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B Á N Y A I  J Á N O S

F Ü S T  M IL Á N  P O É T IK Á J A  

(részlet)

(K ép  és szókép) A  Füst Milán költészetéről szóló irodalom  szinte k ivé
tel nélkül m egegyezik abban, hogy az ő versének uralkodó poétikai sajá
tossága a kép. K öltői képek sorának tekintik az ő verseit, jogosan. Szinte 
m inden sora, m inden mondata egy-egy  kép (em lék-, álom -, valóságkép) 
megformálása, s verseit a képek láncszerű sora adja meg. Olyan intenzív 
Füst Milán költészetében (és gyakori) a képek versstruktúráló szerepe, 
hogy nem egyszer keresték már e versek képzőm űvészeti m egfelelőit, sőt 
maga Füst M ilán is fogódzót adott ezekhez a kutatásokhoz, hiszen a Pár
beszéd G ulácsyról cím ű írásában a festő képeinek képi struktúráit írva 
le: „És nem is egészen piktura ez az övé, m ert hiszen félig  irodalm i szem 
lélet eredm ényei a nehéz, hom ályos középkori zárdahangulatok, a közép
kori mézédes szentim entalizm usú és finom kodó és mégis brutális szerel
mek, a m egérzések Shakespeare Itáliájáról, a barbár zsoldos-lovagok, a 
gonosz olasz vitézek, a bizarr fe jform ájú  szerzetesek portréi: ezek az édes 
és borzalm as sötét dolgok, ezek a képek szürke, barnás-fekete kedves
rózsaszín és elm osódó-kék foltjaikkal, erősen ola jozva.” 1 a saját költésze
tének verbális struktúráira  utal, m elyek költői képek form ájában éppen 
a középkort, vitézeket, szerzeteseket, kísérteteket „rajzolnak  m eg” a nyelv 
eszközeivel, a szavakkal, m égpedig m indig „erősen  ola jozva” , vagyis <a 
színeket, az éleket, az árnyalatokat erősen kiem elve. A m it Füst M ilán G u- 
lácsy képi struktúráiban lát meg, azt láthatja m eg a versolvasó Füst M i
lán verbális struktúráiban.

Ez a m egegyezés azonban téves útra terelheti a poétikai kutatást. 
M égpedig azért, m ert a festm ény képi struktúrája sohasem lehet azonos 
a vers verbális struktúrájával, illetőleg a kép, vagy a kép egy-egy  rész
lete a festm ényen valam i egészen más m int a nyelv  eszközeivel előállí
tott kép, m elynek sokszor nincs is kim ondottan képi jellege, vagyis amíg 
a festm ény képi struktúrája m indig a vizualitás keltésének körébe tarto
zik, addig a n yelv i struktúrákban m egjelenő kép csak ritkán kelt valóban 
vizuális élm ényt, vagy  rendszerint a vizualitással együtt, azzal párhuza
mosan vagy elvegyítve kelt akusztikai és kinetikai élm ényt is. A z érzé

1 Füst M ilán: Párbeszéd G ulácsyról, Nyugat, 1909., 455. old.



kelési síkok keveredése áll a verbális struktúrákkal m egvalósított nyelvi 
(költői) képek hatásimpuzusának középpontjában, míg a valódi képi struk
túrákban szinte kizárólagos a vizualitás dom inációja. Tehát egészen más 
dologról van szó, ha egy vers képi elem eit vizsgáljuk, és m ásról ha egy 
festm ényt elemzün'k. Jogosan állítja Tamás Attila, hogy bár az „im presz- 
szionisztikus kritikai m egjegyzések”  m elyekre m indig szükség van „b i
zonyára nem nélkülözhetik” egy vers vagy egy költői életm ű m egköze
lítésekor a kép, a képszerűség fogalm ait, de az alaposabb, egzaktabb m ód
szereket követő kritikai leírások csak m etaforaként használhatják, mert 
„A  viszonylag erősen képszerű részleteket is jobban  m eg tudjuk közelí
teni, ha m indenek előtt mint szókapcsolatokat, szószerkezeteket vizsgál
juk  őket.” 2 Vagyis, a képi struktúrák Füst Milán költészetében, m ég akkor 
is ha erős vizuális élm ényt keltenek, valójában szókapcsolatok, tehát a 
vizualitás m ellett az érzékelés más szintjeit is „rákapcsolják” a kép tar
talm ára: ezért jogos képi struktúrák helyett verbális struktúrákról szólni.

Csakhogy ez a m egállapítás az elvi és elm életi kérdések egész sorát 
nyitja meg, m ert olyan alapvető problém ákat vet fel, m int a szó és kép  
problém ája, a szó és érzékelésé, a szó és valóságelem eké, meg azután 
külön kérdésként je lö li a szavak gram m atikájának és a képnek a viszo
nyát és összefüggését, m elynek —  éppen Füst Milán költészete kutatása
kor—  különösen fontos szerepe van. De mielőtt ezekkel a kérdésekkel, 
elsősorban a szó és kép, valam int a grammatika és kép kérdéseivel fog 
lalkozhatnánk meg kell figyelnünk Füst Milán költészetének verbális-képi 
struktúráit. V együk szem ügyre Füst M ilánnak az Űjak körébe tartozó Egy 
magános lovas cím ű versét:

Hol sohasem  voltál ezelőtt, az A rany Partok m entén  (1)
M ost gondtalan csatangolsz. (2) Ám  ha r á d k ö s z ö n t  a z  a l k o 

n y a t  (3) s az á r n y  e l é b e d  l é p ,  (3a)
Te nyergedben  felállsz (4) és m erőn nézel napnyugat felé. (5)

Tán az álom béli lángoknak ama tájékát figyeled , (6) hol a nap
A ranyabroncsokat e r e g e t ,  (7) sötét tűzkarikákat h a j  i g á i  (7 a) 

s hol gyorsan kavarogva
F ü s t ö t  v e t  a f é n y  (8) s e l i r a m l i k  . . .  (9) S ami túl van az 

alkonyaton

D erengni kezd (10) és szinte felm agasztosúl (10a). És csend van m in
denütt. (11)

A k á r  a z  álomlátás í z e ,  (21) o l y  f a n y a r  a s á r g a  
t á j  (13)

S a k á r  a t e n g e r  m é l y e ,  (14) h a l l g a t a g .  (15) S hiába k ér
denéd, (16) hogy túl az égő  messzeségeken (17)

S a napnyugat m ögött (17a) m i lappang (18), m ely  világ rejtőzköd ik?  
(18a) És m ért oly ism erős? (18b)

! Tamás Attila: A kép k érdese a költészetben .



Mi voltál egykor ott? (18c) Mi vo lt tulajdon egy  n eved ? (18d) A  né
ma m ozgalom

Nem  tudja, /  nem  f e l e l . . .  (19)
S hiába bámulod, (20) leskedel a tüzes ég alá, —  (20a)
H ogy kit szerettél ott, már nem  em lékezel. (21).
Így élsz m ost egymagad. (22) S el-elcsodálkozol, (23) ha este van. (24) 

Majd lőporos táskádból estebéd ed et
E lő sz ed ed ... (25) S a hatalmas, nagy  némaságban, (26) m i n t  a 

c s o n t v á z é ,  m e l y  e n n i  k e z d ,  (27)
I s z o n y t a t ó  k é t  á l l k a p c s o d  r o p o g  (28) s e g y m á s b a  

k a p .  (28a)
És nem vagy szom orú. (29) Lóháton álldogálsz (30) s tűnődői társta- 

lan —  (31)
H ogy  réges-rég, az évezredek m élyén vo lt-e  gyerm eked . (32)

A z egész verset egyetlen, nagym éretűén kibontakozó képnek vehet
jük, m ely Gulácsy Lajosnak azzal a képével tart rokonságot, m elyen „egy  
hosszú köpenyű, görbedővállú  fiatal filozófus ballag, sétál” 3. Egy gondo
latsornak —  ismét az elm úlás gondolatának —  egyetlen frappáns p illa 
natba sűrített tárgyi m egfelelő je  a kép. A  kép egyes elem ei m ind e gon
dolat köré csoportosulnak, o ly  holdudvarokat képezve, m elyek az egyes 
verbális (képi) szinteket átragyogják és elkeverik .A képen a sárga szín 
dominál, egyrészt m ert a vers központi helyén foglal helyet, az „á lom lá
tás” hasonlított jaként, de a sárga m int elsődleges vizuális élm ény, nem 
marad meg pusztán az alkonyi kép különös tájleírásának a funkciójában, 
hanem az ízlelés élm ényével párosodva (az álomlátás íze fanyar m int a sár
ga táj) az egész szószerkezetet egy másik érzékelési felületre helyezi át, 
s ezáltal a sárga nem csak a kép alaptónusa lesz, hanem az álom, az álom 
látás képstruktúrájának alapmozzanata is. íg y  kilép elsődleges fu n kció já 
ból, de ez a kilépés már nem a vizualitás szintjén történik meg. Ennek 
következtében a képként értelm ezett versben a nyelv i réteg kerül e lő 
térbe, mert a „k ilépés” a n yelv  felé történik meg: csak a nyelvben  törté
nik (történhet) m eg az íznek, az álomnak, a tájnak és a sárgának az össze
kapcsolása. Ez mint kép a vizualitás, a látás (láthatóság) értelm ében 
abszurdum, de a vers nyelv i szintjén realitás. Realitását a versm ondat 
teljes grammatizáltsága feltételezi. A  grammatizáltság a n yelv i törvény- 
szerűségek jelentést adó funkcióját m utatja: m inden nyelv i közlés, m ely
nek a tartalma a valóságban, a világban elképzelhetetlen, ha nyelvtanilag 
szabályos form ában jelenik  meg, a költői nyelv  szintjén realitás, bár nincs 
képszerűsége, vagy csak gram m atikai form ájától nyer képszerűséget. Ezt 
az esetet figyelhetjük  m eg az akár és oly  kötőszavakkal szervezett vers
sorban. Az érzékelési felületek elkeverése az abszurd közlés látszatát kelti 
és ez kétségtelenül képcsökkenést idéz elő, ugyanakkor azonban a teljesen 
szabályos, nyelvtanilag és stilisztikailag is szabályosan m egszervezett szó
együttes hasonlatot képezve ism ét képpé alakul át, de ebben a képben 
már nem a vizualitás im pulzusai uralkodnak, hanem a szavak és a sza

3 Füst Milán: i. m. 455. old.



vak megszervezettsége. A  vers központi helyén álló hasonlat, m elynek 
versszervező funkcióját nyom ósít ja  a vele gram m atikailag és szemanti
kailag is azonos m ásodik hasonlat („S  akár a tenger m élye, hallgatag.” ), 
arra figyelm eztet, hogy elégtelen a verset mint képet fe lfogn i tekintet 
nélkül erős képi struktúráiéra, m ert ha elsősorban verbális struktúrát 
látunk m eg benne, akkor közelebbről figyelhetjük  a vers természetét, 
lényeges vonásait és esztétikumát is.

A  vers egésze különálló s önm agukban teljes, de egymással szoros 
összefüggést (összetartozást) mutató szószerkezetek láncszerű kötődésének 
rendszeréből áll. A z önm agukban teljes szószerkezeteket (verbális struk
túrákat) szám okkal jelöltük. Összesen 32 ilyen szózserkezetet különbözte
tünk meg, azzal hogy a versben a nyom osítás kedvéért m egism ételt „k é 
peket” ugyanazzal a számmal jelöltük  (3, 3a, 7, 7a stb.), viszont a gram 
m atikailag szorosan egym áshoz kötött hasonlatok tagjait (hasonló —  
hasonlított) egym ástól független szám jegyekkel jelöltük, hiszen nyilván
valóan két képből állnak, m elyek között bizonyos hasonlóságot feltételez 
a nyelvtani szerkezet. A  vers első és utolsó sorát egyetlen szószerkezetnek 
vettük, bár elképzelhető —  különösen az utolsó sorban —  hogy ezek is 
képek sorából épülnek ki, de a versben, a vers egészében betöltött funk
ciójuk  szinte kötelezővé teszi, hogy egységesnek vegyük őket, hogy ne 
tételezzünk fe l bennük képi rétegeket. A láhúztuk azokat az elemeket, 
am elyek a trópusok (szóképek) sorába tartoznak: összefüggő vonallal a 
szim bólum okat és m etaforákat, szaggatott vonallal a m egszem élyesítése
ket és hasonlatokat. Már első pillanatásra kitűnik, hogy a vers képsora, 
a láncszerűen kötődő szószerkezetek nem esnek egybe a trópusok szerke
zeteivel, ami arra figyelm eztet bennünket, hogy különbséget kell tennünk 
a vers verbális struktúrái, valam int a képek (szószerkezetek) és a trópu
sok (szóképek) között. De figyelm eztet bennünket ez a tény arra is, hogy 
m íg a szószerkezetek láncszerűen következnek egym ásból, a szóképek 
réteges szerkezetet képeznek, egym ásra épülnek, m égpedig a poétikai 
párhuzam osság elveit követve..

K íséreljük m eg most a verset a következő m odell szerint leírn i:4

a kom pozicionális 
szerkezet

a mű egészének  struktúrája  
különböző szintű kom pozícióegységek

XOZLESEGYSÉGEK

a közlésegységek 
szerkezete

közlésegységtagok  
i  szavak

A  m odell elsősorban a „n yelv i struktúra” elem zésére alkalmas, s eb
ben az esetben nincs is más célunk, mint m egm utatni a vers nyelv i struk
túrája és a vers ún. képszerűsége közötti eltéréseket és különbségeket, 
erre pedig a fenti m odell kivételesen alkalmas.

4 A  m odellt Petőfi S. János állította fe l M űelem zés — strukturalizm us — nyelvi 
struktúra  cím ű m unkájában; Kritika, 1968/10, 18—28. old.



A  m odell középpontjában a közlésegységek állnak. A  közlésegység a 
vésnék a m ondattal azonosítható része, m ely önálló tartalm i síkot kép
visel a vers szerkezetében. Persze, a közlésegységnek nem feltétele, hogy 
egyetlen m ondatból álljon. ír ju k  le most az Egy magános lovas közlés
egységeit a közléstagok, a szegm entum ok számait tartva szem előtt. I ke: 
1 —  2; II ke: 3 —  3a; III ke: 4 —  5; IV ke: 6 —  9; V  ke: 10 —  10a; V I ke: 
11; V II ke: 12 —  15; VIII ke: 16 —  18; IX  ke: 18a; X  ke: 18b; X I ke: 18c; 
X II ke: 18d; X III ke: 19; X IV  ke: 20 —  20a; X V  ke: 21; X V I ke: 22; 
X V II ke: 23 —  24; X V III ke: 25 —  28a; X IX  ke: 29; X X  ke: 30 —  31; 
X X I  ke: 32. Tehát az egyes közlésegységek több szegm entum ból, több 
m ondatból (bővítésből) állnak, néhány helyen pedig a szegm entum ok azo
nosak a közlésegységekkel. A  közlésegységek ilyen szerkezete nyilván 
nem a véletlenen múlik. A hol a vers üteme felgyorsul ott a szegmentálás 
egybeesik a közlésegységekkel, ahol lelassul ott a szegm entum ok (a szó- 
szerkezetek) nagyobb csoportja alkot egy-egy  közlésegységet. A  szavak 
száma is részt vesz a szegmentálásban és a közlésegységek m egszervezé
sében, m égpedig olym ódon, hogy szorosan követi a „versm ondás” gyor
suló/lassuló ütemét, de ez a m egfelelés sokszor esetleges, m ert nem pusz
tán a szavak számának, hanem a szavak hosszúságának is függvénye.

A  közlésegységeket különböző szintű kom pozícióegységek fog ják  egy
be. F igyeljük m eg az Egy m agános lovas kom pozíciós (szerkezet) egysé
geit: I sze: 1 —  5; II sze: 6 —  11; III sze: 12 —  15; ÍV  sze: 16 —  19; V  sze: 
20 —  21; V I sze: 22 —- 28a; V II sze: 29 —  32. Ha összevetjük a közlés
egységeket a szerkezeti egységekkel, akkor kiderül hogy csak egy esetben 
tartalmaznak azonos számú szegm entum ot: VII ke =  III sze. Ez arra m u
tat, hogy itt van a vers súlypontja. S a versnek ezt a súlypontját már 
elem eztük: a két párhuzam os hasonlat alkotja.

ír ju k  most le diagram  form ájában eddigi tapasztalatainkat:

szakasz I II III
sor 1 2 3 4 5 6 7
szegmentum 1 2 3 3a 4 5 6 7 7a S 9 10 10a 11
szókép + +  + + +  + +  +
ke 1 1 1 l i i l i i I I I
sze 1 i l i

szakasz III
sor 8 9 10 11 12
szegmentum 12 13 14 15 16 17 17a 18 18a 18b 18c 18d 19
szókép +  + +  +  + +
ke i i i i i i i i LJ  1__1 1—!
sze i i i _ l



szakasz III IV
sor 13 14 15 16 17
szegmentum 20 20a 21 22 23 24 25 26 27 28 28a
szókép + +  + +  +
ke i i 1__! I I I  i i l

sze 1_______ 1 i 1

szakasz IV
sor 18 19
szegmentum 29 30 31 32

szó kép +  +
ke LJ 1---------1 1____ 1

sze i i

M ilyen felism erések olvashatók le erről a diagram ról, ha a vers szer
kezetei elrendezését vizsgáljuk? Először is azt kell megállapítanunk, hogy 
a vers verbális struktúrái (szószerkezetei, szegmentumai) nem esnek egybe 
sem a vers soraival, sem pedig szóképeivel, am iből arra következtethe
tünk, hogy ezek a költem énynek önálló jelentéssel, önálló szerkezeti elvvel 
és funkcióval rendelkező elem ei: azok a legkisebb elemek, m elyekben a vers 
szavainak már bizonyos (alacsony szintű) m egszervezését ism erhetjük fel. 
E gy-egy szegmentum m indig egy mondat, vagy a m ondat igényével fe l
lépő szósor. Mentes a sokszoros bővítésektől, illetőleg a bővítések, még 
akkor is ha teljesen párhuzam osak a m egelőző szegm entum okkal, külön 
szószerkezetet képeznek, s ezt az igazolja, hogy a vers rendszerint éppen 
a bővítésekben, elm élyítésekben (3, 3a; 17, 17a stb.) kapcsolja —  láncszer
kezet form ájában —  a következő szegmentumot a m egelőzőkhöz. Ettől 
fontosabb szerepet töltenek be az azonos jelentéskörbe tartozó szegmentu
m ok ott ahol többszörösen ism étlődnek, s ahol a grammatizáltság azonos 
jegyeit ism erhetjük fel bennük: (3, 3a), de különösen: (18, 18a, 18b, 18c, 
18d). Ez a többszörös m egismétlés kétségtelenül a versnek egyik  csom ó
pontját jelöli, m égpedig azt, ahol végérvényesen kialakul a vers jelentés
szintje. Ezeknek az ism étlődő szegm entum oknak a gram m atikai rendező 
elve a kérdés. A  kérdés form ája, m ely a korábban rétegesen elrendezett 
jelképek  (A rany Partok, álom béli lángok, égő messzeség stb.) versben 
betöltött funkciója  és jelentése után kérdez, ugyanakkor a magános lovas 
magatartását és versben m egform ált portréját is elm élyíti .Tehát a külön
féle szavakból azonos gram m atikai eszközökkel m egszervezett szószerke
zetek (verbális) struktúrák a vers központi helyét jelölik.

K ülön kérdés, hogy a vers gram m atikai centrum a nem esik egy
be a vers poétikai centrum ával. K iem eltük már, hogy az érzékelési 
felületek nagy (erős) hatásimpulzusú elkeverését tartalmazó párhuzam os 
(kettős) hasonlatsor áll a vers poétikai központjában. Ez az eltolódás a 
vers sajátos feszültségét eredm ényezi. A  gram m atikai centrum kétségte



lenül azzal válik  valóban a vers központjává, hogy a vers más elem eit is 
maga köré szervezi, s ezzel egy a vers testében teljes vagy  teljességigényű 
jelentés és kom pozicionális vonulatot alakít ki, m ellyel nem  azonos, csak 
azonos irányú és párhuzam os a vers poétikai központjából előlépő vonu
lat, m ert ez az utóbbi is a maga képére szervezi m eg a vers elemeit. Tehát 
a versben kettős színt áll egymással szemben:

gram m atikai ■<—  -------- ■> poétikai

s elsődlegességüket aligha érdem es tárgyalni, mert am ennyire elválnak 
egym ástól, távolságuk pedig feszültséget feltételez: a figyelem  ide-oda 
ugrálását h ív ja  életre, olyannyira egységessé, integrálissá is teszik a vers 
szervezetét, ugyanis a két pólus —- a grammatikai és poétikai —• feltéte
lezik egym ást, kihívják egymást, s —  úgy látszik —  egymás nélkül meg 
sem lehetnek. M ert —  amint már említettük —  a poétikai szószerkezetek 
jelentésének képi (vizuális) síkja nem  kizárólagos és egyedüli, sőt ez a 
képi sík el is tűnhet, s az érzékelés (az érzékelhetőség) más síkjai kerül
nek előtérbe, m égpedig a szószerkezet grammatizáltságának a következ
tében: a nyelvtani szerkezet kelt „k ép i” impulzust, pl. az E gy magános 
lovasnak első szerkezeti egységében (1 —  5). A  szerkezeti egységet, és 
az egész verset is a hol helyhatározó (kötőszói funkcióban) indítja, s ez a 
hol távoli m egnevezése a vers jelképsorát indító A rany Partoknak, m ég
pedig egy tagadó szerkezet élén, m ely —  éppen hangsúlyozott tagadó fo r 
m ájával: Sohasem  ■—• eleveníti m eg az A rany Partokat, mint a később 
m egjelenő „á lom béli lángok” és „álom látás” vidékét. Tehát éppen a 
nyelvtani struktúra em eli ki a vers „v idékeinek” „k épét” . U gyanakkor 
ez a nyelvtani szerkezet önm agában is képszerűséget hordoz. A  versindító 
kötőszó, a hol után a második sor élén (a m ásodik szegm entum  élén) egy 
szintén kötőszói funkciót betöltő időhatározó áll, a most. A  hol és a m ost 
funkciójuk  és a versben betöltött helyük szerint sajátos grammatikai 
rímpár, m elynek így nemcsak a képi réteg kiépítésében, hanem  a vers 
m egírásában is kiem elkedő funkciója  van. H ogy m ilyen  hangsúlyozott ez 
a funkció bizonyítja, hogy a harm adik szegm entum ot is kötőszó indítja, 
az ellentétes ám, m ely helye és szerepe szerint is szorosan kötődik  az 
előbbi h ely- s időhatározókhoz, ezáltal egy sajátos tengelyt alkotva, m ely 
köré épül a teljes első szerkezeti egység. Kétségtelen, hogy ilym ódon a 
nyelvtani szerkezet a képszerűség látszatát kelti. De m eg kell mondani, 
hogy ennek a hatásnak a tartalmát nem m eríti ki a kép fogalm a, sőt azt 
kell állítanunk, hogy alig (vagy csak nagy áttételek útján) tekinthetjük 
ezt a hatást képinek. A z első szerkezeti egység képi síkját fog ja  át a há
rom  sajátosan funkcionált szócska, de ezzel kérdésessé teszi azt, hogy a 
szerkezeti egységet mint képet fog juk  fel. Ugyanis, a szerkezetnek olyan 
m inőségeit és jellem vonásait em eli ki, m elyeknek nincs képi form ája, s 
—  m ert a nyelv  m űvészetéről van szó —  ezek az utóbbiak fontosabbak, 
mint az első pillanatásra keltett vizuális hatas, m égpedig azért, m ert a 
verset egészében a nyelvi m egtörténés síkján határozzák meg. A  kép
szerűség hatása tehát a gram m atikai képek, gram m atikai trópusok függ
vénye. Ezeknek éppen a grammatikai rím ek  kategóriáját vizsgálva lesz 
fontos szerepük Füst M ilán szabad versének strukturálásában.



A  diagram ból leolvasható további sajátossága a versnek a sok átcsapás, 
ami Füst Milán versm ondattanát határozza meg. T öbb síkon figyelhetők 
meg az átcsapások. Első síkon a sor vége és a szegmentum vége tér el, 
a 7, 8, 10, 19, 15 szegmentum esetében, ezek közül funkciója  szerint a 
legfontosabb a 10 szegmentum, mert benne nemcsak a sor, hanem a sza
kasz is m egtörik. K önnyű volna a ,,S ami túl van az alkonyaton, / /  D e
rengni kezd” sort két szegmentumnak venni, hiszen két mondat alkotja. 
Csakhogy, éppen a versindító sor két mondatos szegmentuma teszi érthe
tővé, m iért vettük ezt egy szegmentumnak. Gram m atikailag ez a sor 
egészében a versindító sorral azonos: kötőszó (kötőszavak) indítják, s az 
első m ondat nem más mint meghatározó előkészítése a második m ondat
nak, tehát szerkezetileg és értelm ileg is szorosan egybetartoznak. A  har
m adik m ondatot: „és szinte felm agasztosul” külön szegmentumnak kell 
tekinteni, m ely az előbbit („derengni kezd” ) m élyíti el. Egy szegm entum 
nak kell tekinteni a második szakaszt záró és a harmadikat indító m on
datot azért is, mert a vers kiem elkedő helyén állnak: itt zárul le a vers 
leíró része s indul a már jóelőre előkészített látom ások sora, m elyek kü
lön féle  szintű kom pozíciós egységeken futva át készítik elő a vers lezá
rását, a „réges-rég”  és az , , évezredek m élyén” azonos szószerkezetét. 
Vagyis, a vers kiem elkedő helyén álló átcsapásnak kép-felidéző funkciója  
van. Persze, itt sem a képszerűség értelmében, hanem egészében a vers 
gram m atizáltságának a szintjén. A z „am i túl van az alkonyaton” szósor
ban lezárul (látszólagosan zárul le) a vers első két szakasza, de a léleg
zetvétel kitartása továbbm ondatja a közlem ényt, ez a továbbm ondás pe
dig —  mert a versnek egy új szintjét kezdem ényezi —  hosszú szünetet 
kíván, de egy olyan szünetet, m ely nem választ el, inkább összekapcsol. 
A z egyidejű  elválasztás és összekapcsolás gram m atikailag m egalkotott 
képszerűséget (feszültséget) term el a vers kiem elkedő helyén. S éppen ez 
a feszültségtér teszi lehetővé azt is, hogy az átcsapás s a belőle eredő 
im pulzusok a vers második szerkezeti egységének központi helyén állja
nak, s ezáltal m eghatározzák az egész szerkezet gram m atikai és szeman
tikai felépítését. Hasonlóan fontos funkciót tölt be a 4. szerkezeti egység 
végén  álló átcsapás (19), m ert a kérdések sorát zárja le, m égpedig a vers
indító sor nyelvtani képével azonos tagadó szerkezettel. Először m egne
vezi a válaszadót: „a  néma m ozgalom ” , m ely ott közös neve a vers je l
képsorának, de elsősorban a lenyugvó nap jelzeteinek, s ez a m egnevezés 
után, m ivel tagadó válasz következik „nem  tudja, nem fe le l”  m inden 
szem pontból szükséges a m egszakításból eredő szünet. Választ sejtet a 
szerkezet első része, de a várakozásnak ellentm ond a szerkezet második 
része, s ezt a két pólust egy  közlésegységben csak a megszakítással, tehát 
paradox módon, kötött két m ondatrész eredm ényezheti.

A z átcsapások további síkjai a szegm entum ok és a közlésegységek, va 
lam int a közlésegységek és a szerKezeti egységek belső viszonyában 
figyelhetők  meg. A  diagram  pontosan ábrázolja ezeket az átcsapásokat, 
ezért nincs szükség közelebbi elemzésre. A zt kell m indebből mint tanul
ságot kiem elni, hogy az olyan tisztán nyelvi (versm ondattani) jelenségek, 
am ilyen az átcsapás külön versszervező mozzanatok, de nemcsak a vers



form ájának, hanem a vers verbális struktúráinak a szintjén is. A m i azt 
jelenti, hogy ezek az elsődlegesen versszervező mozzanatok, éppen a k öl
tői nyelv  gram m atizáltságának eszközeivel trópusokká m inősülnek át: 
tárgyi m egfelelői lesznek a versbe kódolt érzelm i és gondolati anyagnak, 
illetőleg maguk terem tik meg ezeket, m égpedig azzal, hogy kilépve saját 
m eghatározó körülm ényeik és funkcióik  köréből a vers ún. képi szintjére 
csapnak át. Ez azt bizonyítja  egyrészt, hogy a vers gram m atizáltsága a 
vers poétikai eszközeivel azonos versszervező és versterem tő mozzanat, 
másrészt pedig azt, hogy az olyan közlésegységekben, am elyekben nincse
nek, vagy csak rejtetten vannak m eg a vers jelentésének irányt adó tró
pusok ott ezek helyén a gram m atikai szerkezet jelenik  meg, m int a gram 
matikai xím pár esetében, ahol nem a hangzás, az egybehangzás a döntő 
körülm ény, hanem a verssor kiem elt helyének azonos m ódú nyelvtani 
elrendezése.

Vagyis, a szó és a kép, valam int a szavak gram m atikájának és a kép
nek a problém ája az Egy magános lovas cím ű versben, anélkül hogy 
elem zésünk az elm életi m egoldás igényével léphetne fel, Füst M ilán köl
tészete —  s talán általában a m odern költészet —  egy sajátos jelenségére 
hívta fel a figyelm et, arra hogy a költem ényben a szóképek és az ún. 
költői képek helyét a gram m atikai képek  és trópusok töltik  be. Ezért 
most ezeket kell közelebbről m egfigyelnünk.

(A  gram m atikai trópusok) M inden vers a nyelv i fikciók  sorából épül 
fel. Az Egy m agános lovas egész szerkezetében egyetlen, a realitás kri
térium ainak m egfelelő állítást sem találtunk. A  versnek m inden szegm en
tuma, m ely a szervezett közlések legkisebb egysége, egy -egy  fik tív  állítás, 
ami nem csak a vers gondolati síkjának kérdéséből következik, hogy 
„réges-rég, az évezredek m élyén” a magános lovasnak vo lt-e  gyerm eke, 
és hogy ez az im maginárius, m últnak nevezett álom vidék m iért o ly  ism e
rős a csatangoló és m erőn a napnyugat felé néző magános lovasnak, élt-e 
már egy más világban, s mi volt ott a neve? A  kérdések szoros rokonság
ban az elmúlás költői gondolatával nem közölhetnének ennyi fik ciót egy 
helyen, ha arra a nyelv, m égpedig a költői nyelv  külön törvényei és 
gram m atikája nem adna lehetőséget. A z Egy magános lovas  tehát fiktív, 
csak a nyelvben  lehetséges állítások sorából épül költem énnyé. S ez nem 
öncélúság. A  költő eljárása szorosan odatartozik a költészet történetéből 
ismert eljárások sorába, s az im m aginárius szószerkezetek m ind sorra 
kora költészetének egy-egy  sarkosított felism erését közlik. Vagyis, a k öl
tői nyelv  a nyelv i fikciók  sorából építve ki a verset a valóságot, a világot 
sajátítja el, ism eri m eg a legteljesebb m ódot. Egy látszólagos ellentm on
dás rejlik  ebben az állításban. A z intellektuális úton, vagy  a képzelet 
játékaként m egterem tett fiktív  képek, a nyelv i fikciók, hogyan lehetnek 
a valóság m egism erésének elengedhetetlen költői eszközei? Erre a kér
désre keres választ a költői nyelv grammatizáltságában való tá jékozó
dásunk.

M egfigyeléseink példájaként idézzük Füst M ilánnak egy másik ver
sét, a R égiek  közé tartozó Ütra kelni, m esszi m e n n i. . . címűt, m ely ellen
tétben a kizárólagosan csak az álom vidék, az im m aginárius táj képeit



m egelevenítő Egy magános lovas cím űvel, látszólag a valóság, a realitás 
tájait eleveníti meg:

Ütra kelni (1), m esszi m e n n i . . .  (2)
Id egen be’ m egp ih en n i . . .  (3)
Hol találja őt a tél, a nyár? (4)
A  fű  is felvidul talán, am erre jár . . .  (b)

S az út m entén  köszöntik őt a fák (6)
F üttyen t a szél, (7) biccent az ág (8)
S örökre búcsút int az égnek  kósza népe, (9) 
K örü lrepdesvén  sáppadt h om lok á t . . .  (10)
Ügy nézi mind e balga fü tyürészőt, (11)
Ügy m egbám ulja, (11a) m int a távozó csodát, (12)
K i itthagy mindent, (13) mi ölelni kész őt (13a)
S a durva végtelenben  v er  ta n y á t. . . (14)

Őt m eg kell nézni, (15) m ert az ég alatt 
Nincs több találkozás, (16) s a m esszeségben  (17)
K i tudja, (17a) m erre lesz a sírja majd? (17b)

A  szegmentálást ugyanazon elvek alapján végeztük el mint az előbbi 
versben, s a szerkezeti egységeket is a már ism ertetett szem pontok alap
ján választottuk ki. A  vers kiem elkedően fontos helye a negyedik szeg
m entum  (verbális struktúra) egybeesése a második szerkezeti egységgel, 
m égpedig azért m ert a vándor-lét intenzív m egkérdezettségét közli a kér
dés előrevetésében, tehát már ez a sor előlegezi a teljes vers jelentésének 
kifejlését.

