas által vágott cifraság.' 
Vannak nekem olyan vasaim, amelyekkel a suba 
aljára caknikat verünk ki. 

caknis vas 	(fn. -ak, -at, -a) 
'Hullámos vonalakat ejtő  éles vas.' 
A caknisvasat kovácsilag csinálják. 

cifraság 	 (fn. -ok, -ot, -ja) 
'A szűr dísze.' 
Ide alulra is teszünk cifraságot. 

cikk 	 (fn. -ek, -et, -je) 
'Prémdarab, amelyből a sapka készül.' 
Négy cikkbú áll a sapka. 

cserezni 	 (ts. i.) 
'A nyers bőrt kezelni, 'tartóssá tenni.' 
Tavassza májusban cserezzük a b őröket. 
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cserlé 	 (fn. -t. 	, je) 
'A bőr tartósítására szolgáló folyadék.' 
Negyven darab b őrhöz 100 1 cserlé kell. 

eperfa gomba 	(fn. ...  'k,  ...' t, ...' ja) 
'Eperfán élősködő  gomba.' 
Az eperfagomba is jó fog. 

fakalapács 	(fn. -ok, -ot, -a) 
'Fából készült kalapács.' 
Megütöttem az ujjam a fakalapáccsa. 

fehér tímár 	(fn. -ok, -t, -ja) 
'A kicserzett b őrt tisztítja.' 
Van fehér tímár. 

főhajtós gallér 	(fn. -ok, -t, -ja) 
'Posztóval , csalánzsákkal bélelt gallér a subán, 
amelynek tartása van.' 
Főhajtós gallérja is vót. 

fukszín 	 (fn. -ik, -t, -e) 
'Bőr festésére alkalmas festék.' 
Fukszínnel festettük pirosra, sárgára , ződre. 

gubacs 	 (fn. -ok, -ot, -a) 
'Fenyőtoboz.' 
Találunk gubacsot is és esővízbe főzzük. 

hamis varás 	(fn. -ok , -t, -a) 
'Nincs átöltve , átszúrva a bőr.' 
Ez hamis varős amikó nincs körösztül őtve a bőr. 

háromélű  tű 	(fn. -k, -t, -je) 
'Vágó és szúró tű , a bőr varrásánál kizárólag ezt 
használják.' 
Akkó van háromélű  tű . 

hosszú őtés 	(fn. -k, -t, -je) 
'Hosszabb öltés.' 
Van hosszú őtés. 

húsol 	 (ts. i.) 
'Kitisztítja — letisztítja — a bőrt.' 
Másnap meg húsoljuk , a bőrit is kipucoljuk. 

húsolás 	 (fn. -ok, -t, -a) 
'A bőr tisztítása, az árvahús eltávolítása.' 
Huszonöt darabot, ha megcsinál, húsolást, mely 
evve nem kész. 

húsolókés 	(fn. -ik, -t, -e) 
Az árvahús eltávolítására alkalmas éles kés, alakja 
domború.' 
Emez mög húsolókés. 
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izzasztó 	 (fn. -k, -t, -ja) 
'Ez szedi fel a nedvességet, az izzadtságot a fejr ő l, 
selyemből készült.' 
Izzasztót teszek a sapkába. 

kartács 	 (fn. -ok, -ot, -a) 
'A szőrme fésülésére szolgáló görbefogú eszköz.' 
Akkó van kartács. 

kaszakés 	 (fn. -ek, -t, -e) 
'Kifelé görbül ő , a kaszapadon lév ő  finomabb meg-
munkálásra alkalmas szerszám.' 
Van annak neve? — Az kaszakés. 

kaszapad 	 (fn. -ok, -ot, -ja) 
'Ezen húsolják — tisztítják — a b őrt.' 
Van olyan kaszapad. 

kicserez 	 (ts. i.) 
'Lásd cserez.' 
Mi kicserezzük a bő rőket, akkor jön a fehér tímár, 
az kitisztítja a b őrt. 

kidurrog 	 (ts. i.) 
'Megveregeti a vizes b őrt, hogy a vízcseppeket ki-

csapja a b őrbő l.' 
Ha kicsurog a víz, kidurrogjuk a b őrt. 

lábzsák 	 (fn. -ok, -ot, -ja) 
'Télen használt meleg holmi, amelybe a lábat 
dugják.' 
Csináltunk lábzsákot is lábra. 

leigenyésöl 	(ts. i.) 
'Az egymás mellé került b őr gyapjúját lesimítja.' 
Finom őtésökkel odavarjuk és akkó leigenyösöljük. 

lekeleszt 	 (ts. i.) 
'Vízzel bepuhítja a b őrt a további megmunkálás 
végett.' 
Akkó eszt lekelesztjük rongya. 

lencérna 	 (fn. ... ' k, ... ' t, ... ' ja) 
'Bőrből készült dolgok varrására szolgáló cérna.' 
A lencéirna nem szakad el, olyan er ős. mint a drót. 

lengyel bunda 	(fn. ...  'k,  ...'t, ...' ja) 
'Bőrből készült díszes kabát.' 
Lengyel bundának hívják aszt. 

loknis suba 	(fn. ... ' k, ... ' t, ... ' ja) 
'Ráncos suba.' 
Ez a loknis suba. 
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lógógallér 	(fn. -ok, -t, -ja) 
'Szőrméből készült szőrmedarab, amely levezeti a 
suba hátáról a vizet.' 
Az a lógógallér nekije. 

magyar szűcs 	(fn. -ök, -öt, -e) 
'Subákat, mejjedz őket, sapkákat készített.' 
Kerényőn vótak magyar szűcsök. 

mejjedz ő 	(fn. -k, -t, -je) 
'Ujjatlan, derékoг  ,alulérő  tépi kabát-mellény.' 
Mejjedzőket, subákat csinátam. 

muff 	 (fn. -ok, -ot, -ja) 
'Szőrméből készült alkalmatosság, amelybe a kezet 
dugták.' 
Van rajta muff is. 

n.émet szűcs 	(fn. -ök, -öt, -e) 
'Női bundákat, muffokat, lábzsákokat készített.' 
Van német szűcs. 

nyersb őr 	 (fn. -ök, -t, -je) 
'Megmunkálatlan b őr.' 
Van az a nyersbőr. 

nyersösség 	(fn. -ik, -et, -e) 
'Megmunkálatlan friss bőr állapota.' 
A timsó és a vitriol öli ki a nyersősségöt. 

ódalvarás 	(fn. -ok, -t, -a) 
'A mell és a hát illeszkedésénél húzódó varrás.' 
Van még válvarás, ódalvarás. 

prém 	 (fn. -ik, -et, -je) 
'Kihajtás, amely sz őrméből van.' 
A kihajtást prémnek nevezzük. 

racibirka 	(fn. ...  'k,  ...  't,  -... 'ja) 
'Háziasított hosszúsz őrű  juhfajta- racka juh.' 
Ezek hosszúszőrű  racibirkák vótak. 

rágalmaz 	(ts. i.) 
'Átszakít, átvág, pl. ruhát.' 
A sűrű  őtés rágalmazza egymást. 

ráncos suba 	(fn. ... ' k, ... ' t, ... 'ja) 
'Huszonnégy bőrből készült nagy kerek suba.' 
Leterítettem a ráncos subát az udvarba, kórt csipát, 
teljesen becsukódott. 

sallang 	 (fn. -ok, -ot, -ja) 
'Díszítő  bőrcsíkok a subán.' 
A suba végein sallang lóg. 
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sapkafa 
	

(fn. ... ' k, ... ' t, ... ' j a) 
'Erre húzza a sapkát, hogy kivasalódjon.' 
Sapkafára húzzuk, ez a vasalása neki. 

slamplis 
	

(mn.) 
'Megnyúlt, hullámos szél ű  bőr, amely az életlen kés 
eredménye.' 
Ha nagyon meghúzzuk akkó slamplis lesz. 

suba 	 (fn. . . . ' k, ...'t, . . . ' ja) 
'Báránybőrből készült meleg téli kabát.' 
Lehet subát csináni hét b őrbú, még huszonnégyb ő l. 

sűrű  őtés 	(fn. -ek, -t, -e) 
'Apró öltés.' 
Túlságos sűrű  őtés, az sé jó. 

szőrsejt 	 (fn. -ek, -et, -je) 
'A szőrhagymát tartó b őrterület.' 
Úgy megkötnek a szőrsejtök, szárazon. 

szűcstű 	 (fn. -k, -t, -je) 
'Háromélű  tű .' 

támogat 	 (ts. i.) 
'Erősít.' 
A hosszú őtés támogatja égymást. 

testvérgyapjú 	(fn. -k, -t, -ja) 
'Két egymás mellé illesztett b őr gyapjúja.' 
Vagy a bőrszínihöz varjuk, vagy a másik testvér-
gyapjúhoz. 

tőke 	 (fn ....' k, ...'t, . . . ' je) 
'Nagyobb fadarab.' 
A tőkén vágom ki a b őrt az éles vasra. 

vakfolt 
v. hamis folt 
	

(fn. -ok, -ot, -ja) 
'Bőrdarab, ,amellyel a birka ѕzбгtіиіл  hónailj.át pótol-
j ák.' 
Ott is vannak vakfoltok benne. 

vállvarás 	 (fn. -ok, -et, -a) 
'Az ujj fölvarrása a vállhoz.' 
A vállvarás nem domborodik oda. 

vócvarás 	 (fn. -ok, -t, -a) 
'Két bőr illeszkedésénél húzódó takaró, tarka b őr-
ből készült varrás.' 
Mikó belevartam vócvarássa, akkó megálltam. 
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BOGNAR ANTAL 

A MEGJELENÍTÉSRŐL 

Nem kielégítő  meghatározás az, ha nyelvi szempontból a prózát a 
beszélt nyelv és a versnyelv között elhelyezked ő  átmeneti műfajnak 
tartjuk, mert ily módon a versnek a költ ői nyelv nagyobb fokú alakított-
ságát tulajdonítjuk, vagyis a prózát primitívebb nyelvi eszközöket fel-
használó, szegényesebb, tehát esztétikailag értéktelenebb m űfajként 
kezeljük. Jurij Lotman szerint a próza nem szegényesebb a versnél, ha-
nem egyszerűbb, s ha a vers esztétikailag összetett, a próza bonyolult, 
mert a prózát nem a költészeti elemeknek a beszélt nyelvhez viszonyí-
tott többlete, hanem azoknak a versnyelvhez viszonyított hiánya, leépí-
tése jellemzi. A prózanyelv egyszer űsödése, a versenynyelv poé-
tikai funkcióval rendelkez ő  kötöttségeitől való megszabadulása 
a költői nyelv szintjén megy végbe, vagyis a költ ői nyelv jelentés-
értékű  esztétikai funkciója versben és prózában egyenérték ű , noha el-
térő  módon valósul meg. Formai szempontból valóban úgy tekinthet-
jük, hogy a prózanyelv esztétikai funkciójának éppen a versnyelvi 
elemek hiánya .a hordozója, ezzel azonban — miután már (indokoltan) 
lemondtunk a prózai m ű  közvetlen megközelítésér ől — megfosztanánk 
magunkat attól a lehet őségtől is, hogy a prózai művet a próza szövegén 
keresztül közelítsük meg, hiszen a próza esztétikuma a fentiek szerint 
materiálisan nincs jelen a szövegben. 

Mi lehetne a magyarázata annak, hogy a prózában feleslegessé vál-
nak a versnyelv eszközei, ugyanakkor — noha a prózanyelv nem él 
velük —esztétikai funkciójuk megmarad, anélkül, hogy más nyelvi 
eszközökre ruházódna át? 

Roman Jakobson mutatott rá arra, hogy a nyelvi jelek vers-
nyelvvé való struktúrálódásának alapelve a párhuzamosság. Ez annyit 
jelent, hogy két önálló (egy-egy jelöl ő  és jelölt viszonyát tükröz ő ) 
nyelvi jel párhuzamba állításával (pl. a rím, mint fonetikai vagy a 
hasonlat mint szemantikai párhuzam) magasabbrend ű, (költői) nyelvi 
jelrendszer jön létre. A próza (a továbbiakban kívánunk rámutatni, 
hogy szerkezeti egységeinek zártsága miatt) csak magasabb szerkezeti 
szinten ismeri a párhuzamosságot (és itt is mer őben más funkcióval al-
kalmazza): a rím tagjai pl. a prózában megmaradnak különálló nyelvi 
jeleknek, nem létesül közöttük kétirányú jelentésviszony — a lotmani 
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elv alapján a fiktív prózarímek a rímpór egyik tagja felelne meg (a 
másik tag „hiányzik"). Hogy a prózanyelv ennek ellenére költ ői nyelv, 
ez annak köszönhető , hogy a (prózai) nyelvi jelrendszer egy konven-
cionális (mitológiai) jelrendszerre épül, amíg tehát a vers a nyelvi jel-
rendszeren belül létesít jelviszonyokat (a versnek egyidej űleg anyaga 
és eszköze a nyelvE), addig a prózában a nyelvi jel csak egy konven-
cionális (mitológiai) jelrendszer megjelenítésében funkcionál (a prózá-
nak eszköze A nyelv). A próza e mitikus voltáról vall, hogy a párhuza-
mosság elve alapján funkcionáló hasonlatot a versben kiszorította a 
metafora, amely a hasonlat kett ős jelviszonyát egyetlen kétszintű  jel-
viszonyba sűrítette, a vers azonban ezáltal nem lett mitikus, hanem 
szimbolikus , mert a metafora éppen az egy szinten (a nyelvi jel szint-
jén) elhelyezkedő  jelölő  és jelölt felcserélhet őségére épül, a metoni-
mikus prózában pedig ami a nyelv fel ől tekintve konvencionális jel, az a 
mítosz felől nézve önmagában nem jelentésértékű . 