Ebben az esetben nem  a szegm entum ok és más strukturáló elemek 
m egszervezése érdekel bennünket, bár ebből a szem pontból is tartalmaz 
néhány sajátságos vonást ez a költem ény: például az ism étlések szabályos 
geom etriai elrendezését a párhuzamosság vagy az ellentétesség elvei alap
ján, hanem egy másik kérdés, m égpedig az, hogy m ilyen —  va jon  va ló
ságos vagy fik tív  —- közléseknek kell-e tekintenünk a vers szegmentu
mait, m ert ha erre a kérdésre az elemzéssel választ adunk, akkor b izo
nyítani tudjuk azt az állítást, hogy a vers a nyelvi fikciók  sora, s ezzel 
egyidőben m egnyílik  előttünk a szóképeket, a verbális trópusokat helyet
tesítő gram m atikai figurák poétikai távlata.

Az Egy magános lovassal szemben az Ütra kelni, m esszi m en n i. . .  
a szegm entum ok jelentésközlését illetően messzemenő eltérést mutat: 
am ott az álomlátás, a múltnak jelenné m inősítése és a létezés végső kér
déseinek költői m egfogalm azása áll a vers középpontjában, s ebből követ
kezően a vers teljes szóanyaga is a sosem látott, múltba vetített álom 
v idék  jelentésm ezejébe tartozott: a vers lírai hőse, a lovas is egészében 
ennek a fik tív  világnak (időnek és térnek) a produktum a, emitt viszont 
a vándor valóságos alakját látjuk mozgásban, m égpedig a vándorlás reá
lis életkörülm ényének m egelevenítő eszközei közepette: az út mint a



vándorlás lényege, az állandóan változó színtér jelenik  meg, a m egsze
m élyesítések sorával (5 —  10 szegmentum) alakulnak ki az útjelzők, s a 
vándor m egnevezései is m ind a reális közlések sorába tartoznak, hiszen 
aligha tekinthető már, a költészet történetét ismerve, a „balga fü tyüré- 
sző” Füst M ilán más m etaforáival egyenrangú m etaforának, m égpedig 
nem csak azért, mert a gyakori használat útján szinte kikopott a költői 
nyelv  érzékítő és m egelevenítő eszközeinek sorából, hanem azért is, mert 
ebben a form ájában egészében a köznyelvi közléseszközök körébe tarto
zik. A  két versnek ez a szembeállítása több kérdést hoz érdeklődésünk 
előterébe. Elsősorban azonban arra kell válaszolnunk, hogy ennyi eltérés 
ellenére miért tekintjük (tekinthetjük) a két műalkotást, esztétikai h írér
tékeiket tekintve, egyenrangú műalkotásnak? Ha erre a kérdésre az iro 
dalm i (költői) tények érveivel m egbízható választ tudunk adni, akkor Füst 
M ilán poétikájának kérdését is m egközelíthettük.

F igyeljük  m eg közelebbről az Ütra kelni, messzi m en n i. . . reális 
tájait. A z első szerkezeti egység (1 —  3 szegmentum) eltűnődő felso
rolása egy, a költészettől független élettapasztalatok szerint, gyakori köl
tői (lírai) helyzetet je lö l meg: olyan pilla.natot, m elyben a vándorlét és 
vele párhuzam osan az em beri létezés szinte semm ire sem kötelező, de 
minduntalan felm erülő kérdései jelennek meg, s ezek a kérdések nyíltak 
a végtelen felé, amit egyrészt a felsorolás jelöl, másrészt a helyhatározó 
ragját rejtegető hiányjel, de talán legbiztosabban a vers két első sorát 
záró három pont. A  végtelen felé nyílt tehát a végső form ában m egjelenő 
m egállapítások sora, de ezek a m egállapítások nem egyszerű tényközlések, 
ami felé nyilvánvalóan tendálnak, hiszen három szor ism étlik a szem ély
telen és időn kívüli főnévi igenév alakját (Űtra kelni, m enni, m egpihenni), 
hanem egyúttal a vers érzéstartalmának is a megnevezései, vagyis az 
egyszerű tapasztalatközlést az első szerkezeti egység egyrészt a végtelen 
felé, másrészt pedig az érzelm i világ m egjelenítése felé irányítja, s ezt 
a kettős irányultságot elsősorban a mindennapi tapasztalatközlésekkel 
ellentétes tendenciákat mutató poétikai jegyek : felsorolás, írásjelek, fő 
névi ig en ev ek . . . feltételezik. Vagyis, az olvasói figyelem , m ely ennyi 
m indennapiság láttára elernyedhet, felcsigázódik, m égpedig elsősorban 
ezeknek a poétikai jegyeknek köszönve. A m i arra mutat, hogy a reális 
m indennapi tapasztalatközlés a vers rendszerében átminősül, s ezt az 
átminősülést fogalm azza m eg a második szerkezeti egység (4 szegm en
tum) a költői kérdés form ájában. A  kérdésnek külön jelentősége van 
Füst Milán verseinek felépítésében. A lig  van verse kérdések nélkül, s 
ezeknek a válasz kiváltása, a válaszadás a funkciója, m égpedig kettős 
szinten. A  kérdések önm agukban már közlik a választ is. Nem  tekinthető 
poétikai véletlennek, hogy a vers második szerkezeti egységében m eg
szólaló kérdést a vers zárósora, persze nem szószerint, de m egism étli, s 
a két kérdés aligha vehető pusztán a vers keretének, m ert szerepe ettől 
jelentősebb. B izonyítja  ezt az első kérdés kettős funkciója. A  vers je len 
tésének első szintjén kétségtelenül a további jelentésszgem entum okat elő
legezi: a nyár és tél ellentéte fog ja  közre a vándorutat, de az időszakok
nak a m egnevezése a vándorút term észeti képeit: a m egszem élyesítések



sorát is előlegezi. Vagyis, a kérdésnek a vers megszervezésében irányító 
szerepe van. Másrészt azonban —  s a kérdés funkciói közül ez a második 
a fontosabb —  az első szerkezeti egységben m egjelenő érzéstartalmat 
m élyíti el a tragikus látás felé, hiszen a kérdés itt megkérdezettség is, 
m égpedig a vándorlét (s egyben a bolyongó em beri lét) m egkérdezettsége, 
s ezt a feltételezést támasztja alá a verset záró második kérdés, a „k i 
tu d ja” kérdésform a szem élytelen alakjával, s ez a vers első szerkezeti 
egységének szem élytelen főnévi igeneveivel tart rokonságot. Másszóval, 
már itt az első kérdés m egjelenésekor a vers létanyagának a középpont
jában állunk, s ez nyilvánvalóan arra mutat, hogy a reális közlések és 
a m indennapi élettapasztalatok költői m egfogalm azása a fikció terébe 
lép át, hiszen olyan létm inőségeket fogalm az meg, m elyekre a köznyelvi 
közlések nem alkalmasak. A z első és a m ásodik szerkezeti egységgel, de 
különösképpen a kérdés funkciójával, az Útra kelni, m esszi m en n i. . . ket
tős irányultságot vett fel: egyrészt m egm aradt az élet reális fényeinek 
közlésénél, másrészt pedig olyan „m etafizikai m inőségeket” kódolt a vers
be, am elyeknek nincs közvetlen nyelvi alakja. S ezután a vers m indvégig 
ezen a kettős síkon fut.

A  harm adik szerkezeti egység (5— 14 szegmentum) valójában a versnek 
ezt a kettős helyzetét bontja  ki. A  szakaszváltás csak az ötödik szegmen
tum után következik be, s ennek a pillanatnyi elodázásnak is sajátos 
poétikai funkciója  van. A  m egkérdezettség erős, talán túlzottan is fe l
erősített —  nem volna érdektelen, éppen Füst Milán poétikájának körében 
e költészet „túlzásairól”  s azok versszervező szerepéről is szólni —  érzel
m i anyagát vezeti le  a harm adik szerkezeti egység első sora, ugyanakkor 
azonban szoros poétikai kötődést is mutat ez a sor az első két szerkezeti 
egységgel: elsősorban a sorzáró három pont mutat erre a kötődésre, m ely 
a költői logika és a versírás szabályai szerint logikusan következik a har
m adik szem élyű állítm ányi form a jelentéséből szoros rokonságban a ván
dorlás reális tényeivel. A  vers negyedik sora tehát, amennyire kétség 
kívü l a harm adik szerkezeti egység bevezető sora (a m egszemélyesítések 
láncolata indul meg itt), annyira szorosan tartozik oda az első két szer
kezeti egységhez is. K ét irányban kötött tehát ez a sor, s ezért a kérdés 
m ellett a másik központi helye a versnek.

A z egész harm adik szerkezeti egységet két stíluskép szervezi szoros 
nyelv i közléssé. A  m ár emlegetett m egszem élyesítések az egység első fe 
lében, és egy hasonlatcsoport a második felében. A  m egszemélyesítések 
im presszionisztikusan könnyed, a természet közelségét felhasználó nyelvi 
form ái mintha m egtörnék a tragikus m egkérdezettség m etafizikai m inő
ségét, de ezt már jóelőre  semlegesíti a bizonytalanságot je lö lő  „talán” 
de m éginkább a term észeti képek után következő „az égnek kósza népe” , 
m ely az egész szóegyüttest egy másik jelentésm ezőre helyezi át. Értelm ez
tük m ár Füst M ilán költészetében a „kósza” jelentéskörét, most csak any- 
nyit kell hozzáadnunk, hogy a szónak itt nemcsak a vers jelentésszintjén, 
hanem  a vers m egszervezésében is sajátos szerepe van. „A z égnek kósza 
népe” itt kétségtelenül a madarak jelzős m etaforája. Ezt a feltételezést 
igazolják  a m egelőző természeti képek, de velük együtt a hozzájuk tartozó



állítm ány is. Csakhogy ez az állítm ány egyúttal a realitások jelentésköré
ből a fikció világába a való átcsúszás feltétele is: a „körü lrepdesvén” ar
chaizált m últideje, tehát egy sajátos gram m atikai m egoldás jelzi, hogy a 
valóságos közlések egy fiktív  világ tényezői. Ennek az átcsúszásnak már 
közvetlen .eredménye a sorzáró „sápadt hom lokát” jelzős szerkezet, ami 
nem is annyira a vándor és a vándorlás jelzője, inkább a „kósza”  és a 
fikció vidékeire átcsapó állítm ány! félm últ bizonytalan realitású v ilág- 
jelenség m egnevezése. A  megszem élyesítések sora után a harm adik szer
kezeti egységben tehát egy —  Füst Milán költészetére igen jellem ző 
—• átcsapást láthatunk meg, s ezt az átcsapást elsősorban a m egsze
mélyesítés stílusképének két zárósorát szervező gram m atikai elvek 
feltételezik, s ebből következően az egész szóegyüttes egy más világot 
jár be, egy olyan világot, ahol —  a vers sajátos paradoxonainak 
eredm ényeképpen —  az első szerkezeti egység felsorolása, m ajd a m á
sodik kérdése: a fiktív  szituációban elhangzó tragikus m egkérdezettség 
lesz a realitás, és a reális képek sora válik fikcióvá. H ihető és va ló 
ságos tény tehát az, ami a mindennapi tapasztalás szerint fikció. És a 
harmadik szerkezeti egység hasonlatok sorából épülő m ásodik stílusképe 
(úgy . .  . viint) már egészében e fiktív, s csak a gram m atikai képek  által 
hitelesített világban jelen ik  meg; ezért beszélhet itt a vers a vándor he
lyett a csodáról, sőt ezért írhatja le ezt a csodát a „távozó” m elléknévi 
igenév, m ert nyilvánvalóvá vált, hogy itt —  és az egész versben —  egy 
fiktív  világról van szó. A lig  észrevehetően történt meg az átcsúszás: csak 
a grammatika síkján.

H ogy m ennyire rejtett az átcsapás, bizonyítja, hogy a vers itt is m eg
őrizte kettős irányultságát, csakhogy a reális közlések átm inősültek, lát
szatokká váltak.

A  vers negyedik  szerkezeti egysége ekkor már teljes hitelességgel fo 
galmazza meg az általánosító „tanulságot” : ismét, mint annyiszor Füst 
Milán verseiben, egy banális gondolat, a banális élettapasztalatok szint
jén : az elm úlás gondolata, de túl m inden banalitáson; az egyszeri lírai 
közlés értékszintjén. A z „ég  alatt” csak egy találkozás van, és ezért „ő t 
meg kell nézni” . Csakhogy ezt a „tapasztalatot” , ha m egm aradt volna a 
vers a reális közlések síkján semmi sem hitelesíthetné mint verset. E gy
szerűen nem lenne vers a nyelv hitelesítése nélkül.

H ogyan hitelesítette ezt a banális „tanulságot”  a vers? Elsősorban a 
közelről m egfigyelt grammatizáltság eszközeivel és a grammatizálás sajá
tos funkciójával. Szó sincs a versben „k épről”  vagy  „szóképről”  a szo
kásos értelem ben. Illetőleg, a hagyom ányosan szóképeknek tekintett stí
lusképek (a m egszem élyesítés és a hasonlat) a vers jelentésstruktúrájának 
megszervezésekor a háttérbe szorul, s m indezideig elsődleges funkcióját 
átveszi a költői nyelv  sajátos gram m atikai struktúrája. Elsősorban a kér
dés, s másodsorban egy archaikus nyelvtani megoldás, m elynek központi 
helyét a vers struktúrájában aligha lehet elvitatni. A  szóképek, a képek, 
a verbális trópusok helyébe a gram m atikai figurák és trópusok lépnek,

A  hagyom ányos stilisztikák m egszokott szóhasználata, ahogyan azt lát
hattuk is, fogalm i bizonytalanságot eredményez, ugyanis ha képet m on



dunk, akkor kétségtelenül a látható, a vizualitás élm ényét keltő képre 
gondolunk, m elynek kétségtelenül fontos szerepe van a költészet leírá
sakor (a benyom ásos kritikában). Viszont, a 'költészet tudom ányos igényű 
leírása aligha használhatja ezeket a fogalm akat, annál is inkább nem, 
m ert —  amint azt az Egy magános lovas és az Útra kelni, m esszi menni. . . 
elem zése m eggyőzően bizonyította, ezeknek nincs is mindig elsődleges 
szerepe, annak a kérdésnek a megválasztásakor, hogy „m i tesz egy nyelvi 
közlem ényt műalkotássá” , hiszen más veresszervező és strukturáló stí
luseszközök hatására nem egyszer visszaszorulnak, kitüntetett helyüket 
átadják olyan versszervező poétikai mozzanatoknak és elem eknek, ame
lyek  nem keltenek vizuális élményt, sőt am elyek csak nagy kerülők útján 
vezethetők vissza bárm ilyen érzéki élm ényre. Ezek, amint láttuk elsősor
ban a gram m atikai eszközök.

A  gram m atikai figuráknak nincs érzéki élm ényt keltő funkciójuk, 
ami első pillantásra azt jelentheti, hogy á gram m atikai fíguárkat hasz
náló versben a képcsökkenés esztétikailag értéktelen mozzanatát használ
ják fel .Hogy m ennyire nincs így, bizonyítják Füst M ilán versei. A  vers 
kiem elkedő helyein m egjelenő gram m atikai eszközök (a félm últ archaikus 
form ája  az Útra kelni, m esszi m en n i. . . című versben), vagy az ism ét
lődő nyelvtani form ák (a főnévi igenevek ugyanott, s velük együtt a je l
zős szerkezetek) előtérbe kerülnek, kiem elkedő versstruktúráló szerepet 
töltenek be, s így a verbális képek helyére lépnek. F igyeljünk meg az 
Útra kelni, m esszi m en n i. . . példáján még egy sajátos jelenséget. K iem el
tük már, m ilyen fontos szerepe van a vers szóegyüttesét a végtelen felé 
m egnyitó három pontos írásjelnek. A  három  pont a harm adik szerkezeti 
egységben kétszer fordul elő, m égpedig a versnek egy-egy sajátos helyén. 
A zt a sort zárja, m elyben —  a vers grammatizáltságának a szintjén 
m egtörtént az átcsapás a reális közlésekből a nyelvi fikcióba. Poétikailag 
és stilisztikailag is kiem elkedő helye ez a versnek. S nem múlhatott a vé
letlenen, hogy ez a három  pont a sor végére került, s így szoros kapcsola
tot terem tett a harm adik szerkezeti egység első sorával, m ely kettős k i 
tettsége (többszörös funkcionáltsága) révén a m egelőző sor kérdésével 
egyform án kiem elkedő helye a versnek. Ezt a sort zárja le a harmadik 
szerkezeti egység utolsó sora, m ely szintén megismétli a három  pontot. A  
három  pont a bizonytalanság, a tűnődés, a folytathatóság írásjele, legalább 
olyan tartalmas írásjel mint a felk iá ltó- vagy  kérdőjel. Logikusan követ
keztetünk tehát ha a már korábban em legetett grammatikai rím pár egyik 
sajátos példáját látjuk m eg a vers kiem elkedő, frappáns pontjain ism étlő
dő három  pontos írásjelekben. A  három pontok szoros összetartzását b izo
nyítja  az is, hogy a négy előfordulás közül hármat hangzósrím  is m egerő
sít (jár . . . ,  h om lok á t. . .  , ta n y á t. . .,)  Csakhogy a hangzósrím, mert a rag
rím ek kevésbé súlyos és tartalmas form ájából való, visszaszorul, átengedi 
versszervező helyét és szerepét a gram m atikai rímnek, a három pont pár 
huzam os ism étlődésének. Ezért m ondhatjuk, hogy az Útra kelni, messzi 
m enni . . .  az ism étlődő rím ek ellenére is szabadvers, vagy —  egy para
doxont előlegezve —  rímes szabadvers, hiszen a valóságos versszervező 
rím ek funkcióját nem az egybehangzás, a hangsorok m egfelelése (párhu



zamossága) tölti be, hanem az ism étlődve visszatérő írásjel. A z írásjel, 
m int a grammatizáltság egyik mazzanata, a rím helyére lépett, s ezáltal 
a verset egyrészt kötötté tette (az ism étlődéssel és párhuzam ossággal), 
másrészt „szabaddá” , mert a végtelen felé nyitotta m eg a szóegyüttest. 
Tehát nemcsak a szókép —  gram m atikai figura szintjén kell a hagyom á
nyos stilisztikai eszközök kérdését felvetni, hanem a verstan körében is, 
csakhogy ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata a szabadvers elem zésének 
körébe tartozik.

A zt kell most megállapítanunk, s ennek a megállapításnak kiem ekedő 
szerepe van Füst Milán poétikájának leírásakor, hogy a költészet a gram 
matikai fogalm akat rendkívül gyakran használja fel m int a vers m eg
szervezésének sajátos eszközeit, hiszen éppen a garmmatikai alakzatok és 
nem a szavak, nem a költői szótár az uralkodó sajátossága egy költői v i
lágképnek, és ez abból következik, hogy a grammatikai alakzatok „a  leg
inkább íorm aérézkeny nyelvi m egnyilvánulás” .5 Ha a költészetet m eg
form ált nyelvnek tartjuk, s eddigi elem zéseinkből az derül ki, hogy jogos 
egy ilyen feltételezés, akkor nyilvánvalóan éppen ezeket a leginkább 
form aérzékeny nyelv i m egnyilvánulásokat kell sorsdöntőknek tekinte
nünk, ha arra a kérdésre keresünk választ, hogy mi tesz egy szósort 
műalkotássá. H ogy m ilyen nagym értékű a grammatikai alakzatok form a
érzékenysége azt jó l példázta és bizonyította is az a szerep, amit a „körül 
repedesvén”  archaizáló igeideje töltött be az Ütra kelni, m esszi m e n n i. . . 
felépítésében, de korábbi elem zéseinkből is hozhatnánk fe l példát. Ezek
nek a form aérzékeny nyelvi m egnyilvánulásoknak a leírása lehet va ló 
jában a poétikai vizsgálódások igazi tárgya.

Még egy m egjegyzést kell ehhez hozzáfűznünk. R. Jakobson K onsz- 
tantinosz Kavafisz E m lékezz test cím ű versét elem ezve a „gram m atikai 
képalkotás” paradox m egnyilvánulási form áira hívta fel a figyelm et, v i
szont jvavansz Költészete sajátos eset, hiszen az ő versei látszólag nem 
tartalmaznak hagyom ányos értelem ben vett képeket vagy szóképeket, 
tehát egészében igazolják R. Jakobsonnak máshelyütt k im ondott m egál
lapítását, m ely szerint: „A  képek nélküli költem ényekben rendszerint a 
.grammatikai képek’ uralkodnak és helyettesítik a trópusokat.” 5 Láthat
tuk, Füst Milán költészetében, nem hogy hiányzanak a képek, inkább 
uralkodó szerepet töltenek be, és mégis, ennek ellenére is versstrukturáló 
szerepüket átveszik a „gram m atikai képek” , m égpedig olym ódon, hogy 
am azoktól közvetlenebb m ódon befolyásolják  a vers felépítését és je len 
tését is. Tehát, R. Jakobson gondolatébresztő m egjegyzése kiegészítésre 
szorul, m égpedig oly  m ódon, hogy nemcsak a képek nélküli költem ények 
használják fel a gram m atikai figurákat, hanem felhasználják azokat a 
képek sorából kiépülő költem ények is. Ennek jelentősége kétségtelenül 
annak a tételnek az igazolásában m utatkozik meg, am iből kiindultunk, 
hogy a vers a nyelvi fikciók sora. A  képek kérdése m erül fel ott is, m égpe
dig az olyan képeké, am elyeknek igazság- vagy valóságtartalm a egzakt

3 Román Jakobson: Hang, Jel, Vers, Budapest, 1969. A gram matika poétikája  és a 
poétika  gram matikája  c. tanulmány.

6 R. Jakobson: u. o.



m ódon nem ellenőrizhető, m ert csak a képzeletben, vagy a képzelt zárt 
vidékein  léteznek. Említettük már és igazoltuk, hogy az ilyen közléseket 
a nyelvtani form ák, a grammatika hitelesíti. Ugyanez a kérdés most egy 
másik szinten jelenik  meg: a képalkotás szintjén. A hogyan a köznyelvi 
képszerkezetekben zavarok, m űszóval képzavarok állhatnak be, úgy ke
rülhet zavarokra sor a grammatikai képek sorában is, s ezek a zavarok 
a nem  szabatos nyelvhasználatból, a helytelen gram m atizáltságból követ
keznek. Vagyis egy „gram m atikai kép” tisztasága közvetlenül függ a 
verbális szerkezet szabályos, vagy a szabályoktól funkcionáltan eltérő 
(ismétlődés, archaizálás stb.) megszervezésétől. S ebből a m egállapításból 
logikusan következik, hogy egy költészet poétikájának leírásakor elsőd
leges feladat a költői nyelv  grammtaikai m egszervezésének minél egzak
tabb és pontosabb leírása, mert ilym ódon, nem csak azt bizonyíthatjuk, 
hogy a képekben bővelkedő versekben is elsődleges szerepe a gram m ati
kai m egszervezettségnek, a form aérzékeny nyelvtani alakzatok leírásának 
van, hanem egyúttal a vers értékstruktúráját is leírjuk, m ert arra a kér
désre is választ kapunk, hogy a versszervező grammatikai képekben be
álltak-e zavarok, az esztétikai inform ációt zavarják-e a zajok, m elyek a 
szabálytalan, vagy a funkció nélküli szabályostól való eltérésekben figyel
hetők m eg elsősorban.

Jogos tehát R. Jakobson gondolatm enete: „V alam ely adott költem ény
ben különféle m orfológiai osztályok és szintaktikai szerkezetek kiválasz
tásának, m egoszlásának és kölcsönös kapcsolatainak elfogulatlan, figyel
mes, kim erítő, teljes leírása magát a kutatót is m eglepi váratlan és fe l
tűnő szim metriákkal, a kiegyensúlyozott struktúrákkal, az egyenértékű 
form ák és szembetűnő ellentétek hatásos halmozásával, sőt m eglepik a 
költem ényben használt különböző m orfológiai és szintaktikai struktúrák 
erősen korlátozott halm azával; épp ez az elhatároltság teszi lehetővé, hogy 
követni tudjuk a ténylegesen felhasznált alkotórészek mesteri kölcsön
hatását.” 7

(A  párhuzamosság poétikai elve) R. Jakobson elm életi munkái és szö
vegelem zései m eggyőzően bizonyították, hogy a lexikai trópusokat fe l
váltó gram m atikai figurák közül a költészetben a párhuzamosság fordul 
elő a leggyakrabban. Kutatásainak és vizsgálódásainak tanulságaként fo 
galm azta meg R. Jakobson a párhuzam osság legfontosabb nyelvi és poéti
kai funkcióit: „A  párhuzamosság bárm ely form ája a változatlanok és 
a változók  egym ásutánja. M inél szigorúbban kötött az előbbiek eloszlása, 
annál hatásosabbak és jobban m egközelíthetők az egyes változatok. A 
nagyfokú  párhuzam osság szükségszerűen tevékennyé teszi a nyelv vala
m ennyi szintjét. A z inherens és prozódiai m egkülönböztető jegyek, a m or
fo lóg ia i és szintaktikai kategórák és form ák, a lexikai egységek és sze
m antikai osztályaik —  mind konvergenciájukban, mind divergenciájuk
ban —  önálló költői értéket kapnak. A  fonológiai, a grammatikai szer
kezetek sokrétű szövevényben való összegeződése nemcsak a párhuzamos 
sorokra korlátozódik, hanem eloszlásuk által kiterjed a teljes szövegre, 
ezért a párhuzam os elem ek gram m atikája különösen jelentékennyé válik.



A  sorpárok szim m etriája ugyanakkor határozottá teszi m ind az összetar
tozó félsorok szűkebb, mint az egymást követő sorpárok szélesebb kere
tein belül előforduló megegyezéseket. A  párokra osztottság elvén alapuló 
sorpár átfejlődhet sokkal hosszabb füzérek szimmetrikus párjaiba.” 8 Más
szóval, a párhuzam osság R. Jakobson nézete szerint a n yelv i műalkotás 
teljes szövegének m eghatározó strukturáló mozzanata, m ely egyaránt be 
folyásolja  a vers felépítését a kom pozíciónak m ind alacsonyabb, m ind 
m agasabb szintjén. Ugyanakkor a párhuzam osság mint versstrukturáló 
elv a vers nyelv i szintjeit is mozgásba hozza, állandó feszültségben tartja, 
m égpedig azért, m ert a párhuzamosság sem lexikai, sem szintaktikai szin
ten a költészetben nem korlátozódik az azonosságok, a m egfelelések elő
fordulási számára, hanem a paralellizm usok körébe kell sorolnunk a 
versben m egm utatkozó kontrasztstruktúrákat és ellentm ondásokat is. 
Ezért a párhuzam osság nemcsak szervezője, alapvető építkezési elve a 
költészetnek, hanem értékeinek, is m eghatározója. A  „n agyfokú  párhuza
m osság” egyúttal a vers értékstruktúrájának is m eghatározója. M egfigye
lése tehát nemcsak a költészet leírásakor, hanem kritikai m egítélésekor 
is mulaszthatatlan.

K i kell m ondanunk azt, hogy a párhuzam osság egyszerre versstruk
turáló és értékm eghatározó szerepe m ellett a legteljesebben m utatja fel 
a gram m atikai figura (a verbális struktúra, a szóösszetétel) sajátosságait. 
Elem zéseinkkel bizonyítottuk már, hogy a gram m atikai figura szerepe 
a versben azért előnyös, mert a legteljesebb m értékben m utatja fe l a 
költészet „képeinek”  vonásait. A  költészet képszerűségének nincs semmi 
köze a vizualitás élm ényét keltő képstrukturákhoz, m ég akkor sem ha 
—• mint Füst M ilán költészetének esetében —  itt alapvető m egegyezések
ről és m egfelelésekről is szólhatunk: Gulyácsy Lajos képeinek, e képek 
részleteinek egybeesése Füst Milán verseinek képeivel. A  költészet kép
szerűsége a nyelv i felépítés, a ritmusosság, a zártság, a nyelv i form ák 
felbonthatatlanságának az eredm énye, tehát a vers képeit elsősorban mint 
verbális struktúrákat kell figyelem be venni. A z ilyen leggyakoribb ver
bális struktúra a költészetben a párhuzamosság. Maga a párhuzam osság 
is tartalmaz bizonyos képszerűséget. Ha azt a fogalm at használjuk, hogy 
párhuzamos, akkor semm iképpen sem gondolhatunk a term észetben m eg
látható párhuzam osságokra, m elyek m indig vizuálisak; itt a vizualitás 
elem ét csak közvetve, de sohasem a láthatóság szintjén vizsgálhatjuk. Itt 
egy olyan gram m atikai szervező elvről beszélünk m ely teljes m értékben 
elégíti ki a költői beszédnek a mindennapi nyelvhasználattól és nyelvi 
tudattól való m egkülönböztetését és annak kritérium át. Egy olyan elvről 
tehát, am ely elsősorban a költői nyelvre jellem ző. M égpedig két szem
pontból is.

A  korszerű költészetszem léletnek szinte m inden elm életi és gyakor
lati m egközelítése azt az alapvető elvet követi, hogy a költészet m int a 
nyelv  egy sajátos fa jtá ja  eltér  a mindennapi nyelvhasználattól, és ezért a 
nyelvi m űalkotások sajátosságait elsősorban ezekben az eltérésekben látja 
meg. Csakhogy ez a kézzelfogható elv m indaddig m eglehetősen bizony



talan elm életi alap, amíg m eg nem m ondjuk, hogy m ilyen természetű és 
m ilyen m értékű eltérésekről lehet szó, m ert a köznyelvi tudattól való 
m axim ális eltérés kétségtelenül a nyelvi műalkotással való érdemleges 
kom m unikálás kárára mehet. A z a n yelv i műalkotás, m ely teljes m ér
tékben tér el a nyelvi tudattól, m ely —  láthattuk már —  történelm i kate
gória, nem műalkotás, m ert az „olvashatóság” alapvető kritérium át nem 
elégíti ki. Tehát egy olyan eltérést keresünk, m ely elég átfogó ahhoz, 
hogy a műalkotást, mint egy sajátos nyelvi világképet meghatározzon, 
ugyanakkor azonban nem mond ellent olym értékben a nyelvi tudatnak, 
hogy  m egközelíthetősége kérdésessé váljon. Ezt az átfogó szempontot 
láthatjuk meg a költészet nyelvében és struktúrájában m egjelenő párhu
zamosságban, abban az alapvető elvben tehát, m ely egyúttal a költészet 
leírásának és kritikai m egítélésének is alapelve.

N yelvi tudatunk szerint a m indennapi közléscsere nyelvi form ái vál
tozók és számukat tekintve végtelenek. Végtelen azoknak a köznapi 
n yelv i form áknak a száma, am elyekkel egy-egy inform ációt pontosan 
közölhetünk. Ezzel szemben a költészet közlésform ája korlátozott, m ég
pedig olyan értelemben, hogy egy esztétikailag releváns inform ációt a 
vers csak egy m eghatározott nyelvi struktúra, közlésform a segítségével 
adhat át. Vagyis, a költői beszéd nyelvi lehetőségei erősen korlátozottak. 
Ezért beszélhet a kritika oly  sokszor a költészet egyszeriségéről. Annak 
az inform ációnak az átadására, amit Füst Milán Ö narcképe közöl:

H orgaselm éjű  és szikár
Aggastyán akarok én is lenni, olyan, mint maga az Űr . . .
S ha majd szám onkérnéd tőlem  a gyerm ekeim et,
M egvetéssel fordítom  el akkor a fe jem  . . .

nincs más nyelvi lehetőség mint éppen az itt felhasznált, mert minden 
más nyelv i form a más műalkotást eredm ényezne, még akkor is, ha ugyan
ennek a versnek a köznyelvre fordított tartalmát kódolná is be. Viszont 
annak a m indennapi közlem énynek a hiánytalan átadására, hogy „m eg
öregedtem ” , vagy „m eg akarok öregedni” a nyelvi és nem -nyelvi jelek 
számtalan lehetősége áll rendelkezésünkre, s bárm elyiket is válasszuk, 
voltaképpen m indig ugyanazt m ondjuk. A  műalkotás közlésére tehát csak 
egy lehetőség van. A m ikor Füst M ilánnak ism étlődve visszatérő témáit 
elem eztük, s azt m ondtuk ki, hogy a tem atikai m egegyezések nem teszik 
az 8 költészetét egyhúrúvá, hiszen ugyanannak az inform ációnak más
más műalkotásba való bekódolása, más-más műalkotást eredményez, va
ló jában  azt is állítottuk, hogy a költészet közléslehetőségei igen korláto
zottak. Ennek a korlátozottságnak, az egyetlen, az egyszeri lehetőségre 
való nyelvi regressziónak az egyik leggyakoribb m eghatározója a poétikai 
és nyelv i párhuzamosság.

F igyeljük  meg az idézett versrészlet párhuzamosságait. Szembetűnő 
a versindító két jelző jelentésm ezejének párhuzamossága: a „horgasel
m éjű ” és a „szikár” ugyanazon a jelentésm ezőn jelenik meg, s valójában 
két szemantikailag párhuzam os (m egegyező) közlést tartalmaz. Ezt a



m egfelelést (azonosságot) nagym értékben kiem eli a két szó egymás m el
letti helye a versben: az és kötőszó tehát itt nem folytatást, hanem m eg
felelést jelöl. Ugyanakkor azonban szembetűnő a két szó fonetikai elté
rése; hangzásuk és szótagszámuk szerint a két szó nagy távolságra esik 
egymástól, s e nagy távolság bizonyosan kontrasztot eredm ényez. Kettős 
síkon m utatkozik meg tehát a vers első sorában a párhuzamosság, a m eg
felelés és az ellentétesség síkján. M egállapíthatjuk már most, bár ezt még 
bizonyítani fogjuk , hogy a költészetben éppen a kettősségek adnak sajá
tos esztétikai hírértéket a párhuzamos struktúráknak. A  második sor is 
párhuzamos felépítésű. Itt a párhuzam osságnak különös jelentősége van. 
A z össze nem vethetőt teszi összehasonlíthatóvá. A  versben párhuzamos 
síkon jelenik  meg az Én és az Úr, tehát a vers reális és irreális pólusa. 
Természetesen, ki kell m ondani azt is, hogy az Én realitása a versben 
csak mint a nyelv i fikció realitása képzelhető el, az Úr viszont öm agában 
is fikció, nem csak a versben betöltött szerepe szerint. A  vers további két 
sorában is párhuzam osságokat láthatunk meg, m égpedig elsősorban a 
nyelvi form ák között. A  legszem betűnőbb, és esztétikailag legalább any- 
nyira jelentős a „ha m ajd” —  „ak k or” feltételes m ód párhuzam os szer
kezete, mint az előbbi sorban az „olyan, m int” hasonló párhuzamosságé, 
annál is inkább, mert emez egy teljes szegmentumot fog  át, két sort köt 
szoros egységgé. Ezekkel a vers grammatizáltságának a szintjén m egm u
tatkozó párhuzam osságokkal együtt látható meg a vers teljes struktúráját 
átható párhuzam osság az adott és a kívánt között. Itt csak a kívántnak 
van nyelv i form ája, de m inden kívánság alapvető feltétele az adott m eg
léte: adott nélkül semmit sem kívánhatunk. Tehát a kívántat kifejező 
nyelv i form a tartalmazza a vele párhuzamos, ebben az esetben ellentétes 
szerkezetet mutató másik pólust. Vagyis, a vers legkisebb mozzanatai: a 
szavak és a hangzás szintjén, a nagyobb strukturális összetevők: a nyelvi 
szerkezetek (hasonlat és feltételes mód) szintjén ,ugyanakkor a vers tel
jes szövege szintjén is m egm utatkozik a párhuzam osság versstrukturáló, 
versszervező elve, m ely egyúttal a vers értéksíkjait is átfogja.

Arra a következtetésre juhtatunk ebből az elem zésből és az előbbi 
két szempont alapján (a párhuzam osság a nyelv i eltérés m eghatározója, 
ugyanakkor a vers egyszeri m egjelenésének is alapvető feltétele), hogy 
a költészet poétikájának alapvető kérdéseit tesszük fel, ha a párhuzam os
ságot figyeljü k  meg, m ert ebben a költői nyelv sajátosságai is m egm u
tatkoznak és arra a kérdésre is feleletet kapunk, hogy m i tesz egy szó
együttest, egy hangsort műalkotássá. Joggal állítja tehát J. M. Lotman, 
„h ogy  a költészet egy olyan struktúra, m elynek m inden elem e különféle 
szinten a párhuzam osság helyzetében van, s ennek m egfelelően  m eghatá
rozott tartalm at hordoz.” 8

(A  párhuzamosság Füst Milán költészetében ) Legpontosabban a pár
huzamosság költészetszervező m odeljét J. M. Lotm an fogalm azta meg 
nagyjelentőségű előadásaiban a strukturális poétikáról; szerinte: „A  pár
huzamosság alapvető vonásait így lehetne m eghatározni: a párhuzam os
ság olyan két tagú (szerkezet), am elyben az egyik  részt a másik segít-

9 J. M. Lotm an: Predavanja iz strukturalne p oetik e, Sarajevo, 1970., 138—139. old.



Gégével ism erjük meg, ez a másik rész az első m odelljeként jelentkezik: 
nem azonos vele, de nincs is elkülönítve tőle. A nalóg helyzetben van vele 
—  közös vonásaik vannak,, m égpedig éppen azok, am elyek az elsőből a 
m egism erés miatt kiválnak. Szem előtt tartva, hogy az első és a második 
tag nem  azonos, egy m eghatározott viszonyban kiegyenlítjük őket és a 
párhuzam osság m ásodik tagjának vonásai és szerepe szerint ítélünk az 
első tagról.” 10

Ez a m egfogalm azás egészen pontosan írja le a párhuzamos struktú
rák összetevő elemeit, s ezekkel együtt az összevethető szintek m egegye
zéseit és eltéréseit. Ha az idézett Ö narckép  sorait vesszük szemügyre, s 
az ott feltárható párhuzam osságok közül a második sorban hasonlat fo r 
m ájában m egjelenőt, akkor pontos példát találtunk Lotm an m odelljének 
igazolására, merthisz ott is az egyik részt a másik segítségével ism erjük 
meg, az Ént az Űr segítségével, vagyis az Űr az Én m odellje  a versben. 
Ezt a m odellt az Önarckép  ben még az a fontos poétikai körülm ény is kí
séri, hogy ott csak a másik tagnak vannak nyelvi jelei, az első csak ezek
ben a jelekben  létezik (az adott és a kívánt viszonya). Kétségtelen, hogy 
a két tag nem lehet azonos azért sem, m ert —  amint láttuk —  az Én 
realitás, az Űr irreális, de egy bizonyos viszonyban kiegyenlítjük őket, 
m égpedig a jelzők segítségével; a „horgaselm éjű” és a „szikár” jelzik  
tehát a szóegyüttesnek azt a vonatkozását, am ely lehetővé teszi a szeman
tikai kiegyenlítést. Elemzésünk és Lotm an feltételezésének m egfelelése 
arra enged következtetni, hogy a vázolt m odell szerint —  figyelem be 
véve R. Jakobson nézetét is, m ely szerint a párhuzam osságok a nyelvi 
m űalkotás minden szintjén m egjelennek —  m egközelíthetjük Füst Milán 
költészetének sajátos paralell-struktúráit.

Eddigi gyakorlatunknak m egfelelően egy vers teljesebb igényű elem 
zését végezzük el a fenti m odell alapján. V együk példának az Újak so
rába tartozó Este van  című verset:

M ire rám m utatnál: nem  vagyok.
A kár a csillag, m ely lefu t a tétovák  előtt: olyan vo lt életem .
O ly hamari vo lt csakugyan, oly gyors és hebehurgya ez a l é t . .  .
B izony én el se tudom  hinni, hogy e kuszaság,
E hegyén-hátán  bennem  tornyosuló összevisszaság m ost nyugalom ra

[tér.
S elren d eződ ik -e? —  fe le lj rá, hogyha tudsz.
N agy ívben  esteledik  körülöttem  mindenütt.
A z  ég is tágul, göm bölyűbb a föld
S mi apró-cseprő vo lt: felszívatik.
S egyetlen  hang donog: hogy este van.
S egy  u jj m utat az ég felé , hogy ott az én utam, m égicsak ott,
M ert jó  valék.
M ert rossz nem  tudtam lenni . . . ama nagy parancsokat
N em  törtem  m eg, ha ingadoztam is . . .



íg y  volt-e. mondd? F elelj rá, hagyha tudsz.
S a borús ég is meghasad vigasztalásomul., —
Egy kis derű is lám, m égicsak ju t nekem  . . .

A  m esszeségben, ott, hol dom borul a Csendes Óceán  
S mint órjás cet csillog a tenger háta,
Ott képzellek  el zöld sziget és zöld árnyékaid, —
Hol többé semm i sincs. Ott ferdén  fordul el 
A  föld  a sem m iség felé. V igyél el m ég oda.
M ég hazát is találok ott a vég  előtt, én hontalan. Jöttem  hírére tán 
íg y  lesz-e, m ond? —  F elelj rá, hogyha tudsz.

A  párhuzamos szerkezetek az Este van  minden szintjén m egjelennek. 
Ezeket a szinteket így osztályozhatjuk: 1. a szavak, 2. a szószerkezetek 
(szegmentumok, hasonlatok, m etaforák), 3. a verssorok; 4. a szerkezeti 
egységek, 5. a teljes műalkotás, 6. a műalkotások összefüggésében m eg
m utatkozó párhuzam osságok. A m i azt jelenti, hogy nem csak az egyes 
műalkotást, hanem a m űalkotások nagyobb csoportját is m inősíti ez a 
grammatikai figura. K i kell emelni, hogy a paralellizm usok legtöbb vál
tozata is m egjelenik, m ind a legegyszerűbb ismétlések, m ind az összetet
tebb azonos vagy ellentétes (kontraszt) struktúrák. Más szóval egy olyan 
vers áll előttünk, m elynek alapvető strukturáló elve a paralellizm us. De 
nem egyedülálló alkotás ez Füst Milán költői életm űvében, a hasonló 
szerkezeti elvet követő, vagy a még teljesebb párhuzam osságra épülő 
versek száma kivételesen nagy, mind az Űjak, m ind a R égiek  között. 
Ezért m ondhatjuk, hogy Füst Milán poétikájának központi elve a pár
huzamosság.

A  vers szerkezetét (kom pozícióját) három arányos részre osztja az 
ism étlődő „fe lelj rá, hogyha tudsz” . Ez egyrészt arra mutat, hogy az Este 
van  is Füst M ilánnak a kérdésfeltevő, a létezés m egkérdezettségét közlő 
verseinek sorába tartozik; vagyis: itt is a kérdések nyelvi form ái uralják 
a vers grammatikai szintjét, másrészt pedig arra, hogy a szabályos szö
vegközökben ism étlődő szószerkezet a verset három egym ást fedő, egy
másra vetített párhuzam os struktúrára osztja, vagyis: a párhuzam osság 
a vers teljes szövegének elosztó, m egszervező elve. A  három szor m egis
mételt „fe le lj rá, hogyha tudsz” éppen ezért érzelm ileg is a legtelítettebb 
szóegysége a versnek, s ezt egyrészt a ritmusos ismétlődés, másrészt a 
vers felépítésében betöltött szerepe eredm ényezi. De az erős funkcionált- 
ság bárm ilyen nagy m értékben határozza is meg a szósor érzelm i tartal
mát, nem terelheti el az olvasó figyelm ét arról, hogy a „fe le lj rá, hogyha 
tudsz” osztozó köznapi mondat, m ely egy sajátos beszédhelyzetet kódol 
be a szövegbe, m égpedig a vitatkozó, a feleselő, az ellentm ondó beszéd
helyzetet. Csakhogy a mondatnak szemintikailag nem ez a leg főbb  sze
repe. Elsősorban a vers gyakori tagadó-szerkezeteivel tart rokonságot, 
a „nem  vagyok” , a „hol többé semmi sincs” , az „O tt ferdén fordu l el a 
fö ld  a semmiség felé .” m ondatokkal, m ert a vers éppen azt a létezés
vidéket kutatja gram m atikai képeivel, ami az estén és a semmin túl van.



Nem létező, irracionális válaszokat kér tehát a „fe le lj rá, hogyha tudsz” , 
olyan válaszokat, am elyeket nem lehet megadni, amint az Egy magános 
lovas lírai alapkérdéseire sem lehetett választ adni. Poétikailag kivéte
lesen fontos a három szor m egismételt m ondat kötődése a ,,nem” -et és a 
a „sem m i” -t m egfogalm azó m ondatokhoz és grammatikai figurákhoz, 
m ert éppen ez a kötődés feltételezi a vers jelentésének szintjén kibon
takozó párhuzamosságot. A  vers még egy adott világot, életet és létet ír 
le, de oly  módon, hogy ezek a leírások egyúttal a „m ásik létnek” , a léten 
túli világnak m egelevenítő eszközei: az é let„apró-cseprő” dolgainak a 
helyébe a nagy arányok, a túlm éretezett képek lépnek, kitágul az ég, 
göm bölyűbb lesz a föld, a „m esszeség” lép elő a Csendes Óceán dom bo
rulatán, a „zöld  sziget” és „zöld  árnyékai” —  „hol többé semmi sincs” . 
Tehát az Este van  jelentésének a szintjén a látható, az elérhető, a reális 
v ilágból fakadó költői látom ások sorakoznak fel, de ilyen form ában nem 
m eríthetik ki a vers szövegének teljes jelentését: m egjelenésükkel egy- 
időben kódolják  be a „m ásodik világot” , a mindezen túlit, a sohasem 
látottat, hol semmi sincs. A  vers szemantikájában is a párhuzamosságot 
láthatjuk meg, s ennek elsősorban gram m atikai jegyei vannak. Ezeknek 
a gram m atikai jegyeknek az alapszintjét adja a többszörösen funkcio
nált „fe le j rá, hogyha tudsz” mondat. De ide tartoznak a növekedést je 
lölő nyelvi form ák is m ind: „tornyosu ló” , „tágu ló” , „göm bölyűbb  a fö ld ” , 
„a  m esszeségben” , „dom boru l” „órjás cet” , „a  tenger háta” . A zok  a nyelvi 
form ák tehát, am elyek reális élettapasztalatokat közölnek ugyan, de egy
úttal a léten túli világ felé mutatnak, m égpedig az állandó növekedés, a 
végtelenbe való irányulás szemantikai jegyeit. így  oszlik a vers jelentése 
két egymással párhuzamos, mert egym ásból következő, egymást feltéte
lező struktúrára, s az olvasói figyelem  ezáltal két pólus között vibrál, 
egy sajátos „oda-vissza” játékot képezve, m ely m egem eli a vers hatás
im pulzusainak erősségét.

A  vers teljes szerkezeti felépítésében és ebből következően a vers jelen 
tésszintjén m egm utatkozó párhuzamos struktúrák (a párhuzamos szintek 
ötödik  pontja) befolyásolják  a magasabb, a műalkotások összefüggésében 
m egm utatkozó, és az alacsonyabb a műalkotás szegmentumaiban, szer
kezeti egységeiben és szavainak rendjében m egjelenő párhuztmosságokat. 
K ülön  jelentős itt a más műalkotásokhoz való kötődés. Kétségtelen, hogy 
az Este van  ilyen felépítése Füst M ilánnak az öregség-verseivel tart ro 
konságot, de szoros párhuzam osságot mutat a Tél, az Egy m agányos lovas, 
és a Henrik király! cím ű versekkel, hiszen ezekben a versekben is a lát
hatón túli világ tájai után kérdez a költő.

Az ilyen, és hasonló szintű kötődéseket több ízben is vizsgáltuk már 
Füst M ilán verseiben, ezért figyeljük  m eg közelebbről az Este van  szöve
gének belső szintjein m egm utatkozó párhuzamosságokat.

A  vers szóanyagában szembetűnő az ikerszavak sűrű használata: 
„h ebehurgya” , „hegyén-hátán” , „összevisszaság” , „apró-cseprő” , m elyek 
akár azonosságot, akár ellentétességet (kontrasztot) mutatnak, mindig a 
párhuzam osság szószerkesztésének elvét követik. Tehát már a vers szavai 
is beletartoznak az Este van  egész struktúrájában m egm utatkozó párhu



zamosságok sorába. Az ikerszavakban m egjelenő párhuzam ossággal azo
nos kom pozíciós elvet mutatnak a vers hasonlatai. Két hasonlat-bokra 
van a versnek; az első:

A kár a csillag, m ely  leju t a tétovák előtt: olyan volt életem .
Oly hamari volt csakugyan, oly gyors és hebehurgya ez a l é t . . .

Sajátos grammatikai felépitést mutat ez a párhuzamos struktúra. Két 
m ondatot fog át, az elsőt, am elyben az „akár —  olyan” hasonlatszervező 
kötőszók befejezetté teszik a szerkezetet és lezárják a hasonlat jelentését. 
A  „nem  vagyok” befejezettsége példázódik ebben a „pontos hasonlatban” . 
Ugyanakkor azonban a hasonlat második része, a hasonlított, egy másik 
m ondatot is képez, folytatásképpen. Kétszer ismétli meg az „o ly ”  hason
lító kötőszót, tehát szorosan köti ezt a szósort a m egelőző befejezett és 
teljes hasonlathoz, viszont az a gram m atikai tény, hogy mindez egy új 
m ondatba tartozik, el is választja a két sort egymástól, m égpedig élesen 
és határozottan. A  vers jelentésstruktúrájának kiépítésében van ennek a 
sajátos szerkesztési elvnek hangsúlyozott funkciója. Ugyanis, a vers je 
lentésszintjén a léten inneni világ tájaiban, s az ezeket m eghatározó 
növekedés-tendenciában, a léten túli le nem írható világ m egnevezését 
ism erhettük fel: ezt a párhuzam osságot jelzi ennek a hasonlatnak a gram - 
matizáltsága. A  lezárthoz, az egyszer bevégzetthez illeszti hozzá a fo ly 
tatást, a másik világ szintjeit. V ilágosan illusztrálja a hasonlat-bokornak 
ezt a felépítési elvét az is, hogy a hasonlat befejezett részében m ég a 
konkrét „é let” szó áll a hasonlat jelentésszintjének középpontjában, v i
szont a folytatásban már a z 1 elvont, az elvonatkoztatott „ lé t” szó nevezi 
meg ugyanezt. A  konkrétból az elvontba, a reálisból a gondolatiba csap 
át tehát a hasonlat szerkezete, akkor am ikor a befejezettet m ég folytatja, 
s ezzel egyrészt azt a kettősséget nevezi meg a grammatikai figura esz
közével, amit a vers első sora már felm utat: ugyanannak az időnek két 
síkját, másrészt pedig előrejelzi az egész vers jelentésstruktúrájának a 
m egfelelésre, az azonosságra épülő párhuzamosságát.

A  másik hasonlatbokor ném ileg összetettebb mint az első:

A  m esszeségben, ott, hol dom borul a Csendes Óceán  
S m int órjás cet csillog a tenger háta,
Ott képzellek  el zöld sziget és zöld árnyékaid, —
Hol többé sem m i sincs.

Összetettebb, mert bárm ilyen élesen választja is el az első hasonlatbok
rot a mondathatár, a két mondat (két sor) összetartozása mégis egészen 
nyilvánvaló. Emiatt viszont egy egész m ondatsor közepére épül be a 
hasonlat (az aláhúzott sor). Fontos grammatikai körülm énye ennek a 
hasonlatnak, hogy elhagyja a „m in t” hasonlító kötőszó párját, s ezzel 
a szószerkezetet a m etaforikus szerkezetek irányába hajlítja  el, ami azt



jelenti, hogy az első hasonlatbokorral szemben ez a második nyílt, s ily - 
m ódon a szószerkezet alkalmassá válik olyan tagoknak a befogadására is, 
m elyeknek nincs közvetlen  (jelölt) szórendi, vagy grammatikai kapcsolata 
a hasonlat szerkezetével. Az órjás cet háta és a tenger háta m egegyezése 
tűnik ki ebből a szerkezetből, ez a m egegyezés —  mely, mint mondottuk, 
a szócsere gyakorlatára emlékeztet —  teszi lehetővé egyrészről a hely
m ozzanatot je lö lő  „h o l” kötőszóval kezdődő mondatrész, másrészről pedig 
(valójában ezzel párhuzamosan) a messzeség és a messzeség nem létező 
zöld tájainak „rákapcsolását” a hasonlatra. Több párhuzamos nyelvi sík 
jelen ik  meg tehát a csak részben je lölt és ezáltal az azonosság felé nyílt 
hasonlat párhuzamosságának jelentésm ezején, egyrészt a messzeség és a 
Csendes Óceán, másrészt pedig a fiktív  („képzellek” ) világ megnevezése 
a m egism ételt jelzőkkel („zöld  sziget és zöld  árnyékaid” ). Ugyanakkor a 
félbehagyott hasonlat, m elyet a nem -jelölt párhuzam osságok tesznek tel
jessé, mint sajátos gramatikai szerkezet ismét az idő megszakítását közlő 
versindító sor jelentéskörét jelzi, hiszen nem fejeződött be még az élet 
és m áris este van: „nem  vagyok” . Az élet, ,,e fö ld i lét” olym ódon nyílt 
tehát, mint a második hasonlatbokor központi szósora: nem teljes és bár
m ikor megszakítható és ez a megszakíthatóság' a léten túli világot kap
csolja  rá a m úló idő képeire.

A  két hasonlatbokor funkciójának összevetése arra figyelm eztethet, 
hogy: míg az első egészében a vers jelentésstruktúrájának, párhuzam os
ságának analógiára épülő előkészítése, addig a második ennek a je len 
tésstruktúrának a lezárása, m égpedig azért, mert a gram m atikailag nyílt 
szerkezet alkalmas arra, hogy tőle távol álló, vagy ellentétes közléseket 
kapcsoljon  rá a vers szerkezeti felépítésre, m égpedig a fiktív világot, 
azt a világot m ely csak a nyelvben —  láthattuk, a nyelvi fikciók  sorában 
—  létezik. Kétségtelen az is, hogy ez az eltérés a két hasonlatbokor funk- 
ció ja  és a két hasonlat között is párhuzam osságot feltételez, ami azt je 
lenti, hogy a paralell struktúrák nem csak vízszintesen, a szövegfelüle
tek m egszervezésében uralkodó poétikai eszközök, hanem függőlegesen, 
a vers m élységeiben is m egjelennek. M ásszóval —  úgy látszik igazoltuk, 
azt a feltételezést, m elyet a paralellizm usok vizsgálatakar m indig hangoz
tatni kell — , azt hogy egy gram m atikai szerkezet m indig kihívja, elő
h ív ja  a másik szerkezetet, mert a vers szövege m indig az értelmezés 
költői logikáját követi. Világosan láthattuk meg a nyelv előhívó funk
ció já t az első hasonlat-bokor elem zésekor, de még fontosabb szerepe van 
ennek a költői eljárásnak a második hasonlat-bokor m egszervezésekor. 
Ezzel a megállapítással láthatóan a szó-ihlet versstrukturáló körülm énye
ire utaltunk vissza, ami azt jelenti, hogy a párhuzamosság nemcsak a 
verset a nyelv  más előfordulási eseteitől és m ódjaitól választja el, hanem 
szoros analógiát mutat az alapvető versszervező eszközökkel is.

Jól figyelhető meg a párhuzam osságnak ez a versszervező szerepe 
abban, ahogyan a verssorok épülnek egymásra. V izsgáljuk meg közelebb
ről az Este van  befe jező szakaszát:



A m esszeségben , ott, hol dom borúl a Csendes Óceán  
S mint órjás cet csillog a tenger háta,
Ott képzellek  el zöld sziget és zöld árnyékaid, —
Hol többé sem m i sincs. Ott ferdén  fordul el 
A föld a sem m iség felé. V igyél el m ég  oda.
M ég-hazát is találoik ott a vég  előtt, én hontalan. Jöttem  h írére tán 
A kiről álm odék, elém be fut. Már várnak  ott . . .  s ez jó l esik.
Így lesz-e, m ond? —  F elelj rá, hogyha tudsz.

A  messzeségbe mutató helyhatározó, az „o tt” je lz i a versszerkezet lép
csőfokait: ha a verset az elm ondás lélegzetvétele szerint ritmizálnánk, 
akkor m inden ritmussor élén, m integy ütőhangot találnánk m eg ezt a 
szócskát, ami arra mutat, hogy ennek a szónak, mint a versihlet alapvető 
körülm ényének, elsődleges szerepe van a vers m egszervezésében. K ét ok
nál fogva elsődleges ez a szerep. Egyrészt, mert az ism étlődő ritm us
periódusokat indítja el, másrészt pedig azért, mert m inden egyes m egje
lenésekor egy új szósort vált ki, m ely a m egelőzőtől csak részben tér el: 
a m egelőző és az azt követő szósor között m indig van egy közös elem 
(láthattuk ezt a hasonlat-bokor elem zésekor), m ely a szósorok hasonlósá
gát, analógiáját feltételezi, ugyanakkor a szósorba kódolt in form áció más 
is mint a m egelőző, nem tér el attól, csak teljesebbé teszi, pontosabbá, 
árnyaltabbá. Ez a funkció viszont a m egkülönböztetés erejével bír, vagyis 
a kiváltott szóegyüttes eltér a m egelőzőtől. Ez a eltérés a párhuzam osság 
távolságát eredm ényezi. Jól látható meg itt J. M. Lotm an gondolatában 
leírt m odell szerepe is. Teljes szósor ugyan a kiváltó, a kiváltott (az elő
hívott) mégis értelm ezi ezt a szósort, m égpedig azzal, hogy egyik elem e 
azonos a m egelőző valam ely elem ével, a többi viszont eltér tőle, de nem 
olyan nagy m értékben, hogy a párhuzamos felépítés összedőlne. A z Este 
van  befejező három  sora a kihívás, előhívás (s egyúttal a rávetítés) poé- 
tizáló eszközeivel így épül fe l: az első mondat a hontalan lehetséges ott
honra találását közli, erre épül a második mondat, m égpedig az első „haza” 
szavát elevenítve m eg az „elém be fu t” fogadtatást leíró nyelv i közlem é
nyével, s ezt a fogadtatást teszi teljessé a három pont írásjellel m eg
szakított harm adik mondat, azzal, hogy már várják ott, ugyanakkor v i
szont ez a megszakított m ondat a m egelőző szakasz utolsó m ondatával 
tart rokonságot; az a közlés, hogy „s ez jó l esik” az „E gy kis derű is lám, 
mégiscsak ju t nekem  . . . ”  szakaszzáró sorral esik egybe. Vagyis, a k ivál
tott m ondatsor a három pont megszakítása után párhuzam os struktúrát 
képez (rím el) az első szakasz zárósorával és ezáltal lezártnak tekinthető 
ez á mondatsor. Ennek a lezártságnak az a funkciója, hogy lehetőséget 
adjon a vers zárósorának közlésére, m ely nem mutat közvetlen közel
séget a m egelőző sorokkal. Mintha egyedül állna, kiszakadva a szöveg- 
összefüggésből. Csakhogy nincs egészen így, mert a kérdés, hogy „ íg y  
lesz-e, m ond?” valójában két irányba kötődik. A  m egelőző kérdéshez, az 
„ íg y  volt-e, m ond?” -hoz, azzal párhuzamos szerkezetet alkotva (a szavak 
m egegyezése és az igeidő eltérése képezi ezt a párhuzam osságot). U gyan
akkor azonban ez a kérdőm ondat szorosan kötődik az őt közvetlenül m eg



előző m ondatsorhoz is. Ezt a kérdést is ez a mondatsor váltotta ki, hívta 
elő, m égpedig olym ódon, hogy kérdésessé tette, a feltételesség köreibe 
zárta az otthonra találás lehetőségét.

K ét lényeges poétikai mozzanatot bizonyított ez az elemzés.
Először azt, hogy a sűrűn előforduló ún. költői képeknél a párhuzam os- 

sság gram m atikai figurája teljesebb és összetettebb m ódon határozza meg 
a vers felépítését. M ásodszor viszont azt, hogy a vers kom pozíciójában 
felism erhető párhuzam osságok a nyelvi műalkotásnak olyan rejtett je 
lentés- és struktúra-síkjait tárják fel, am elyeket a hagyom ányos kritikai 
m egközelítés aligha ism erhet meg.

A  párhuzam osság gram m atikai figurái egybeeshetnek, s nem egyszer 
egybe is esnek az ún. költői képekkel —  mint az Este van  hasonlat-bok
rainak az esetében •— , de ilyenkor mindig az elsődlegesen nyelvi funk
ciót betöltő párhuzam os szerkezet kerül a vers felépítésének előterébe s 
hatásim pulzusainak erőtereit is ez rendezi el. Jelentős körülm ény, hogy 
a párhuzam osságnak, mint a költői nyelv m egkülönböztető jegyének, sem 
a m indennapi beszédben, sem a nyelvi közlések más form áiban nincs 
ilyen kiem elkedő szerepe. Vagyis, a párhuzam osságokban a költői struk
túráknak olyan mozzanatai és elem ei „m űködnek” , am elyek mindenek 
előtt n yelv i eredetűek, s ezért legalkalm asabbak a verset építő nyelvi 
fik ciók  megszervezésére. M ert azokban a párhuzamos struktúrákban, 
m elyeket az eddig elem zett versek alacsonyabb és magasabb szintjein 
egyaránt m egfigyelhettünk, az esztétikum sajátos m egnyilvánulási és 
m egvalósulási form áit láthattuk meg, m égpedig az esztétikumnak azt a 
sajátos változatát, m ely elsősorban a nyelvi műalkotásra jellem ző.

Lehetséges, hogy Füst Milán költészete poétikáját nem m erítheti ki 
a párhuzam osságok m egfigyelése, ellenben nyilvánvaló, hogy éppen ezek
nek a leírása teszi leginkább lehetővé e poétika m egközelítését, m égpedig 
azért, m ert Füst M ilán költői világának belső köreit m ozgatja és költői 
szövegeit állandó m ozgásban mutatja meg. Ugyanakkor éppen a párhuza
mos szerkezetek m egfigyelése adhat útjelzőket Füst M ilán sajátos vers
form ájának, az ún. szabadversnek a leírásához is.



Az Ú jvidéki Bölcsészettudom ányi Kar M agyar Tanszékének kiadványa  

Tanulm ányok, 7. füzet, 1974.

G E R O L D  L Á S Z L Ó

W E IG A N D  J Ó Z S E F  K É T  S Z ÍN M Ü V E  

Adalék háború utáni drám airodalm unk kezdeteihez

„M ost rajzolják a tájba a csatornavonalat.
A z em b er  átform álja a tájat, ennyi az egész. 
Mint ahogy az életet is átformálta.
A  m ellettünk elbaktató öregjuhász nem  gondol 
arra, hogy amit lát, az: történelem .
Nem véres csaták em léke  —■ am elynek szintén  
tanúja lehetett itt, pár év előtt a bezdán— zom - 
bor— m onostori három szögben  — , hanem a békés  
építésé.”

(M ájtény 1 M ihály: Elő víz)'

1.

Ez a kor: a felszabadulást követő néhány esztendő. Véres, háborús 
emlékek, sebek és az újjáépítés szaporodó eredményei. A  már történe
lem nek is számítható múlt friss nyom ai és a történelem csinálás még fris
sebb izgalma, élm ényei élnek egymás mellett, egészítik ki egymást, teszik 
teljessé a kor képét. A z em berek legtöbb je  még azzal van elfoglalva, hogy 
igyekszik hozzászokni az újhoz. Magatartásukat egyform án jellem zi a 
történelem csinálás felelősségérzete, kom olysága és a vele járó —  m ár-m ár 
nagyképűségig —  dagadó magabiztosság. Ez a kettősség jellem zi az író 
kat is.

S ilyen a kor művészete, irodalm a, m eg színháza is. Eszköz —  tudato
san vállalat eszköz —  egy épülő új világ számára. S ez benne a szép, s 
ez görcseinek, féleredm ényeinek magyarázata is. Ez ad hozzá, m űvelésé
hez lendületet, értelmet, s ez állítja m eg az író képzeletét, erejét. Ebben 
a néhány évben itt —  de talán sehol a világon —  nem lehet csak irodal
mat csinálni, még a literatúrában sem.

Ezek a jugoszláviai m agyar irodalom  számára is az ú jbóli indulás 
évei, am ikor az irodalom  is új form ában, új p latform ról konstituálódik 
majd, s am ikor ezen belül —  igaz, némi késedelem m el —  elindul lassú 
fejlődésének útjára a vajdasági m agyar drám airodalom  is.

1 M ajtényi M ihály: Élő víz. in : Forró föld . N ovellák és karcolatok, Testvériség — 
Egység, Ü jvidék, 1950.



M egkésve, m ert m ár 1949 tavaszát írják, amikor az első jugoszláviai 
m agyar szerző drám ája közönség elé kerül a szabadkai színpadon. W ei- 
gand József K éz a kézben 2 cím ű színműve ez, 1949. április 29-én3, a Sza
badkai M agyar Népszínház negyedik évadjának végén. A  következő ma
gyar dráma is Weig'and József alkotása. A  K éz a kézben  után szinte napra 
másfél évvel, 1950. novem ber 30-án4 játsszák először a m ásodik W eigand- 
darabot, a V ajúdó világból Ö rdögűzőké3 keresztelt három felvonásos „népi 
énekes-táncos szín játékot” . Ez a két mű és W eigand József áll az itteni 
m agyar drám airodalom  és a m agyar professzionátus színjátszás harminc 
ősbem utatóval m érhető kapcsolatának legelején.