Amíg tehát a vers teljes egészében szövegében realizálódik (nyelvi 
megvalósulás ), addig a próza jelent ős mértékben a szövegen kívül (mito-
lógiai megvalósulás ), innen a próza szerkezeti bonyolultsága: ha a 
beszélt nyelvet a verssel úgy hasonlítjuk össze, mint a víz cseppfolyós 
halmazállapotát a rajta úszó jégtáblák kristályos szerkezetével, akkor 
— Hemingway hasonlatával élve — a prózát a jéghegy jellemezheti, 
amely nagyobb részével a vízbe merül. A prózai m ű  szövege tehát nem 
azonos magával a művel , s ez a mű  más síkjain is fennálló részleges 
fedés, ami a próza legalapvet őbb tulajdonsága, és a próza megközelí-
tésének mindenkori alapja , nyilván a prózai műnek mint modellnek 
megismerő  funkciójából ered, onnan, hogy a próza mindig kész jelentés-
viszonyokat szervez új jelrendszerré , folyamatokat , nem pedig állapoto-
kat ábrázol, s teszi ezt úgy, hogy az ábrázolt viszonyokat megjeleníti a 
maga valóságában is, vagyis létrehozza egy viszonyrendszer modelljét, 
egy öntörvényű  világ látszatát. Ha a modell és a (nyelvi vagy mitológiai) 
objektum ill ,  a modell különböző  síkjai között részleges fedés helyett 
teljes fedés (azonosulás) jön létre ,akkor nem prózáról van szó, hanem 
— durva általánosítással — didaktikus gyermekmesér ől, vagy idillikus 
táj- vagy hаngulatképről. 

Hogyan közelítsük tehát meg a prózai m űvet? 
Fejtegetéseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

vers jelentése elérhetetlen , mert csak nyelvén keresztül közelíthet ő  meg, 
és abban is merül ki , a próza viszont tiszta jelentés — a vers nyelvi 
zártságával és szemantikai irracionalitásával szembe /mellé a próza 
mitológiai zártságát és nyelvi közömbösségét állíthatjuk ; a költői nyelv 
szempontjából és határain belül a vers inkább szintetizáló , a próza ana-
lizáló műfaj . A próza zártsága a versével ellentétben a globalitás jegyé-
ben jön létre , ami azt diktálja , hogy a megközelítésnek is a m ű  egészét, 
a globális viszonyokat kell céloznia: a prózáról, mint egy valóságlátás 
módszeréről beszélve egy módszer valóságlátását kell vizsgálnunk. A 
formális (nyelvi) vizsgálatnak tehát els ősorban a próza molekuláris vol-
tát kell figyelembe venni, azt, hogy a prózai műnek azok a struktúrális 
funkcióval rendelkez ő  egységei, amelyek a mű  anyagának a mű  egész- 
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szének szempontjából megállapított minden jellemz ő  vonását hordoz-
zák; amíg tehát a vers formális (nyelvi) vizsgálatánál .a versnyelv ele-
meirő l beszélhetünk úgy, mint annak összev őiről, s jogosult pl. a vers 
ritmikai, metrikai, fonetikai stb. vizsgálata, addig a próza formális 
vizsgálata csak annak legkisebb anyagi összevőjéről tudhat, amely ma-
gában foglalja az elemi összetev ők bonthatatlan együttesét, s a hang-
súly arányuk megállapításán van. A nyelvi elem semleges, csupán más 
nyelvi elemekkel való kapcsolatában ruházódik fel megkülönböztet ő  
jegyekkel (pl. a rím két tagja), semlegességében azonban a nyelvi ele-
mek meghatározott rendszerének része, a nyelvi anyag (molekula) vi-
szont csak mennyiségében kisebb az egésznél, és nem azonos az elemi 
összetevők egyszerű  összegével (pl. a barthesi funkciók: egy tárgy meg-
jelenítése a szövegben feltételezi, hogy a kés őbbiek folyamán valami-
lyen szenepet tölt be, vagy éppen — várakozásunk ellenére — nem tölt be). 

Mi lenne tehát az első  lépés a próza művészi megjelenítő  módszerei-
nek vizsgálatában? 

A próza két alapvető  megjelenítő  módszere az elbeszélés és a leírás. 
A párbeszédet ill ,  a belső  monológot a formális (nyelvi) vizsgálat úgy 
tartja számon, mint önálló, strukturális funkcióval rendelkez ő  szöveg-
egységet, a műbe ágyazott beszédet. Természtesen ezzel együtt jár az is, 
hogy magát a művet hangtalan beszédnek kell tekintenünk. A párbe-
széd csak az első  és második személyben írt m űvekben válik szerkezeti-
leg teljesen azonos szerep űvé a szövegkörnyezettel, s jóllehet a minden-
tudó és mindenütt jelenlevő  klasszikusoknál más a helyzet, ez csak a 
módszert igazolja, amely megvilágítja a fiktív elbeszél ő  szerepét a mű-
ben, sőt, a harmadik személyben írott m űvekben is megfigyelhet ő  a 
párbeszéd és a szövegkörnyezet kiegyenlítésének tendenciája, pl. Déry 
Tibor legújabb regényében, ahol a többszörös keretbe ágyazott mono-
lógok és párbeszédek paradox módon éppen az elszemélytelenítést, az 
objektivizációt, a képzeletbeliséget hangsúlyozzák (Képzelt riport egy 
amerikai pop-fesztiválról). 

Az előbbiekben hangsúlyoztuk, hogy a prózát zártsága miatt globá-
lisan kell megközelítenünk, tehát az egész fel ől kell a részek felé ha-
ladnunk, és ez az állításunk természetesen érvényes a (m űvészi) meg-
jelenítő  módszerek arányának megállapítására is. Azt tehát, hogy a 
próza (novella) legkisebb anyagi összetev ője, a tagmondati leíró vagy 
elbeszélő  jellegű-e, csak erőszakolt, és ezért eleve téves, félrevezet ő  
klasszifikáció segítségével állapíthatnánk meg, annál is inkább, mert 
maga a leíró és az elbeszél ő  módszer sem határolható el egymástól szi-
gorú egyértelműséggel — a leírásról és az elbeszélésr ől inkább úgy kell 
beszélnünk, mint a megjelenítés két vetületér ől, a nyelvileg rögzített 
megjelenítési folyamat ui. minden szakaszában, pillanatában két kom-
ponensre, a leíróra és az elbeszél őre bontható, amelyek feltételezik egy-
más meglétét, mert éppen egymás ellenében egzisztálnak. Miért kell 
mégis elméleti síkon megkülönböztetnünk ekét módszert, és leíró ill. 

a prбza legkisebb anyagi đsszetevđ je a mondat, a novelláé a tagmondat , ami nem 
jelenti .azt, hogy egy-egy szószerkezet vagy sz б  nem rendelkezhet szerkezeti fuz kci бvai 
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elbeszélő  jellegű  művekről beszélnünk, majd a kisebb szerkezeti egy- 
ségek fele haladva leíró ill. elbeszél ő  kompozíciós egységekről (töm- 
bökről), erre a továbbiakban egy összehasonlítással kívánunk rámutatni. 

Természetrajzi filmekben számtalanszor megfigyelhettük, hogy egy 
bimbó a szemünk láttára fakad virággá. Ha az lenne a feladatunk, hogy 
e képsort a lehet ő  legnagyobb pontossággal a nyelv segítségével vissza-
adjuk, néhány fontos következtetéshez jutnánk. A virág kinyílását itt 
mint egy ábrázolandó jelenség analógiáját, megjelenített konkrétumként 
szemléljük, a modellálás végs ő, nyelvi fokozatán, a szövegben; feltéte-
lezzük tehát, hogy a konkrét jelenség és megjelenítés között fennálló 
szemiológiai szint csupán a mű  hierarchikus szemiológiai struktúrájának 
legalsó, leghozzáférhetőbb szintje (a virág kinyílása így némiképp a 
Lévi—Strauss-féle, két szemiológiai struktúra átmenetén egzisztáló 
mitém funkcióját tölti be, véleményünk szerint azonban a szemiológiai 
struktúrák többszintűek: a fenomenológiai struktúrákkal rokoníthatók), 
a szélesebb viszonyrendszerekkel azonban nem foglalkozunk, ezért ezen 
a szemiológiai szinten, a művészi megjelenítés módszereinek szintjén 
a nyelvi jelrendszer mögött csupán egy jelentésrendszert, a megjele-
nített konkrétumok jelentésrendszerét tartjuk számon. 

ábrázolás 	megjelenítés 
jelenség -* konkrétum -* nyelvi jel 

Fenti példánkon jól megfigyelhet ő  a modellálásnak általunk vizsgált 
utolsó szakasza: a virág nyílása a természetben mindennapos jelenség, 
megjelenítése, egy jelenség ábrázolása azonban nem válhat a közvetlen 
megfigyelés pótszerévé — a film képsoraiban az id ő  sűrítése volt a mo-
dellálás eszköze. Magától értet ődik, hogy a természeti/társadalmi ill. 
tudományos/művészi megismerés modellálás nélkül el sem képzelhet ő . 
Az sem véletlen, hogy a művészi megjelenítés módszereinek vizsgálatá-
ban természetrajzi (tudományos) példával éltünk, hiszen ezt a vizsgálat 
területének fenti körülhatárolása tette lehet ővé: a tudományos és a mű-
vészi ábrázolás/megismerés a megjelenítés szemiológiai szintjén, de 
csakis ezen a szinten egyenlíthet ő  ki egymással (ez a szemiológiai szint 
az egzakt tudományok számára az egyetlen, a m űvészetek számára vi-
szont csak a legalsó). Amíg tehát a képsor vagy annak nyelvi leírása a 
tudomány számára nem mond és nem mondhat többet a virág nyílásá-
nak mechanizmusánál (és az általánosabb tudományos törvényszer ű-
ségek is csak e jelenségek alkotóelemeit ől vagy maguktól a jelenségek-
ből kondenzálódnak), addig a m űvészet számára ugyanez a képsor vagy 
annak nyelvi leírása csak a m űvészi megjelenítés módszereir ől árulko-
dik —önmagában semmit sem jelent: a m űvész leírhatja egy virág 
nyílását (pl. egy rózsáét), akár m űve vezérmotívumaként, akár epizód-
ként, de egyetlen mondatba is s űrítheti („nyílik a rózsa"), majd általá-
nosíthatja („nyílnak a virágok"), s őt, a sűrítésnek e láncolata nem 
ismer határokat („nyíló virágok” — „virágnyíláskor" — „nyíló virágok-
ként” — stb.). A művészetben ez a sűrítés nemcsak lehetséges, hanem 
szükséges, is, éppen mert a művészet számára a virágnyílás önmagában 
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jelentéktelen, és csak s űrítve válhat egy újabb szemiológiai szinten más 
sűrített elemekkel való kapcsolatában a m ű  megfelelő  magasabb szer-
kezeti szintjének alkotóelemévé. A tudomány egyrészt jobban köt ődik 
a tárgyi világhoz, mert a jelenségeket önmagukban tárja fel, másrészt 
messzebb rugaszkodhat a tárgyi valóságtól, mert a tudományos megfi-
gyelés objektivitása feltételezi a megfigyel ő  és az objektum éles elhatá-
rolását (a tudományos ábrázolás ezért élhet a geometria és az algebra 
elvont jelrendszerével). A m űvészet megfigyelése univerzális: a m űvé-
szet nem koncentrálhat egyetlen jelenségre (pl. a virágnyílásra) önma-
gáért, megfigyelése tárgyát nem különíti el más tárgyaktól, de önma-
gától sem — nem kötődik tehát szorosan a tárgyi világhoz, ugyanakkor 
el  sem rugaszkodik a tárgyi valóságtól: a tárgyak, jelenségek maguk 
lépnek a művészi alakítás (ábrázolás—megjelenítés) által magasabb 
szemiológiai rendszerekbe, azaz a m űvészetben mindem szemiológiai 
rendszer az alárendelt szint jelentésrendszere s a fölérendelt jelrend-
szere egyben. A művészi megfigyelés lényegében mint a valóság öntu-
data definiálható: a valóságot figyelve mint annak szerves része, önma-
gát is figyeli — vagyis a valóság figyeli önmagát. A m űvészet tehát 
töményebben, ugyanakkor oldottabban ábrázolja a valóságot a tudo-
mánynál: mivel valóságlátása globális (nem részjelenségeket figyel meg) 
a művészi modellálás egyrészt intellektuális dedukció (oldás) — más-
részt nyelvi indukció (sűrítés) — az egzakt tudománynak reciprokja. A 
prózai mű  a gondolati dedukció és a nyelvi indukció szorításából szü-
letik. 