A  két W eigand-színm ű is a mottóként kiem elt M ajtényi-novella  je 
lezte kor term éke. Nem érdektelen tehát közelebbről m egnézni: iroda
lom ban, színjátszásban —  hivatásosban és m űkedvelőben —  mi jellem ző 
ekkor, hová kell helyezni az indulást jelző két színpadi művet.

A  könyvkiadás kissé vontatottan bár, de terebélyesedik.8 A  szépiro
dalm i m űvek sorát, 1946-ban, a Téglák, barázdák cím ű antológia nyitja 
meg. A  következő évben egyetlen magyar nyelvű  szépirodalm i könyv 
sem jelenik  meg. M ajd 1948-ban M arkovics János két elbeszélő költem é
nye (Lázadás, A  m unka asszonya), M ajtényi M ájusfa  cím ű novelláskötete, 
Laták versei (Viharos idők vetése) és Sinkó vasútvonali riportregénye lát 
napvilágot. Egy évvel később már négy verseskötet Csépéé (Üzen a föld), 
Debreczenié (Tündöklő tájon), Gálé (Ö tvenkét vers) és Thurzóé (Napos 
oldal), Gajdos regénye (Tűz a h egyek  között) és Laták elbeszélései (Űj 
élet fe lé )  képezik az évi könyverm ést. A  következő évben eltűnnek a 
versek és csak széppróza jelenik  meg, Debreczenitől (Hideg krem atórium ), 
H ercegtől (Bors és fahéj), Lőrinctől (H étköznapok), M ajtényitől (Forró  
föld) és Sinkótól (T izennégy nap).

Ez a néhány évnyi szépirodalm i könyvkiadás mérlege, am ely eseté
ben ezúttal nem az a fontos, sok-e, kevés-e, hanem, hogy m ilyen írói 
törekvések eredm ényeként jöttek létre.

A  23 írót felvonultató első szépirodalm i kötet, a Téglák, barázdák 
című, kezdőket és régieket, harcos proletárokat és békés polgárokat m a- 
gábafoglaló antológia fü lszövegében olvasható:

„D em okratikus népi irodalm unk fejlődése az elm últ esztendők alatt 
jelentős lépést tett előre meg. Az író a dolgozók, az építők, a harcosok 
sorába lépett: a toliforgatók  köre kibővült, új erők, új hanggal jelent
keztek . . .” Ez a kötet „kom oly, nevelő értékű írások gyűjtem énye s lég-

- W eigand József: Kéz a kézben. Színjáték 3 felvonásban. Testvériség — Egység, 
Ú jvidék, 1949. Színpadunk, 23. füzet.

;! Kéz a kézben, rendezte: Pataki László, színészek: R. Fazekas Piri, Sövény Károly, 
Raczkó Ilus, M am uzsich István, M. Pálfi Margit, Godányi Zoltán, Balázs István, Remete 
K ároly. K. Szkala Jolán, Gy. Dávid Mária, Pataki László és Gyapjas Ferenc.

1 ördögű zők , rendezte: Pataki László, díszlettervező: M agyary Dom okos, színészek: 
M am uzsich István, R. Fazekas Piri, Gyapjas István, Balázs Janka, Szabó István, Kiss Júlia, 
Farkas Erzsébet, G odányi Zoltán, Szilágyi László, Czehe Gusztáv, Virág M ihály, Juhász 
Anna, K. Szkala Jolán, Jordán Erzsébet, Sántha Sándor, M. Pálfi Margit, Remete Károly, 
Balázs István, Horváth Rózsi, Laták Bandi, Kiss György.

5 W eigand József: ördögű zők . A  Szabadkai Népszínház kézirattárában a 66-os iktató
szám alatt található meg.

G Lásd: Csáky S. P iroska: A jugoszláviai magyar könyv  (1945—1970) Fórum, Ú jvidék,



főbb értékük minden magyar olvasó számára, hogy esem ényekben és 
élm ényekben gazdag napjainkat és tervünk nagy Ígéreteit tükrözik.”

S hogy látja a kritika?
„Tiszta, átlátszó, egyenes, határozott írások. Egycélúak. A kárm ilyen 

köntösben, egy cél van alatta, s ki régen m egtalált hangon, ki hangját 
csak most keresőn egyet mond, egyet akar. Átüt a szándék a könyvön, 
átüt a társadalom hangja, színe, ereje.” M ajd pedig am ikor kifogásolja, 
hogy olykor „nagyon fehéren-feketén, szegényen, szűkén s élettelenül” 
látják a kötet írói napjaik valóságát, akkor is elismeri, hogy olyan hatal
mas tém ákat találtak, mint a „földosztást és rohammunkát, a földm un
kás-szövetkezeteket és a csatornát, írástudást, faluépítést, vasútvona
lat . . .” 7 Ezek az irodalom  érdeklődésére igazán méltó, szép és nagy té
mák. Ezekkel állnak frontot, a nép frón ját költők és elbeszélők, mindenki, 
aki író.

A hogy az 1948-ban m egjelent Laták-verseskötet kritikájában áll: 
„Íróinktól nagy, erős tiszta szemléletű, kiforott, m inden ízében művészi 
alkotásokat várunk, am elyek visszatükrözik a hazánkban végbem enő 
gazdasági, társadalmi és kulturális forradalom  —  a szocializmus építésé
nek forró lendületét.” A  költőtől idegen a „sivár lem ondás” , az „önm ar- 
cangolás” , kellőképpen el kell m élyülnie az ország „gazdasági, társadalmi 
és politikai felépítésében” , ismernie kell „az egyes osztályok szerepét és 
szándékát” 8, hogy kellő éberséggel tudjon figyelm eztetni, mozgósítani, 
nem pedig elaltatni a verssel. A hogy m ajd második kötete, az Új élet 
fe lé  cím ű novelláskönyv előszavában, egy évvel később, Laták is vallja, 
a „felszabadulás utáni munkái az alkotó életre eszmélés, a növekvő élet
kedv és lobogó munkaláz k ife jezői” . . . tettet jelentenek „a  szocializmus 
építéséhez való írói hozzájárulást” .0

Irodalm unknak az a korszaka ez, am elyben egyesek szerint elegendő 
elm orzsolni a varázsszavakat és az „undok varangyosbékából gyönyörű 
séges tündérleány tám ad” 10, ahogy ezt a szólam irodalom  „esztétikusai” 
hinni vélték. Természetesen, tudni kell azt is, hogy a W eigand-színm űvek 
keletkezése és előadása idején jugoszláv m éretekben már m egindul az 
irodalm i dogmatizmus, a haszonelvű esztétikai nézetek felszámolása. A  
második írókongresszuson elhangzik, hogy a sablonokhoz és form ákhoz 
túlságosan is ragaszkodó irodalom  nem adott maradéktalan alkotásokat, 
sőt igaz képet sem a valóságról, s az elvetett dekadencia helyett új fo r 
malizmust teremtett. Némi késéssel a jugoszláviai m agyar irodalom ban 
is jelentkezik a kétféle irodalom szem lélet vitája. „Igazi irodalm at aka
runk. Olyat, am elyben végre em berek is szerepelnek és nem csak a ter
m előeszközökről szól az ének” 11 —  hangzik el a fiatalok érvei között az 
1950 áprilisi ffid-szám m al kirobbantott első nagyobb vitánkban jelezve 
így az ú jabb irodalm i törekvések irányát. Ez a nagy jelentőségű irodalm i

7 K ék Zsigm ondi Téglák, barázdák. Híd, 1948. 1—2. szám. 76—84. old.
N Steinfeld Sándor: Laták István versei. Híd, 1948. 5. 291—299. old.
3 Laták István: Üj élet felé. Elbeszélések. Előszó helyett. Testvériség — Egység, Ü j- 

vidék, 1949.
10 B. Szabó G yörgy : Irodalm unkról — 1951-ben. In: Tér és idő. Progresz, Üj vidék, 1958.
11 Bori Im re válaszcikkéből. Idézi Bosnyák István: M egújhodás — m egoszlás nélkül. 

HITK 1973. 16—17. szám. 139. old.



polém ia —  am ellyel a jugoszláv szellem i élet szele tör be irodalm unkba
—  bár nem hozta meg a fiatalok egyértelm ű győzelm ét, már figyelm ez
tetett arra az erjedési folyam atra, amely néhány év múlva m ajd irodal
munk felfrissüléshez vezet.

Számunkra mindez ezúttal elsősorban azért fontos, m ert az em lé
kezetes H íd-vita a két W eigand-színm ű, a K éz a kézben  és az Ördögűzők  
bemutatása közé esett, tehát színm űirodalm unk éppen akkor kap szín
padot, am ikor az irodalom  kezd elm ozdulni a sematizmus holtpontjáról. 
Sajnos, ez a jótékony változás csak átsuhant dram aturgiánk felett, lénye
gesen nem érintette, nem befolyásolta, aminek következtében alakulását 
tekintve továbbra is —  még jó  sokáig -— nem tud mentesülni a „sem a
tikus em berábrázolás” , a sablonszerű tém afelvetés és m egoldások, vala
m int a sztereotip eszközök nyom asztó súlyától —  ahogy ezt a m integy 
két évtizeddel későbbi irodalom történeti megállapításnak is tekinthető 
kritika utólag jogosan drám aíróink szemére veti.12 Ha valam erre kitör, 
vagy csak inkább kim ozdul —  sohasem volt annyira erőteljes, hogy k itör
jön  —  m agyar nyelvű  drám airodalm unk, az —  sajnos —  a még elevenen 
élő polgári drám ahagyom ány irányába történt, nem pedig a szocialista
—  vagy akár polgári —  avantgarde, esetleg a m odern nyugati próbál
kozások leg jobb  eredm ényei felé. H ogy drám airodalm unk m ennyire a v i
lágirodalm i és a jugoszláv törekvések m ögött kullogott, azt az egészen 
friss példák is éppannyira ékesen bizonyítják, mint a két-három  évtized
del ezelőttiek. A m ikor a Fórum  színműpályázatára M ajtényi, Tóth vagy 
G obby-F ehér m egírja áltörténelmi, álbibliai művét, akkor az effé le  tö
rekvések már régen idejem últak. Akárcsak Deák Tor cím ű m űvének 
keletkezésekor a w illiam si drám am odell, amely hangvételben, lélekrajz- 
ban, tobzódó indulatokban, idegbajos hősökben a vajdasági m agyar író 
előtt követendő példaképpen állhatott. S ezért az örökös ritmusvesztésért 
—• jóllehet nem kizárólag, de —  kissé a harminc évvel ezelőtti indulás is 
bűnös. Fia másért nem, azért, m ert a dráma egészen a közelm últig (Deák, 
G obby-Fehér, K opeczky) nem vált egyetlen írónk fő  és kizárólagos k ife 
jezési form ájává. A  felszabadulás utáni első színm űveinket írók számára 
is csupán m ellékes produktum  volt a színpadi mű. Bogdánfi, M ajtényi, 
Sulhóf is csak kacérkodik ezzel a form ával. M ajd Braun István lesz az 
első, aki ném ileg közelebb kerül a drámai form ához. Előtte pedig W ei- 
gand próbálkozásai ígérik az alkotó és a műfaj közötti szorosabb kapcso
latot. Ő viszont túl keveset írt ahhoz, hogy drám aírónak tekinthetnénk. 
Inkább útitársa volt ennek az irodalom nak, afféle vendég, akiről nagyon 
gyorsan elfeledkezett saját kora és az utókor is.

W eigand indulása ennek ellenére azonban több volt, mint ígéretes. 
S ebben nemcsak a szerencsés társadalmi pillanat —  am ely egyenesen 
igényelte a töm egekhez közvetlenül fordu ló műveket, az eleven szó ere
jét — , hanem a m egváltozott m űvelődési — s ezen belül: színházi —  kö
rülm ények, viszonyok is közrejátszottak.

12 Szeli István: A  negyvenes évek irodalma. In : Utak egymás felé, Fórum, 
Ü jvidék, 1969.



Űj energiával töltődött —  szervezett támogatást —  és új tartalmat 
kapott a nagy —  de nem éppen legszerencsésebb —  hagyom ányú ju go
szláviai m agyar m űkedvelés is. A z am atőrm ozgalom  árny- és fényoldalait 
vizsgáló újságcikkben olvasható: „népünk széles töm ege eddig sohasem 
tapasztalt életkedvei és lendülettel tanul és szórakozik, gyüm ölcsözteti 
a maga javára az új népi rendszer adta szellem i lehetőségeket” . De látja 
a cikkíró azt is, hogy „ez a nagy lendület egyform án feltárja  az eredm é
nyeket és a hibákat” is, és a fejlődés parancsa leszám olni a „nagyon  is 
tartalom  nélküli m űkedveléssel, az üres és népieskedő színpadi boh óc
kodással” , hogy a „népi színjátszás egészséges szellem e” 13 m ég nem érvé
nyesül mindenütt. Az amatőrök m űsordarabjai között van —  egyetlen 
évben! —  egyrészt a Bánk bán, A z em ber tragédiája, Sárközi Dózsája, 
a Ludas M atyi, Darvas Szakadék  ja, C sehov-egyfelvonásosok (L eánykérés, 
M edve), a Fösvény, a K épzelt beteg, a Duda Gyuri, a R evizor, az Ördög 
cim borája, a Dada, a K arnyóné, a Sári bíró, A  bor, a Csikós, a Falu
rossza, a Sárga csikó, a M iniszterné, a Fatornyok, másrészt viszont ott 
találhatjuk a Bodriból fér fi lesz, a Dániel, ne bőgj!, a Forog vagy nem  
forog, a H oldkóros, a Kolduskisasszony, a Faluvégén  vasvilla  s a hoz
zájuk hasonló színpadi giccseket. A m i viszont az értékes m űvek előadá
sával szinte egyenlő fontosságú, hogy Adán és Banatsko A randjelovón , 
Apatinban és Bajm okon, Becsén és Fehértem plom ban, K ikindán és Kulán, 
Eszéken és a szerémségi Nikincin, Pancsován és Péterrévén, Titelen és a 
Zágrábban tanuló egyetem isták kultúrkörében, V eprődön  és Ú jvidéken, 
sok-sok más helyen, városban és a tanyavilágban, kis és nagy faluban 
volt —  vagy helyi vagy vendégszereplő —  m űkedvelő előadás. H ogy a 
m űkedvelés a leg jobb  értelem ben vett töm egm ozgalom m á nőtt. Egyetlen 
évben a létező 110 m agyar nyelvű színjátszó csoport közül 91 vett részt 
a különféle szintű versenyeken, ahol 122 előadást tartottak 35 206 néző 
előtt. Ez a töm egesség viszont fokozott felelősségre kényszerítette m ind
azokat, akiknek valam ilyen form ában köze volt az itteni színjátszáshoz.

De abban, hogy a színjátszás a társadalomalakítás szolgálatába áll
jon, a központi szerep mégis elsősorban a szabadkai hivatásos színházra 
hárult. A m i számukra egyáltalán nem volt olyan könnyű feladat, mint 
ahogy talán néhány évtized távlatából tűnik. M ert ahogy a szabadkai 
színház rövid  életű, mindössze két számot m egért kiadványa a Színpad 
bevezetőjében  áll: „A z  a néhány színész, aki ekkor hivatásos színjátszást 
m űvelte maga is alig hagyta el az általános m űkedvelői színvonalat, a 
kifejezés, a m egjelenítés legelem ibb eszközeivel, form ai zavarokkal kel
lett m egküzdeni” .14 Fel kellett nőni az ism eretlen feladathoz: p ro fi szín
házzá lenni akkor, am ikor a társadalom elvárásai is nagyobbak voltak 
a színházzal szemben, mint talán később bárm ikor. Nem csak színvonalas 
előadást kellett estéről estére közönség elé vinni, hanem tervszerű ter
m előm unkát kellett folytatni, színészstúdióban tanulni és üzemet láto
gatni, népnevelni azoknak, akik idejük legnagyobb részét önneveléssel 
voltak kénytelenek tölteni. Sztanyiszlavszkij elveire épülő realista szín-

13 M agyar Szó. 1948. m árcius 12.
14 H erceg János bevezetője  a Színpad 1849. 1. számában. A  Szabadkai Népszínház 

kiadása.



játszást kellett tanítaniuk, propagálniuk azoknak, akik ezt maguk is most 
tanulgatták. Cipészből, hentesből, kereskedőből, hivatalnokból vagy házi
asszonyból kellett színésszé válni. Hogy m ennyi szakmai és szakmán kí
vüli, ún. népnevelő feladat várt a színházra, azt néhány találomra kiírt 
újságcikk-cím  m indennél jobban érzékeltetheti: M egalakult a dolgozó ma
gyarság új színháza. A  Vajdasági M agyar Népszínház útban B rčko felé. 
A  színpad nevelő  ereje. N evel és tanít a M agyar Népszínház. Színjátszá
sunk új feladatok előtt. A  M agyar Népszínház szakszervezeti alosztályá
nak gyárlátogatásai. A  M agyar Népszínház a novem beri m unkaverseny
ben . . .

Önmagát és a nézőt neveli, form álja  a színház. E gy-egy előadás előtt 
részletes ismertetést tartanak és a darab problem atikájának aktuál-poli- 
tikai m egvilágítását végzik el az est közönségének jobb  tájékoztatása s 
az előadásra való felkészülése érdekében. Például a M élyek  a gyökerek  
cím ű néger tárgyú dráma előadása előtt a közönséget „m egism ertetik 
A m erika történelm ével s a négerkérdés mai állásával” .15 A  színházi ú j
ságban pedig ilyen felhívást idéznek a nézőhöz: „N éző! Ne feledd, hogy 
viselkedéseddel Te is hozzájárulsz a darab sikeréhez, am elyet nézel. Ha 
nyugtalan vagy, zavarod a művészt jelenlétében, aki nem tudja beleélni 
magát szerepébe. Zavarod a többi nézőt is, hogy együtt erezzen az elő
adással, de önmagadat is megkárosítod, m ert nem tudod helyesen fö l
fogni, amit a m űvészek a színen bem utatnak” .

A  népnevelés legfontosabb eszköze azonban maga a repertoár. A 
színház m egalakulásáról beszám oló H íd -cikk15 —  Laták István tollából —1 
jelzi, hogy „fiatal erőkkel és a mai szellemnek m egfelelő program m al 
kezdi meg m űködését” a szabadkai társulat. S hogy az a bizonyos „m ai 
szellem ” m ennyire lényeges, bizonyítja a következő mondat: „A  színház 
intézősége mindent elkövet, hogy a legkorszerűbb népi és demokratikus 
szellem ű színm űveket szerezze b e ” . A m ikor viszont kibontja a műsor 
rétegeit, így ír: „A z intézőség tisztában van azzal, hogy új, feltörekedett 
dolgozó rétegek is fog ják  látogatni az új szellemű színházat, s ezért klasz- 
szikusokat játszik m ajd azoknak a népi rétegeknek, akik eddig nem lát
hatták a színm űirodalom  régi rem ekeinek talán egyikét sem. A  jugoszláv 
színm űirodalom  legjelesebbjeinek bemutatásával pedig az itt élő népek 
testvéri m egértését fog ja  elősegíteni” . Ekkor még nem esik szó a ju go
szláviai m agyar drám airodalom ról. Erről talán először a körülbelül egy 
évvel későbbi, szintén H íd-cikkben17 olvashatunk. A  m űsorpolitika irány
elveit ism ertetve em líti az akkori igazgató, Pajzs Pál, m idjárt a m agyar 
nyelvű  „haladó és értékes klasszikus” színm űirodalom  terjesztése után, 
hogy feladatuk „m egterem teni a jugoszláviai m agyar színműirodalom 
alapját és ennek irányát megszabni, e lőseg íten i. . .” H ogy az ideálisnak 
elképzelt műsort nagyon nehéz volt m egvalósítani, azt a még hetedik 
évadot végző színház igazgatói kesergései is jelzik : „nagyon nehéz a mű
sor megszerkesztése . . . Kevés az olyan régi magyar darab, am ely m ara

15 Thurzó L ajos: Évadnyitás előtt. M agyar Szó. 1948. szept. 2.
1S Laták István: A  dolgozó m agyarság új színháza. Híd. 1945. 1—2. 60—61. old.
17 Pajzs P ál: Színjátszásunk új útja. Híd, 1946. 9. 569—572. old.



déktalanul m egfelelne mai szocialista követelm ényeinknek. Vajdasági 
íróink viszont még nem írtak olyan sikerű darabokat, hogy kiszoríthatnák 
m űsorunkból a régi és nem egészen m egfelelő darabokat” .15

A z időszerű új darab mind égetőbb szükségletté lesz. A  színházi ú j
ság Sztanyiszlavszkijt idézi ennek érdekében: „Csak egy darab jönne 
már, am ely m űvészien tükrözi vissza a mai em ber életét és lelkét, színé
szek, rendezők és nézők egyform án vetnék rá m agukat” . M indenki előtt 
nyilvánvaló, hogy az új társadalmi, szellemi értékeket tudatosítani akaró 
népnevelő színház legm aradéktalanabbul akkor tenne eleget a társadalmi 
elvárásnak, ha jugoszláviai m agyar szerző új, aktuális tárgyú m űvét v i- 
hetné közönség elé, ha agitációs igyekezetének eszköze egy vajdasági ma
gyar dráma lehetne. Ezért kell fölöttébb kom olyan értelm ezni a színházi 
m űsorgondok felett töprengő cikkíró kifakadását, hogy íróink „nem  adtak 
még semmit a közönségnek, a néző saját életéből, valóságából” . Azonban 
nemcsak a színház igyekezete hiábavaló —  bár meg kell mondani, nem 
szabadulhatok attól a gyanútól, hogy a színház nem volt elég agresszív 
íróinkkal szemben, nem volt kellően kitartó, s inkább deklarációkban 
kérte az új drámát, mint jó l kipróbált és bevált m ódszerekkel — , de az 
évente m egism étlődő Híci-pályázatok sem hozzák meg a várvavárt nagy 
drámákat. Hiába igyekeznek rábeszélni a felhívások: „a  színdaraboknak 
művészi értékükben meg kell hogy feleljenek  a széles néprétegek kultu
rális igényeinek” , vagy a végsőkig tolerálni m indenem ű írói am bíciót, 
egyszer még az is m egtörténik, hogy az írószövetség tagjait kirekesztik 
a potenciális pályázók közül szélesre tárva így a kaput a kezdők és a 
dilettánsok előtt. A z eredm ény ekkor is felemás, pályam űvek tárgyát, 
pedig már nem is határozzák meg annyira szigorúan, mint azelőtt a 
„pályam űvek tárgyát, tem atikáját” , jelzik  ugyan, hogy a „m unkák fe l
ölelhetik múltunkat, szocializmust terem tő jelenünket” —  ez azelőtt k i
zárólagos feltétel volt — , de hozzáteszik, „az igazán em berit keressük, a 
valóban m űvészi ábrázolást és vetítést” . Eredm énytelenül. A  pályázatokat 
elemző írások rendre kénytelenek megállapítani, hogy a „leggyengébb 
eredm ényt a színm űvekre kiírt pályázat hozta” . A  próbálkozók vagy so
kat markolnak —  „tú l nagy időt igyekeztek átfogni . . . egyetlen színdarab 
keretében rohanó fejlődésünk változatainak ezreit”  akarják bem utatni 
— , vagy a műfaj szerkezeti buktatóin futnak zátonyra. A z eredm ényektől 
függetlenül azonban m egfigyelhető, hogy a legtöbb pályam ű falun já t
szódik. A  falusi élethez és problém ákhoz való vonzódás, ezek fokozott 
időszerűségét kivétel nélkül egyform án evidensnek látják. Nem csak az 
eredeti m űveket írók, hanem a dram atizálok is. Az 1953. évi dram atizá- 
lási pályázat m indhárom  díjnyertes pályam unkája —  Tóthorgosi Pál —  
Szeli István: Sárarany, Sáfrány Im re: Pacsirtaszó, M amuzsich István: 
B etyár  —  M óricz-regényt próbál színpadra alkalmazni. A  falu  tehát v i
tathatatlanul alkalmas drámai és a közönség számára vonzó színtérnek 
találtatik. Ugyanakkor felettébb „feltűnő, hogy vajdasági tárgyú műhöz 
senki sem nyúlt” a dramatizálásra vállalkozók közül. M iért? Nem  va ló
színű, hogy azért, mert nincs m óriczi dim enziójú vajdasági faluregény.

ls Hock R udolf: Az igazgató és az Á larc nélkül. 7 Nap. 1952. aug. 3.



Faluregényünk nincs, csak novellákban jelentkeznek a falusi élet 
m ozaikkockái, első, sőt első két színpadi művünk, W eigand József két 
színműve, mégis falun játszódik, a falusi életből veszi tárgyát és legtöbb 
szereplőjét. S ebben az írói egyéni hajlama, valóságfelism erése —  az igazi 
változások terrénum a akkortájt valóban a falu —  mellett, azt hiszem, 
nem kis része lehetett a vidékünkön népszerű népszínm űveknek és álnép
színm űveknek. A  m űfaj —  mondhatnánk —  a levegőben volt, csak az új 
szellem nek m egfelelően kellett módosítani, átdolgozni, alkalmazni. Ezt 
tette két darabjával W eigand, ezt az előttük írt jelenetével —  É pítjük a 
jobb jö v ő t19 — , s ezt a szabadkai színpadon először színrekerülő írónk20 
—  Gál László —  is két rövid  jelenetében —  Jönnek a telepesek , Rozi néni 
írni tanul — , sőt Pajzs Pál is a népszínm űvek dram aturgiáját követi Szi
várvány című én ekes-zen és népi revü jéb en 21, ami nem más, mint drámai 
keretbe szervezett népdalok fűzére.

A  jugoszláviai m agyar dráma a falusi élet ábrázolásával vonul be 
színj átszásunkba.

2.

W eigand József 1896-ban született Zom borban. V olt tanító, iskola- 
igazgató, kultúrköri szervező, munkásdalárdát alapított, zenekart szerve
zett . . .  A  két háború között em igrációba kényszerült, évekig élt K ubá
ban. A  negyvenes évek végén a Szabadkai Népszínház m agyar tagozatá
nak az igazgatója. M ajd amikor m egalakul a zom bori színházban a ma
gyar nyelvű  társulat, W eigand lesz a dramaturg. Ekkor fordította le 
Sterija G onosz asszony cím ű vígjátékát, am elyet ő rendezett. A  mindössze 
két szezont m egért zom bori magyar együttes az 1953/1954. évi idény má
sodik felében akarta játszani Évi szabadságon  cím ű „eredeti v ígjátékát” , 
de erre, nem tudni, miért, nem került sor. Hivatásos színpadon ezek sze
rint csak két színm űvét mutatták be.

Hatvanhét éves korában halt meg.
R övid  életrajzából is látszik: W eigand József jellegzetesen m ozgalm i 

em ber volt. A  haladás sorkatonája, akinek élete alakulását nem ő, hanem 
a ráosztott feladatok határozták meg.

Ilyen —  nyilván szívesen vállalt —  feladat volt szabadkai igazga
tósága is. S ilyen —  a szükségszerűség jó  szemű felism eréséből vállalt 
—  feladata, am elyet saját magának osztott ki, hogy meg kell végre írni 
a jugoszláviai m agyar drámát. W eigand a m ozgalm i em ber ösztönössé- 
gével tudta, amit a főiskolai tanár-esztétikus így  fogalm azott m eg: ,,A 
m űvészek alkotásaikban örökítsék meg a ma hősét, az egyszerű dolgozó 
em bert, és ezt a hatalmas lázas alkotóm unkával teli kort, amelyben

19 W eigand József: Építjük a szebb jövőt. Játék egy felvonásban. Színpadunk II. Híd 
K önyvkiadó, Ü jvidék, 1946.

20 Gál László: Rozi néni írni tanul. Életkép, Gál László: Jönnek a telepesek. Életkép. 
Bem utató az Á rnyék és fén y  cím ű összeállítás keretében 1946. jún. 13-án. M egjelent: Szín
padunk II. Híd K önyvkiadó, Ü jvidék, 1946.

21 Szivárvány. Zenés, táncos néprevü 3 felvonásban, összeállította, Pajzs Pál. Ren
dezte: Garay Béla. Bem utató: 1946. okt. 19.



élünk” .22 A  kor követelm ényét , sőt parancsát felism erő írástudó, tanító
értelmiségi, a színház igazgatói teendőit ellátó, a m űsorpolitikára ügyelő 
ideológus és a m űsorgondokkal küzdő gyakorlati em ber tapasztalata ösz- 
szegeződik a Színpad cím ű kiadvány első számában írt, a színházak kér
dését az V. pártkongresszus tükrében vizsgáló soraiban: „A  régi polgári 
társadalmi rendszer felszám olásával és az új szocialista társadalom fe l
építésével kapcsolatban, a term előeszközöknek a köztulajdonba való átvé
tele m ellett legfontosabb feladat az új világot építő em ber kialakítása . .  . 
Az építés folyam ata állandó harc a régi világ felszámolására, annak m in
den m egnyilvánulása ellen, akár anyagi, akár eszmei síkon jelentke
zik . . S ezen az „eszm ei síkon” fo lyó  harcban W eigand különösen fontos 
szerepet szán az „iskolán, a mozin . . .  a sajtón” kívül a színháznak abban, 
hogy „m inél előbb kialakuljon a szocialista új em ber típusa, a kollektív 
ember, aki felépíti magának és utódainak a szebb és igazságosabb emberi 
társadalm at” . A  színházra, jellegénél és nyilván hagyom ányánál fogva, 
kettős feladat hárul. Egyrészt szórakoztatnia kell a „szocializm ust építő 
m unkást” , másrészt tanítania,m eggyőznie, kitartásra kell buzdítania, s 
m inderre fö löttébb alkalmas, m ert „hatása közvetlen . . . eszközeivel m in
denkihez szólhat” . A  m ozival együtt a színháznak a feladata tespedtsé- 
gükből felrázni és a „fe jlődés számára” előkészíteni az em bereket, más 
szóval „m int az osztólyharc egyik fegyverére a szocializmus építésében 
nagy feladatok várnak” . Ezért „m űsorán olyan darabok szerepeljenek, 
am elyek tartalmuknál, feldolgozásuknál, nyelvezetüknél fogva” ezen cé
lok elérésére alkalmasak. S hogy a tételt példával is alátámassza, W ei
gand arra a szerbhorvát nyelvű színpadi műre hivatkozik, am ely kevéssel 
a K éz  a kézben  című színműve előtt került Szabadkán közönség elé. Ez 
a „m a tem atikáját fe lö le lő ” darab Jože H orvatnak Csak a vak nem  látja 
című, 1947-ben írt vígjátéka. (A  szezon végén m ajd éppen' ezt a két da
rabot küldi el az igazgató a társulat egy hónapig tartó országjáró kőr
útjára.) H ogy a felem lített példával nemcsak a színpadi irodalom  társa
dalm i elkötelezettségének tételét kívánta bizonyítani, hanem ezt a m a
gyar írók  biztatására is szánta, azt szinte felesleges külön is hangsúlyozni. 
W eigand sokkal jobb  gyakorlati érzékkel rendelkezett, sem hogy az ilyen 
lehetőséget kihagyta volna. „N álunk m agyaroknál sem ártana —  írja23 
—-, ha íróink sokoldalú elfoglaltságuk mellett, erre is gondolnának — 
mai tem atikájú m űvek írására tudniillik — , m ert ilyen viszonylatban 
gyengén állunk” . Mert —  folytatja  érveit —  m ind a M agyar Népszínház
nak, mind m űkedvelőinknek „nagy szükségük volna ilyen egész estét 
betöltő darabokra, de egyfelvonásosokra is, mert ezekben sem nagy a 
választékuk” . Nemcsak ösztönöz, rábeszél, hanem m agyarázatot is keres 
arra, m iért tétováznak íróink. „Talán túlságos elfoglaltságuk vagy az 
esem ények közelsége m iatt” hallgatnak, esetleg az egyetlen színház kisebb 
lehetőségeiben kell keresni az írók idegenkedését a drámától. De ezzel 
sem tartja hallgatásukat indokoltnak, s azonnal m egoldást is javasol: ,,ta-

22 B. Szabó G yörgynek az ú jvidéki m agyar kultúrkörben tartott népegyetem i előadá
sából. M agyar Szó. 1947. dec. 19.

23 W eigand József: Ezévi m űkedvelő versenyeink tanulságai. Híd. 1950. 5. 383—393. old.



Ián e téren a kultúregyesületek tartom ányi szövetségének m agyar osztá
lya is nyújthatna kezdem ényezést” —  nyilván arra gondol, hogy a profi 
színházon kívül a m űkedvelő együttesek is műsorukra tűz(het)nék a v a j
dasági m agyar szerző színpadi művét.

3.