Visszatérve példánkra: az említett képsor és annak pontos nyelvi 
leírása között jelentős eltolódás észlelhető . A megjelenítési folyamat két 
komponense a képsorban élesen elkülönül: a leíró komponens szerepét 
az egyes filmkockák töltik be, az elbeszél ő  komponensét egymásra kö-
vetkezésük. A nyelv arra kényszerülne, hogy az egyes filmkockákat 
nyelvi szériákba oldja, azaz egy „nyelvi kamerának" végig kellene jár-
nia egymás után minden egyes filmkockát, vagy pedig a filmkockák 
megfelelő  részeit kellene a képsoron nyomon követnie, s újra visszatérni 
a következ ő  részletre. Ebb ől is látható, hogy a nyelv képtelen felvenni 
a leíró versenyt a képpel, s e számára idegen területen óhatatlanul 
szolgai szerepre kényszerül, zsákutcába jut. De az is nyilvánvaló, hogy 
ugyanakkor számtalan lehetősége nyílik kijutnia ebb ől a zsákutcából, 
anélkül, hogy minden részletével elhagyná a leírás területeit: dina-
mikus, síkváltó megjelenítő  módszert alakíthat ki a különböz ő  mód-
szerek kombinációjából (egy-egy részlet változásai, egy kép megjele-
nítése, a képsor nyelvi s űrítése), és ily módon — mondanunk sem kell 
— még a tisztán egzaktságra tör ő  nyelvi leírás is bizonyos megjelenít ő  
erővel gazdagodik — ahogy a képsor az id ő  sűrítésével megszabadult a 
jelenség konkrétságától, úgy a nyelvi s űrítés képi konkrétságától szaba-
dítja meg a nyelvi megjelenítést: a m űvészi modellálás érdekében. Lé-
nyegében arról van szó, hogy a megjelenítés két összetev ője közül a 
leíró komponens a filmnek, az elbeszél ő  pedig a prózának állandó és 
meghatározó tartozéka, s ha a megjelenítési mélységr ől beszélünk, első-
sorban e módszerek arányosságát kell figyelembe vennünk, pontosab- 
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ban azt, hogy a kifejezés kényszerű  s egyben szükséges sűrítése meny-
nyiben járul hozzá a két komponens több szinten történ ő  és kölcsönös 
kiegészítéséhez: a modell ,mivel az objektumot nem részleteiben, hanem 
lényegében képviseli, lemond ugyan az objektum potenciális (közvetlen) 
érzékelési totalitásáról, de éppen ezáltal nyeri el potenciális (közvetett) 
megjelenítési totalitását. 

A mű  megközelítésében tehát dönt ő  fontosságú az a tény, hogy a 
mű  tárgyi világa (megjelenített konkrétumai) a m ű  valóságlátásának 
jelrendszere, a művészi megjelenítés módszereinek pedig jelentés-
rendszere — a művészi megjelenítés módszereinek konkrét vizsgálatá-
val tehát (a mű  egészétől a részek felé haladva) a nyelvi mozgást vizs-
gáljuk, a megjelenítés ingadozását leírás és elbeszélés között, a történet 
nyelvi fékezését, a leírás történeti gyorsítását. 

elbeszélés 

me,gjelen ~t~s 
(targti világ) 

A leírásnak mint a m űvészi alakítás egyik módszerének társadalmi 
szükségszerűségéről Lukács György azt mondotta, hogy a megállapo-
dott társadalmak stílusa, azoké a társadalmi osztályoké, amelyek még 
nem vagy már nem tudják érvényesíteni társadalmi helyzetük diktálta 
forradalmiságukat. A társadalmi helyzet és az alkotói módszer közvetett 
kapcsolata a mű  valóságlátásán keresztül bontható ki, a m ű  való-
ságlátása ui. az  a katalizátor, amelyen keresztül a társadalmi 
tudat a valóságlátás vele adekvát művészi módszerét létrehozza, 
s a mű  valóságlátása egyben a kialakított m űvészi módszer által is meg-
határozott. A társadalmi fejl ődés stagnálása a megfigyelő  álláspontjára 
kényszeríti az alkotót. A megfigyelés mint valóságlátás a m űvészi ábrá-
zolás módszereinek tekintetében a leírásnak biztosít els őbbséget, az el- 
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beszélés rovására, és ezzel párhuzamosan a m ű  nyelviessége, „költő ies-
sége" lesz hangsúlyozva a cselekményességgel szemben. Megállapítá-
sunkat tehát, amelyet Lotmannal együtt tettünk, hogy a próza nyelve a 
vers nyelvi eszközeinek hiányából-leépítéséb ől keletkezik, azzal kell 
kiegészítenünk, hogy a próza ezen egyszer űsödése dinamikus: állandó 
és társadalmilag meghatározott mozgásban van a versnyelv és a beszélt 
nyelv között. Minthogy a próza eredeti fejl ődése a versnyelvt ől a be-
szélt nyelv felé irányul (nem vissza a beszélt nyelvhez, hiszen mindez 
a költői nyelv szintjén megy végbe!), a prózáénak a vershez való köze-
ledése (amint láthattuk, a leírásnak ilyen tendenciája van) csak a költ ő i 
eszközök, művészi módszerek szempontjából jelent gazdagodást; ez a 
nyelvi gazdagodás azonban ténylegesen a próza elszegényedése. Hiszen 
— amint már megállapítottuk — minél kevésbé versszer ű  a próza, minél 
prózaibb a próza, annál zártabb, annál sokrét űbbek a szövegen kívüli kap-
csolatai a hangsúlyozottan részleges fedés miatt. Ahogy közeledik tehát 
a próza a vershez, úgy kerül egyre jobban el őtérbe a prózai mű  szövege, 
mert a mű  egyre nagyobb mértékben realizálódik magában a szövegben, 
s ily módon válik egyre alkalmatlanabbá viszonyok és folyamatok ábrá-
zolására. Nem véletlenül: az állapotszer ű  társadalmi helyzet valóság-
látásának módszere a leírás, s e módszer valóságlátása az állapot ábrá-
zolása. 

Modellünkben a fentieket oly módon tudjuk érzékeltetni, hogy két 
koordináta-rendszerr ől beszélünk: társadalmi meghatározottságú a va-
lóság által meghatározott, ugyanakkor a m ű/szöveg is létrehoz egy 
autonóm koordináta-rendszert (az átló felbontása két egyenl ő  kompo-
nensre!), amely fáziseltolódásban lehet az el őzővel — a mű  koordináta-
rendszerét azonban ebben az esetben csak a m ű  szövege és tárgyi világa 
között, a megjelenítés szemiológiai szintjén mutathatja a közelítés he-
lyesnek (és ha nem lép a következ ő  szemiológiai szintre, minden eset-
ben helyesnek is mutatja, minthogy csak létezését bizonyítja). 

A fentiekből következik, hogy a leírás nem sajátosan realista mód-
szer, naturalista vagy allegórikus-szimbolista jegyeket kölcsönöz a pró-
zának. Mindehhez hozzá kell tennünk azonban, hogy a novella esetében 
némileg módosítani kell fejtegetéseinken, a novellának ui. már m űfaji 
sajátosságaiban többé-kevésbé benne foglaltatik a megfigyel ő  állás-
pontja — véleményem szerint a novella és az elbeszélés közötti különb-
séget a leíró, ill. elbeszélő  jelleg is meghatározza, ha ugyan nem ez a 
leglényegesebb műfaji differenciáló szempont, legalábbis a m űvészi ala-
kítás módszereinek formális vizsgálata szempontjából. Egy kinagyított 
életmozzanatnak egy fókusz köré tömörítése lényegében e fókusz leírá-
sává-kibontásává teszi a novellát. Ezért a leírással, mint a novella lehet-
séges művészi alakító módszerével, részletesebben foglalkozunk. 

A leíró jellegű  prózai mű  végletes, elméleti példája a monografikus 
csendélet (ehhez közelít Allan Robbe-Grillet prózája). A cselekmény 
szegényességét itt a leírás csak olymódon pótolhatja, hogy aprólékos-
ságra törekszik, ebb ől származik a leíró prózai m ű  azon nyelvi jellegze-
tessége, hogy bonyolult szerkezetű  és a végtelenbe nyúló, szövevényes 
mondatokból épül. Az elbeszél ő  jellegű  prózai mű  elméleti példája a 
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detektívregény és a realista igénnyel indokolatlanul fellép ő  társadalmi-
didaktikai művek lehetnének, amelyek felületes fordulatossága, szándé-
kolt, tehát szegényességgé degradálódott egyszer űsége a prózanyelv 
rövid klisé-mondataiban tükröz ődik. Rendkívül kifejez őnek tűnik az a 
jelző , amelyet nyelvünk a próza e végletes példáinak min ősítésében él: 
egysíkúak — a „csendéletnek" elsorvadt az elbeszél ő, a „detektívre-
génynek" a leíró dimenziója. A művészi megjelenítésben e két momen-
tum nemcsak arányosan oszlik meg, de a mű  különböző  szintjein át is 
játszik egymásba. Azonnal szembetűnik, hogy az egysíkúság a leíró 
prózai műre kevésbé mondható, ami onnan származik, hogy a szöveg 
tömbjei az elbeszélés folyamatába rendez ődnek (mint a képsor eseté-
ben a képek), tehát egyszer ű  egymásra-következésükkel elbeszél ői mo-
mentummal gazdagodnak, az elbeszél ő  prózai mű  esetében viszont az 
egymásra következés csak növeli az egysíkúságot, amelyt ől az sokféle 
módon mentesülhet (az id őrend felbontása, az emlékezés mechanizmusa, 
a cselekmény elmondása és elbeszéltetése más-más szerepl őkkel, külön-
böző  sűrítésben, a több szálon futtatott történet, a bels ő  monológ és a 
párbeszéd alkalmazása, a néz őpont változtatása, stb.). 

Fejtegetésünk végkövetkeztetése az, hogy a próza vizsgálata a pró-
zai műnek az alkotás fel ől nézve utolsó, az olvasás fel ől nézve az első  
szemiológiai szintjén, a m űvészi megjelenítés szintjén formális vizsgálat 
(a megjelenített konkrétumok, vagyis a m ű  tárgyi világa itt a próza-
nyely jelentésrendszereként funkcionál), mivel azonban a prózai m űre 
úgy kell tekintenünk, mint egy valóságlátás módszerére, és egy mód-
szer valóságlátására, a vizsgálatnak tartozéka a „mitológiai" szemioló-
giai szint feltárása is, amelyen a m ű  tárgyi világa jelrendszerként 
funkcionál. Az utóbbival ezúttal nem foglalkoztunk, ami pedig a m ű-
vészi megjelenítés módszereinek formális vizsgálatát illeti, fejtegeté-
sünk csupán azt teszi lehet ővé, hogy megjelöljük a formális vizsgálat 
összetev ő it: 

az alapszerkezet (az id őstruktúra, a szintaktikai viszonyok és a 
nyelvi tömbök) vizsgálata 
aleíró-érzékelési impulzusok szerkezetének vizsgálata 
a barthesi cselekménytipológia alkalmazása 

Nem vázlatos következtetéseink gyakorlati alkalmazásaként, csu-
pán fejtegetéseink illusztrációjaként vizsgáljuk most meg a brasnyói 
leírás specifikus jegyeit: 

„Ahogy a keskeny kerti úton, amelyet mindkét oldalról piszkebok-
rok szegélyeztek, és messzire kinyúló, tüskés ágaikkal minduntalan 
megkapaszkodtak ruhája szegélyében, ahogy itt végigment, hallotta a 
nyálkás csigaházak ropogását a talpa alatt, mint amikor r őzse pattog a 
tűzön, ugyanúgy, csak jóval ritkábban, mintha az égés egészen lassú 
lenne, mintha csak a talpa alatt gyulladna lángra egy-egy apró r őzse-
halom, és ahogy tovahal, már ki is alszik abban a tajtékban, ami a ned-
ves rőzse szárán jelenik meg a rajta végigfutó láng el őtt, csak egy pi-
ciny, nyálas-tajtékos kupac marad a lépte nyomán, ami még egy ideig 
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mozog is, a középpontja felé tartó összehúzódó mozgással, a csiga alsó 
lebernyege felfelé kunkorodik, mintha magába akarná zárni a talpa 
alatt széjjelroncsolódott, meszes házat; azután hallja, hogyan roppan a 
következő , ami eltereli a figyelmét az el őbbiről erre az újabbra, a rop-
panások mindegyre ismétlődnek, végül már képtelen rájuk figyelni, han-
gosan mondja, mielőtt a barna csigaházra lépne, amíg a csiga még csak 
a szarvát sem tudja behúzni, még csak meg sem pihent hosszú útjának 
a derekán, ami most már egészen kilátástalan, óránként két arasz, fél 
óra egy arasz — egy reccenés: 

Lám, olyan nehéz vagyok, hogy már nem is tudok a csigák 
mellé lépni, még ha akarnék sem tudnék, képtelen vagyok tekin-
tettel lenni a csigákra." 

(Naдуbo doуasszony napja) 

A Brasnyó-novellának eminens példája a Kinn a szélben c. kötet 
Nagyboldogasszony napja c. novellája, amelyben egyrészt jól megfigyel-
hető  a leíró jellegű  prózának modellünkben vázolt jellegzetessége (a 
leíró tömbök montázs-technikája), másrészt a brasnyói valóságlátás 
megkülönböztető  jegyei. 

A brasnyói valóságlátás alapvet ő  módszere a leírás. Brasnyó indázó 
leíró mondataiból látszólag könnyen meghatározhatjuk prózáját: a vaj-
dasági táj megjelenítése az új regény eszközeinek felhasználásával. De 
megállapításunk semmit sem mond a brasnyói leírás tárgyának és mód-
jának tényleges összefüggésér ől, a leíró módszer sajátos jegyeir ől, való-
ságlátásáról, hiszen egyrészt az új regény és a tájhoz kötöttség — mivel 
az új regény valós tájat nem ismer, csak konkrétat — két homlokegye-
nest ellentétes dolog, másrészt maga az új regény sem egységes irányzat, 
és Brasnyó prózája legfeljebb a Claude Simonéval rokonítható. 

Az általunk idézett szakasz leíró részének nagy megjelenít ő  ereje 
egyik általános vonása Brasnyó leírásainak. Ez a megjelenít ő  erő  első  
pillantásra azonosnak látszik az új regény hajmereszt ő  precizitásával, 
amellyel az olvasóra er őszakolja tárgyait, az új regény leírása azonban 
monografikus teljességgel mindig a tárgyat celozza, csupán a tárgyat, 
mégpedig egy nemlétez ő t, amelyet a leírás által kíván létrehozni, hogy 
sérthetetlenül és önmagáért álljon el ő ttünk, ily módon költ ői megjele-
nítő  ereje nincs, hiszen a részleteket nem szelektálja, csupán türelme és 
aprólékossága véseti tudatunkba a tárgy képét. A brasnyói leírás (lásd 
az idézetet!) nem törekszik teljességre a tárgy vagy helyzet leírásában, 
és lényegében nem a tárgyat, hanem a képzeletet célozza. A leírás Bras-
nyónál visszájára fordul: nem a csigaházak széttaposásának leírása az 
aprólékos, hanem egy megjelenít ő  hasonlat (a tűz) kifejtése, Az új re-
gény a hasonlatnak (mint mindennek, ami nem a tárgy vagy helyzet 
felszínén van, tehát amit a tekintet nem érhet el) esküdt ellensége; 
teljességgel elképzelhetetlen, hogy pl. Allan Robbe-Grillet a csigaházak 
ropogását a rőzse pattogásához, vagy a napot egy madárporonyt sárga 
csőréhez hasonlítsa. Brasnyó leírásaiban a hasonlat, a metafora fontos 
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költői eszköz, a megjelenít ő  erő  forrása; paradox módon éppen a leírás 
által mentesül a költ ő iségtő l: 

új regény 	tárgy v. helyzet -* pontos leírás 
Brasnyó 	tárgy v. helyzet -* hasonló tárgy v. helyzet - 

-* pontos leírás 

Brasnyó prózájában tehát a költ ői nyelvi elemek leépítése a sze-
münk láttára történik, azzal, hogy Brasnyó tulajdonképpen nem leépíti, 
hanem túlépíti azokat —prózává bontja a verset. A brasnyói leírás ily 
módon nem idegeníti el tárgyát, mert nem a tárgy, hanem a megjelení-
tett tárgy leírása; erre utal az a különbség is, hogy az új regény fiktív 
elbeszélője azonos egy tekintettel, amely végigjárja a környez ő  tárgyak 
felszínét, .s őt, gyakran a tárgyak bomlanak különböz ő  vetületeikre egy 
rögzített nézőpont előtt, míg Brasnyónál a novella h őse nemcsak meg-
figyelője, hanem végzője a csigaházak r őzseégéshez hasonlított szétta-
posásának, és nem a látás a domináns (az új regény esetében majdnem 
kizárólagos) érzékelési módja, hanem a hallás, tapintás is. Az új remény 
éles tekintete kicsorbul a tárgyakon, Brasnyó h ősei viszont nyitva áll-
nak a világ előtt. Az új regény, képeket vetítve az olvasó elé közvetlen 
megismerésre készteti, viszonyok helyett helyzeteket ábrázolva csupán 
egy jelentés nélküli és éppen ezért riasztóan félelmes tárgyi világot hoz 
létre, vagyis tisztán közvetít ő  tevékenységet folytat, és mentesíti magát 
a valóság modellálása, tehát a világ tekintettel el nem érhet ő , rejtet-
tebb törvényszerűségeinek feltárása alól — valósága felszíni. Ha köz-
vetetten maga a tárgyi világ félelmetessége jelent is valamit, az vélet-
lenszerű . 

Brasnyó leírásának, az a funkciója, hogy a hasonlattal megjelení-
tett tárgyat konkretizálva elkerülje a tárgy szimbolizálását. Innen 
származik a brasnyói leírás prózai jellege és a megjelenítés szuggesztivi-
tása. A hasonlat leírása mentesül az új regény egyoldalú tárgyilagossá-
gától, ugyanakkor mentesíti a hasonlatot a túlzott költ őiségtől. A leírá-
sokban sodródó hasonlatokból létesül a Brasnyó-novellára oly jellemz ő  
motívumrendszer (a csigaházak ropogásának leírása után pl. egy másik 
leíró tömbben a kos szarva „csiga alakú"), amely a különböz ő  leíró 
tömbök megjelenítő  ill. leíró szakaszait összef űzve kivételes zártságot 
hoz létre: a novellák magját képez ő  mozdulatok megkapják prózai 
mélységüket — egy világ modelljévé, egy életfelfogás tételeivé válnak. 
Az általunk idézett szakasz zárórésze ezt a tételszer űséget hivatott be-
mutatni. Szemmel látható, hogy a tétel („— Lám, olyan nehéz vagyok, 
hogy már nem is tudok a csigák mellé lépni, még ha akarnák sem tud-
nék, képtelen vagyok tekintettel lenni a csigákra.") az egész tömb hát-
ravetett magja, és a tételt megel őző  leíró szakasz valójában e tétel 
modellálása, a tételnek azonban csak ez a modellálás kölcsönöz költ ő i-
prózai mélységet, hiszen a brasnyói modellálás fokozatai igen egysze-
rűek: az egyes tömbök tételei (amennyiben a novella nem egy tömbb ő l 
épül) a novella központi tételét modellálják: 
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„— Fel a dombon, így cipelem én is a terhemet tenyérnyi 
világos ablakok felé, a téglaégetőgödrei között, és még csak meg 
sem csodálom a magas kéményt, amelynek füstje lecsapódik a lá-
bam elé, semmivé lesz, ahogyan két rög vagy két semmi koppan 
egymáshoz, és amikor már befeküdtek a többiek sorába, többé nem 
lehet megmondani, melyik kettő  volt." 

érzés a várandós n ő  iránt 	I  
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L 	 mű  
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A Brasnyó-novellák legfontosabb vonása tehát a leírás specifikus 
önállósulása, amely a novellák nyelviességet és zártságát teremti meg. 
Ha az új regény esetében a leírás önállósulásáról mint a tárgyak ön-
állósulásáról beszélhettünk, Brasnyónál a leírás önállósulása a tekintet 
önállósulása. A megjelenítés szemiológiai szintjén ily módon az új re-
gény tárgyteremtő  nyelvével Brasnyó nyelvteremt ő  tárgyai és hely-
zetei állnak szemben. A novellák nyelvi nagyítója alá helyezett tár-
gyak, mozdulatok részletes elemzése adná kezünkbe a brasnyái valóság-
látás kulcsát. Azt azonban így is megállapíthatjuk, hogy ami a hatást 
illeti, a tárgyteremt ő  nyelv módszeresen idegeníti el tárgyi világát —
igyekszik mentesíteni az alakítottságtól, alakíthatóságtól és megközelít-
hetőségtől, a nyelvteremtő  tárgy viszont azonosulásra, a tekintet ön-
feledtségére való összpontosításra késztet. 

A brasnyói valóságlátás nem idillikus — mert nem szociális —, ha-
nem harmónikus: az örök emberi tevékenység élménye és a zen szelle-
mében fogant tájélmény tá,plálják? 

P  Brasnyó novelláival nem foglalkoztunk részletesen, Igy azt is csupán megjegyez-
hetjOk, hogy a meditatív hangnem aa Ures királyok Vers c. min ~atürjének szikár, krs-
tályos nyelvében érik be, itt eredményez új prózai min őséget. 
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CSORBA B Е LA — PASZTOR LASZL6 

DOHts►NYTERMESZTÉS TELECSKAN 

Telecska 1887-ben települt, f őleg Észak Bánátból ,ahol a lakosság 
már évtizedek óta foglalkozott dohánytermesztéssel. Ma Telecskának is 
a dohánytermesztés a f ő  jövedelemforrása. A termesztési mód azóta 
nem változott lényegesen, mostanában igyekeznek áttérni az új agro-
technika alkalmazására. Ma főleg a berley fajtát termesztik, de még 
megtalálhatók a régi fajták is, mint a szégedi rúzsa, a tiszaháti zsíros 
dohány és a debrecényi fajta. 

A dohánytermesztés folyamatának leírása. A palántás ágyat ta-
vasszal készítik el. Ennek hossza kb. 8 méter, szélessége 1,5 méter, ma-
gassága kb. fél méter. Az alsó rétegét nedves szalmából dudvából készí-
tik el, amelyre 20 cm meleg istállótrágyát terítenek, majd erre egy 
újabb réteg dudva kerül, a dudvára pedig 10-12 cm. vastagságú földet 
szórnak. Ebbe kerül majd a dohánymag. A dohánymagot miel őtt a pa-
lántás ágyba szórnák, kicsíráztatják: leáztatják, majd ritka szövés ű  
ruhazacskóban 8-10 napig csírázni hagyják. A kicsírzott magot jobb 
híján a darált mákhoz hasonlíthatnánk. A csírázott magot ekkor átszi-
tálják, s hogy egyenletesen szóródhasson a palántás ágyba, nedves ruhá-
ról szórják el. Erre kerül rá a palántás ágy legfels ő  rétegeként a telek. 
A teleknek való földet a ganérakás aljából veszik. Egy héttel a haszná-
lat előtt kihányják, s miután megpirkad, egy kosárba átrostálják, hogy 
tarhonyás legyen, aztán a magra szórják és eltapsikolják. A palántás 
ágyat fedhetik üveggel, molinóval, vagy újabban nájlonnal. A molinó 
és a nájlon alkalasabb az üvegnél, mert leveg ősebbé teszi a palántás 
ágyat, és a korai meleg időjárástól nem pörkölődik meg a palánta, szíve. 
A mag elszórása után 5-6 hétre már lehet szedni a fejlettebb palántá-
kat. A palántálás hetekig tart, mivel a fejletlenebb palántákat csak 
később ültetik el. A palántálásra alkalmas csemete 10-12 cm magas 
és 4-6 levele van. 

A palánta duggatása el őtt leszántják a földet, megfogasolják, meg-
hengerlik (megsűrűsítik), hogy a dohány jobban tűrje a szárazságot. 
Ezután útapóval, azaz szamárvezet ővel 7n.ögútajják a földet, azaz kije-
lölik a palánták helyét. Ezt a lukalás követi. A lukapók a kapa fokával 
a palánta útapóval kijelölt helyére sújtanak, hogy szilárdabbá tegyék a 
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földet. Ezeket a helyeket aztán liklocsolóval beöntözik, majd a föld 
megszikkadása után fúrúkkal lyukat vájnak, s beléhelyezik a palántát. 
Egy oldalsó szúrással földet nyomnak a palánta szárához, hogy az szi-
lárdan álljon. A dohány kb. hat hét múlva kezd érni, ez id ő  alatt né-
hányszor megkapálják, lekaccsazzák, permecpóra ellen pörmetezik, és ha 
korán magba akar menni, letetőzik, de azért ez is hozza a búgát, azaz 
terem magot. Szárazság idején locsolják is a dohányt. 

A dohányültetvényben nagy kárt tesznek a különféle betegségek és 
férgek. A melegágyban megtámadhatja a peronoszpóra, a trücsök, 16-
bogár. A sok öntözéstől a gyökere könnyen megrothadhat. A kártev ők 
ellen különböző  vegyszerekkel védekeznek. A szántóföldön a vajf ű  a 
legnagyobb ellensége, továbbá az ordasok, a drót f érög, a hangya, a 
krumplikukac, az alvóbogár, a szentantalkukac stb. 

A nyár közepén megkezd ődik a dolhány szedése, amikor a dohány 
levele olyan sárga már, mint a citrom. A dohány ekkorra embermagas-
ságra megnő . Először az ajjleveleket szedik, azaz alulról az els ő  3-4 le-
velet, amely poros és gyöngébb min őségű, (ebből készülnek a hazai 
cigarettafajták ...). A második ajj, két-három levél, már jobb min őségű . 
Az utána következ ő  8-10 levél, az anyadohány a legjobb. A högyleve-
leket szedik utoljára, ennek legkisebb a nikotintartalma és a gyengébb 
cigaretták készítésére alkalmas. Hónaljra szedik a dohányt: jobb kezük 
három ujjával lefelé pattogtatják; 250-300 levelet szednek egyszerre a 
a bal hónuk alá, és azt kihordják a parcella szélére. Több ujjnyi ragadós 
dohánymocsok ragad a szedők kezére és ruhájára. A kocsin csumájára 
állítva szállítják haza a dohányleveleket, mert különöben nem kapna le-
vegőt és megizzadna. Ha megizzad, tarjagos pöttyöket kap. A szedést 
és a szállítást hűvös, de nem túl nedves id őben végzik. A pajtát el őző-
leg fellocsolják, hogy hűss legyen. A pajtában is csumájával lefelé rak-
ják kupacokba. A dohány 1-2 napnál tovább nem maradhat a földön. 
Négy méteres zsinórra, kötélre fűzik méteres acélt űk segítségével. A 
zsinór két végére kukát kötnek, mellyel a kötél dohányt felakasztják a 
szergiákra. A szergiákon a zsinórok 20-25 cm-re állnak egymástól. A 
dohányt száraz id ő  esetén az un. szárító pajtában aggatják föl. Ezt a 
pajtát szellős helyen állítják fel, néhány földbe ásott oszlopra potosrcc 
kerül a tetőzet. A potosokra surnyókat szögeznek 50-60 centiméteres 
távolságokra, ezekre kerülnek fel a kukák. Ha Medárd napján esik az 
eső , ami azt jelenti, hogy esős nyár lesz, fallal ellátott pajtába, esetleg 
a padlásra kerül a szárítandó dohány. Ha a zsinórra helymegtakarítás 
végett túl sok levelet f űznek, akkor bizonyos id ő  után szükséges a ki f or-
gatás. A dohányleveleket nedves, ködös időben húzzák le a kötélr ő l, 
mert különben megtöredeznének. Halhékba rakják. Régebben csomózták 
a dohányt, azaz nagyság és szín szerint pászoltatták a leveleket. Susnyá-
val, majd később dohánnyal kötötték össze a csomókat. A hosszantartó 
unalmas munka alkalmat adott a dalolásra, mesemondásra, ezáltal is 
terjedt a népköltészet. A csomózás egy-egy este addig tartott, míg két-
szer el nem álmosodott a lámpa, azaz míg kétszer el nem használódott 
az oxigén a szobában. Ma batuzzák (bálazzák) a dohányt. A batut pony- 
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vával átkötik, és máris szállíthatják. A dohányátvev ő  helyeken az ítélők 
megítélik, azaz elklassziózzák a termést. 