W eigand azonban nem maradt meg az elm élet kényelmes területén, 
hanem személyes példával is igyekezett íróinkat színműírásra bírni. M eg
írta a K éz  a kézbent, am elynek bem utatója előtt így vall —  összekap
csolva a tézist és a konkrét művet —  a Színpad, lapjain: ,,Űj drámai iro 
dalm unk most érkezik el a magában való kibontakozásához, a ma prob
lém áinak drámai taglalásához. A zelőtt nagyobb társadalmi változások 
esetében mindig egy bizonyos hosszabb időnek kellett eltelnie, hogy a 
dráma megtalálhassa hangját, az esem ények m egnyugvása után kikris- 
tályosodhassék a változások értékelése” . Most „a  fejlődés üteme nem tűr 
m eg hosszabb m egnyugvásokat, m indig hevesebben pezseg és forr körü 
löttünk az élet és ú jabb és ú jabb problém ák adódnak. A z író jeladata  
nem csak m egrajzolni a m egtett utat, hanem irányt mutatni a felm erülő  
kérdések  özönében  útbaigazítást adni a harcban bátran előretörőknek  
és buzdítást a csüggedőknek” 24 (Kiemelés W. J.) Ezért írja meg a K éz a 
kézbent, amely „egy  nagyobb észak-vajdasági —  főleg m agyarlakta —  
falu életéből mutat be keresztmetszetet” s am elynek tém ája a „fa lu  ter
m előparasztszövetkezetének m egalakulása” .

A  napról napra új problém ákat felszínre dobó gyors iramú fe jlő 
désben W eigand itt, a Bácskában a szövetkezeti m ozgalom  kérdéseit tart
ja  a leglényegesebbnek. (Mindkét m űve a szövetkezet megalakulásáról 
szól!) S ezt üdvözli benne a sajtó is. A  bemutató előtti előzetesben, Laták 
István elism eri25, hogy a jugoszláviai m agyar színjátszás fejlesztésében 
kom oly szerepet betöltő szabadkai színház „irodalm i életünkre jóidéig 
nem volt olyan hatással, hogy íróinkat színműírásra bírván eredeti szín
darabokkal is gazdagította volna m űsorát” , de a negyedik szezon végén 
m egszületett a darab, amelynek „világa a mi világunk” , hőseiről úgy 
érezzük, m ár találkoztunk, egy kicsit mintha volna bennük egy és más 
belőlünk is” , nagyon közelieknek érzi őket, mert „ebben  a darabban m in
den gesztus, minden tekintet” fölöttébb ismerős. Dicséri a színmű idő
szerű problém alátását, és eszmeiségét az „ellenséges tőkés elem ekkel v í
vott kem ény” osztályharcban látja. A  mű és az előadás két kritikusa 
Sulhóf József, aki a M agyar Szóban20 és a 7 Nap bán27 jelentette meg v é 
lem ényét és Gajdos Tibor, aki a Hídban28 foglalkozott bemutatásra került 
első színpadi m űvével irodalmunknak, már bevezetőben fontosnak látta 
hangsúlyozni, hogy a drám airodalom ban .am ely „m ég úgy szólván az

:I W eigand József: A  színházak kérdése az V. Pártkongresszus tükrében. Színpad. 
1. 3—4. old.

25 Laták István: Kéz a kézben. M agyar Szó, 1949. ápr. 23.
•:! Sulhóf József: Kéz a kézben. M agyar Szó, 1946. május 6.
27 Sulhóf József: Kéz a kézben. 7 Nap, 191-9. m ájus 4.
2S G ajdos T ibor: Kéz a kézben. Híd. 1949. 6—7. 360—354. old.



utóbbi hónapokig is csak néhány rövid  lélegzetű színpadi jeleneténél” 
tartott, am ely eddig nem tudott teljes m értékben kibontakozni, már első 
nagyobb m űvében a „m a égető kérdéseit igyekszik a színpad hatásos esz
közeivel a köztudatba vinni.” W eigand, aki „nem  hivatásos író ”  s „m ost 
mégis . . .  három felvonásos színjátékkal lépett a nyilvánosság elé” , ebben 
a m űvében „azt hozta, am ivel a vajdasági m agyar irodalom  adós m a
radt” , ez pedig „m ai életünk, mai valóságunk vajdasági fejlődésének kér
déseit vitte színpadra” . Sőt a következő mondatban az ideológiai tarta
lom  dicséretét m egelőzően dram aturgiai minősítést is ad: „A vatott kézzel, 
m eglehetősen jó  színpadism erettel a drámai elem ek m egfelelő kiaknázá
sával szólaltatta m eg a haladás harcosait és a fékező, visszafeléhúzó” ele
meket. W eigand színm űve —  ebből következik —  „nem csak kultúréle- 
tünket gazdagította, nemcsak irodalm unk eddig néma ágában pótolt mu
lasztásokat, hanem egyben a nézőközönség legnagyobb ítélőszéke elé vitte 
mai fejlődési szakaszunk egyik legidőszerűbb kérdését —  a falu szocia
lista átalakulásának problém áját.

Laták is, Gajdos is m egkísérli rétegeire bontani a színművet. M ind
ketten a szövetkezetek alakításában, az írástudatlanság elleni harcban 
és a „m indig régi és örökké ú j” témában, a szerelem ben ism erik fe l a K éz  
a kézben  egyes rétegeit. Azzal a különbséggel, hogy az utóbbiban egyikük 
az „ú j em berek, a szocializmust építő dolgozók tiszta” szerelrnét, s „nem  
a sem m ittevők ostoba és léha szerelm i” kalandjait látja, a másik viszont 
úgy találja, hogy a „m agyar származású Bakos Mária és a szerb Djurié 
Péter szerelm e . . .  a két nép testvériségét testesíti m eg a színm űben” . 
M indkét m agyarázat a kor szellem ében történt. Mint ahogy az egész mű 
abban fogant. Elemzésünk azonban nem elégedhet meg az egykori aktua
litás m egidézésével, hanem ezen túlépve —  de ezzel m indig párhuza
mosan, hiszen ez teljesen sohasem eliminálható, s nem is kell m ellőzni —  
a sajátos dramaturgiai, alakrajzi és nyelvi sajátosságok figyelem be véte
lével kell kiteljesíteni ism ereteinket, vélem ényünket W eigand színmű
véről.

Ha a K éz a kézben  említett három  problém arétege közül a B ocsó- 
házaspárral a műhöz kapcsolódó írástudatlanság felszám olását csupán 
epizodikus jellegűnek tekintjük —  jóllehet nem érthetünk egyet azzal a 
m egjegyzéssel, hogy ez a „színjáték folyam atától függetlenített, önálló 
színpadi jelenetté” erősödik, hiszen mind az egyik főhős, M ária je llem 
rajza tekintetében, m ind pedig a szövetkezeti m ozgalom  és a fiatalok  b o l
dogságának segítésében dram aturgiai funkcióval rendelkezik — , akkor 
szerkezeti szem pontból a K éz a kézbent a kétszálú drámai alkotások közé 
kell sorolni. Az egyik szál —  kövessük az ideológia receptjét —  a falu 
term előszövetkezetének a megalakítása, a másik viszont Bakos M ária és 
Djurié Péter szerelme. M indkettő a legtöbb drámai műben kimutatható, 
azzal, hogy az utóbbi a m agánjellegű, a privát vonal, az előbbi viszont az 
általános, az ún. társadalmi természetű. Csupán az a kérdés, hogy egy
mással m ilyen kapcsolatban, dram aturgiai harm óniában vagy diszhar
móniában vannak-e.



Ennek érdekében azonban m indenekelőtt lássuk a mű dramaturgiai 
alaprajzát, am elyre a szerző a történetet, alakjait helyezi, illetve amely 
közvetve a dráma eszmeiségének és nyelvezetének is a meghatározója, 
fundam entum a.

A  K éz  a kézben  már indításkor a polgári —  család —  dráma szok
ványképletét követi. A  három tagú család —  Bakosék —  tagjai az anya, 
a boltos lelkületű falusi úriasszony —  Bakosné — , dolgos, öntudatos lánya 
—  M ária —  és csélcsap, egyetem kerülő fia —  Tibor. A  darab m indegyik 
szereplője valam iképpen ehhez a családhoz, a három  Bakos közül vala
m elyikhez kapcsolódik. A  hozzájuk legközelebb álló körben találjuk egy
fe lő l D jurié Pétert, akit a szövetkezet m egszervezésével bíztak m eg és 
irányítottak a faluba, m ásfelől D orogi Lacit, a helybeli nagygazda, a szö
vetkezet legádázabb ellenségének fiát. Péter M ária révén kötődik a csa
ládhoz —  kettőjük között gyorsan szerelem fejlőd ik  — , Laci viszont Tibor 
barátja, de drám abeli funkciója  több ennél, rajta keresztül fondorkodik  
a reakció. Ezt az első kört egészíti ki a már em lített Bocsó-házaspár, 
Jancsi bácsi és Örzse néni, mindketten régi ism erősei Bakoséknak, m ind
ketten azonban szorosabban a M ária-szálhoz kapcsolódnak, őket tanítja 
írn i-olvasni Bakosné lánya. A  kissé távolabbi második körbe kell helyez
ni D orogi M árton nagygazdát, a főintrikust, Szabót az újgazdát, aki Pé
ternek segédkezik, ugyanebben a körben, de ném ileg távolabb áll a két 
gyári lány, Terka és Verka, Mária segítői a helyi újjáépítési akcióban, 
és Pöce Gábor, a csavargó, akit D orogi hamistanúskodásra használ fel. 
Egyetlen Bakosék körüli koncentrikus körbe sem helyezhető el a Vándor, 
ahogy a szereplők listáján áll, tulajdonképpen D jurié Péter halottnak hitt 
édesapja, aki a darab végén —  afféle deux ex machinaként —  jelenik 
csak meg. Ő kívülről, a körökön túlról érkezik, de funkciója  szerint a 
központi maghoz tartozik.

A  dráma szereplőtől szereplőig futó, ezeket összekötő rajzolata az 
egym ás közötti kapcsolat m ellett az egyes alakok eszmei hovatartozását, 
pozitív vagy negatív voltát —  nem véletlenül használjuk ezt az elcsépelt 
term inológiát —  is világosan megmutatja.

Ez a lényegében nagyon is egyszerű, szokványos szerkezeti váz —  
szerzőnk tudja jó l —  azonban önmagában nem elegendő. O lykor szük
séges néhány csom ópontot kiképezni a sima felületre. Ezeknek nagyon 
fontos dram aturgiai funkciójuk  van, egyrészt a mű menetében, a cselek
m ény alakulásában kapnak szerepet, másrészt viszont az ún. drámai fe 
szültségkeltés érdekében van rájuk szükség, a közönség figyelm ének, 
érdeklődésének ébrentartását szolgálják. A  feladatnak m egfelelően ezek 
a dram aturgiai csom ópontok m indig a meglepetés erejével hatnak. Az 
első ilyen dram aturgiai csúcs Péter megjelenése, illetve az a kellem etlen 
szituáció, am elybe Bakosné, a fia és ennek barátja kerülnek. A zt hiszik 
ugyanis, hogy D jurié Péter nem tud m agyarul és előtte, a népbizottság 
által hozzájuk irányított új —  kényszer —  lakó előtt tárgyalják meg, 
hogyan szabadulhatnának meg tőle. Óriási lesz a meglepetésük, amikor 
Péter m agyarul szólal meg. Ez a jelenet több mint egyszerű, szükséges 
dram aturgiai mom entum . Péter ezzel —  anélkül, hogy lényegében még



bárm it is tenne —  csatát nyer, m egnyeri az első ütközetet drám abeli el
len feleivel szemben, ugyanakkor a közönség rokonszenvét is kiváltja. 
A  m ásodik szerkezeti csom ópont D orogi M árton m egjelenése. Pétert la 
kásán, Bakoséknál keresi fel, azzal a szándékkal, hogy fe la ján lja  szolgá
latait a szövetkezetnek. Péter azonban átlát D orogi szándékán. Felismeri, 
hogy ajánlata csak csel, azt szerette volna ugyanis kitapogatni, hogy áll 
a szövetkezet szervezése, de kidobják. Szorosan ehhez a jelenethez kap
csolódik a következő dram aturgiai csom ópont :az intrikus levél. A  levél 
előzm ényeként tudni kell azonban, hogy közben Péter m egkéri Mária 
kezét, s a megtért Bakosné öröm m el fogadja családukba a fiatalem bert. 
A  levél ezt a kibontakozó boldogságot próbálja kikezdeni. A z áll benne, 
Mária apja jelentette fe l Péter édesapját, hogy kommunista, s ezzel halá
lát okozta. A  csel ezúttal sem sikerül. De a szerző úgy érezte, hogy nem 
támaszkodhat csak Péter józan eszére vagy m egérzésére, hogy ilyent M á
ria apja nem tett, hanem koronatanúra van szüksége. Erre legalkalm a
sabbnak pedig éppen Djurié Péter apját találta. A  halottnak hitt Djurié 
jelenik, s bizonyítja, hogy éppen D orogi volt, aki őt beárulta. A z apa 
m egjelenése —  ez a negyedik  és egyben utolsó dram aturgiai csom ópont 
—  teljesen váratlan, előkészület nélküli, motiválatlan. A  mű eszmeiségé
nek teljes diadala tekintetében azonban szükség volt m inden eddiginél 
nyom atékosabb érvre. Mert tudni kell, D jurié m egjelenése nem csupán 
Mária és Péter boldogsága érdekében történik, hanem elsősorban a nega
tív oldal teljes leleplezése, veresége érdekében. A  váratlan végk ife jlet 
tehát a mű eszmeiségét szolgálja, segíti diadalra. U gyanolyan funkciója  
van mint Bocsóék epizódjának vagy m int a színmű alakrajzának, je llem - 
ábrázolásának —  a szereplők fekete-fehér galériájának — , csak m indnél 
nagyobb hatásúnak, a végső ütőkártyának szánta az író.

Nem csak a színjáték indítása, alakjainak felszínes jellem rajza, a mű 
szerkezete, hanem még a dram aturgiai ügyetlenségek is a polgári drámák 
sablonjait másolják. S ami a legcsodálatosabb, mindez a szocializm us épí
tésének eszm éjét kell hogy szolgálja, tehát m erőben  polgárság ellenes cél
zattal használtatik fel. A  dram aturgiai rajzolat részletes bemutatása iga
zolhatja, itt m inden pontosan úgy történik, ahogy egy tipikus polgári 
színműben. A  fiatalok találkozása, egym ásba szeretése, a különféle intri
kák, ezek meghiúsítása és a szerencsés befejezés, m ind a jó l ism ert sza
londrám ák képletét követi. Csak éppen a mű eszmeisége más előjelű, 
illetve egy határozott ideológia érvényesítése, diadala érdekében történik 
minden, míg a polgári drám ából éppen az eszme hiányzik. Csak egyetlen, 
de fölöttébb érzékletesebb dram aturgiai m egoldás annak bizonyítékául, 
hogyan használja, m ódosítja W eigand a polgári dráma szerkezeti köz
helyeit. Dram aturgiai ügyetlenségnek szoktuk m inősíteni az ún. félréket, 
am ikor a színész kilépve a darab v ilágából azzal a szándékkal fordu l —  
titkon —  a közönséghez, hogy ezzel szándékát, észrevételét közölje, hogy 
cinkosává tegye. Az efféle kiszólásokat, hogy dram aturgiai funkciótlan- 
ságukat minél jobban leplezzék, a szerzők leginkább hum oros, szellem es- 
kedő form ában iktatják a műbe. W eigand is átveszi ezeket a dram aturgiai 
közhelyeket, de az ő kiszólásai nem jópofák , hanem tanító szándékúak,



eszmei töltetűek. Ilyen szocrealista félre jó  néhány fedezhető fel ebben 
a műben. Például am ikor Péter önmagáról, terveiről beszél: „ . . . h a t a l 
mas munka vár rám .” —  vallja, m ajd kiszól a nézőtérre: „És terád is 
munkástestvérem, ha segítsz” . Másutt: „M i halogatjuk —  ti. a szövet
kezet megalakítását — , várunk. De az ellenség nem alszik. Ott van m in
denütt, ahol észreveszi, hogy árthat” . M ajd amikor Péter „m agában tépe- 
lőd ik” : „Piarc és harc mindenütt. Nincs békés belenövés. M indenért meg 
kell harcolni verekedni” . Ilyen okító kiszólás a darab záróm ondata is, 
am elyben Péter apja fordu l a fiatalokhoz —  és ugyanakkor a köznöséghez 
is —  a következő szavakkal: „És a gyerekeitek vére ha elkeveredik, le 
gyen élő jelképe a közöttünk fe jlődő  igazi testvériségnek, jelképe az 
épülő em beribb világnak!”

Csak azt akartuk megmutatni, drám airodalm unk indulásakor az tör
ténik, hogy a tiszta polgári drám aépítm ényre próbálja  W eigand az új 
kor eszméit elhelyezni, ami érthető is —  legalábbis részben — , itt ennek 
a dram aturgiának volt hagyom ánya, logikus, hogy elsősorban ezt hasz
nálta fel. Az azonban másik —  de egyáltalán nem mellékes —  kérdés, 
hogy a polgári drám asablon és a szocialista szemeiség vegyítése mit ered
ményezett. Sajnos, ma már jó l láthatjuk, ez a dram aturgiai vegyesházas
ság nem vált a dráma előnyére. A z ideológiájában vitathatatlanul haladó 
tendencia egy m ásfajta semantizmuson szenvedett hajótörést. A  szocia
lista realista sematizmus fekete-fehér ábrázolása csak látszólag segítette 
a mű eszmei m ondanivalóját. Azzal ugyanis, hogy a tanulság nem a mű 
cselekm ényéből, a példázat nem a dráma alakjaiból következett, hogy 
a vitathatatlanul nemes szándék irodalm i megvalósulása közel sem teljes 
értékű, éppen az irodalm i alkotás válik felszínessé, m űfaji tökéletessége, 
teljesértékűsége lesz kérdéses. Eszmeileg helyes, m űfaji szem pontból v i
szont félig sikerült m űvet kapunk. A  mű valószínűsége válik kérdésessé. 
És eszmeisége. H olott ez, m indennél lényegesebb. S hogy valóban így 
van, egy apró mozzanat is igazolhatja. W eigand színmüvét a bezdáni 
elem isták is m űsorukra tűzték. Előadásuk kapcsán a szerző leglényege
sebb kifogása, hogy a főszereplő, Péter „egy  egész fe jje l alacsonyabb, 
mint többi társa” 28. S miért rója  meg a szerző ezért a jelentéktelenségért 
a diákszínjátszókat? Mert így a darab m ondanivalója elveszik —  „m ár 
előre agyoncsapja” —  tehát szerinte a pozitív hősnek nemcsak je llem 
ben, tartalomban, hanem term etben is óriásnak kell lennie. Ma már ne
vetséges az effé le  „esztétika” , de m indenképpen pompás bizonyítéka lehet 
annak, hogy a csak külsőségekre, a felszínre ügyelő írói szemlélet, amely 
nem a lényegig akar és próbál leásni, csak kérészéletű m űveket szülhet. 
A z eszme tovább él, időszerű, de a form a gyorsan elavul, lelepleződnek 
a m űfaji félm egoldások, operetté válik az, ami szakítani akar a hamis 
operettes világgal, életfilozófiával. Nem arról van szó, hogy ez az új 
irodalom  átvette a polgári szalondrámák és operettek problém átlanságát, 
ez nem problém am entes irodalom , csak az akadályok legyőzésében választ 
túl könnyű utat. Persze a drám ával talán nehezebb, bonyolultabb a hely
zet, m int például a lírával. Az utóbbiban a hamis hangok nagyon gyorsan
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felfedezhetők, a drámában csak a részletes elemzés m utatja m eg a mű
fa ji hibákat.

Ennek az elem zésnek egyik, méghozzá igen fontos elem e a mű nyel
vezetének vizsgálata. A  K éz a kézben, sajnos, ilyen szem pontból sem 
hibátlan. N yelvezetében érezhető a köznapiságra való törekvés. De —  a 
két B ocsót kivéve, akik viszont úgy beszélnek, mintha rossz népszínmű
vekből léptek volna ki —  a színmű egyetlen szereplőjének sem egyénített 
a nyelve. Legalábbis nem azon a szinten, am ely az igazán igényes irodalm i 
m űvek jellegzetessége. Igaz, hogy az öreg D orogi —  enyhén —  m ocs
kosszájú, hogy fia mesterkélten finom kodó, de egyikük sem olyan form á
ban, ahogy ezt a figura összetettebb jellege megkívánná. Éppen a nyelvi 
sablonok fedik fel számukra, hogy a darab alakjai nem eléggé összetettek, 
hogy inkább egysíkúak, pozitívak vagy negatívak. A  nyelvi szegénység 
bizonyítékai lehetnek a pongyolaságok —  „A k k or segítve volna szegény 
em bereken” . V agy: „O tt megtanulhat. Ha közte lesz a mi munkás if jú 
ságunknak, lehetetlen, hogy át ne form álják ” . —  és a parolaszerű m on
datok, am elyekből már fe ljebb  is láttunk néhányat.

W eigand színm űve nyilván afféle gyorsm unka, a szükségszerűség, a 
feladat hívta életre, hibái, mulasztásai is innen erednek. Igazi értékét 
eszmei tartalmában kell keresni, s abban a szándékban, hogy időszerű, 
a napi élet problém áiról szóló m űvet adjon színészei kezébe. N yilván 
ő is érezte m űve hibáit, de képtelen volt kijavítani őket.

B efejezésül egy olyan mozzanatra figyelm eztetnék, am ely azt bizo
nyíthatja, W eigand ösztönösen m egérezte, hogy a szocrealista sablonok 
gátolják a mű irodalm i kiteljesítését. M indkét kritikusa megrótta, mert 
Péternek két ízben is a szövetkezeti alakító gyűlésen kellene lennie, annál 
is inkább, m ert ez a feladata, és m ert éppen ő hívta össze a gyűlést, s 
ő m indkét esetben m agánügyeit intézi. E lőször éppen akkor kéri m eg M á
ria kezét, am ikor m indenki rá vár a szövetkezetben. Máskor viszont az 
intrikus levél támasztotta bonyodalm akat tisztázza, amíg a gazdák őt 
várják. M indkét mom entum  a kor esztétikai m ércéi szerint dram aturgiai 
hibának minősül. Holott ebből a hibából erény lehetne. M ert példázhatná 
azt a —  feltehetőleg ösztönös —  törekvést, hogy Péter ne csak agitátor
ként, hanem m agánem berként is előttünk álljon. Igaz, ez m eglehetősen 
ügyetlenül, naivul történik, s talán ezúttal is a polgári színm űvek köz
helyeit —  a nagy esem ények sohasem a színen történjenek, elég, ha érte
sülünk róluk —  követi, veszi át, tehát nem az alkotó belső esztétikai 
parancsára történt, de m indennek ellenére számunkra Péter alakja —  s 
ezen keresztül az az eszme, amit ő képvisel —  teljesebb lesz, a főhős 
kilép a sematizmus kacatjából és emberszabásúbbá válik. Ismétlem, lehet, 
hogy ez csak dram aturgiai tehetetlenség következm énye, de nem lehet 
nem érezni benne bizonyos tiltakozást az egydim enziós irodalom , az egy
síkú em berábrázolás ellen, amire az akkori irodalom ban nem egy példát 
találunk, ami akkor kordivat volt. V isszatérve a fe ljebb  említett két 
szerkezeti szál viszonyához. A  harmónia végig teljesnek tűnik, a privát 
és a közösségi vonal, úgy látszik, m aradéktalanul kiegészíti, segíti egy
mást. Egyedül itt, ebben a dram aturgiai baklövésben bom lik  meg a két



szál harm óniája. S éppen itt válik teljesebbé Péter alakja. Hogyan? Mi 
ez? Nem más, mint az irodalom ban annyiszor előforduló elm élet-gyakor
lat ellentmondása, mint egy a rengeteg irodalm i paradoxon közül.

4.

W eigand Józsefnek a színházzal való közeli kapcsolata nem sokkal a 
K éz  a kézben  színrevitele után még egy művét segítette színpadra. A  
m ásodik vajdasági ősbemutató az Ördögűzők  cím ű három felvonásos „népi 
énekes-táncos színjáték” volt.

A hogy  W eigand első bem utatott m űve abból a felism erésből született, 
hogy színjátszásunknak és —  természetesen —• közönségünknek szüksége 
van aktuális, a kor problém áit tárgyaló hazai műre, ugyanúgy az Ö rdög
űzők  is a gyakorló színházi em ber felism erésének eredm énye. Ezt a zenés 
m űvek iránti igény hívta életre. „N agy hiányát érezzük —  írta W eigand 
József a m űkedvelők egy évi m unkáját elem ző cikkében —  zenés-táncos 
daraboknak, mert népünk szereti a dalt, a táncot, kéri is, de mi a múltak 
operett lim -lom jában alig találunk olyat, ami értéket képviselne.” A  to
vábbiakban két megoldást javasol, két járható utat lát a zenés művek 
iránti igény kielégítésére. „Vissza kell térnünk a klasszikus operettekre 
és a hibásan operettnek nevezett népi zenés játékokra.” V agy: „E lő kel
lene készítenünk az igazi népdal (nem m agyar nóta) és népi tánc rene
szánszát.” 30

Ezúttal is h iánypótló és úttörő jellegű  válalkozásról van szó. A hogy 
először a szocialista drámát —  jóllehet a polgári dramaturgia sablonjait 
felhasználva —  próbálta megterem teni, útjára indítani, úgy most a nép
színm űvet szeretné népdalokkal, népi táncokkal és korszerű, szocialista 
tartalom m al felfrissíteni újjáterem teni. Ez alkalom m al is a falu  aktuális 
kérdéséről, a szövetkezet alakításáról ír, de nem a színmű, hanem a zenés 
népszínmű eszközeivel.

W eigand jó  érzékkel igyekezett összekapcsolni a kallódó, pusztuló 
népi értékeket —  „a  darab —  olvashatjuk a színlapon —  meg akarja m u
tatni nekünk, hogy m ilyen igazi népi kincsekkel rendelkezünk a m últ
ból, am elyeket kötelességünk átmenteni a mába, a je lenbe” , ezek szerete- 
tére és m egbecsülésére kíván figyelm eztetni —  a színházvezetés gyakor
latából adódó problém ákkal. Adatok, számok figyelm eztetik a színház 
vezetőjét a látogatottság jelentős csökkenésére —  88 000 helyett csupán 
56 595 nézőjük vo lt — , s ennek okát abban látta, hogy „a  színház műsora 
és a közönség igényei” 31 nincsenek szinkronban. Tehát szerinte változ
tatni kell a m űsorpolitikán. S ez a változás legcélszerűbbnek a zenés 
darabok számának növelésében látszik. Ugyanakkor W eigand dicséretére 
szolgáljon, hogy nem a legkönnyebb m egoldást választotta, nem fordult 
egyértelm űen a hamis csillogású operettek és népszínm űvek felé, hanem 
szocialista eszmeiségű és hamisíthatatlan népiességű m űvekkel szerette

1,0 W eigand József: Ezévi . . . i. h.
31 Sulhóf József: Kapunyitás előtt. M agyar Szó, 1950. szept. 22.



volna tarkítani a társulat műsorát. Ezen kívül jó l látja, hogy a m ozik
ban már m egindult a pusztán szórakoztató film ek hódítása, „könnyed, 
problém am entes, vidám  zenés darabokat játszanak” , tudja, hogy a „ze 
ne, a vidámság m indenképpen vonzza a dolgozókat” , s hogy a vidék is 
igényli a szórakoztatást, méghozzá elsősorban az ott hagyom ányos fo r 
mában, népszínművekben, de arra mégsem vállalkozik, hogy az olcsó 
m űvek, a giccs szintjén kom m ercializálja a műsort. Jóllehet az operett a 
M ézeskaláccsal már vízum ot kapott a szabadkai színházba is, W eigand 
m égsem enged egyszerűen a nyomásnak, m egpróbál igényesen és az új 
világ szellem ének m egfelelően reagálni. Maga ír népszínművet, m égpedig 
úgy, hogy a zenés-táncos betéteket bácskai és szlavóniai népdalokból és 
népi táncokból válogatta össze, a cselekm ényt a falu szocialista átalaku
lásának m indennapjaiból meríti, sőt ehhez még a P etőfi-brigád  emlékét 
is hozzáidézi, a darab alakjai közül ugyanis néhányan ennek a harcos 
osztagnak a tagjai voltak. Az Ördögűzők  kritikusai32 a szerző kísérletező 
bátorsága és kedve m ellett fő leg  a m űfaji törekvést dicsérték. A  nép
színmű újabb változatát köszöntötték, „ú jfa jta ” népszínm űvet láttak ben
ne, amely „az operettszerűvé tett, túlékesített népszínmű helyett m eg
terem ti a realista színpadirodalom  népszínművét és az erőszakolt han
gulatú nóták, m űdalok helyett m eghonosítja a színpadon a városi nép 
nagy töm egei számára szinte már idegenné vált népdalokat” .

W eigand elképzelése kétségetelenül jó, helyes volt. A  nép életéről 
akart zenés színpadi játékot írni, logikus volt, hogy a zenei részt nép
dalokból kell összeállítania. Az eszme és az eszköz harm óniáját kívánta 
ily m ódon m egterem teni. De az eredmény, sajnos, ezúttal is elm arad a 
szándék, az elképzelés m ögött. W eigandnak m inden igyekezete ellenére 
sem sikerült elkerülnie az enyhén operettes valőröket. A  magyarázat 
szinte azonos lehet azzal, amit a K éz a kézben  cím ű első m űve kapcsán 
tettünk. Nem ás eléggé m élyre, csak jelzi, hogy a kor, a falu  világa bő 
velkedik m egoldatlan kérdésekben, de ezek nem teljes súlyukkal kapnak 
helyet a m űben, m egoldásukat is lényegesen egyszerűbbnek mutatja, s 
ezzel a társadalmi problém a sokat veszít kom olyságából, jelentőségéből, 
idillikussá válik  a falu világa. S az idill szálán lopakodik be —  m ajdhogy
nem észrevétlenül —  az operettes hangulat, am ely ellenállhatatlanul ki
kezdi a mű valós anyagát, em beri hitelességét is. Kritikusai m egkísérlik 
igazolni, m enteni ezért a félresiklásért a szerzőt. A zt említik, hogy a szer
kezeti problém ákkal való küzdelm e vonta el a figyelm ét, kötötte le erejét, 
másrészt viszont arra figyelm eztetnek, hogy ezzel a drám aírói feladattal 
a „nála súlyosabb tehetség sem tudott volna m egbirkózni” .33 S inkább az 
utóbbi érv, am ely nem csak menti, hanem reálisan igyekszik szemlélni, 
látszik pontosnak, igaznak. W eigandban a becsületes szándék a legnagyobb 
érték. A  m egvalósítással már bajok  vannak. A  mesterséget csak felszí
nesen ismeri. Ezt bizonyíthatják számunkra azok a dram aturgiai hibák, 
am elyeknek az Ördögűzők  sincs híján. Ezúttal is sok minden, méghozzá 
lényeges mozzanat a színpadon kívül történik, több a m űben az epikus,

32 Herceg János: ördögű zők . Híd. 1950. 12. 915—918. old.
Sulhóf József: ördögű zők . M agyar Szó, 1950. dec. 3.

33 H erceg János i. h.



mint a drámai rész. A  darab cselekm énye, m eséje is túlságosan legöm 
bölyített, banális: „Pető Imre, parasztlegény, a Petőfi-brigád egykori har
cosa hazatérve falujába, hozzáfog népe szervezéséhez. Ő a földm egm un
káló szövetkezet lelke, a kultúrkör m egalapítója s hiába kerülgeti a szom
szédos gazda szép lánya, ő egy harcos leánytársánál hagyta a szívét, akiről 
azonban azt hiszi, elesett. Ez persze tévhit csupán, mert Ilonka életben 
maradt, sőt éppen Imre mentette meg, de aztán maga vesztette el az esz
m életét —  innen ered a tévedés —  s a lányt véletlenül éppen Imre falu 
jába nevezték ki állom ásfőnöknek. Ez m indjárt az első képben kiderül, az 
egykori bajtársak felism erik a lányt és örülnek neki. Imre előtt azonban 
eltitkolják, hogy a lány megvan, sőt itt van a faluban, de a kultúrkör 
előadásán felléptetik s a cselekm ény szem pontjából már nem is lenne 
szükség a harm adik felvonásra, a l'iappy end megérett, de Im re ismét 
önkívületbe esik . .  ,” 34 Ezért kell a harmadik felvonás, am elyben Ilonka 
k igyógyítja  Im rét rémlátomásos idegroham ából, és am elyben végleg egy
máséi lesznek. Ebben a részben a szép szom szédlány is m egtalálja párját, 
apja viszont belép a szövetkezetbe, ugyanezt teszi a pityókás Kerekes M i
hály és Julcsa néni, az öreg javasasszony. Hiányzik belőle az a küzdelem, 
am ely drámává kem ényíti a történetet. Természetesen nem azt k ifogá
soljuk, amit a bem utató utáni hozzászóló,35 hogy nem a munkát, hanem 
a „m unka utáni szabadidőt, szórakozásokat, társalgásokat mutatja be” , 
m inek következtében „ú gy  tűnik, mintha a szövetkezetben nem is lenne 
más csak szerelem, dal, tánc és szórakozás” , hanem, hogy hiányzik belőle 
az a drám ai feszültség ,erő, amely az újért, a szövetkezetért folytatott küz
delm et hitelessé, naggyá, em berivé teszi. S akárcsak W eigand első m űve 
esetében, most is a nyelv  a felszínesség leleplezője. A  szereplők legtöbb
ször vagy álnépies nyelven vagy a jelszavak üres szólam aiból form álják 
replikáikat, s ezzel m indenekelőtt a jellem rajz egysíkúsága válik n y il
vánvalóvá, a nyelvi sablonok az alakrajz sablonjaira is figyelm eztetnek.