A telecskaiak még ma is a saját dohányukat szívják. Házi készí-
tésű  dohányvágókkal vágják, mely meglehet ősen primitív szerkezet, és 
mivel veszélyes is a kezelése, nagy gyakorlatot igényel, csak kevesen 
értenek hozzá. A dohány vágása azonkívül nagyon meger őltető  már 
azért is, mert nehezen elviselhet ő  szagot áraszt, így „többnyire része-
gős kútásók, falverők mög kocsisok végzik mellékfoglalkozásként". 

(Kiss György) 
A dohányvágó készítése és rejtegetése ma is tilos. „Ha egy financ 

möglátja, akkor még nem lösz bel őle baj, de ha már kett ő , akkor biztos 
elviszik a múzejomba" (Hajnal Dávid) A financok nagyon ritkán talál-
ják meg a dohányvágó készít őjét, hiszen azt mindig Hász kovács mester 
készítette, akir ől később derül ki, hogy régen halott. 

A levágott dohányt egy edényben a t űzhelyen pörkölik. A dohány 
kizihálja magát, azaz megduzzad. Néha cukrot is szórnak rá, ezzel illa-
tosítj ák. 

A dohánytermesztéssel kapcsolatos tájjelleg ű  fogalmak és kifejezé-
sek jegyzéke. 

ajj 	ajjlevél fn., 
ajjat, ajja 

aggat, ige aggattam 
aggatott, aggassa 

— a dohány alsó 5-6 levele 

— a dohányfűzének elhelyezése 
ákon 

a szergi- 

alvóbogár, fn., 	 — dohánykártevő , „Mink csak úgyhijjuk, 
alvóbogarat 	 alvóbogár, mer mikó mögfogi a zembér, 
alvóbogara 	 éveti magát mind mikó döglött' 

(Kiss Ferenc) 

— a dohánylevelek legértékesebbje. 

avala, fn., avalát 	— hazai dohányfajta, jelenleg nem ter- 
avalája 	 mesztik 

ágas, fn. ágast 	 — földbe ásott oszlop, ezen nyugszik a pajta 
ágasa 	 tetőzete, erre vannak szegezve a szer- 

giák. 

batu 	batyu, fn., 	—régen gula alakúra, ma téglalap alakúra 
batut batuja 	 formált ponyvával átkötött 20-25 kg. 

súlyú dohánycsomag. 

bál ' bála, fn. bálai 	—lásd: batu 
bálája 

beöntözés, fn., 	 — palántálás előtti művelet: az útallóval 
beöntözést 
	

kijelölt helyre kapával odasújtanak, és 
beöntözése 	 a kis mélyedésbe vizet öntenek. 

anya 	anyalevél 
anyadohány 
fn., anyát, annya 
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berkleji 	béjjei 
belleji 

berklejit, 
berklejije 

borda. fn., bordát, 
bordája 

buga, fn., bugát 
bugája 

bugyéva, fn., bugyévát 
bugyevája 

csomó, fn., csomót 
csomója 

csomóz, ige csomóztam 
csomózott, 
csomózzon 

csörmő , fn., csörmőt 
csörmője 

csuma, fn., csumát 
csumája 

debrecényi dohány 
debrecényi 

debrecényit, 
debrecényije 

dohánybíró, fn., 
dohánybírót 
dohánybírója 

dohánymag, fn., 
dohánymagot 
dohánymagja 

dohányfőd, fn., 
dohányfődet 
dohányfőggye 

dohánymocsok, fn., 
dohánymocskot 
dohánymocsok ja 

dohánykóré, fn., 
dohánykórét 
dohánykóréja 

dohányzsír, fn., 
dohányzsírt, 
dohányzsírja 

— a berley dohányfajta nevének variánsai. 

— a dohánylevél bordája, erezete. 

— dohánygubacs, ez tartalmazza a magot. 

— rossz minőségű  dohányhulladék, a bu-
djav, szerb szóból. „Elvitték bugyövába 
az egészet" (Kiss F.) 

— 20-25 levélből álló dohányköteg. 

— szín, nagyság és min őség szerint cso-
móba rakni a dohányt. 

— dohánytörmelék. 

— a dohánylevél nyele 

— régen termesztett dohányfajta. 

— a dohánygyár megbízottja 

— a szedés idején az emberek kezét és ru-
háját elborító barnásfekete nikotin 

— a szedés után visszamaradt szár 

— lásd: dohánymocsok 
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dohányvágó, fn., 
dohányvágót 
dohányvágója 

dudva 	szalmadudva, 
fn., dudvát dudvája 

etetejéz 	etetőz, 
ige, eteti јёztегn, 
eteti jezett, 

tetejézzen el, 

flekkős dohány, fn., 
flekkős dohányt 
f lekkös dohánnya 

fúrú ~ fúró, fn., 
fűrút fúrúja 
fűzés, fn., fűzést 
fűzése 
halhé, fn., halhét 
halhéja 

hánnya, ige, hántam, 
hánta hánnya 

hegylevél 	högylevél 
hégylevél, fn., 

hegylevelet, 
hegylevele 

žtél, ige, žtéltem, 
žtélt, žtéljen 

kaccsaz, ige kaccsaztam, 
kaccsazott, 
kaccsazzon 

kapadohány, fn., 
kapadohányt 
kapadohánnya 
klasszžóz ' klacciroz, 
ige, Ielasszžóztam, 
klasszžózott, 
klasszžózzon 

kiforgatás, fn., 
kiforgatást, 
kiforgatása 

— kovácsok készítette eszköz, amely alkal-
mas a dohány hajszálvékonyra való 
aprítására. Részei: vájú, koszorú, szár, 
pipa, és kés. 

— vizes szalma, a melegágy alsó rétege 

— a dohányszár hegyének letépése „Etet ő-
zik, mikó a szöllőt is tetőzik. Szentist-
vánkó má e kő  tetőzni. De azé kinő  a 
mag, ez is hozi a bugát, és akkó beérik. 
Ez is szépen hozza a magát hoccsak 
csuda." (Kormányosné) 

— a dohány levelén feketés foltok vannak, 
gyengébb minőségű . 

— fafúró, palántáláskor használják 

— a levelek felfűzése a kötélre hosszú acél-
tűk segítségével 

— halom, csomózás előtt halhékba, hal-
mokba rakják a dohányt. 

— a palánta szétrakása a kijelölt helyekre 
ültetéskor. 

— a szár hegyén lévő  néhány kisebb mé-
retű  levél. 

— (dohányt) osztályozni a dohányt. Telecs-
kén több vállalatnak van felvásárló ál-
lomása, a szakemberek itt min ősítik a 
termést. 

— lásd: tetejéz 

— rossz minőségű  dohány 

— minőség szerint csoportosítani a dohányt. 

— az a művelet, amikor a kötélen függ ő  
leveleket két oldalra, bordájukkal kifelé 
fordítják, hogy meg ne penészedjen. 
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kipállik, ige, kipállot, 
kipáljon 

kizihálja magát, ige, 
kizihálta m. 
kizžhájja magát 

koszorú, fn., koszorút, 
koszorúja 

kötél, fn., kötelet, 
kötéle 

középlevél, fn., 
középlevelet, 
középlevéle 

kufa 	kofa 
dohánykufa, fn., 

kukát, kufája 

kuka, fn., kukát, 
kukája 

kukásgányó, fn., 
kukásgányót, 
kukásgányója 

lötapsžkol, ige 
létapsžkoltam, 
lőtapsžkolta, 
tapsikolja le 

locsoló '' luklocsoló 
lžklocsoló, 

fn., locsolót, locsolója 

lukalás, fn., lukalást, 
lukalása 

lukallÓ, fn., lukapót, 
lukapója 

magyarországi dohány, 
fn., m. dohányt, 
m. dohánya 

második ajj, fn., m. ajjat 
m. ajja 

moržnó 	molinó 
malžnó 	manžlló, fn., 

moržnót, moržnója 

— (a dohánypalánta) akkor történik, ami-
kor a melegágyban sok az istállótrágya. 
Tarjagos szint kap, tönkremegy. 

— pörköléskor a dohány felduzzad, vé-
kony szálakra foszlik 

— a dohányvágó vályújának szélére heg-
gesztett félköralakú acélpálca 

— 1. négy-öt méter hosszú zsinór, amelyre 
a dohányt fűzik szárítás végett 
2. mértékegység: 2,5-3 t űnyi dohány 

— lásd: anyadohány 

— dohánycsempész 

— fából készült kampó, ezzel akasztották 
fel a kötelet a szergiákra 

— a telecskai dohánytermeszt ők gúnyneve 

— leveregeti a földet a melegágyban 

— bádogból, régente pedig cserépb ől ké-

szült locsoló alkalmatosság 

— az útapást követ ő  művelet, amikor a lu-
kapók a kapa fokával a kijelölt pontra 
sújtanak, s így megszilárdítják a földet 

— az a személy, aki a lyukalást végzi 

— régen termesztett dohányfajta 

— az anyadohány és az ajjlevél közötti 
3-4 levél 

— ritka szövésű  ruhaanyag, ezzel takarják 
be a palántáságyat 
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mögútal, ige, mögútaltam, — a földet útallóval egyenlő  területekre 
mögútalta, útajja mög 	osztja, és kijelöli a palánták helyét 
nyakas, fn., nyakast, 
nyakassa 

— a szárító pajta alkatrésze, olyan oszlop, 
amelynek felső  vége két ágú 

nyír, ige, nyirtam, 	— amikor még csomózták a dohányt, a 
nyírt, nyírjon 
	

klassziózáskor nyírták, hogy jobban pá- 
szoljanak a levelek 

ordas, fn., ordast, 	— „Olyan mind a kukac, fehir, hat lába 
ordasa 	 van, fekete feje van, oszt mindig a napos 

oldalárú támaggya még a dohónt." 
(Kiss György) 

pajta, fn., pajtát, 	— fallal körülvett dohányszárító és tároló 
pajtája 

palántahányó, fn., 	— az a személy (f őleg gyerekek) aki ki- 
palántahányót, 	 hányja a palántát ültetéskor 
palántahányója 

palántás ágy, fn., 	— melegágy 
p. ágyat, p. ágya 

pászoltat 	paszoltat, ige, — csomózáskor összeilleszti a leveleket 
paszoltattam, 	 nagyság és szin szerint 
paszoltatott, 
paszoltasson 

pereneszpóra 	pere- 	— a dohány gombabetegsége 
meszpór ' peremész, 
peremecpóra 	peresz- 
póra 	perenoszpóra, 
perenészpóra 

perenesz 	perenosz, 
fn., pereneszpórt, 
pereneszpórja 

pörmetez ő  kána, fn., 	— a permetez őkészülék tartálya 
p. kánát, 
p. kánája 

pipa, fn., pipát, pipája 	— a dohányvágó alkatrésze 

pipadohány, fn., 	 — összeaprított dohánycsuma 
pipadohányt, 
pipadohánya 

potos 	száritópotos, fn., — 1. dohányszárító oszlop 
potost, potosa 	 2. oszlop általában 

surnyó 	surnyú, fn., 	- rúd, a szárítópajtában szergia 
surnyót, 
surnyója 



tiszaháti zsíros dohány, 
fn., t. zs. dohánt, 
t. zs. dohánya 

trücsök, fn., trücsköt, 
trücske 

tű , fn., tűt, tűje 

utalló, útapó, fn., 
utallót, utallója 
vajfű, fn., vajfüvet, 
vajfüve 

vájú, fn., vájút, 
vájúja 
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susnya, fn., susnyát, 
susnyája 

szamárvezet ő , fn., 
szamárvezet őt, 
szamárvezet ője 

szár, fn., szárat, 
szára 

száržtó pajta, fn., 
sz. pajtát, 
sz. pajtája 

szegedi rózsadohány 
szégedž rúzsa, fn., 

sz. rózsadohányt, 
sz. rozsadohánya 

szentantalkukac, fn., 
szentantalkukacot, 
szentantalkukaca 

szörgža 	szörgyža, fn., 
széržát, szérgžája 

telek, fn.,teleköt, 
telekje 

— kukoricahéj, ezzel kötötték össze a do-
hánycsomót 

— gereblyére edmlékeztet ő , mindkét olda-
lán fogakkal ellátott fából készült esz-
köz, vele jelölik ki a palánták helyét 

— a dohányvágó fontos alkotó része 

— oldalfal nélküli pajta, előnye, hogy 
szellős 

— ma már nem termesztik 

— a dohány kártevője. A hiedelem szerint, 
aki Szent Antalkor liszthez nyúl, annak 
kukacos lesz a dohánya 

— lásd: surnyó 

— „A teleköt a ganérakás ajjábú szoktuk 
kibánni, az kinn mögpirkad, aztán égy 
kosárba rakjuk, osztán egy nagy rostával 
mögrostájjuk" (Kormányosné) 

— régebben termesztették 

— tücsök, a dohány ellensége 

— 1. nyilvesszőre hasonlit, méteres acél-
szerszám, ezzel fűzik fel a dohányt 
2. mértékegység 

— lásd: szamárvezető  

— parazita, a dohány gyökerén él ősködik. 
A falusiak szerint a föld termi magából, 
magja nincs 

— a dohányvágónak esőcsatornához ha-
sonló bádog alkatrésze. Ebbe helyezik a 
levágandó dohányt, és kézzel csúsztat-
ják előre a késhez 

A gyüjtés 1971. november 15-étđl 21-éig folyt le. 
Adatközlđk voltak: KormáвуоSné 60 éves, Kiss Ferenc 52 éves, Kiss GY đrgу  36 

éves, id. Zolczer János 65 éves, ifj. Zolczer dános 36 éves, Hajnal Dávid 60 éves, Hajnel 
Dávfldné 52 évеs, Bakos Ilona 36 éves és Német Ferenc 37 éves. Az adatközl đk szülei 
Saajánbбl települtek Teiecsk&a, kivéve Kiss GY бrgyöt, aki Csonoplуáról való. 
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DANYI MAGDOLNA 

A PARHUZAMOSSAGOK KІLTÉSZETE 

(BABITS MIHÁLY „A DANAIDÁK" C. VERSÉNEK NYELVI/RIT- 
MIKAI VIZSGÁLATA) 

I. 

A versnyelv elemzésekor a nyelvi jelenségeket nem amorf nyelvi 
anyagként tartjuk számon, itt az érték maga a nyelvi struktúra, mely 
az információt tartalmazza. Az individuális költ ői beszédként felfogott 
versnyelvet a nyelvtől való, a versnyelv grammatikai szerkezetében tet-
tenérhető  eltérések határozzák meg. A nyelvi/grammatikai vizsgálato-
kon keresztül magához a vers által el őidézett hatásokhoz jutunk közel. 

Elemzésem tárgyául Babits Mihály „A Danaidák" c. versét válasz-
tottam. 

Abból kell kiindulnunk, hogy minden vers individuális nyelvi meg-
nyilatkozás — a vers a költ ői anyag- és tudatstruktúra szintézise —, 
minden vers a maga nyelvi/grammatikai szerkezetében egyedi nyelvi 
felépítmény, s ennek szuggesztívitása jelenti a befogadóra gyakorolt 
esztétikai hatást. 

A vers két különböz ő  strukturáló elvnek engedelmeskedve alakul. 
A Danaidák nyelvi modellje egy ritmikai modellnek rendel ődik alá, a 
versnyelv szintaxisa egy következetesen felépített zenei konstrukció 
keretei között jön létre. A versnyelv szintaktikai egységei nem a nyelvi 
logikának, hanem egy belső  ritmusnak engedelmeskedve szervez ődnek 
ritmikus-szintaktikai egységekkét. 

A versnyelv elemzésekor alapvet ő  építkezési elvnek a párhuzamos-
ságot tekintem. A versmodell a paralellizmusra épülő  nyelviritmikai 
egységek ismétl ődő  rendszere. 

A párhuzamosság nem teljes megismétlése egy nyelvi szerkezetnek. 
Két vagy több nyelvi szerkezet közti metrikai, grammatikai vagy hang-
alaki hasonlóságot ill. ellentétet tekinthetünk párhuzamosságnak. Ahhoz, 
hogy a párhuzamosság jelenségét kimutassuk, tehát „legalább két tag 
kell, ahol az egyik tag a másik tag modelljeként fogható fel "2 . 

' Baris Ejhenbaum: Melodija stiha (Poetika ruskog formallzma, Bg,  1970. 165-182. 
oldal) 

' J.  Lotman: Predavanje  is  atrukturalne poetike, sarajevo, 1970., 137. oldal 
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II. 

A DANAIDAK 

1Lenn a csöndes alvilágban, szell őtlen bús alvilágban, 
asphodelosok között, I Qhol asphodelos meg se moccan, 
I $gyászfa nem bókol galyával, .I 4mákvirág szirmát 
nem ejti, .I ómert a szél ott mélyen alszik, I °alszik as-
phodelos ágyban, 'I 'mélyen alszik, I énem beszél, l 

9ho1 a tók acéltükörként mozdulatlan elterülnek, •I 
10pi11ák könnyen szenderülnek, I "mert a pillák legye-
zője, habszövetnek fodrozója sohasem jár ott, a szél; I 

lóriősi amphorákba, alabástrom amphorákba ötven 
asszony, bűnös asszony karcsú vázát megmerítve, majd 
merítve, majd ürítve kárhozott bús ötven asszony 
mindörökre töltöget, I 

12Ötven kárhozott bús asszony óriási alabástrom ampho-
rákba mindhiába töltögeti drága nedvét, drága Léthé-
ből merített sohasem elég vizet.:) 

lО riási karcsú gyászfa ágaikat sohse rázzák: 1 2minden 
águk egy-egy lélek, öngyilkos bús régi lélek, i amely 
most néma fán tenyész; 

4érzőn, mégis öntudatlan nyújtja lomhát mozdulatlan, 
mozdulatlan és sötéten, át a réten, 

át a réten, 1 5hol a Léthe d Omert e rét a Léthe réte d 
5száz belémosott b űnöktől szennyes vízzel, elfelejtett 
ős bűnöktől szennyes vízzel körbe folyva nem enyész, і  

7nem enyész, I Onem ér tengerbe, I °hanem hétszer kör-
be-körbe, vissza önmagába  i i 10 :ottan ötven asszony 
kárhozottan ötven órjás amphorába mindhiába, mind-
hiába tölti könnyét és vizét, 

majd merítve, majd ürítve, mindhiába, I "mert az öt-
ven bűvös edény tölthetetlen, d 1$mint a tenger I l~ön-
magától megapad és elhúzódik 1 14és az ötven bűnös 
asszony Léthe vizét alabástrom amphorákba mind-
örökre csak hiába tölti szét. ;I 

lÖtven asszony, alabástrom testtel, ébenszín ű  hajjal 
érzőn, mégis öntudatlan öntögetve szakadatlan félig 
értett dalra kel, I 
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2ötven kárhozott bús asszony felvilágból lehozott és 
lelkeikbe visszajáró félig értett félemléket fojtott han-
gon énekel: +I 

 IV 
1„Meggyilkoltuk férjeinket, ötven 	daliás 	nagy 	férfit I 
lés szerettünk, 	csak 	szerettünk, I °Isten 	tudja, d Okit 
szerettünk, 	.I °vágykancsóból 	merítettünk, 	+I °merítet- 
tünk, ürítettünk fenn a zöldvilágú földön, 	az 	aranyos 
nap alatt — 

V 
1„Régi szavak járnak vissza 	megsötétült 	lelkeinkbe, 1 
2mint sötétben nagy szobákba utcáról behullott fények; 
I amit jelentenek? 1 4hiába próbálunk 	rá 	emlékezni; I 
5mit jelent az, +I °hogy szeretni? I amit 'I °kívánni? 	és 
ölelni? ј  7a homályban mindhiába 	kérdezzük az 	ár- 

1 	nyakat. 
14 	 VI 

1„Csak 	daloljunk: 1 2Meggyilkoltuk I 1— 	s 	emlékez- 
zünk: 'I 2férjeinket, 1 3csak daloljunk, ('bár nem 
értjük, I óés merítsünk és ürítsünk; •i °úgy sem tudjuk 
abbahagyni; I 'és daloljunk, d 8bár nem értjük, +I °mert 
különben némaság van, 1 10és a némaság oly fél ős! +I 
°néma, rengeteg sötétség: d i 1a sötétség nem 	beszél —” 

C 	VII 
lјgy dalolt az ötven asszony, ötven kárhozott bús asz-
szony, 1 2egymáshoz mind oly hasonló ébenfürtű, ala-
bástrom testű  ötven testvérasszony így dalolt a Léthe-
réten, lélekfák közt, mákvirág közt, óriási amphorák 
közt, Léthe mellett, I ahol a szél 

 
lenn a 	csöndes 	alvilágban, 	szellőtlen 	bús 	alvilágban 
alszik asphodelos-ágyban, I 'mélyen alszik, •1 snem be- 

'1- 	szél. 

IП. 

RITMIKAI PÁRHUZAMOSSÁGOK 

Babits anyugat-európai id őmértékes verselést szabadon alkalmazta, 
a trocheusokban megírt vers ritmusa a magyaros ritmus felé közeledik. 
A trocheusok lejtő  ritmusa (egy két időrészes és egy egy id őrészes üte-
mezés) a magyar nyelvre jellemz ő  hangsúlyos és hangsúlytalan szótago-
lást követő  hanglejtéssel rokon. A magyaros ritmushoz való közeledést 
tapasztaljuk akkor is, amikor ritmusérzékünk minden versszakot meg-
határozott számú trocheusi nyolcasra és egy lezáró trocheusi hetesre 
oszt fel. A trocheusi nyolcas és a magyar felez ő  nyolcas ritmusa egészen 
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közel áll egymáshoz. Babits nem ragaszkodik a tiszta trocheushoz, de a 
hangsúlyos + hangsúlytalan szótagütemezést, valamint a felez ő  nyolcas 
ritmusához hasonló trocheusi nyolcas ritmikai struktúráját következete-
sen betartja. Ezeket ritmikai soroknak tekintjük, melyek nem azonosak 
a prózaszerűen tördelt verssorokkal. 

„Lenn a csöndes alvilágban, 
szellőtlen bús alvilágban, 
asphodelosok között, hol 

asphodelos meg se moccan, 
gyászfa nem bókol galyával, 

mákvirág szirmát nem ejti, 

mert a szél ott mélyen alszik, 
alszik asphodelos ágyban, 
mélyen alszik, nem beszél," (1. versszak) 

Minden versszak utolsó ritmikai sorában megjelenik a hiányos 
ütem, a ritmikai sziinet. Ettől aritmus-struktúrától eltér a 6. versszak, 
ahol a 3 trocheusi nyolcast egy trocheusi négyes követi, s ezáltal a rit-
mikai szünet itt hat időrész hiányának felel meg. 

A versszak ritmikai struktúrája élesen kirajzolódik: 

x trocheusi nyolcas + 1 trocheusi hetes 

Versszak Ritmikai sorok 

1 8 trocheusi nyolcas + 1 trocheusi hetes 

2 5  +1  
3 6  +1  
4 5  +1  
5 4  +1  
6 3 " + 1 (trocheusi négyes) 
7 5 + 1 " 
8 6 +1  
9 8 +1  

10 4 +1  
11 4  +1  " 
12 7 +1  
13 9 "  +1  
14 9 +1  
15 8 "  +1  
16 3 "  +1  
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A versszak-határ és a mondathatár egybeesése nem következik be 
minden alkalommal, de a mondathatárt mindig ritmikai szünet, azaz 
versszakhatár is jelzi. Ennek ellenére minden versszak (ritmikai egy-
ség) szintaktikailag is egységet jelent, mert a versszakhatár a szerte-
ágazó körmondatok egyes tagmondatainak határán következik be. Az 
enjambament nem a mondat szószerkezetei között jön létre, hanem az 
összetett mondat szintaktikailag önállósuló részegységei között. Az en-
jambament, amit a ritmikai és szintaktikai struktúra közötti ellentétként 
értelmezünk, másik alakzatát a versszakon belül, a ritmikai sorok és az 
őket kitöltő  szintaktikai egységek között találjuk. Az enjambamentet 
mindkét helyzetben a szabályos ritmusnak ellenszegül ő  mondatszerkezet 
idézi elő . Ez történik a 7., a 10. és a 15. versszakban. Figyeljük meg 
egészen közelről a 7. versszakot: 

„át a réten, hol a Léthe 
(mert erét a Léthe réte) 
száz belémosott b űnökt ő l 
szennyes vízzel, elfelejtett 
ős bűnökt ől szennyes vízzel 
körbe folyva nem enyész," 

Az első  két ritmikai sor ritmus képlete 4-4 tiszta trocheus, gramma-
tikailag mindkét sor önálló szintagmaszerkezetet is jelent. A 3., 4. és 5. 
ritmikai sorok már nem tiszta trocheusiak, a 4. és 5. sorban egy tiszta 
valódi trocheus sincs. A ritmust állandósítja a 6. ritmikai sor, amely 
tiszta trocheusi hetes. A három szabálytalan ütem ű  ritmikai sor beszo-
rítása a ritmikai képletbe feszültséget hoz létre. A ritmus alárendel ődik 
a szintaxisnak, s a versszak ritmusától idegen ritmus jön létre. 

száz belémosott b űnökt ő l trocheusi nyolcas 
szennyes vízzel 
	

trocheusi négyes 
elfelejtett ős bűnökt ő l 

	
trocheusi nyolcas 

szennyes vízzel 
	

trocheusi négyes 

A ritmust megszakító jelz ős szerkezet (szennyes vízzel) beékel ődése két 
egymással párhuzamos nyelvi szerkezetet hoz létre. A nyelvtani para-
lellizmus megbontja a ritmikai sorok eddigi paralell rendszerét, új rit-
mushatár jön létre, a teljes ritmusú sorok között két egymással párhu-
zamos, a többihez viszonyítva ellentétes ritmusú sort találunk. Az 
enjambament az ellentétes ritmusú soroknak a ritmikai képletbe való 
beszorítása következtében jön létre, s a két ritmus (a szintaxisnak en-
gedelmeskedő  és a ritmikai képletnek engedelmesked ő) közötti feszült-
séget tudatosítja. A szabálytalan ritmusú sorokban a csupa két id ő részes 
szótagok következtében lelassult ritmust az utolsó sorban visszatér ő  
tiszta trocheusok szabályosan lejt ő  ritmusa váltja fel. 

A rím erősíti .a ritmust, és kihangsúlyo•zza a ritmikai párhuzamos-
ságokat. A versszakokat összeköt ő , a versszakon belüli, a ritmikai soro-
kat csoportosító rím s a ritmikai sorokon belüli rímek a ritmikai mo- 
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dellra jellemző  ritmus-szimmetriát élezik ki. A rím által összekapcsolt 
versszakok a vers ritmikai modelljét a versszakoknál nagyobb ritmikai 
egységekre osztják fel. A ritmikai modell 8 versszakcsoportból szerve-
veződik, mindegyik versszak-csoport 2-2 tagú, kivéve az utolsó három 
versszakot, melyek az előző  versszakcsoporttal is rímelnek; ez a rím-
párhuzamosság a kezd ő  és záró versszakok között azt az állandó körben-
forgést hangsúlyozza ki, amit majd a körmondatok láncrendszerében is 
tetten érünk. A 6. versszak ebb ől a szempontból is eltér a többi vers-
szaktól, páratlanul, magányosan áll a többi versszak között. A vers-
szak utolsó ritmikai sora eltérően az összes többi versszak ritmikai szer-
kezetétől egy trocheusi négyes, s a 7. versszak els ő  trocheusi négyese 
ennek teljes megismétlését jelenti. A komplex párhuzamosság a hosszú 
ritmus szünet ritmikai semlegesítését eredményezi és feler ősíti a 7. vers-
szakban újrakezd ődő  tiszta ritmust. 