5.

A  két W eigand-színm ű közül a K éz a kézben t 97 alkalommal játszot
ták 23 392 néző előtt, az Ö rdögűzőket viszont 14 ízben összesen 5661 néző 
előtt. A z első nézőátlaga 241, a másodiké viszont 404.

Érdekes fonákságokra mutat rá ezek a számok. A m íg a K éz a kézben  
előadásszáma rekordot jelent a színházban, harm inc év alatt csak V. L ip- 
pay Etelka Boldogság részletre  című vígjátékát vitték többször közönség 
elé, százszor, előtte a Csak a vak nem  látja cím ű vígjáték volt a csúcs
tartó 94 előadással, a Ludas M atyit 87, Goldoni Hazugját 73, Szigligeti 
Csikósát 71, Priestley Váratlan vendégét 62 este láthatta a közönség, ed
dig a darab nézőátlaga a legalacsonyabbak közé tartozott. Ennek m agya
rázatát nyilván abban kell keresni, hogy az egyhónapos turné egyfelől

31 Herceg János i. h.
35 Kurin L ajos: Hozzászólás a suboticai M agyar Népszínház legújabb bem utatójához.

D olgozók. 1950. dec. 8. Ugyanez a cikk némi, jelentéktelen módosítással m egjelent a Naša
scena 1950. dec. 15. számában.



alaposan növelte a darab szériáját, m ásfelől viszont több olyan kis hely
ségben is előadták, ahol ob jektíve nem lehettek sokan a nézőtéren.

A z Ördögűzők  adatai közül a kis előadásszám és a relatíve nagy 
nézőtálag kontrasztja a szembetűnő. A  404-es nézőátlagnál csak az olyan 
közönségdaraboké magasabb —  az Ördögűzők  bem utatójáig — , mint a 
L eányvásáré (756!), a M ézeskalácsé (551) vagy a Sárga csikóé  (421). Épp 
ezért érthetetlen, miért játszották csak 14 este.

A  kritikák bizonysága szerint sem az egyik, sem a másik színmű elő
adása nem volt kibátlan, sem rendezői, sem pedig színészi tekintetben. 
Hibákkal, egyéni sikerekkel és sikertelenségekkel tarkított, korrekt, a 
színház átlagos színvonalán m ozgó produkciók voltak az akkortájt divatos 
hangsúlyozottan realista beállításban és játékkal. Ebbe csak ném i disz
harm óniát —  rendezésben is, játékban is —  a régi operettes stílus fe l
színessége lopott, erre pedig, láttuk, kissé a két mű, drám airodalm unk 
háború után elsőnek színpadra vitt két alkotása, is csábította a társulatot.

6.

W eigand József Szabadkán bem utatott két színm űvét ma m indenek
előtt drám atörténeti tényként kell szemlélni és értékelni. Egy —  sajnos, 
még mindig, harm inc év után sem túl hosszú és értékes —  sorozat első 
két darabját kell bennük látni. Olyan m űveket, am elyek nincsenek híján 
bizonyos átlagos dram aturgiai ismereteknek, színpadi ügyességnek, drá
mai értékeknek, de am elyeknél mégsem ezek a mozzanatok a döntőek, ha 
jelentőségüket kutatjuk. Tény az, hogy a félm egoldások irodalm i divat
jának korában keletkeztek, s ez rányom ta bélyegét m indkét műre. De az 
is vitathatatlan, hogy W eigand mégis csak az irodalom  útitársai közé tar
tozott, ahogy az átlagosnál ügyesebb, jószándékú m űkedvelőket, a litera- 
túra —  becsületes, de mégis —  dilettánséit bizonyos tisztességes szándékú, 
m egbecsülést is jelző eufém iával neveznénk. Azt hiszem, csak a drám a- 
irodalm unk első színpadi próbálkozásainak m egilletődést, elnézést paran
csoló izgalmai, és sem m iképpen sem a kom olyabb minősítés, az avatottabb 
hozzáállás lehet az alapja, indítéka annak a tételnek, m ely szerint „nem  
okvetlenül szükséges minden darabot az irodalom  m ércéjével m érni” .36 
Ez nagyon veszélyes nézet, am elyet ugyan m egérthetünk akkor, ha a ne
hezen születő m űfaj m űvelésére kíván buzdítani, ha azt akarja sugallni, 
hogy „voltaképpen nem is kell sok egy kellem es színházi estéhez . . . , o ly 
kor elég a színpad szeretete, a gátlásnélküli közlés, néhány ötlet és egy 
kis mese s m egszületik a színdarab” 37, m egérthetjük, de azonnal el is kell 
felejteni, m ert többet árthat, mint segíthet. S azt hiszem, ha nem is egyet
len kritika néhány sora —  ilyen tartós hatása kritikának nálunk nincs — , 
de maga a szem lélet elég sokáig jelen volt irodalm unkban, kivált pedig 
dramaturgiánkban. Nem egy mű keletkezett a könnyelm űség „esztétiká
jára” hivatkozva. W eigandnál kétségtelenül észrevehető bizonyos szabadu

36 Herceg János i. h.



lási kísérlet, vágy, hogy k ibú jón  a sematizmus hatása alól, s ez benne 
különösen jelentős. Kár, hogy m iközben saját igazi lehetőségeit kereste 
a rosszabb hagyom ány felé fordult. H ogy nem fedezte fel a m agyar szocia
lista avantgarde dráma és színjátszás alkatilag —  m ozgalm i em ber volt 
—  hozzá igencsak közelinek látszó hagyományát, vagy hogy nem ismerte 
a brechti színházat. M indkét úton lényegesen jelentősebb m űveket alkotott 
volna. Ehelyett, amint ezt már jeleztük is, a polgári dráma és színjátszás 
hagyom ányaiból próbált meríteni, a dramaturgiai fogásokat a szórakoz
tató polgári vígjátékok, szalon drámák és az operettek arzenáljából köl
csönözte. Rossz hagyom ányt követett, és ezt szocialista eszmeiségű, szán
dékú igyekezete sinylette meg. Hiába próbálta új tartalom m al gazdagítani 
a polgári dramaturgiát, a keresztezés csak felemás eredm ényt hozott. E b
ben egyrészt ludas a kor szocialista realista sematizmusa, am ely nem 
ösztönözte az írókat a problém ák m élyebb, sokoldalúbb bemutatására, tag
lalására, másrészt viszont saját lehetőségei, tehetsége is gátolta a nagyobb 
alkotói kiteljesülésben. Csak m esterem bere volt a drámának, nem m űvé
sze, Ez nem emlékgyalázás, hanem a két mű alapján leszűrt, már akár 
irodalom történeti minősítésnek is tekinthető, tanulság.



A z Ú jvidéki B ölcsészettudom ányi Kar M agyar Tanszékének kiadványa  

Tanulm ányok, 7. füzet, 1974.

M A T I J E V I C S  L A J O S

A N G Y A L  B A N D I A  T E L E C S K A I S Z Á J H A G Y O M Á N Y B A N

A  kilencven évvel ezelőtt települt Telecska lakossága Észak-Bánát el
szegényedett falvaiból toborzódott. A z évente ism étlődő árvizek gazdasá
gilag káros hatására, valam int a még szabad puszták benépesítésére kiírt 
pályázatok jóléttel kecsegtető hívására, m egindult az elszegényedett nép, 
új rem énnyel, új hazát keresni. Közép-Bácskába, Puszta Kúlára igyekez
tek. Három napos utazás után meg is érkeztek az „ígéret fö ld jére ” . 1883. 
október 29-én nagy ünnepélyességgel birtokba vették a bojtorjánnal be
nőtt, akkor még sovány term ést adó pusztai földeket.

Először szárkunyhókat építettek az országút két oldalán, m ajd verem 
lakásokat ástak a kunyhók alá, hogy m egvédjék  magukat a pusztán nyar
galó téli szelektől. A  nincstelenség e kézzelfogható jele bizalmatlanságot 
szült a szomszédos községek tehetősebb lakióban. Sugalmazásukra a csend
őr-járőrök , hivatalos közegek éber szemm el kísérték a jövevén yek  minden 
jövését —  menését. A  település sorsát Zom borból, Kalocsáról, Szegedről, 
A radról, K úláról —  tehát m essziről —  irányították. A  sorsára hagyott, a 
gazdag szom szédoktól m egvetett lakosság sorstársat, szövetséget keresett 
és talált A ngyal Bandi személyében.

A kkor m ég vonzó volt a pusztai betyár. A  telepesektől nem  volt m it 
elvennie, haragosa sem volt az új szomszédok között, no, m eg értük is 
bosszút állt a dölyfös jóm ódúakon, s a szegény em bert állandóan nyug
talanító karhatalmiakon. Szinte szomszédnak számított A ngyal Bandi, 
m ert a hét kilom éternyi távolság a falu és A ngyal Bandi vö lgye  között 
nem számított távolságnak sem gyalogosnak, sem fogatosnak, s pláne nem 
a nyargaló betyárnak.

Persze nem szabad azt hinni, hogy cim boraság alakult volna ki a szor
galmasan dolgozó nép, s a társadalom szélén sodródó A ngyal Bandi között. 
Nem is ism erték személyesen, féltek is tőle. Messzire elkerülték a ma is 
fellelhető fahidat (a rendes átkelőhelyet), a nádast (a rajtacsapások, úton- 
állások színhelyét). —  Este, vagy magányosan senki sem m ert átkelni az 
egym ást követő három  völgyön , főleg, ha Szegedről tértek haza a bevál
tott dohány féltveőrzött évi jövedelm ével.

A z egyszerű, „szerző em berek” tetteit, az alkalm i útonállók cseleke
deteit is a lakosság A ngyal Bandi rovására írta. íg y  apránként növekedett



bűnlajstrom a, vele együtt híre, hatalma. Lelem ényessége fölülm úlhatat- 
lan, testi ereje, bátorsága, lovagiassága páratlan.

A z évek múltak, a lakosság anyagilag és szám belileg is gyarapodott. 
V olt már mit félteni, óvni, szükség esetén megvédeni.

Terhessé vált a pusztai betyár veszélyes közelsége.
A  verem lakást a putri, a putrit a vertfalú  ház, a foghíjas házsorokat 

a szervezett falu  váltja  fel. A  felhalm ozott készletet az ajtózár, a közösség 
éjszakai nyugalm át állandó őrség védi. A  betyár már nem számíthat el
néző titoktartásra, sőt üldözött vaddá válik.

A ngyal Bandi eltűnt, kortársai szintén. De a betyár tovább él az em 
berek em lékezetében. Tetteit m egszépíti a keserves részleteket felejtető 
idő, no m eg a bizonyosság, hogy A ngyal Bandi többé nem árthat senkinek 
sem.

Letűnt a betyárvilág, em lékei is elenyésznek. A  fiatalabb nem zedékek 
már csak összefüggéstelen morzsákban ism erik A ngyal Bandi egykor h í
res tetteit.

E tanulm ány szerzője az utolsó pillanatban összegyűjtötte a poros 
em lékezetből e kincset érő néprajzi és nyelvi anyagot, s most közkézre 
adja. A  gyűjtem ény érdekes is, értékes is. Nekünk, telecskaiaknak külön 
értékes e mű, m ert rólunk is beszél, történetünk egy szakszát örökíti meg. 
N yitott ablak, am elyen keresztül más is bepillantást nyerhet lelkivilá
gunkba, beszédm odorunkba, falunk történetének egy rövid  szakaszába.

K ülön  választ vár az a tény, hogy m iért maradhatott fenn ily hosszú 
időn keresztül A ngyal Bandi em léke népünkben? —  A  magyarázat abban 
keresendő, hogy a környező települések jóva l korábban keletkeztek, s így 
a jobbfekvésű  földeket is ők birtokolták. Ezzel szemben Puszta Kúla —  
a mai Telecska —  vízben és összterületben szegény kamarai birtok volt. 
A  családonkinti kiosztott 8— 8 hold sovány föld  nem elégítette ki a telepe
sek földéhségét. A  nagylétszám ú családok m unkabíró tagjai a gazdag 
szom szédoknál kerestek m egélhetőségi lehetőséget. Tehát kizsákm ányol
tak, kiszolgáltatottak voltak. A  term elésben elfoglalt helyzetük miatt A n 
gyal Bandit közelebbinek érezték, mint m unkaadójukat. A ngyal Bandi 
ráblásait alkalm i igazságszolgáltatásnak, kitaszítottságát függetlenségnek 
fogták fel. Társadalm i kitaszítottsága miatt rokonszenvet ébresztett a va- 
gyontalansága miatt m egvetett n ép b en . . .  S a vagyonegyenlőtlenség 
mindössze 30 éve veszít jelentőségéből. Ez az idő pedig kevés ahhoz, hogy 
az em ber m aradéktalanul elfelejtse mindazt, ami a vagyontalansággal 
kapcsolatos volt.

Telecska, 1974. Fekete József

Bevezetés

B ács-Topolya környékén még manapság is legendás hírű betyárként 
em legetik A ngyal Bandit. A lig  akad olyan személy, aki nevének em líté
sekor ne tudná, kiről van szó, ne tudna a híres betyárról egy-két adatot 
vagy  egy-két történetet feleleveníteni. A  vidék földrajzi névanyagában



is találkozunk nevével, a környékbeliek  több fö ldra jzi fogalom  m egneve
zésére felhasználták A ngyal Bandi nevét. Mindez arra enged következtet
ni, hogy a népszerű betyárnak sok köze lehetett B ács-T opolya környéké
hez, és neve, alakja, élete, tevékenysége nem ok nélkül m aradhatott meg 
az erre élők emlékezetében. „A  nép hálás em lékezete kim eríthetetlen 
gazdagságban őrzi a betyárvilág emlékeit. A z elbeszélésekből, színes ese
ménydús világ bontakozik ki, sajátos hangulatával, ízig vérig  a lföld i v o 
násaival. A lapjában véve nem igen volt a betyárvilágnak olyan je len 
tősebb eseménye, m elyről a nép ne tudna .Az, hogy a falvak, tanyák lakói 
mire em lékeznek vissza, népi szem pontból egyben értékm érőt is jelent.” 1

Tekintve, hogy az A ngyal Bandihoz fűződő szájhagyom ány olyan szí
vós, gondoltuk, érdemes lesz utánanézni, kutatást indítani a környéken, 
s m egszólaltatni az idősebb személyeket, mit hallottak elődeiktől, m ilyen 
A ngyal B andi-kép él még bennük a hallottak alapján. Érdeklődésünk más 
szempontok is vezérelték. Híres betyárunk életének, útjainak, portyázá
sainak, támadásainak és kalandjainak kiváló kutatója, D öm ötör Sándor 
m ár több ízben is felhívta a figyelm et, m ennyire szükségesek és nélkülöz
hetetlenek a további kutatások betyárunk alakjának, társadalmi szere
pének pontos kiderítéséhez.2 Ugyancsak lényegbevágó forrásanyagnak te
kintjük az A ngyal Bandihoz fűződő adalékokat a bácskai és a vajdasági 
betyárvilág kiderítésére, további tanulmányozására, így a legkisebb ide
vonatkozó adat is fontos inform ációt tartalmazhat az érdeklődőknek.

Kutatásunkat egyetlen községben kezdtük el, Telecskán (Telečka). A  
falu közép Bácskában terül el, B ács-Topolyától nyugatra, Zom bortól pe
dig keletre esik. A  fiatalabb települések közé tartozik. K örnyéke dim bes- 
dombos, régen több mocsaras hellyel, nádassal volt körülvéve határa. 
Néhány fontosabb útvonal szeli át, am ely összeköti a bácskai, illetve a v a j
dasági fontosabb városokkal, központokkal. Földrajzi fekvése tehát ked
vező volt a betyárok részére, az átutazó kereskedőket könnyen m egtám ad
hatták, a környékbeli barlangokban minden nehézség nélkül m eghúzód
hattak, a nádasokban elbújhattak anélkül, hogy valaki is megtalálhatta 
volna őket. M ivel a vidéken jónéhány nagygazdának volt birtoka, nagy 
szállása, gazdasága, zsákm ányolni való is akadt bőven. M int ilyen terület, 
arra is nagyon alkalmas, hogy a nép képzelőerejét felcsigázza, hogy a 
betyárokhoz fűződő esem ényeket kiszínezhesse az adtközlő, azaz alkalmas 
a romantikus történetek form álására, továbbélésére, m egőrzésére és el- 
hitetésére.

G yűjtésünk kérdések alapján indul. Segítőtársaink az általános isko
lások voltak.3 Tanáraik: B elovai M argit és Fekete József irányításával 
gyűjtötték össze az adatokat.4

1 Szabó F erenc: A  D él-A lföld i betyárvilág, Gyula, 1964. 131. old.
2 ,,A köztudat ma is Angyal Bandit tartja a legrégibbi m agyar betárynak, sokan pe

dig a legendás hírű betyárvilág egyik m egalapítójának tekintik  az A lföldön. Bizonyos, 
hogy páratlan népszerűsége jelentős m értékben járu lt hozzá az A lföldön m ásfél évszáza
don át garázdálkodó futóbetyárság iránti érdeklődéshez. Ha azonban alaposabban kuta
tunk utána, hol és m ikor élt, a legellentm ondásosabb és igen hiányos adatokkal és véle
m ényekkel találkozunk.” D öm ötör Sándor: Angyal Bandi furulyája . A Hermann Ottó 
M úzeum Fvkönyve, M iskolc, 1972. 599. old.

3 4 Itt m ondok köszönetét a gyűjtőknek és a gyűjtést irányító tanároknak.



A datközlőinknek az alábbi kérdésekre kellett válaszolniok:

1. K i volt A ngyal Bandi?
2. M ilyen történetet tud róla?
3. M ilyen dal, nóta, vers, szólás fűződik hozzá?
4. V annak-e földrajzi nevek vele kapcsolatban?
5. H ogy nézett ki A ngyal Bandi? (Termete, alakaj, belső tulajdonsá

gai)
6. V annak-e vele kapcsolatban em lékek? (Kép, festmény, rajz, könyv, 

faragás)

A  telecskaiak feleleteit minden nemű javítás, kiegészítés nélkül közöl
jük, hogy ezzel is m egőrizzük az adatok hitelességét. Róm ai számmal a 
gyű jtőt je lö ljü k  (1-től 33-ig), betűkkel pedig az adatközlőt. M ivel egyazon 
gyű jtő  több adatközlőt is kérdezett, azért volt szükség az ilyen fajta  je 
lölésre.

A Z  EM LÉKEZÉSEK

I. K i volt A ngyal Bandi?

1. a) A z olyan vót, aki a szegény em bört nem bántotta. Csak azt, aki űtet 
is bántotta. A z urakat elfogta, pénzüket elszedte. A  szurdokba könnyű 
vót elfogni őket, mert ott nem löhetött elszaladni. Ha látta, hogy úri 
em bör gyün, elfogta, elszödte a pénzét, lovát és mehetett, ahova tudott. 
A  pusztára járt be koszté, me az akkó is puszta vót. A  csendőröket 
azokat lüvődőzte. A z urakná istállókon mindenütt vasak vótak, hogy 
a lovakat ki ne b írja  vezetni.
b) Egy híres alföldi betyár vót, itt vót egy nagy pince a völgybe, oda 
hajtották be a jószágot. Erre m öntek a vásárosok, azokat ebbe a vőgy - 
be megtámadták. Elszödték tüllük a pénzüket. V ót bandája neki. A 
szögény em bört nem bántotta, a végrehajtó se tanát anná semmit.
c) Betyár vót, a betyárok loptak, rabótak, gyilkoltak. V ót ott az A n 
gyal Bandiná a vőgybe egy barlang ott vótak a lovak meg űk is. Ördög 
B andinak is nevezték A ngyal Bandit.

2. a) A ngyal Bandi betyár és rabló volt. 
b) A ngyal Bandi betyár volt a javábul.

3. a) A ngyal Bandi egy betyár vót. A  rogatica vőgy  bal oldalán felül 
v ó t neki a barlangja. Ezt onnan tudjuk, hogy a barlang tetején egy 
körüszt állt. Ez ma mán nem található meg, mert elkorhadt. Ezön a 
környékön éltek az A ngyal Bandi társai is, Patkó Bandi, Sobri Jóska, 
R inaldó Rinaldini és többek között Rózsa Sándor. A ngyal Bandi apja 
egy nagybirtokos vót, fia nem tűrte apja kögyetlenségét a szögényök- 
kel szömben és tizennyóc éves korában ott hagyta szülőházát. Ekkó 
m önt el betyárnak. Ezök a betyárok nem bántották a szögényöket, sőt



még m ög is jutalm azták űket. Az országút m ellett m indig várták a 
postakocsit, és kirabolták belülle a pénzt, hogy az ne jusson a gazda
gok kezébe. Inkább odaadták a szegényüknek. A  kornak m ögfelelő 
fegyverökkel harcótak.
b) A ngyal Bandi egy betyár vót. A  m ai Rogatica környékén lakott 
egy partoldalba vésett barlang féle lyukban. Itt portyáztak a többi be 
tyárok is. A ngyal Bandi nem járt em berek közé csak m agányosan élt 
mint egy zsivány.

4. A ngyal Bandi itt vót betyár a vőgybe. Nevét szeretőjétől kapta. Az 
ezernyolcszázas év derekán született. Szegény földm űves családból 
származott és a szabad legények társaságához csatlakozott. Ezernyolc
százhatvan, hetven közt önálló betyár bandát alakított. A  mai rogaticai 
állomás m ellett a vőgyparton lakott. V ót ott egy csárda, ők m eg pin
cébe laktak, és ha a gazdag em berek m entek át ezen a szűk úton, ki
fosztották őket. Ha szegények mentek, azokat hagyták, és m ég ki is 
segítették őket. Egy nagy közlekedés volt, ezen közlekedtek a várm e
gyeházához.

5. A ngyal Bandi betyár vót.

6. a) A ngyal Bandi úri családból származott. A  szeretője nevezte el A n 
gyalnak, ekkor változtatta meg a vezeték nevét. Ezentúl nem  az igazi 
hanem az A ngyal Bandi néven betyárkodott.
b) A ngyal bandi úri betyár volt.

7. A ngyal Bandi egy nagy betyár vót.

8. A ngyal Bandi betyár volt.
b) A ngyal Bandi betyár volt. Hivatalos neve B erendi Lajos. Som ogyi 
születésű. Gazdag földbirtokos családból származott. Bandájával, 
m elynek tagjai név szerint M ilpajt, Pap A ndor és M ogor a m ai Telecska 
és G ornja Rogatica közötti vö lgy  nádasában tanyázott. Ezt a völgyet 
és a G ornja Rogatica nevű helységet régebben A ngyal Bandinak ne

vezték. Ebben a völgyben  fogták el a pandúrok, amikor lovával átug
rotta a patakot a lő m egbotlott és eltört a lába. A  kivégzés után a 
völgy  egyik partoldalában tem ették el. A  sírja állítlag sokáig meg volt 
je lö lve  egy fával. A  part oldalában a későbbi évek során találtak egy 
pinceom ladékot, am elyben régi fegyvereket, kadokat és lószerszám ot 
találtak. Á llítólag ez is A ngyal Bandi és társai egyik búvóhelye volt. 
K örülbelül húsz évig betyárkodott ezen a vidéken, amíg el nem fogták. 
Főleg a gazdagokat rabolta ki, szegény em bereket nem bántott, a gaz
dagokat is csak akkor, ha azok nem salyát akaratukból adták oda azt, 
amit követelt tőlük.

9. a) A ngyal Bandi egy betyár volt.
b) A ngyal Bandi egy betyár volt. Bácskai születésű, de hogy m elyik 
helysígbűl az nincs tudva. Összeköttetésbe vót a bánáti Varga B andi
val, Patkó Bandival és Rózsa Sándorral.



10. A ngyal Bandi egy alföldi úri betyár volt. Lent lakott az A ngyal Bandi 
völgyben, a partba ástak pincét, ott tartózkodtak négyen, és ha ellen
keztek velük, akkor agyonverték őket. A szegény em bert nem bántot
ták. K isbaltákkal voltak felszerelve. A ngyal Bandinak ez nem az igazi 
neve, hanem B erendi Lajosnak hívták.

11. Egy betyár csoport fővezére vót. És ezök a betyárok ha valam it m ög- 
láttak a gazdag em böröknél, azt biztos, hogy elvötték. Sokszó bem ön- 
tek. a gazdagokhoz és kifosztották őket.

12. a) A ngyal Bandi a betyárok vezére volt ,aki nem tűrte, hogy a gaz
dagok verték a szegényeket. E lőbb gazdag legény vót. A ngyal Bandit 
azért h ívják így m ert m ikó hazajött a verekedésrű vagy támadásrú, 
akkó kedvese m indig így  kiáltotta’ „A ngyalom , B andi!” . M ikó m ég itt 
nem vót falu, ezt a helyet Puszta Kulának hítták. M ikor bajta vótak, 
akkó erre a helyre telepedtek. Kint a dom bok között volt a rejtekhe
lyük és ide vezetett egy alagút.
b) tJ vót a betyárok vezére. Pásztor legény vót a gazdája m ögverte és 
elszökött. G yű jtött a sutyba em böröket. A  gazdagokat kifosztották, a 
szögényöket nem bántották, csak akkó ha ellenköztek.

13. a) A ngyal Bandi egy parasztlázadó vót, aki a szögényöket pártóta. Tu
domásunk szerint az apja nemesi családból származott. Az apja őtet 
kitiltotta mert ő nem egyezett az apja zsarnokságával. Ezé lőtt rabló
vezér. A  Telecskai dom bokon körösztű beleértve Szabdkátú Bajm ok, 
M oravica, Telecska és a mostani nevezetes Gornya Bogatica. Telecska 
között van egy dom b ott vót neki a búvóhelye. 1943— 1944-ben a kö~ 
rösztöt eltették onnan ott vót a lejárat a földalatti pincébe.
b) A ngyal Bndi egy alföldi betyár vót, a szögényöket pártolta. V olt 
neki egy bandája, mint szögény legény. K ém jei is voltak, kik kilesték 
az urakat táncm ulatságokon. A  császár katonasága az kiirtotta a be
tyárokat. Akasztófán végezték be életüket.

14. Nagy betyár volt. Rogatica közelében volt egy barlang és ott tartóz
kodott. Bánátba járt lovat lopni. Nagy betyár volt, mert a lopáshoz 
jó l értett. A  lovakat pokrócon  vezette ki az istállóból nehogy nyom ot 
hagyjon maga után. A  vasajtókon akár hány lakat volt, m indet le
szedte és így bejutott m indenhova. Nem gyilkolt csak lopott.

15. a) A z betyár volt, úgy hívták. Á llítólag itt is tartózkodott 1883-ban. 
K ocsival jártak erre és figyelm eztették őket, ha erre járnak, úgy in
tézzék, hogy ne é jje l jö jjenek , mert, itt A ngyal Bandi tartózkodik és 
az ő bandájával kifosztja őket. A  barlangjába volt beásva egy csárda, 
H ám szorító csárdának nevezték. Az em berektől ellopott tárgyakat oda 
betették. A ngyal Bandi nem közönséges családból származik, hanem 
úri családból.
b) Berkes Lajos volt az igazi neve. Azért lett betyár, mert az anyja 
mostoha volt, apja öreg ember. A  mostoha anyja beleszeretett Bandiba.



Bandi ezt nem akarta és akkor határozta el, hogy betyár lesz. Bosz- 
szúból a grófokat rabolta, fosztogatta.

16. a) A ngyal Bandi egy hírős betyár vezér vót. Patkó Bandi is az egyik 
barátja vót. Itt élt, arra Rogaticz felé a földbe ásott verm eiben. Ezekbe 
a pincékbe rakta el a gazdagoktú zsákmányolt holm it is. M indig a szö
gényöket pártóta, a gazdagokra nagyon haragudott.
b) A ngyal Bandi egy betyárvezér vót.

17. A ngyal Bandi igazi nevén Berendi Lajos itt, garázdálkodott a telecs
kai határban tizenöt társával. A z 1848-as szabadságharcban m egölték 
anyját, apját felaksztották. Bandi egyedül maradt testvérével. Később 
elfogták az oroszok de onnan m egszökött és erre a vidékre költözött. 
Itt határozta el magát, hogy felcsap betyárnak testvérével együtt, hogy 
bosszút állhasson szülei haláláért. Leghűbb társai M ilfajt, Mogar, Pap 
A ndor voltak. Felesége Csáskai Júlia. Bandiék egy tizenöt méter hosz- 
szú és tíz méter széles pincében laktak a nádasban. Onnan támadtak 
az arra haladó nemesekre. Elvették pénzüket, lovaikat. Az urakat v i
szont a pincébe bevitték és ott lefejezték, m ajd egy kútba dobták őket. 
Telecska megtámadásánál Bandiékat elfogták, és felakszatották mind 
a tizenötöt. Hatvan évig élt ezen a vidéken A ngyal Bandi.

18. A ngyal B andi szögénypártú betyár vót, és vót m ég neki húsz társa, 
űk a szögént nem bántották csak a gazdagot.

19. a) A ngyal Bandi egy rablóvezér vót. Sok jószágot és pénzt lopott el 
társaival. A ngyal Bandinak csapatai is voltak. A  földbirtokosokat zsa- 
róták, és a szögényöknek adták. A ngyal Bandi magának is hagyott a 
lopott zsákmánybú.
b) Azé h íják A ngyal Bandinak, me ű vót a rablótársaságnak a főv e 
zére. K özel vót a barlangja az úthó. Ha gyüttek a gazdag em börök, 
akkó kirabolták űket. É csak ellopták a lovokat az istállóbú és utánna 
társaival jó  pénzé eladták.

20. A ngyal Bandi egy szegénylegény vót, aki nem tűrte tovább a földes
urak kizsákmányolását és a szegények kínzását. Ezért a szögény le- 
gyinyök közé csatlakoztt, akik a nádasokba és erdőkbe menekültek, 
hogy onnan lecsaphassanak a gazdagokra, és elvegyék tőlük a pénzü
ket, jószágukat, hogy szétosszák a szögények között. Ezé az urak elne
vezték őket betyároknak. így  A ngyal Bandi is a hírős betyárok közé 
tartozott, mint Savanyú Jóska, Bogár Imre, Sobri Jóska. M ajd később 
Rózsa Sándor bandájába vót. Ezök a betyárok több gazdánál foszto
gatást végeztek. A  pandúrok el akarták őket fogni, de nem  sikerült, 
íg y  később nézeteltérés miatt A ngyal Bandi kivált Rózsa Sándor ban- 
dájábú és átköltözött pár kolégájával a mi falunk környékére. A kkó 
m ég nádas vót és nem vót itt falu. Ezt a helyet akkó Puszta Kulának 
hítták. Ha A ngyal Bandi urakkal találkozott, m egtáncoltatta őket, a 
nádasba dobta, vagy a ló után kötötte űket és úgy húzta, vagy fö l



kötötték egy fára és jó l megkancsikázták. A  pandúrokkal is hasonlót 
csináltak.

21. a) A ngyal Bandi egy úri betyár vót. V ótak társai is: M ilhóf, Pap Anti, 
m ög M ogor. A  rogaticai völgyön  tanyáztak. B ejártak Topolyára., lopni. 
Csak az uraságokat támadták mög, m ert tudták, hogy azokná van 
pénz.
b) Egy uraság családja vót. Á lneve vót A ngyal Bandi, azon a névön 
fosztogatott. Harm incöt éves vót m ikó elfogták. A  vögybe végezték 
ki. A  szeretője egy urasági lány vót, „A n gya lom ” -nak hítta Bandit, 
arrú maradt rajta az A ngyal név.

22. a) A ngyal Bandi egy betyár vót. Azé lőtt Bandi betyár, me az urak 
rosszú bántak vele, m int a többi paraszt emörre.
b) A ngyal Bandi munkás em bör vót, és nem vót m egelégödve a bé
rivé, és fölcsapott betyárnak. K ísübb a fővezérük lőtt.