A versszakokon belüli bels ő  rímek a legtöbb esetben pontosan jelzik 
a trocheusi nyolcasok határát, hasonló viszonyokat teremtve meg ezzel 
az egyes versszakok szerkezetében, mint amit a versszakok között tapasz-
taltunk. 

Ha megfigyeljük az 1. versszak rím szerkezetét, a különböz ő  hely-
zetekben fellelhető  rímek közül ki kell emelnünk az 1. és 2., valamint 
a 8. ritmikai sort. Az egybehangzás következtében ez a három sor ki-
emelkedik a versszakot felépít ő  ritmikai sorok közül, s így mintegy 
keretként átfogják az egész versszakot. A kiemelkedett sorok gramma-
tikájukban is a versszak tengelyét képezik, az 1. sorban megkezdett 
főmondat a 2. sor után után megszakad, s a számtalan beékel ődés után 
a 8. ritmikai sorban folytatódik és fejez ődik be, s ahogyan a 2. ritmikai 
sor az 1. ismétléseként fogható fel (egy helyhatározós szerkezett ismét-
lődik), úgy a 9. ritmikai sor szintén a 8. ritmikai sor megismétlése. A há-
romszor ismétlődő  egyszerű  ragrím valójában ezt a grammatikai össze-
tartozást világítja meg, a rím által feler ősített ritmus a szövevényes 
mondatszerkezet zeneiségét juttatja napfényre. (lásd a 6. oldalon) 

Iv. 

GRAMMATIKAI PÁRHUZAMOSSAGOK 

Az a sajátos atmoszféra, ami a Danaidákban létrejön az a magas 
fokú zenei élmény, amivel a vers befogadásakor gazdagodunk, a babitsi 
mondat szerkezeti remekléséb ől következik. S őtér István 1941-ben írott 
tanulmányában a lényeget meglátóan, egészen pontosan jellemezte a ba-
bitsi mondat szerkezetét, s egyáltalán a mondatépítés különös fontossá-
gát Babits költészetében.$ 

„A formabontás egyik eszköze Babitsnál a mondat, melynek egé-
szen különös szerep jut költészetében. A vers struktúráját nála legin-
kább a mondaté határozza meg s ez a mondat — a versek mondata — 

sđ tér István: A forma mestere (Babits emlékk đnyv, Nyugat Kiadó és Ipadalmi 
R. T. Kiadása, 56. oldal) 
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kiáltó ellentétben áll a próza mondatával. Míg az ut3bbinál a szerkezet 
szigorú uralmát, a nyelvi logika diadalmas teljesítményét csodálhatjuk, 
a költemények mondatai kuszák, szerteágazóak, indaszer űek, egymásba 
ölelkező  ágaik nem egyszer elt űnnek szemünk elöl, a lélegzet, mely 
élteti őket, ki-kihágy s néha megérezzük rajtuk az elfulladó tüd ő  zihá-
lását. (...) Babitsnál a legtöbb enjambament a mondat feszültségéb ől 
született meg: kett ős szimmetria törvény működését érezzük itt — az 
egyik a vers ritmusából születik, a másik a mondatéból. (...) Babits 
versmondata valóban a végtelen felé tör, a metrikai kötöttségek néha 
csak bravúros nehezékül veszi szárnyai alá ... Ha Babits prózai mon-
datát szilárdan megépített és nem egyszer vaskos ívek szerkezetének 
tekinthetjük, úgy versmondata az egymásból nyíló, párhuzamosságuk-
ban is egyre tágabbá terebélyesed ő  körök rendszerét juttatja eszükbe, 
nem a kört magát, hanem a csigalépcs ő  vonalát, mely a végtelen ma-
gasba nyúlik." 

A Danaidák versnyelve 7 mondatból épül fel. Mondattani elemzé-
sünkben megkíséreljük felfedni azt a közös vonást, ami a mondatokat 
összetartja, ami a mondatszerkesztés egységes jellegére mutat rá. Az 
alapvető  belső  szerkezeti viszonyok felismerése lehet ővé teszi, hogy az 
egymásból kifejlődő , egymást továbbépítő  mondat-variánsok mint egy 
hatalmas organikus egész összetev ői jelenjenek meg. 

A vers három, a mondatnál nagyobb szerkezeti egységre bontható, 
ezt az elhatárolást maga nyelvi modell indokolja. 

szerkezeti egység: I. és II. mondat (1-9. versszak) 
szerkezeti egység: III., IV., V. és VI. mondat (10--14. versszak) 
szerkezeti egység: VII. mondat (15-16. versszak) 

Az „A" szerkezeti egység két körmondata közül a II. körmondat az 
I. körmondat változataként, annak párjaként jelenik meg. Mindkét 
mondat többszörösen összetett, ahol a mondatok f őmondatai nemcsak 
szerkezetükben, de anyagukban is megismétl ődnek. A tizenkét tag-
mondatú I. körmondatnak két egyenérték ű  főmondata 

(1. és 12. tagmondat) van, melyet a II. körmondat f őmonda-
taiban 

(10. és 14. tagmondat) megismétel. 
mondat: ötven asszony mindörökre töltöget 
mondat: ötven asszony mindhiába töltöget 

II. 10. mondat: ötven asszony mindhiába tölti 
II. 14. mondat: ötven asszony mindörökre csak hiába tölti szét 

A motívumismétlés és a grammatikai párhuzamosságok felismerése kö-
vetkeztében (I. 1 I I I. 2. I I II. 10 I I II. 14) a vers kilenc versszakának 
nyelvi alakzatait, a két körmondatot egyetlen szintaktikai egységre ve-
zethetjük vissza, ennek négyszer történ ő  megismétlése alakítja ki a szer- 
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kezetében körforgásszer ű  nyelvi szövetet. Ennek a leegyszerűsítésének 
látszólag ellentmondanak a körmondatok teljes szerkezetei, a f őmonda-
tok közé beékel ődött, azoknak alárendelt tagmondatok. Az I. mondat 
1. tagmondatához öt helyhatározós értelmez ői mellékmondat kapcsoló-
dik neki alárendelt mondatként, s ezeknek a mellékmondatoknak még 
öt okhatározói mellékmondatuk van. Az azonos szerkezetek ismétlése, 
mint látjuk, halmozása eredményezi, hogy a mondatot átláthatatlan 
szerkezetként fogjuk fel, ahol az egyes szerkezeti elemek a perpetum 
mobile makacsságával térnek vissza. A grammatikájukban párhuzamos 
szerkezetek halmozása alakítja ki a II. körmondatot is. A mondat külön 
szerkezeti jellegzetessége, hogy a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. tagmondat 
szervetlen elemként ékel ődik a körmondat szerkezetébe. A beékel ődött 
tagmondatok között két f őmondatot találunk (2. és 4. tagmondat), ahol 
az egyik főmondathoz négy kijelölő  jelzői mellékmondat járul. Az 5. 
tagmondat egy teljes szerkezet ű  kijelölő  jelzői mellékmondat, ezzel 
szemben a 7. tagmondatot az 5. tagmondat állítmányának újraismétlése 
jelenti, a 8. és 9. tagmondatokból visaont az alanyi szerkezet hiányzik, 
az állítmányok az 5. tagmondat alanyára vonatkoznak. Az egymásból 
kiegészülő  hiányos szerkezetek között rendkívül szoros hierarchikus 
kapcsolatok alakulnak ki, így jönnek létre kisebb mondatcsoportok, 
melyek lazán kapcsolódnak a körmondaton belül kialakuló más mon-
datcsoportokkal, létrehozva ezzel a mondat különös, szaggatott ritmusát. 

A két körmondat közötti grammatikai párhuzamosságokra mutat rá 
a tagmondatok kapcsolódási rendszerének hasonlósága is. Mindkét mon-
datot három kapcsolódási szintre oszhatjuk fel (ellentétben pl. a 
szerkezeti egységben tapasztaltakkal): 

abszolút főmondat szintje 
relatív főmondat szintje 
abszolút alárendelt mondat szintje 

A „B" szerkezeti egységet négy mondat alkotja, ahol a III. mondat 
és a IV., V., valamint a VI. mondatok közötti szerkezeti (grammatikai) 
ellentétek következtében megváltozott viszonyokkal találkozunk. A III. 
mondat felépítésében az „A" szerkezeti egység körmondataira emlé-
keztet, annak leegyszerűsödött, letisztult változataként a két nagy nyelvi 
egység közötti kapcsolatot teremti meg, s ugyanakkor átmenetet képez 
a IV., V. és VI. mondatokban kiépült „ének struktúrához". 

A III. mondat egy kéttagmondatú összetett mondat, ahol a 2. tag-
mondat motívum ismétlést jelent az 1. tagmondattal szemben. 1. tag-
mondat predikatív szerkezete: ötven asszony ... dalra kel 2. tagmondat 
predikatív szerkezete: ötven ... asszony ... énekel. Az egymással pár-
huzamos predikatív szerkezetekhez ellentétes szerkezet ű  állítmányi 
szintagmaszerkezetek kapcsolódnak, melyek az 1. tagmondatban az 
éneklés állapotát, szituációját (állapothatározók halmozása), a 2. tag-
mondatban az éneklés tárgyát határozzák meg. A mondat visszatérést 
jelent az „A" szerkezeti egység egészéhez, az 1. tagmondatban kirajzo-
lódó ötven asszony lakja (ötven asszony alabástrom testtel, ébenszín ű  
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hajjal érzőn, mégis öntudatlan öntögetve szakadatlan) a 2. tagmondatban 
egy halmozott jelzős szerkezetbe s űrűsödik (ötven kárhozott bús asz-
szony), s mindkét szerkezetben az I. és II. mondat tér vissza, leegyszer ű-
södve, esszenciális állapotban. A III. mondat ugyanakkor új elemmel 
gazdagítja az eddig elhangzottakat (ötven asszony... dalra kel), meg-
nyitva az utat az „ének struktúra" felé. Az éneklés kétszeres meghirde-
tése magát az éneket emeli ki, az ismétlés által az „ének" állandósul, az 
„ének" tart, az „ének" ismétl ődik (IV., V., VI. mondat). 

A IV., V. és VI. mondatokban az eddigi harmadik személy ű  igeala-
kokat felváltja az els ő  személyű  igealak (meggyilkoltuk, szerettünk, 
stb.); a mondatok hat, hét és tizenegy tagmondatúak, tehát többszörösen 
összetettek, míg azonban az I. és II. mondatokban a tagmondatok hierar-
chikus kapcsolódási rendszerét figyelhettük meg, itt a tagmondatok f ő-
ként mellérendeléssel kapcsolódnak egymáshoz. Az el őbeszédnek meg-
felelően egyszerűsödik a mondatszerkezet is. A tagmondatok f őleg tő-
mondatok, ahol a szintagmaszerkezetek halmózása helyett a párhuzamos 
felépítésű  állítmányok halmozásával találkozunk. 

ismétlés: és szerettünk, csak szerettünk 
ikerszavak: merítettünk, ürítettünk 
különböző  állítmányok: csak daloljunk, s emlékezzünk 

A mondatok ritmusa a t őmondat szerkezetek, a puszta állítmányi szer-
kezetek halmozása révén dinamikussá, szaggatottá válik. Az „A" szer-
kezeti egység körmondatainak monoton ritmusa a szerteágazó, de egyet-
len alapszerkezetb ől kifejlődő  mondatszerkesztésb ől következik. A nyel-
vi-asszociációs kitérések, a csapongás, a játék a mondat variánsokkal az 
„ének struktúrában" véglegesen elt űnik. A közvetlen emberi közlésnek 
megfelelően változik a mondat szerkezete, már nem a „homályos alvi-
lág" hangulatát van hivatva megteremteni, egy körrel mélyebbre hatolva 
maga az alvilág szólal meg, az „ötven asszony félig értett éneke" emberi 
sors — drámáról való panasz. Az V. mondat halmozott alanyú kérd ő-
mondata (mit jelent az, hogy: szeretni, mit: kívánni és ölelni?) az egyet-
len kérdőmondat a kijelentő  mondatok között. Egy pillanatra felvillan 
a kitörés lehetősége, a kérdés az alvilágon túl lev ő  világhoz szól, a kér-
désre azonban nem jön válasz, az ének folytatódik, magatehetetlenül, 
megállás nélkül, hiábavalóan. 

A drámaiság fokozását a mondatok különböz ő  idősakjainak egymás 
közötti ellentéte teremti meg. A IV. mondat id ősíkja: kijelentő , múlt 
(Meggyilkoltuk férjeinket .. ), az V. mondat id ősíkja: kijelentő  jelen 
(Régi szavak járnak vissza. . .)‚ a VI. mondatban az igék felszólító mód-
ban állnak (Csak daloljunk.. .). A felszólító mód lényegéb ől következően 
időben előre mutató, nem valódi jelen. Az id ősíkok váltakozása, ha 
összevetjük a versnyelv egészével, ugyanazt funkcionálja, mint az „A" 
szerkezeti egységben az egymással párhuzamos szintaktikai szerkezetek 
(mondatok és mondatrészek) halmozása; a körforgást, az örökkön való 
értelmetlen „töltögetést", majd a „dalolást", a hiába való „dalolást" (csak 
daloljunk, bár ,nem értjük, ... úgy sem tudjuk abbahagyni ...), minek 



370 Tanulmányok 

drámai tudatosulása épp itt következik be, az „ötven kárhozott bús 
asszony" idézett „énekében". 

• Ezután már osak visszatérés, ismétlés lehetséges, s ,a „C" szerkezeti 
egység valóban ezt is példázza. A „C" szerkezeti egység egyetlen össze-
tett mondata (VII. mondat) éppen úgy az „A" szerkezeti egység monda-
taihoz való visszatérést jelenti, mint a III. mondat. A mondat két f ő-
mondatában azonos predikatív szerkezet ismétl ődik meg, hasonlóan a 
III. mondat szerkezetéhez. 

tagmondat: dalolt az ötven asszony 
tagmondat: ötven testvérasszony dalolt 

A VII. mondat három utolsó tagmondata (16. versszak) teljes egészében 
megismétli az I. mondat kezd ő  szintaktikai egységeit, azzal, hogy a tö-
mörítés következtében a megegyez ő  nyelvi elemek között új szerkezeti 
viszonyok alakulnak ki. 

A ritmikai, grammatikai és gondolati (motivum ismétlés) párhuza-
mosságokra épülő  nyeivi/ritmikai struktúrák rendszere alkotja a vers 
modelljét: (.b) 

a) 

szerkezeti egység, 
(I., II. mondat) 
4 (Рн iМі ) 

szerkezeti egység 
(III., IV., V., VI. mondat) 
2 (PH2M2)  ±3  (PHз) 

szerkezeti egység 
(VII. mondat) 
2 (PH4M4) 

(a zárójelen kívül es ő  számok az egymással párhuzamban álló tagok 
számát jelzik): 

b) 

(РніМі  II PH4M4) 	hasonlóság 	I PH2Mz  

ismétlés 	 ellentét 	II PHs 	 ellentét 
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A szerkezeti hangsúly a szintaktikailag önálló egységek (.mondatok) 
közötti szerkezeti viszonyra esik. Az „A" szerkezeti egységben az „al-
világ szellőtlen bús" hangwlа tát teremtik meg az ismétl ődő , gramma-
tikai/ritmikai struktúrák, a „B" szerkezeti egységben, „az alvilág h ő-
seinek énekében" személyes sorssá, tragédiává változik mindaz, amit az 
előző  szerkezeti egységben puszta hangulatként érzékeltünk, s ezt a vál-
tozást a mondatszerkezetek megváltozása vezeti be. Az utolsó .szerkezeti 
egységben az els ő  szerkezeti egységgel párhuzamosan az alvilági lét 
hangulata és hőseinektragikus sorsa leplez ődik le ismételten és végér-
vényesen. Az „A", „C" és „B" szerkezetek közötti ellentét a versmodellt 
drámai szerkezeti tulajdonságokkal gazdagítja. Két hang felesel egymás-
sal: a „danaidák" éneke és a arlegelevened ő  „alvilág". 

A nyelvi szerkezetek láncszer ű  összetartozását tudatosítja a rím. 
A Danaidák rímei, melyek között túlsúlyban vannak a rag- és képz ő , 
valamint az önrímek, magától értet ődő  könnyedséggel fogják át 'a gram-
matikájukban párhuzamos szerkezeteket. 

(pl. 
lenn a csöndes alvilágban, 
szellőzetlen bús alvilágban — párhuzamos szerkezetű  

helyhatározók 
mozdulatlan elterülnek, 
pillák köryen szenderülnek, — párhuzamos szerkezetű  

állítmányok) 

A rímet a ritmikai sorok végén találjuk, a rím ritmikai egységet zár 1e, 
ezért hat minden alkalommal váratlanszer űeл , hogy a rím a különböz ő  
szintű  (szintagma-szerkezetek, mondatszerkezetek) szintaktikai szerkeze-
tek határvonalait is jelzi. 

A .rímhalmozás (három, :négy, öt, hat tagú rímek), az önrímek és 
rag- és képzőrímek halmozott előfordulása a halmozott állítmányi-
-szerkezetek (pl. „és szerettünk, / csak szerettünk, / Isten tudja, kit sze-
rettünk, / vágykancsóból merítettünk, / іхегі tеttіјnk, /ürítettünk ...") 
közötti grammatikai párhuzamok eredménye. A halmozas gyakran egy-
szerű  ismétlést jelent, amikor a megismételt mondatrész a rím által is 
kiemelkedik szövegkörnyezetéb ől. Ahogyan Jakobson megfogalmazta: 
„A rím csupán sajátos, sűrített esete a költészet egy sokkal általanosabb, 
mondhatnánk alapvet ő  problémájának, a párhuzamosságnak." 4  

A $гhuzarnos szintagma-szerkezetek halmozása eredményezi a kör-
mondatok tagmoe datainak szövevényes alakját. A „lenn .a csöndes al-
világban, szellőtlen bús alvilágban", vagy az „óriási amphorákba, ala-
bátsrom amphorákba" helyhatározós, .másutt az „érzoбn, mégis öntudat-
lan, öntögetve szakadatlan" állapothatározós szerkezetek monoton rit-
musú, végtelenül hosszú sorokat kitöltő  mondatokat eredményeznek. Az 
ismétlés, a halmozás az id őtartam megnyújtását is eredményezi. Az  el- 

4  Jakobson: Nyelчészet és poettka (Hang — Jel — Vers, Gondolat Kiadó, Bp., 1969., 
240. o1da1) 
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szabaduló, de minden alkalommal önmagába visszatér ő  ritmus a „véget 
nem érő  idő" élményét teremti meg. 

Hasonló funkcióval rendelkeznek a nyelvi struktúrak különös fel-
építésű  jelzős szerkezetei. A halmozott jelz ős szerkezetek ismétlése az 
egymástól távoles ő  nyelvi szerkezeteket köti össze, egy már ismert rit-
mus tér vissza és fokozódik fel. Egy jelz ős szerkezet névszója egy másik 
szerkezetben megismétl ődik, miközben új jelző  társul hozzá, majd az 
ujabb ismétlés alkalmával .az eddig ismert mindkét jelz ő  hozzákapcsoló-
diik. Az ismétlés és fokozás által a megismételt névszó egyszerre jelent 
visszatérést és el őremozdulást, kiteljesedést. Így az „asszony" (a nyelvi 
struktúrák legtöbbször, 11-szer ismétl ődő  főneve) főnévhez első  megje-
lenésekor egy számjelz ő  (ötven) társul. Az „ötven asszony" jelz ős szer-
kezetben az asszonyok alakja teljesen személytelen, de ahogy a nyelv 
továbbszerveződik, úgy válik az „ötven asszony" mind meghatározot-
tabbá, „bűnös asszonnyá", majd „kárhozott bús ötven asszonnyá". A jel-
zők közelhozzák, egyedivé változtatják az ismeretlen „ötven asszony" 
alakját, s a VII. mondatban, utolsó megjelenésekor, megsz űnik, közöttük 
minden távolsag, „ötven testvárasszannyá" lesz a személytelen „ötven 
asszony". 

A mondatszerkezetek ritmusának kialakításában egészen különös 
helyet töltenek be az állítmányi szerkezetek. A hét mondatszerkezetben 
59 állítmányt találunk, ezek közül 55 (93 0/0) igei eredetű . Az igék dina-
mikát, ,mozgást visznek a nyelvi strukturakba, az igék mennyiségi je-
le.nvalósága tehát csak igazolja a felfokozott ritmust. Ha azonban az 
igéket tartalmi min ősítés szerint csoportosítjuk, különös ellentétet talá-
lunk az igék önálló jelentess és a szerkezetben kiváltott hatás között. 
Az 55 ige közül mindössze 22 'ige (40°/ 0) fejez ki aktív cselekvést, s ezek 
szinte kizárólag a „B" szerkezeti egységben találhatók, ott is a IV., V. 
és VI. mondatban, tehát az „ének struktúrában", ahol az állítmányi szer-
kezetek halmozása külön szerephez jut a végs őkig felerősödött, drá-
maivá vált nyelvi ritmus kialakítasában. Az igék 60%-a passzivitást, 
mozdulatlanragot fejez ki (alszik, elterül, szunnyad, tenyész, enyész), 
vagy éppen a cselekvés megtagadását, lehetetlenné válását (nem beszél, 
nem értjük, sohse rázzák) hirdetik. A tagadóalakú igék az össz igék 
25,5 0/i-át képezik, tehát több mint egy negyedét. Az olyan aktív igék 
pedig, mint a „töltöget, nyújtja, kérdezzük" a hozzájuk kapcsolódó név-
szó következtében passzívvá válnak (mindörökre, mindhiába töltöget, 
mozdulatlan nyujtja, mindhiába kérdezzük). A tartalmukban mozdulat-
lanságot sugalmazó igealakok bekerülve a mondat szerkezetébe nem las-
sítják, de felerősítik .a ritmust. A végtelen ritmusú nyelvi szerkezetek 
és a nyelvi elemek jelentése közötti eltávolodás lehet az alapja annak a 
hatásлak, amit a nyelvi struktúrák befogadása jelent. 

A nyelvi jelenségek párhuzamosságokraepül ő  rendszerét meger ősítik 
a nyelvi struktúrák hangállományában felfedhet ő  fonetikai párhuzamos-
ságok is. Lehetetlen nem kihallani pl. a nazálisok mély, komoly fel-
hangjait, s ugyanakkor a lágyító praealveoláris „l"-ek ismétl ődéseit a 
versnyitó szerkezetekben: 
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„Lenn a csöndes alvilágban, 
szellőtlen bús alvilágban," 

ahol a „d" előtti és a szóvégi nazálist éppoly hosszan ejtjük, mint a 
„lenn" szóban a kett őzés következtében. Ugyanígy hosszúkká válnak az 
„1"-ek, s ezek a kihangsúlyozott fonémák, melyek az ütem hangsúlyos 
részében jelentkeznek, ismétl ődő  szerkezeti formáikkal mikroszinten já-
rulnak hozzá a versbeli hangulatok megvalósítasához. (Természetesen, 
ezt példának tekintjük, lehet őségnek a versnyelv mélyrétegeiben való 
további kutatásokhoz, melyek meger ősíthetik a versnyelvvel kapcsolatos 
eddigi tapasztalatainkat.) 

V. 

A Danaidák nyelvi-ritmikai modelljét elemezve a párhuzamosságokra 
épülő  versnyelvben a párhuzamosságok különböz ő  alakzataival találko-
zunk. Ezeket rendszerezve az elemzés tapasztalatai alapján a következ ő  
vázlatot írhatjuk fel: 

A) Kimondottan ritmikai párhuzamosság (grammatikai párhuza-
mossággal, vagy anélkül): ütemek, sorok, versszakok között 
B) Komplex párhuzamosság: metrikai, grammatikai, fonetikai és 
gondolati párhuzamosság 
C) Grammatikai párhuzamossá-g 
I.) Grammatikai hasonlóságon alapuló porhuzamosság: 

Mondatszerkezet ismétl ődése (motívum ismétléssel, vagy anél-
kül) 

Tagmondatok paralell rendszere 
Szintagma-szerkezetek pa•ralell rendszere 

II.) Grammmtikai ellentéten alapuló párhuzamosság: 
Motívum ismétlés (grammatikájukban eltér ő  szerkezetek kö-

zött) 
Fonetikai párhuzamosságok, rím 
Farmapások (távoli kapcsolódások az egyes nyelvi egységek 

között, grammatikai párhuzamosság nélkül) 
D) Magányos párhuzamossag (grammatikai szerkezetében és 
anyagában különálló, magányos szerkezet) 

A párhuzamosságok, melynek értelmében ,a versnyelv minden egyes 
nyelvi/ritmikai stru.ktúráját mint egy túlhaladott struktúra variánsát, 
rokon alakzatát fogadjuk be, s a befogadás a folytonos ráismerések so-
rozatából áll; több síkon ható nyelvi alakzatokat eredményeznek. A pár-
huzamban levő  tagok közötti eltérések épp a párhuzamosság tudatosí-
tása által jutnak magas kifejez ő  értékhez. A Danaidák versnyelvének, 
Sőter István terminusával élve, „csigalépos ő" alakzatainak kialakítását a 
mondat ritmikai/grammatikai szerkezetét befolyásoló párhuzamosságok-
nak tulajdonítjuk. 
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A versnyelv állandó visszatérések között alakul. A mondatok nem 
egyszerűen ráépülnek a túlhaladott szerkezetekre, hanem azoknak egy-
-egy elemét magukba olvasztva, egymásba kapaszkodva, mindvégig egy-
mást kiegészítve formálódnak. Ezzel a jelenséggel foglalkozva Jakobson 
megállapítja, hagy „A visszatér ő  »grammatikai figura«, melyet Gerard 
Manky Hopkins a »hangzás figura« mellett a költészet második alapel-
vének tekintett, különösen azokban a költ ői farmákban érezhet ő , .ame-
lyekben az egymáshoz kapcsolódó metrikai egységeket többé-kevésbé 
következetes párhuzamosság kacsolja össze ..." 5  

Itt, ezekben a szerkezeti sajátossagokban kell keres5nünk ritmusél-
ményünk, a vers kihangsúlyozott dallam.osságának forrását is. A vissza-
térő  szerkezetekben mindig ugyanegy dallamra ismerünk. Ritmusélmé-
nyünk ,a versnyelv fokról-fakra történ ő  leleplezésének logikai élményével 
párasul. 

JELбLЁSEK 

Versszak: [ 
Szerkezeti egység: --- 
Mondat: 	 
Párhuzamos: ј  
Grammatikai párhuzamosság: PH 
Motívum ismétlés: M 

Jakobson : A grammatika poétikája és a poetika grammatikája (uo., 261-262. 
o1da1) 
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