23. a) A ngyal Bandi híres betyár volt. A  bunkerja a téglagyár m ellett 
a kövesút másik felén volt. Ma is látszik valam i kiem elkedő domb. A 
barlang előtt egy kőkereszt volt felállítva. A  barlangra tavasszal buk
kantak, szántás közben a fö ld  leszakadt.
b) A ngyal Bandi nemesi családból származott. Betyár volt. Társaival 
zsarolták a gazdagokat, és a zsákmányt a szegény em bereknek szét
osztották.

2,4. B etyár vót de úgy tudjuk, hogy gráfi családbú származott. Tán abbú 
a grófi családbú olyan kitagadott féle vót, vagy tán száműzte saját 
magát.

25. a) Bánáton volt rablóvezér. Lovakat lopott, és ide hordta a pincéjébe. 
A z akkori betyárok: Patkó Bandi, A ngyal Bandi, Sóbri Jóska, Rózsa 
Sándor, R inaldó Rinaldini.
b) Egy betyár az A ngyal Bandi, az állomásnál volt a pincéje.

26. a) A ngyal Bandi vót a legelső betyár. Többi társai is vótak, tízen, 
tizenketten és ezek nagyon harcias betyárok vótak. A  pincéjük vót tíz 
öl hosszú, tizenöt öl szélös. Ebbe laktak az összes betyárok. A kik  arra 
felé m entek népek, elfogták és aztán lefejezték ükét, vérengző betyá
rok vótak. Ottan ahogy gyünnek le a partrú, ahun van a vasút, ott 
vót letelepödve. Ott vót, ahun van a part, az alatt a fö ldbe vájva 
pince. Oszt ez nagyon nagy vót, m ög méj és alagutak vezettek a pin- 
cébül, vót hét. M ikó keresték a csendőrök m önekült, az egyikön be- 
gyütt, a másikon m ög meg egérutat nyert. Ebbe a helybe hozta az 
elrabolt holmit, amit az uraktú ellopott. M ög lehajtotta a lovakat is. 
A  szögény em böröket nem bántotta. M ikó m esszebbre akartak mönni, 
akkó A ngyal Bandi kicseréte a lovukat, ha mán ki vót fáradva.

27. a) A ngyal Bandi betyár volt.
b) A ngyal Bandi állítólag egy föld.esuraságnak a sarja volt, de a szü



lei birtokát nem akarták két felé osztani, így nem kapott örökséget. 
Ekkor elhatározta, hogy betyár lesz.
c) Itten volt a pincéje ahova társaival rakták a lopott holm it. Ez a 
pince B ödő .óska öreg házánál volt. A  vőgyön  körösztül vezető úton 
állt egy nagy faköröszt, attól befelé tíz lépésre a szántóföldön van 
eltem etve A ngyal Bandi.
d) A  monda szerint körülbelű százötven éve betyárkodott ezen a v i
déken is. íg y  aztán fe l-fe l bukkant a birtokokon, az uraságok bosszú
jára, m ert a szegényebb em bereket segítette. A  búvóhelye és a csár
dája a m oravicai határban ,vagyis pontosan Rogatica mellett, a vas
úton innen a telecskai oldalon volt a vőgyparton. A  vőgyben, ami 
Rogatica alatt vezet el, kilencven évvel ezelőtt igen nagy nád volt. 
A  csárdábul egy hosszú alagút vezet ki. A z én apám m ég emlékezett 
a csárdára és tudott valam it a keresztről, ami az út szélén volt a 
csárda helyén, de már nyom a veszett.

28. a) A ngyal Bandi betyár volt. Itt a vőgybe uralkodott a téglagyárnál,
b) Hát A ngyal Bandi nagy betyár vót. Berendi Lajos vót az igazi 
neve. Gazdag családbú származott. Egy szögény jányt vött el, osztán 
a szülei kitagadták. Csak m ikó betyárnak át be, akkó lőtt a neve A n 
gyal Bandi. Rabót az össze-vissza. Sokszó kirabóta a nagy földes
urakat. A  szögényöket nem bántotta, azoknak inkább adakozott. E l
fogták, oszt fö l is akasztották.

29. a) B etyároknak a fővezére vót.
b) A ngyal Bandi egy nagy betyár vót. A  betyárok fővezére.

30. V alód i neve gróf Eördög Gedeon Kázm ér. A pjának egyetlen fia aki 
nem bírja  elnézni a jobbágyok  elnyomását. Ezért elhagyta a főúri 
kastélyt, és maga köré gyűjtötte a társadalom kitaszítottjait, akik a 
jogaikat nem tudták kivívni. Kénytelenek voltak az erdőkben és sa- 
játkezűleg vájt folyosóikon  tartózkodni. Vezérüknek A ngyal Bandit 
választották, és az ő parancsai szerint szedte el a gazdagabb főurak
tól, pénzt, gabonát. Kiosztották a sokat szenvedett, többcsaládos em 
berek között. így  az em beriség jótevőjének  tartották. Fiatal tevékeny 
életét kötél által végezte be.

31. Ü egy rablóvezér vót. Itt az állomásnál vót a tanyája, m ög a csárda. 
Nem maga járt, hanem vót neki bandája. A zt rabóta aki arra mönt, 
oszt ha vót pénze, akkó e vötte, az urat m ög lefjezte. A zt m ondják, 
hogy Rózsa Sándor m ög Sobri Jóska bandájábú vát ki A ngyal Bandi, 
oszt ű lőtt erre a rablóvezér. M indig bújdosott mint a többi rabló. 
Essző gyüttek a magyar csendőrök, oszt elvitték, hogy hova azt nem 
tudom.

32. a) Uraság vót. Nagyon nagy birtoka vót, nagyon nagy pusztája vót. 
Sok lovai vótak. Nagy kastélyba lakott, nem vót felesége. Pista vót 
az igazi neve járt vadászni, mönt lóháton lovagóni. N agy vőgye vót, 
ahon sok szolgája dolgozott.



b) E gy betyár vót. M ikó az em börök m öntek haza a vásárrú akkó 
m egállította őket, oszt elszödte a pénzüket. Portéka, ami megtetszött 
neki, azt is elszedte a társaival. A  szögény népet segítette, csak vé
delem bű ölt. A  szögényök szerették, az urak röttögtek tüle. A  gazda
goktól elrabolt portékát az arra rászoruló szögényöknek osztotta ki. 
A  Rogatica előtt levő vőgybe tartózkodott a legtöbbet, tekintettel arra, 
hogy ez az út a Tiszátú a Dunáig vezetőit. A  kereskedők itt jártak 
messzi vásárba, de nem möntek egyedü, hanem össze szövetköztek 
csoportokba oszt úgy möntek. De hiába vót a nagy szövetközés, a 
vőgy  ideális hely vót a kereskedők kifosztására, me m ikó A ngyal 
Bandi a legényeivé elébük állt, müneküni nem tudtak, mert az út 
szűk vót. A  gazdag kereskedőket kirabóták, eszödték a kelmét, por
tékát, amire szükség vót. Ebbe a vőgybe akasztották is föl, amit egy 
faköröszt sokáig jelzett. G róf Rádai Gedeon, korm ánybiztos akasz
tatta föl.

33. a) A ngyal Bandi betyár vót. M ög úgy is nevezték hogy a vőgy réme.
b) A  monda szerint százötven éve betyárkodott ezen a vidéken. Á l
lítólag földesúrnak a családja vót. Ű nem kapott örökséget, oszt elha
tározta, hogy betyár lösz. így  m ögbosszulja földesurakon m ög a báty
ján, amit azok töttek vele m ög a szegényökkel. A ngyal Bandi segítött 
a szögényökön. A  búvóhelye Rogatica m ellett Telecskáig vót. A  vőgy 
be ami Rogatica alatt vezet el kilencven évvel ezelőtt igen nagy nád 
vót.
c) Nagy betyár vót.N evit a m enyasszonyától kapta, mer azt mondta 
neki mindig, hogy Angyalom .

II. M ilyen történetet tud róla?

1. a) Eccő, amikó főjelöntötték  hogy itt tartózkodik, a komiszárosk gyüt- 
tek. Ők m öglesték itt az erdőbe. H árom -négyet felütitek, oszt a többi 
má nem m ert gyünni. A kkó nem fogták el. H ogy aztán elfogták-e, azt 
nem tudom.
b) A z anyósom  kinn vót a határba a dohányt szönni, és a kukoricábú 
kigyött. Egy nagy szűr vót rajta, tele vót töltényekkel golyókkal. 
K enyeret kért tőlük, de kenyér nem vót. A kkó azt mondta, hogy ne 
szóljanak senkinek, m ert jaj nekik.
c) M ikó az urak mulattak, ű is fölöltözött úrnak, mulatott. Egyször 
csak benyitnak barátai puskákkal. Ő is elővett egy puskát és rátá- 
m adtak az urakra. A z urak ékszereit mind elvötték.

3. E gy alkalom m al bem önt egy szállásra és megtetszett neki nagyon  a 
gazda lova. K érdözte tőle, nem  adja-e el. A z em bör nem akart el
válni lovátú. Éjszaka ismét belopództak a tanyára és elvitték a lovat, 
de az istállóba hagytak egy zacskó aranyat, így az em börnek dupláján 
m ögfizették a lovat.



5. Nagyon üldözték a pandúrok. Sikerűt neki egy párszó m egmenekűni, 
de a végéin m égis efogták. Szögedébe vitték a Csilláig börtönbe.

6. a) A ngyal Bandi és csapata télen sem  hagyott fel a rablással, m ert 
akikor m eg disznóölés ideje volt. Sok házból elvitték a kolbászt, a 
sonkát meg a szalonnát. Egyszer, amint ilyen rablásra készültek és 
éppen a falat fúrták amit kapu helyett használtak a gazda észrevette 

őket ahogy bú jtak be az sorba ütötte le őket. A m ikor észrevették, 
gyorsan elfutottak.

6. b) A ngyal Bandi kiállt az út szélére, és akik arra jártak, azt fosz
togatta társaival. Leginkább az urakat bántották. A m it loptak, pincéi 
vótak és ide hordták. A zokat a pincéket, am ibe a teheneket, birkákat 
és kecskéket hajtották, Tejpincének hítták.

8. A  m adarasi-út mentén állt egy csárda és itt lakott egy szép, de na
gyon gonosz menyecske. A  betyárok rendszeresen ebbe a csárdába 
vitték kincseiket, és legtöbbször itt fogták el őket a pandúrok. Ez 
a m enyecske A ngyal Bandit is beárulta a csendőröknek. Este, amikor 
jöttek a pandúrok, Bandit felverte álm ából paripája nyerítése. A zon 
ban a m enyecske azt mondta, hogy bisztosan szomjas a ló, azért nye
rít. M ajd kim ent és kinyitotta az ajtót a pandúroknak. A  pandúrok 
ráfogták fegyverüket Bandira, de ő ebben a pillanatban elkapta a 
biztost a derekánál fogva és a pandúrok közé vágta. Ezután villám 
gyorsan felugrott a lovára és elvágtatott. A m ikor a síkra ért, két felől 
villás népség állta körül, hátulról pedig a pandúrok kergették. Ekkor 
nem volt más választása, hanem átugratott a csősz nevű patakon, 
am ely körülbelül három  ölnyi széles. A  pandúrok persze, nem mertek 
utána ugratni. M indenki azt hitte hogy m egm enekült. Azonban nem 
így történt. A ngyal Bandi lova elkezdett ágaskodni, Bandi beleesett 
az árokba és kificam odott a lába. Ezután ara kérte az embereket, 
hogy vegyék  ki az árokból, és ő m egadja magát. A ngyal Bandit tör
vényszék elé állították. Nem tagadott semmit, bevallotta minden bű
nét. Term észetesen halálra ítélték.

9. a) Egyszer egy kislányt elküldött az apja pálinkáért a csárdába. A  
betyárok éppen ott voltak. A  leányka nagyon félt tőlük. Elkapta a 
pálinkát és curukkolva ment kifelé, elesett és összetört az üveg. Sírva 
fakadt. A ngyal Bandi m egsajnálta és mondta a kocsmárosnak, hogy 
egy üveget töltsön meg pálinkával és adja oda a kislánynak, hogy 
otthon ki ne kapjon.

9. b) 1948 előtt az A ngyal Bandi-állom ás völgypartján  lévő csárdában 
lakott, ahol nagyon m egfelelő hely volt az útonállásra. Egyszer kocsi
val jöttek  haza apjáék és útközbe bem entek egy szállásra itatni, de 
ott nem találtak senkit. A z ottiévő em berek elbújtak, m ert az a hír 
jutott el hozzájuk, hogy erre jön  A ngyal Bandi.

11. Egy barlangjuk vót nekik. A  rogaticai út bal felén llt egy dom b, ott 
vót nekik a bejáratuk. A  bejárati ajtóba egy csapda vót leásva és ha 
idegen m önt oda, akkor az rálépőit arra a leásott észre, ami kapcso



latba vót a barlangajtó fölső részébe szerelt vágószerszámma és az 
levágta az idegen fejét. Ők ezt, m ikor möntek be, akkor átlépték. En
nek a barlangnak vót egy alaguta, amely egy házba vezetőit, ahol ők 
öltek. Itt szógált egy kisgyerök, akinek föltűnt az, hogy többször is 
tíz-tizenkét em bör van a szobában és a kutyák nem ugatnak mikó 
begyüttek ezök az em börök. Egyször a gyerök  főfödözte, hogy a szo
bába van egy lejárat, ami egy alagútba vezet, ekkó haza akart szökni, 
de a gazdája nem engedte csak addigra, míg m egnézi szüleit de addig 
a gazdája is ott vót, hogy a gyerök nehogy szóljon valm it arról, amit 
náluk látott.

12. a) Egyször a pandúrok m egfogták Bandit, a lovát m ögnyúzták oszt 
belevarták, aztán ott hatták. Egy szögény em bör jött, és nyöszörgést 
halott a jobb  fü lire kivágta a lóbort és Bandi kibújt m ajd így szólt: 
„A n gya l Bandinak hínak” s aztán m egjutalm azta pénzzel.
b) A ngyal Bandi a Hajnal tulajdonos csárdájában tanákozott mindig 
a babájával. Egyször megvasalta a lovat a patkókat fordítva tötte 
fö l és így m önekült el, mert a patkó ha jobbra  m önt akkor A ngyal 
Bandi balra haladt, így nem tudták m ögfoni.
c) Tizenkét betyárja  vót, mindnek egy ló. Ügy fogták el, hogy mikó 
egyedül mönt, akkó evöttük tüle a térképöt, és rájuk törtek egy na
pon a térkép segítségéve.

13. a) Ő lopott a gazdagoktól, elvette a pénzt, lovat, amit talált náluk, 
és szétosztotta a szögényöknek, mert abban az időben a Telecskai 
dom b az legelő, pusztaság vót. Szöm ző Benösnének a fogatját egy 
megtámadás után elvette és a benne talált észerek árán építette föl 
a telecskai A ngyal Bandi csárdát.

13. b) Egyszer az urak dorbézoltak, lakmároztak, ük m ög eztet kikém 
lelték, és lecsaptak rájuk. K örül állták a term őket, rájuktörték az 
ajtókat, berontottak. M indegyiknek két pisztoly volt a kéziben. A ki 
az urak közül nem akarta megadni magát összekötözték és elkorbá
csolták. A kik  mégj óbban ellenköztek lasszót dobtak a nyakukra, s 
a lovak m ellé kötözték őket. A z uraknak a ló  m ellett kellett szalad
niuk. Itt az A ngyal Bandi völgyben  három  méter nád vót, beledobták 
ükét.

14. Öregapám ék kártyáztak az istálló m ellett lévő szobába. Azért abba, 
m ert A ngyal Bandinak megtetszett egy lé, és mondta, hogy az még 
az övé lesz, tehát vigyázni kellett rá. Este későn eljött, minden zaj 
nélkül kivezette a lovat. Öregapám ék észre sem vették. Így lopott ez 
az A ngyal Bandi.

16. a) Egysző egy gazdag fődesúr ment A ngyal Bandi barlangja felé ko
csival. M ikó A ngyal Bandi mögtudta, hogy arra akar a fődesúr m ön- 
ni, akkó etervezte, hogy m ögtám adják a kocsiját. Barátjaival leállí
totta a kocsit és amit a fődesúrnál tanáltak m indent elvittek. A  pénzt 
a szegény em böröknek adták. A  földesurat ott m ögkötözték oszt m a-



gukka vitték, de hogy mit csináltak vele azt má én se tudom, mer 
régön vót.
b) V ót egy gazdag zsidó, aki kereskedő vót. M indig rossz ruhába mönt 
a vásárba, m ert A ngyal Bandi ha észrevötte, levetkőztette és farsan
got járatott vele.
c) A ngyal Bandinak vót felesége. M ikor azt a pandúrok elrabóták, 
akkor ő ement érte és azt mondta a pandúroknak: „A d já k  vissza a 
feleségöm , .még a kardom  nem szűrődik a m ellökbe!”

16. d) Egysző egy szögény özvegy asszony panaszkodott A ngyal B andi
nak, hogy hat családja van, de nem kap sehun munkát és nem tud 
pénzhöz jutni. íg y  a gyerökeinek nem bir ruhát m ög kinyeret vonni. 
A ngyal Bandi azt mondta az asszonynak, hogy m önjön oda az egyik 
este az ű pincéjihő, m ajd akkó ű segit rajta. Mán másnap este el- 
mönt az asszony és A ngyal Bandi úgy főpakóta ruhává hogy az asz- 
szony alig birta hazavinni. A ngyal Bandi azt mondta az asszonynak, 
hogy ne m ondja senkinek, hogy ű adta azt a sok ruhát.

17. Bandiék sok hírős m erényletöt követtek el. Egysző betörtek a főb író  
lakására és felakasztották a csillárra.

18. a) Egysző A ngyal Bandi főm önt Szögedébe lóháton, oszt a főbíróvá 
mögvitatta, hogy mié nem kap a szögény em bör munkát.
b) Egysző Hubai Panna gyütt át a vőgyön  oszt azok mögtudták, hogy 
van nála pénz. E lvették tüle.

20. A ngyal Bandi ha szegényekkel találkozott, akkor szét osztotta amit 
az uraktú lopott. Egysző nagyon hideg vót, s Bandi ahogy lovagolt 
gyerök sírást hallott. Odamönt, s lássa hogy egy kisgyerök sír. M ög- 
kérdözte tőle, hogy m iért sír. Ő elmondta, hogy az é jje l az urak és 
a pandúrok kifosztogatták a falut m egölték anyját, apját. Erre A n 
gyal Bandi főkeröködött elvitte a gyerököt egy szegény asszonyhoz, 
s adott neki pénzt, hogy a fiút nevelje  föl.

21. a) Vót, hogy egy illető úgy tött mintha aludt volna egy szobába. A k 
kó űk a falon lukat ástak oszt ott m öntek be. Ez disznóvágás után vót. 
Az illető odaát a lukhon, úgy ütötte le űket, ahogy gyüttek be egy
más után, aztán hítta a csendőröket.
b) A  vőgybe vót egy pince. M ikó a népek Szajánbó gyüttek ide lete
lepülni, fétek ott a vőgyné együnni. A  ruháikat kocsikon húzták. 
E lőbb egy em bör lem önt mögnézni, hátha itt vannak A ngyal Bandiék. 
Nem vótak ott akkor rögtön elindútak a kocsik.

22. a) A  szögény em bör disznót vágott. Az ott lévők ittak öttek, és a 
gazda, ami maradt az ágy alá tötte, nehogy ellopják, m ikó em öntek 
a disznótorosok haza, a gazda észrevette, hogy az ágy alul sodor a 
levegő. A kkó gyütt csak rá m ikó möglátta, hogy a ház hátúja ki van 
ásva és így lopták el a húst, szalonnát, m ög ami vót A ngyal Bandiék. 
b) Egy másik történet am ely megint A ngyal Bandiékkal történt. B e- 
mönt egy sitállóba és a szögény em bör észrevötte, hogy a ló  járkál az



istállóba, kimönt, de be nem m ert mönni, egysző csak kilüttek az is
tállóbú és mán el is ment a lóhátán. A kkó m ég nem vót kapu. Az 
em ber ló nékű maradt. Ez Szajánba történt. Kutatás után rájöttek a 
csendőrök, hogy átjöttek a Tiszán de a ló többet nem vót.

24. Rózsa Sándor elindult A ngyal Bandihoz, me akart vele beszélni. Ez 
napvirradtkó vót, és már ú jbó m ögvirradt, m ire Száján község kör
nyékére visszaért.
Eccő A ngyal Bandinak a bandája lopott egy vörös tehenet, azt m eg
főzték a bunkerjukban. Hát valahogy odakevörödött egy gyerök is, 
oszt velük együtt evött, de később eljárt a szája. Bíróságra kerültek 
oszt vallatták a gyerököt a lopásrú m ög az övésrű. Ekkó má a gyerök 
is észbe kapott oszt monta, hogy övött is, jó  is vót, de egy kicsit m e
leg vót oszt egy kicsit mögsütötte a száját, oszt m indjá fölébredt. Hát 
így nem birták összefogdosni a bandájukat a lopás miatt.
Egyszer elfogták a perzekútor katonák. V ót egy burokba született 
lova, és azt mondta, hogy csak még egysző engedjék mög, hogy m ög- 
simogassa és és m ög fog ja  a lova farkát. Hát m ögengeddték neki. 
M ikó m ögfogta a lova farkát, fő  ugrott a lóra, és hiába lűttek utána, 
nem birták lelűni. Hát oszt igy az ű ravaszságával a perzekútorok 
kezibül megszökött.

26. A  szögény em böröket nem bántotta. Ennek tudok egy történetit. Vót 
két gyerök. Mind a kettőnek vót édösapja, édösanyja. A z édösapját 
fölakasztották, az édösanyját m ög szivön szúrták és rögtön möghalt. 
A  két kisgyerök m ögm aradt és azé lőtt m ind a kettő betyár, hogy 
kitőtsék a bosszújukat a gazdagokon. Nem vótak részögösek, józan 
em börök vótak, csak mögakarták bosszulni édösapjuk, m ög édes
anyjuk halálát. Azé szánták e magukat betyárnak.

27. a) A m i öregapánk mesélte, hogy ők mentek Kikindára látogatóba. 
Rossz lovaik  vótak, m ög rossz kocsijuk. A m ikor leértek az A ngyal 
Bandi vőgybe akkor nagyon m egijedtek, m ert A ngyal Bandi a lovaik 
elébe állt. Azt kérdezte: ,,Hova m ennek?” —  Nagykikindára látoga
tóba.
Ezökke a rossz lovakká? Széna sincs a kocsin, hogy akarnak odáig 
eljutni?
Oda állította őket az uraság szénájához és a kocsira útravaló szénát 
raktak föl. A  nincstelen szegényekhez jó  vót, ebből is látszik, 
b) A  nincstelen szegényekhez nem volt rossz és többször együtt ide 
a házho hozatott bort. A  nincsteleneket nem bántotta.
A ngyal Bandinak az vót a kívánsága, hogy itt temessék el. Azt m ond
ta, ahol őtet agyonlövik, ott temessék el.

30. Idős Hubai Jánosná ezerkilencszáztizenkettőbe a mai A dy  Endre 7. 
szám alatt, az alapot ásták, amikor rátaláltak egy ajtó szerű nyílásra, 
am ely a kocsiút fe lé  vezetett a föld  alatt. Találtak benne cserép edé
nyeket, ami bizonyítja, hogy em berek használták. Nem tudjuk, hogy 
A ngyal Bandi, vagy a törökök hadiszállása vót.



31. H allottam  én egyet, de hogy az igaz vót-e, azt nem tudom. Űk bent 
vótak a tanyájukon, oszt egyik mondta, hogy gyön  egy úri kocsi az
tán m ikó odaért a kocsi, űk ki a lovakkal oszt főtartóztatták. A  kocsist 
azt nem  bántották, csak a gazdag em bertű kérték a pénzét. A z nem 
adta, oszt lefejezték. K ifogták a legszebb lovakat, elvették a pénzt, a 
kocsist elengedték. A  szögényöket nem bántották sose.

33. Sokszor az utakon kifosztották a gazdagokat, de a szögényt azt nem 
bántották. Egyször K erényön egy lovat is elloptak, pedig a gazda a 
bankba ebédöt.

III. Milyen dal, nóta, vers, szólás fűződik hozzá?

2. A ngyal Bandi a csárdában,
T ele palack a markába,
Tele palack a kezében ,
Karolina az ölébe.

3. Telecskán maradt fent róla egynéhány versike:

Angyal Bandi közepébe van egy  pince b etem etve  
K ilenc fogo ly  a verem be, kilenc fogo ly  a verem be.
Éhen szom jan jajgatának, segítségért kiabálnak 
K ilenc zsoldos áll közöttük, mind a kilenc azt gondolja  
H ogy kellene m egvédenünk, a haláltól m egm entenünk  
K ilenc zsoldos el is elm ene, de vissza egyik  sem  jő v e  
A ngyal Bandi közepébe, van egy  pince b etem etve  
Ott halt m eg a kilenc fogoly , örök idők em lékére.

5. A ngyal Bandi csárdába 
E cet ég a lámpába.
Jaj de hom ályosan ég,
A ngyal Bandi a vendég,
A ngyal Bandi berúgott,
Hazamenni nem  tudott.
Ö jaj, ja j, hát mi lesz m ost vele?
M eg hasad a szíve gyűkere.

8. a) V ele kapcsolatos népdal pl.:

Lám m egm ondtam , A ngyal Bandi 
Ne m enj A z A lföldre!

b) A m ikor m egölték, társai ellopták holtestét a vesztőhelyről és en
nek alapján keletkezett a következő népdal:

Tisza m ellett van egy hajó k ikötve,
A bban van egy  barna legény m egölve,
Jertek, lánykák, öltöztessük bíborba,



Tem essük el egy n e je le jts  bokorba!
a) Szólás: Olyan hírős leszek, mint A ngyal Bandi.
b) Ha fe l ülök a fek e te  gőzösre,
Isten  tudja, hol szállók ki belőle?
M ajd kiszállok az A ngyal Bandi állomáson 
Úgy is tudom ott vár az én galambom (35)

12. A  Gyulai csárdában 
E cet ég a lámpában.
Oda jár A ngyal Bandi 
M indön este.
Jaj, de hom ályosan ég,
M ég is mulat a vendég.

17. A ngyal Bandi, ha felü l a lovára,
B evágtat a sűrű erdő árnyába.
S ötét erdő betakarja a betyárt,
K ét karjával öleli a babáját.

20. A ngyal Bandi, ha bem egy a csárdába,
R ézfokosát vágja a gerendába.
A k i legén y teheti,
A k i m erész v eg ye  ki,
M ég az é jje l pandúr vérrel 
F estem  én a csárdát ki.

23. A ngyal Bandi vasútállom áson
M egy a gőzös a harmadik vágányon.
Jaj de szépen  füstöl a kém énye!
A zon  visznek ki az orosz harctérre. (12)

25. A ngyal Bandi a csárdába,
T ele palack a markába.
T ele palack a kezébe,
Karolina az ölébe.

26. A ngyal Bandi ha jelü l a lovára,
B evágtat a sötét erdő aljába.
Sötét erdő koszorúzza az eget,
K ét karjával öleli a babáját.

28. Majd kiszállok az A ngyal Bandi állomáson,
Úgy tudom, ott vá.r az én galambom,
A z ének nagyon hosszú, de a többire már nem emlékszök.

29. A ngyal Bandi betyár em bör vagyok.
K örül járom  az egész M ušicot,
A k k ó  is A ngyal Bandi vagyok.

V égig  m ögyök  az utcán,
M ondja A ngyal Bandi betyár.
B etyár em bör vagyok,



Büszke em bör vagyok,
Félrecsapom  bojtos sipkámat,
Kilátszik a göndör hajam.

31. V ót róla nóta, de én mán nem tudom. Valami vót, az erdőbe meg a 
lovává benne, de én mán nem tudom.

33. H óhér m ondja: A ngyal Bandi 
L ép jen  fe l a székre.
Fel léptem  a székre,
Jaj Istenem  sok rablásim  
M ost jutnak eszem be.

IV. V annak-e fö ldra jzi nevek vele kapcsolatban?

(A  határban, a környéken)

1. A  rogaticai állomás annak nevirül lőtt A ngyal Bandi, mer itt vót a 
tanyája neki. A z a rogaticai vö lgy  A ngyal Bandi vőgyn ek  lett körösz- 
tőve.

2. A  Rogaticai állomást nevezték el róla A ngyal Bandi állomásnak. A  
környéket A ngyal Bandinak m ondják.

3. a) A  Rogaticai csárdát az A ngyal Bandi csárdának nevezték el.
b) Rogaticát valam ikor A ngyal Bandinak hítták, az is errül a betyár
nál kapta a nevét.

6. a) A  Rogaticai vasútállomást régen A ngyal Bandi állomásnak hítták. 
b) A  rogaticai állomást hítták A ngyal Bandi állomásnak. És egy csár
dát hívtak A ngyal Bandi csárdának. A  csárdát már lebontották.

7. Valam ikó A ngyal Bandi vőgy  vót ez itt lent.

8. A ngyal Bandi vót a mai G ornja Rogatica nevű helység régebbi neve. 
A zt a völgyet, amely Telecska és G ornja Rogatica között húzódik 
úgyszintén A ngyal Bandi vőgyn ek  nevezik.

9. a) Rogatica régen A ngyal Bandi nevet viselte. A zonkívül még két 
kocsma is van elnevezve róla, és egy völgy, ahol a p incéje volt.
b) Van két csárda, egy völgy  és egy vasútvonal elnevezve róla.

10. A  mai Rogatica régen A ngyal Bandi állomás volt. A  m oravicai, szi- 
vaci, telečkai határ sarkon állt az A ngyal Bandi csárda, 1965-ben 
bontották le a csárdát, ma is látható a romja. Ez a csárda A ngyal 
Bandi nevéről kapta a nevét. Az A ngyal Bandi völgyben , az A ngyal 
Bandi pincénél régen épült egy A ngyal Bandi csárda, ebben lakott a 
betyár. M ikor az uraság béreseivel szántatott, akkor beszakadt a pince 
és benne találtak rozsdás kardokat, baltákat, lekorhadott lószerszá
mot, ruhát, a vásárokról elkobzott dógokat, de nem voltak használha



tók. A z A ngyal Bandi által agyonvert em berek csontjait megtalálták 
és Lelbach Toncsi uraság keresztet állított a meghaltak em lékére a 
kereszt m egvolt 1950-ig.

11. R ogaticánál a barlangtól nem messze azt az állomást A ngyal Bandi ál
lom ásnak  nevezik, és az egyik csárdát is, ahova ő járt inni Angyal 
Bandinak nevezik.

12. a) A ngyal Bandi csárda és vasútállomás van Rogaticán.
b) A ngyal Bandi vasút Rogaticán. Angyal Bandi dom bok, Angyal 
Bandi csárda Rogaticán.

13. a) A ngyal Bandi állomás az Rogatica. Angyal Bandi völgy, Angyal 
Bandi csárda.
b) Angyal Bandi csárda, Angyal Bandi völgye.

14. A zt a környéket ahol tartózkodott A ngyal Bandinak nevezték el.

16. a) A  Rogaticai vasútállomást régebben A ngyal Bandinak hívták. A  
Bácskai felű a dom boldalba vót egy nagy faköröszt és ott vót Angyal 
Bandi csárdája.
b) Régön R ogaticát Angyal Bandinak hittak és a vasútállomás is A n 
gyal bandi vót.

18. A  mai Rogaticát h íjják  Angyal Bandinak.

19. A ngyal Bandi barlangja. Fölötte szántófőd vót. Eccő mikó szántottak, 
bele szántottak az ökrök.

20. A ngyal Bandi völgy, Angyal Bandi csárda, Angyal Bandi szállás, 
A ngyal Bandi vasút, Angyal Bandi dom bok. Most már ezt nem így 
szokták mondani, régen mondták így az emberek.

21. a) Ahun vót a pince, azt a vőgyet Angyal Bandi vögynek nevezik még 
m ost is a régi öregek.
b) Rogaticán azt a vőgyet nevezték A ngyal Bandi vögynek.

22. a) A  rogaticai vasútállomást mikó fölépítötték A ngyal Bandi nevét 
adták rá.
b) A z alagútja itt vót a mostani Rogaticánál és mikó építőttek ide 
vasutat elnevezték Angyal Bandinak, hiszen úgy is erre élte világát.

12. A  Szabadka— Rogatica vasutat még m indég az öregvasutasok A ngyal 
Bandi vasútnak, Bandi vasútnak  nevezik. A hogy legyövünk az állo- 
másrú, az A ngyal Bandi állomásrú, jobbkéz felül van egy köröszt, 
ott annak a helyin vót egy csárda, az is Bandirú vót elnevezve.

25. A ngyal Bandi állomás, Angyal Bandi csárda.

26. E lnevezték rula az ara levő csárdát A ngyal Bandi csárdának, m ög hát 
a pincét is Angyal Bandi pincének.



27. a) Csak az állomást meg a csárdát tudom A ngyalbandiról.
b) A ngyal Bandinak a Rogaticai vasútállomás, a vőgy  és a kocsm a 
vót elnevezve.

28. Rogatica azelőtt A ngyal Bandi állomás vöt.

29. a) A ngyal Bandi barlang.
b) A ngyal Bandi vasútállom ás van Rogaticán. Rogatica közelében van 
A ngyal Bandi barlangja, egész M usicig húzódik ez a barlang.

30. A  mai G ornja Rogatica az ő nevéről vót elnevezve, m ert búvóhelye 
a két part alatt vót. Bizonysága, hogy az uraság ökrei szántásközbe 
beleszakadtak a folyosóba.

31. A ngyal Bandi csárda, A ngyal Bandi dűlőút az állomás felé.

32. A  nagy birtokját A ngyal Bandinak nevezték el.

33. a) A hogy m ögyünk Rogaticára balkéz felül ott van vagyis vót egy 
köröszt, és azt a helyet nevezték A ngyal Bandi pincéjének.
b) A z állomást A ngyal Bandinak nevezték el.
c) Rogatica felé van A ngyal Bandi állomás.

H ogy nézett ki A ngyal Bandi?

(term ete, alakja, belső tulajdonságai)

1. A nyám  annyit m ondott, hogy magos em bör vót.

3. A ngyal Bandi zömök, erős, jószívű, kom oly term észetű em bör vót.

4. A ngyal Bandi jószívű volt, közepes termetű, 160, 170 cm. körül.

5. Középszerű term etű és testalkatú volt. Jószívű vót, segített a szegé
nyeken.

6. a) A ngyal Bandi bátor volt. K özép termetű, fekete, göndör hajú, és 
hegyes bajuszt viselt.
b) Magas, szikár, 35 év körüli barna hajú, m ogorva em ber volt, rit
kán nevetett.

7. Közpékorú, magas term etű erős em ber volt.

9. a) Közép magas, vörösbarna hajú, a haja hosszú és szakállas. A  sze
gények pártján volt, és ha csak tudta, segítette őket. 
b) Nagy volt a haja, magas, haja színe barna, és bátor volt.

10. Erős, nagy term etű em ber volt.

11. Közepes termete, barna, bőre, fekete göndör haja, högyös bajusza vót. 
Bátor és vakm erő vót,



12. A ngyal Bandi közép term etű vót.

13. Sovány, vékony term etű szikár alakja vót, bátor elszánt, a szegény 
népért harcolt, ezért is végezték ki.

14. K özép magas, szép volt. Bátorsága nagy volt.

15. G avallér volt, és nem vérengző betyár.

16. a) Magas, széles csontú, gesztenyés barna bajuszos em bör vót. Jó szí
vű, m ert m indig a szögényöket pártolta.
b) A ngyal Bandi magas, erős, izmos, m ogorva, barna bőrű, bajszos, 
szép betyár vót. M indig a szögényöket pártóta, a gazdagokra nagyon 
haragudott.

18. Olyan 165 cm magas, barna, pödrött bajszú gyerök vót. Olyan kakas 
tollas sapkája vót mint a rendőröknek, szerette a szögényöket m indig 
segített rajtuk

19. Magas term etű vót.

20. A ngyal Bandi magas, erős, izmos, csontos, feketésbarna hajú, pörge 
bajuszú, barna szemű, kitartó betyár vót. A ngyal Bandi nagyon jó  
szívű vót a szegényekhöz, a gazdagokat gyűlölte.

21. a) A ngyal Bandi bátor em bör vót.
b) Nagy, sovány, barna em bör vót. Nagyon görbe orra vót. Bátor, 
vakm erő vót. Ölég m ogorva vót, nem m indenkive beszélt. Nem m a
gyar származású vót.

22. Sovány, magos, barna és bátor ami betyárnak fontos. Jó szívű vót, 
m er a szögény em börtű nem vött e sömm it csak az uraságtú.

22. Sovány, fekete em bör vót, me a lovakra köllött ugrani m ikó a csend
őrök üldözték ükét.

23. a) Népszerű volt, em ber- és igazság szerető, 
b) Középterm etű, barna férfi volt.

24. Nagy, szálas, erős, fekete hajú em bör vót

25. Kicsike, barna.

26. A ngyal Bandi olyan közepes magos barna em bör vót. M ög hát olyan 
közép korabeli.

26. A  férfi olyan közönséges em bör vót, se kicsi se nagy, nem vót kövér, 
sovány, harna em bör vót. K ögyetlen em bör vót ez. Behajtotta a pin 
cébe a kocsit, lovat, m ég az em bört is. A kocsit lovat elvötte tüle, 
vót a pincébe egy kút is abba beledobta az áldozatot.

27. A ngyal Bandi erős em ber volt, és a szegényekkel szemben jószívű.

27. Erős ember, elég magas em ber volt. Lóháton bőszárú gatyában járt.



29. a) Ölég magas, úgy 170 cm, szőke hajú, kicsi bajuszú volt. K örülbelül 
60— 65 kg vót. Jószívű. A z urakra haragudott. De a társait nagyon 
szerette.

b) Magas, sovány, bajúszos. A  szögényöket pártóta, m ög jószívű vót.

30. Magas, barna, szelíd tekintetű és jószívű.

31. Erős vót, mer a betyárok azok m ind erősek. Azt m ondják lovagóni 
nagyon tudott, vót neki egy sárga lova, az be vót tanítva, jó  vót, 
m er segítött a szögényökön, nem magának rabót.

32. a) Nagy szál magos em bör vót. A  haja kezdött őszülni. Nem vót se 
sovány se kövér, hanem a kettő között, olyan közepes.
b) K özép termetű, jó  m ögjelenésű, gesztenyebarna, a szögényöknek 
bálványa vót. Bátor vót, m indig vidám.

33. Közepes termetű, jó  erőbe lévő betyár vót. Ü nagyon bátor vót.

VI. V annak-e vele kapcsolatban em lékek (kép, festm ény, rajz, faragás)?

3. Maradtak fö l rula eggyes tárgyaik, de ezök már eltűntek, m ert A n 
gyal Bandit .akkor fogták el, aimilkoir Telecska mögalakult, ez meg már 
kilencven éve.

4. A  pincéből vettek k i fatányérokat.

6. Emlékű csak egy köröiszt vót, előbb ott volt letéve, ahol eltemették, 
később az út sz élére tették.

10. A  budapesti levéltárban őrzik a könyvét (vagyis ponyvaregényét), 
amit abban az időben piacon árultak.

11. A hogy  m ögyünk Rogatica felé, a barlangjuktól nem messze vót a régi 
jugoszláv időben egy köröszt oszt azt m ondák oda van A ngyal Bandi 
tem etve de ezt mán elvitték onnan.

16. a) A  históriája tetején —  A ngyal Bandiról szóló könyv —  vót a fény- 
képje.
b) Az „A ngyal Bandi história” cím ű könyv tetején rajta van A ngyal 
Bandi fényképe.

18. Van könyv rúla itt Telecskán is, tudom. Olyan vastag nagy könyv 
vót. V ót neköm  is, csak valahova el lőtt víve. M ög vót olyan fajta re
gény is ez is rúla .szólt. Tudom  húsz fejezetbű  állt.

26. V ót neki em lékképe, istoriába vót, de tudja isten hun van.

27. a) A ngyal Bandi könyv vót.
b) A ngyal Bandi könyv itt is vót.



K önyv az van, me még én is olvastam rula.

Van rula egy három  kötetes könyv, amibe benne van az ű képe is.

5 A  gyű jtők  és az adatközlők adatai a következők:

1. Árpás Mária, VI. o.
a. Hajnal G yörgy, 1892. (születésének éve)
b. Árpás József, 1898.
c. Simon István, 1899.

2. Bakos Valéria, VIII. o.
a. Bakos Ferenc, 1898.
b. Bakos Teréz, 1900.
c. Tamás Etel, 1897.
a. Váci Pál, 1897.

3. Bálint Ibolya, VI. o.
b. Vastag Rozália, 1880.

4. Bozsó Magdaléna, V. o.
Pesti Pál, 1886.

5. Berti Viktória, V. o.
Sági József, 1899.

G. Cender Margit, VI. o.
a. Pólyák István, 1900.
b. Sípos G yörgy, 1903.

7. Fábián Margit, VIII. o.
Csondti Julianna, 1899.

8. Galamb Mária, VII. o.
a. Strikovics Regina, 1903.
b. Piri M ihály, 1892.

9. Gauder Antal, V. o.
a. Sötét Ferenc, 1899.
b. M icsik István, 1903.

10. Gauder Jozefina, V. o.
Gauder Antal, 1894.

11. Gilián Erzsébet, VII. o.
K istóth István, 1916.

12. Godnics Sarolta, V. o.
a. Tóth Mariska, ?
b. Berec Sándor, 1928.

13. G yöm bér Teréz, VI. o.
a. Kasza András, 1905.
b. Krizsán János, 1990.

14. Gyuráki Ilona, VII. o.
Búbéra Verona, 1898.

35. Harangozó G yörgyi, VII. o.
a. Bazsó Antal, 1893.
b. Tóth Géza, 1891.

16. Izsák Teréz, VI. o.
a. Izsák Julianna, 1911.
b. Bika Rozália, 1906.

17. Jankovics Rolland, VII. o.
Égető Rozália, 1895.

18. K abók Erika, VIII. o.
K abók Ferenc, 1909.

19. K abók Márta, V. o.
a. K ovács Liszi, 1918.
b. Gál Istvánné, 1907.

20. Kasza Ilona, V. o.
Kasza József, 1908.

21. Kéri Rozália, VII. o.
a. Krizsán István, 1901.
b. Sípos G yörgy, 1908.

22. Kiss Erzsébet, VI. o.
a. Kiss István, 1894.
b. Kistóth Mária, 1894.

23. Kiss Rozália, VIII. o.
a. Pecsenka Katalin, 1904.
b. Pozsár József, 1894.

24. Kistóth Oszkár, VIII. o.
Krizsán M ihály, 1893.

25. Korm ányos Géza, VI. o.
a. Tamás Etel, 1897.
b. K orm ányos Ferenc, 1905.

26. Lábadi Ibolya, VI. o.
a. Drobina Julianna, 1880.
b. Égető Rozália, 1895.



27. M árki Ottília, VI. o.
a. Lábadi Gyula, 1900.
b. K ovács Verona, 1908.

28. Pesti Valéria, VIII. o.
a. Piri Mihály, 1892.
b. Pecsenka Katalin, 1904.

29. Rózsa Piroska, VII. o.
a. Lábadi Péter, 1897.
b. Krizsán Mihály, 1893.

30. Sárvári Ferenc, V. o.
Váci Im réné, 1905.

31. Tápai József, VII. o.
a. K abók Istvánné, 1890.

32. Vass Mária, VII. o.
a. Szalma Mária, 1878. 
Vass István, 1900.

33. Váci Erzsébet, VII. o.
a. Varga Lajos, 1894.
b. K abók Lajos, 1919.
c. Lábadi Gyula, 1902.
d. K istóth Mária, 1894.

ÖSSZEFO G LALÁS

Hol szü letett a betyár?  —  Som ogybán, Bácskában.
M ilyen családból származik? —  Nagybirtokos, grófi, nemesi, sze

gény földm űves, munkás.
M ikor élt? —■ A  múlt század közepén, az 1860-as években, az 

1883-as években.
Mi volt az igazi n eve?  —  Berendi Lajos, Berkes Lajos, G róf E ör- 

dög Gedeon Kázmér.
K i n evezte  el Angyal Bandinak? —  A  kedvese, a szeretője, mert 

így szólította: „A ngyalom , Bandikám ” , „A n gya lom ” .
K i vo lt a fe lesége?  —  Csáskai Júlia.
M iért lett betyár?  —  M ert beleszeretett a m ostohaanyja. M ert az 

1848-as szabadságharcban m egölték anyját, apját pedig felakasztot
ták. M ert szegénylegény volt, aki nem tűrte tovább a szegények kín
zását. M ert az urak rosszul bántak vele. M ert nem kapott örökséget. 
Mert gazdag léttére szegény leányt vett feleségül, és ezért szülei ki
tagadták. Mert nem nézhette a jobbágyok  elnyom ását apja birtokán. 
Mert nem  volt m egelégedve a munkabérével.

K ik  voltak betyártársai? —  M ilfa jt ~  M ogor, Pap A ndor ~  Pap 
Anti, Patkó Bandi, R inaldó Rinaldini, Rózsa Sándor, Sobri Jóska.

H ogy halt m eg? —  Felakasztották.

M ásodik kérdésünkre is jóform án m indenki válaszolt, sőt akadtak 
olyanok is, akik több történetet elm ondtak a híres betyárról. E rövid 
történetek alapján úgyszintén elég sok minden kiderül A ngyal Bandiról. 
Természetesen, amellett továbbra is kitartanak, hogy csakis a szegénye
ket pártolja, az elrabolt holm it nekik osztja szét, a gazdagokat, az urakat 
pedig annyira gyűlöli, hogy a legkegyetlenebb m ódon öli meg őket. L efe 
jezi a pénzest, felakasztja a csillárra a főbírót, m ert igazságtalannak tart
ja, a vízbe kergeti gazdag ellenségét. A  történetek, az epizódok olyan 
közel állnak a telecskaiakhoz, hogy pontosan m egnevezik a személyeket, 
m egm ondják az esemény színhelyét. Természetesen sok más betyár tét-



teivel kom binálták össze az itt lejátszódott epizódokat, s mesei elem mel 
színezték ki a históriákat és sok közhelyet vettek át a ponyvairodalom ból. 
Különösen figyelem rem éltó A ngyal Bandinak, az erős, a gorom báskodó 
betyárnak a magatartása a gyerm ekekkel szemben. A z urakat gyilkoló 
Bandi gyengéd, gyerm ekszerető, atyáskodó védence lesz a védtelen gyer
mekeknek, megszelídül, fizet, ajándékot osztogat a kicsinyeknek, a gyer
mekes anyát pedig m indennel ellátja, hogy kiem elje bajából.

A  történetekből az is kiviláglik, m ilyen ügyesen szervezte meg a 
lopásokat, m ilyen fondorlatosán vezette ki a szép lovakat az istállóból. 
Ha azonban nem nagygazdáé, nem nemesé volt a jószág, akkor pénzt ha
gyott helyette. A  csendőröktől nem félt, túljárt azok eszén nem egyszer, 
s nagyon is könnyűszerrel. Tehát valóban Betyár volt a javából.

Harm adik kérdésünkre már jóva l kevesebben tudtak feleletet adni, 
s az ismert szövegeknek is csak a töredékeire emlékeznek. Azonban fe l
tételezhetjük, hogy az elődök ezeket teljességükben ismerhették, énekel
hették, felm ondhatták egymásnak. A  válaszok alapján érdemes m egem lí
teni néhány mozzanatot:

A z A ngyal Bandi nóta ismeretes lehetett a faluban, de már e lfe le j
tették, mert csak pár sort tudtak idézni belőle.

A  népdalok vidékünkön ismertes más népdallal, betyárdallal konta- 
minálódhattak, m ert pl. Ludason (Ludoš) 1962-ben az egyik szöveget 

így jegyeztük le:

„Supijáki csárdában 
Ecet ég a lámpába.
Jaj, de hom ályosan égi 
Rózsa Sándor a vendég.’ ’

Ugyancsak balladánk szövegével vegyült a Hóhér m ondja A ngyal Bandi 
kezdetű dal is, m ert számtalan népballada, m égpedig a Bogár Im réről és 
a Rózsa Sándorról szóló balladák szövegeiben találhatók meg ezek a 
sorok.

A  Telecskán ism ert A ngyal Bandira vonatkozó dalszövegek katona
dalok, illetve m űdalok és históriás énekek szövegeivel is kontam inálód- 
hattak vagy azoknak a töredékei.

N egyedik kérdésünk névtudom ányi jellegű. Ismeretes, hogy a V a jda 
ságban, különösen pedig észak Bácskában és észak Bánságban sok fö ld 
rajzi névben az arra járt betyár neve szerepei, több földra jzi fogalom nál 
a betyárnak köszönhetjük a névadást, így mi sem természetesebb, mint 
hogy azon a területen, amerre A ngyal Bandi húzódott meg, a földrajzi 
névanyagban is előfordul a neve. Igaz, adatközlőink felhívták a figyel
met, hogy az itt említett, illetve itt előkerült nevek jó  része már kihaló- 
félben  van. A  kérdés alapján a következő földrajzi névalakokban szerepel 
betyárunk neve:



1. A ngyal Bandi: ,a mai G ornja R ogatica ’
2. A ngyal Bandi-barlang, A ngyal B andi-barlangja, A ngyal Ban- 

di-pince: ,annak a nagy üregnek a neve, ahol a betyár m eghúzódott 
társaival’

3. A ngyal Bandi-csárda : kocsma
4. A ngyal Bandi dom bok : ,a Telecskai-dom bok arra felé eső 

részének kisebb kiem elkedései, ahol A ngyal Bandi járkálhatott.’
5. A ngyal Bandi-dülőút : ,kisebb út’
6. A ngyal Bandi-szállás : ,tanya, ma már nem létezik ’
7. A ngyal Bandi-vasút : ,a G ornja R ogatica-i vasútvonal n eve ’
8. A ngyal Bandi-vasútállom ás : ,a G ornja R ogatica-i vasútállo

más épülete’
9. A ngyal B andi-völgy, A ngyal B andi-völgye : ,nagyobb völgy  a 

határban’

A ngyal Bandi kinézése fe lől érdeklődtünk az ötödik kérdéssel, ugyan
akkor jellem beli tulajdonságait sem mellőztük. Mint már az eddigi fe le 
letek alapján leírást kaptunk betyárunkról, e kérdésnél is a szegények 
iránti em berséges magatartását, jószívűségét em elik ki legtöbben. Bár 
m egjegyzik  azt is, hogy m ogorva, kegyetlen volt, a szegényekkel szemben 
azonban ezt a magatartását, ezt az arcát .megváltoztatta. A  betyár alak
jának jótulajdonságait teljes egészében magán viseli a telecskaiak sze
rint ,azaz bátor, vakm erő, erős, kom oly ember. Szépség tekintetében is 
kifogástalannak ismerik, sőt a férfiasság mintaképe lehet a képzeletük
ben, m ert sötét hajú (fekete vagy barna) göndör, barna bőrű, hegyes b a j- 
szú. magas, illetve középterm etű férfi. A kad ugyan egyetlen olyan m eg
jegyzés is, hogy görbe volt az orra, meg hogy sovány volt, mert így  köny- 
nyen felugorhatott a lóra, de az ilyen adat bizony nagyon kevés, eltörpül 
a többi sokaságában. Betyárunk tehát kinézés és jellem  tekintetében k i
fogástalan.

Hatodik kérdésünkre válaszoltak a legkevesebben. A  községben va ló
ban nem maradhatott fenn sem m ilyen em léktárgy a betyárral kapcso
latosan, m ert nem is készítettek. A  kapott adatok alapján itt arra a fontos 
tényre lehet következtetni, hogy a róla szóló könyvek, ponyvák eljutottak 
Telecskára, sőt több házban is volt belőlük, s ezeket a falubeliek olvas
gatták.

A  híres betyárról való eddigi hiteles adataink0, valam int a telecskai 
szájhagyom ány alapján, ha nem is végleges, de néhány fontos adatot 
kikövetkeztethetünk A ngyal Bandiról:

1. N yíriben (Abaúj m egye) született A ngyal Bandi és a Bács- 
Topolya környékén garázdálkodó A ngyal Bandi nem ugyanaz a sze
mély. A  nyíri betyárról jóva l többet tudunk, m ert alapos ism erője

(! „1825 körül a Bácskában folytatott élénk haram iatevékenységet egy m ásik Angyal 
Bandi. Periratai nincsenek meg. de az em lékezetben m egm aradt egykori h íre.”  D öm ötör 
Sándor: A ngyal Bandi a H ortobágyon — Tanulm ányok a H ortobágy néprajzához, M űvelt
ség és hagyom ány X V —XVI., Debrecen, 269. old.



D öm ötör Sándor több ízben is írt róla7, a bácskai betyárról viszont 
alig találunk valam i adatot. A  Telecskán is ismert A ngyal Bandi 
valahol a Bácskában, esetleg B ács-Topoiya környékén születhetett, 
de születésének pontos helyét mindm áig nem sikerült kiderítenünk. 
Betyárunk igazi nevét sem tudjuk. Tekintve, hogy a betyár-világban 
elég gyakori a névváltoztatás, a bácskai betyár esetében is névát
adásról beszélhetünk, azaz felvette a nyíri betyár nevét. Erre viszont 
m egvoltak a feltételei is, hiszen sokban hasonlít ahhoz; harcias, bátor 
betyárvezér volt, a népszerű A ngyal Bandi álnév illett rá.

2. A  ponyvairodalom  nem kerülte meg B ács-Topolya környékét, 
így Telecskát sem. A z A ngyal Bandiról szóló könyvek, nóták, his
tóriák ide is eljutottak. M ivel a név azonos volt, a bácskaiak saját 
betyárokra ruházták amannak tulajdonságait. A  származás, a be
tyár-sorsra való áttérés, a szerető, a kedves becézése ,vagyis az élet
rajzi adatok így könnyűszerrel a B ács-Topolya környéki betyárra 
kerülhettek át. M egtörténhetett az is, hogy alkata, kinézése is amar
ról ruházódott rá. Ugyancsak ez tapasztalható a hozzá fűződő ese
m ények tekintetében is. Bár el kell ismernünk, hogy elég sok tör
ténet vonatkozhat a bácskai betyárra, az adatok azt bizonyítják, hogy 
elég sok mesei elem, romantikus epizód szövődött az igazságba. Más 
betyárok életéből vett garázdálkodások, balladákból átvett m otívu
mok, népdalokból és m űdalokból átszivárgóit jelenetek is bőven ki
m utathatók a kapott adatokból.

3. V égezetül elm ondhatjuk, hogy a telecskai adatok becses érté
kűek m indannjiunk számára, m ert segítségükkel ha nem is véglege
sen, de m egközelítőleg képet adnak a bácskai, azaz a B ács-Topolya 
környéki A ngyal Bandi életének és tetteinek megismeréséhez, ser
kentenek valam ennyiünket az ú jabb kutatásokra, a többi környező 
helységben őrzött adalék feltárására.

7 D öm ötör Sándor: Aszlay Szabó János — A jakobinus per egyik borsodi m ártírjá
ról, Történeti Évkönyv, M iskolc, 19G3. 211. old.

D öm ötör Sándor: A datok a Felső-M agyarországi betyárvilág kialakulásának kezde
teihez. A  Hermann Ottó M úzeum Évkönyve, VIII. M iskolc, 1969.

D öm ötör Sándor: Az Angyal Bandi-nóta történeti háttere, Ethnographia 1971. 2. 
szám, Budapest, 1971.

D öm ötör Sándor: Angyal Bandi furu lyája , A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve, 
X I. M iskolc, 1972.



Az Ú jvidéki B ölcsészettudom ányi Kar M agyar Tanszékének kiadványa  

Tanulm ányok, 7. fü zet, 1974.

P A P P  G Y Ö R G Y

K É P Z E T T Á R S ÍT Á S S A L  K E L E T K E Z E T T  
F Ö L D R A J Z I  N E V E K  K A N IZ S Á N

A  képzettársítással keletkezett1 (a továbbiakban a rövidség kedvéért 
asszociációs2) fö ldra jzi nevek közé olyan névalakulatokat sorol az ono- 
masztikai szakirodalom , am elyekben a táj mint névadó, illetve az ember, 
mint szem lélő és a táj m egváltoztatására emlékező, azaz elnevező passzív 
kapcsolatába3 új tényező iktatódik be, a képzettársítás vagy asszociáció. 
Ez az ösztönös vagy tudatos pszichikai tevékenység háttérbe szorítja vagy 
teljesen m ellőzi a táj közvetlen természetes jellem zőit, helyüket pedig 
egy em berközpontú világot, az em berre jellem ző tulajdonságokat veíti 
ki, sőt az em ber a környezetről alkotott vélem ényének és az em berek 
közötti kapcsolatok m egítélésének is helyet ad az eredetileg m indenre 
közöm bös tájrészben.

A  tréfás vagy hum oros hangulati telítettségű, Lőrincze által nép- 
hum oradta neveknek nevezett elem ek az asszociációs névtípus további 
leszűkítését jelentik, m ivel ez a többlet eltérővé teszi őket a képzettár
sítás m egszokott form áitól (K önyök  utca, Sziget orra, K isrét farka). A  
tréfás-hum oros telítettség inkább a szem élyekre vonatkozó gúnynevekkel 
teszi őket rokoníthatóvá, de ugyanezt a m otívum ot fellelhetjük a valós 
vagy elképzelt esem ényekről szóló, népi anekdotákkal kapcsolatos és a 
szakirodalom ban még nem eléggé kiértékelt rátótiádákkal4, a falucsú- 
folókkal (pl. csantavéri bicskások, a feketicsi bunkósok, topolyai budli- 
sok, zentai m alacpofozók stb).

A  fö ldra jzi névrendszer egyéb típusaival, a term észeti nevekkel, mű
veltségi nevekkel és az esem énynevek egy részével az asszociációs nevek 
csak legalapvetőbb funkciójukban mutatnak egyezést, abban, hogy azo
nosító, m egkülönbüzteíő term észetüknél fogva szükségszerűen a tájhoz 
kell kötődniük, m ivel tájékozódásra szolgáinak. Keletkezésük indítékai-

1 Az elnevezést ilyen form ában először Kázm ér M iklós használta. A lsó-Szigetköz 
földrajzi nevei, Bp. 1957.

2 Inczefi Géza: A  földra jzi nevek tipológiájáról és a vele összefüggő kérdésekről, 
(SZTFKT. 1965)

3 A névadás lelki tényezőivel Lőrincze Lajos foglalkozott: Földrajzi neveink élete. 
Bp. 1947.

4 A rátótiak tréfás történetei alapján kialakult népm ese-típus. Lásd: Kovács Ágnes. 
A rátótiádák típusm utatója. Bp. 1966. (A M agyar Népmesekatalógus Füzetei 3)



bán, használatuk m ódjában és főleg nyelvi felépítésükben viszont már 
számos eltérő vonás tapasztalható.

Ha kialakulásukat vizsgáljuk, szem beötlő, hogy bennük az em ber és 
a táj kapcsolata névadó —  elnevező viszonyává általánosul, a m indenki 
által érzékelhető általános vonások szemlélete és em lékezete helyébe 
pedig az em beri képzelet, a fantázia kerül, döntő lelk i tényezőként. A  
fantázia mint lelki tevékenység a szokatlant emeli ki az em ber környeze
téből, és ez a szokatlan vonás m eglepő ötletszerűségeket inspirál. Ehhez 
járul az újszerű, sokszor m eghöhhentő nyelvi kifejezés. A  szokatlanság 
észlelése folytán  kiem elt tulajdonságokat (rosszul term ő föld, járhatat
lan utca, érdekes alakú híd, szegényem berek lakta településrész) az el
nevező olyan tárgyakkal dolgokkal azonosítja, illetve arról olyan foga l
mak m erülnek fel képzeletében (Ördögluk, Talánterém, Bajúszhíd, B ocs- 
korvető utca, Szegénynegyed, Tetűhegyés, Szodoma), am elyeknek a tá j
ja l soha nem volt kapcsolatuk, és más em ber talán m eg sem látná a 
tájban. A  nagyívű és frappáns képzettársítás, illetve az ötletes nyelvi 
m egfogalm azás révén azonban a közösség elfogadja, m egőrzi és használja 
őket. Ebben m inden bizonnyal szerepe van a név születésével egyidejűleg 
m űködő érzelm i-hangulati tényezőknek is, am elyek tréfás-hum oros nyelvi 
form ákban jutnak kifejezésre. A  nevek szóhangulatának hum oros jellege 
legtöbbször a pejoratív  (rosszalló) és igen ritkán am elioratív (dicsérő) ál
lásfoglalásokként sarkítható (Lekvársor, Csutkasor, illetve R agyogósor, 
Liliom sor).

A  becsm érlő vagy dicsérő érzelm i állásfoglalás folytán, m int M ár
tinké András5 írja : ,,A tulajdonnévi je l is m egtelítődik a dologgal kap
csolatos fogalm i, érzelm i, értékelő egyéni állásfoglalással” és „a  hely 
azonosításán túl fontosabb szerep jut az elnevező által felfedezett ko
mikus, gunyoros névhangulatnak, és a név jelentése, hangulati velejárója  
elsősorban a névadó közösség pszichikum ára utal.0

Az asszociációs, tréfás hangulatú földra jzi nevek, a falucsúfolók  
(Neszür, Gamós), településrészek gúnynevei) Filkófalu, Bolhafalu, Sze
génynegyed), utcák (Pletykasor), építm ények (Öklöző Jézuska) hangulatos 
nevei m inden település névanyagában fellelhetők, és a je lö lt tájrész isme
rete nélkül is m ély im pressziót keltenek bennünk (pl. a Muszály Tordán, 
a Jajhát Debelyacsán, vagy a V ízhányó Egyházaskéren). Szerepet kapnak 
az ú jabb összefoglaló munkákban, és közvetett m ódon vagy kifejezetten 
fellelhetők  m inden eddig publikált fö ldra jzi névgyűjtésben. T erm inoló
giá juk  és belső csoportosításuk ennek ellenére korántsem nevezhető egy
öntetűnek és teljesnek, tipológiájuk pedig igen változatos, tarka képet 
mutat. A  felszabadulás utáni onom asztikai irodalom ban először Lőrincze 
L ajos7 foglalkozott ezzel a kérdéssel „esem énynevek” , illetve „tréfás ár
nyalatú” és „néphum or-adta” elnevezéseknek m egfelelően. Ezzel a tanul
m ánnyal egyidőben jelent meg B enkő Loránd úttörő jelentőségű m űve8 
is, am elyben többek között a „hagyom ányokhoz fűződő nevek” és „kép -

5 M artinkó András: A  tulajdonnév jelentéstanához (Pais-Eml.)
|; Pesti János: N yelvtudom ányi értekezések (1970. 99.)
7 L őrincze L .: id. mű.
s Benkő L .: A  Nyárádm ente földrajzi nevei (Bp. 1947.)



zettársítás révén keletkezett típusok is jelentkeznek. K ettőjük  m unkájá
nak eredm ényeit összegezi Kázm ér Miklós, azzal, hogy az A lsó-Szigetköz 
helyneveiben a képzettársításra utaló földrajzi nevek belső d ifferenciáló
dását részletesebben kidolgozta, alapelem ek és m egkülönböztető elemek, 
illetve a táj rész alakja, birtoklástörténeti mozzanatok és más szempontok 
szerint.

Az érintett szakterületet az 1969-ben rendezett névtudom ányi kon
ferencia anyaga gazdagította. Itt Pesti János feldolgozott a névadás lelki 
tényezőivel9, és hangzott el Penavin Olga előadása10 is, am elyben önálló 
fejezetet találunk a „hangulati ve le járó jú ” bácskai, többek között a kani
zsai nevekről is (Hateröm, Lehegő, M ajom sziget stb.).

Ü jabb csoportosítást és ném ileg eltérő term inológiát találunk Inczefi 
Géza11 rendszerezésében, am elyben „földhöz kapcsolódó asszociációk, 
m ondattöredékek, csárdanevek stb. cím ek alatt találunk utalást az érin
tett nevekre” a fö ld  csekély értékére utaló, ellentétes értelmű, játszi kép
zésű, tréfás hangulatú nevek és obszcén névváltozatok” altípusoknak 
m egfelelően.

A  term inológiai és tipológiai eltolódásoknak egyik oka, mint Kázm ér 
M iklós12 hangsúlyozza, hogy: „a  képzettársítás lehetősége m ajdnem  vég
telen, így természetes, hogy a felhasznált köznevek igen tarka, változatos 
képet m utatnak” . Másrészt egy-egy település névanyagában igen kicsiny 
az asszociációs névanyag m egterheltsége ahhoz, hogy teljes rendszere
zést lehessen elvégezni. A  névadási m ód ugyanis K irály  L ajos13 szerint 
az ú jabb időkre vonatkozik fokozottabban, szerinte valószínűleg a nyu- 
godtabb falusi élet következtében.

Gyűjtőterületem , am ely Kanizsa község közigazgatási területével esik 
egybe (A dorján, Horgos, Kanizsa, Kispiac, Kishom ok, Martonos, Orom 
hegyes, Tótfalu  és Zim onié) m eglehetősen gazdagon képviseli a képzet- 
társítás útján létrejött neveket) összesen 123 név és névváltozat él és ezek 
elegendőeknek mutatkoznak egy részletesebb rendszerezési kísérlethez.

M int a fentiekből kiderült, az asszociációs földrajzi nevek minden 
csoportja a táj szokatlan vonása által intonált képzettársításból ered, 
ehhez járul a negatív vagy pozitív, de m indenképpen hum oros-tréfás 
hangulat, am elynek folytán a tájékozódás célszerűségét a névadó közösség 
pszichikuma szorítja háttérbe. Aszerint viszont, hogy a névben k ife je 
zésre ju tó érzelm i-hangulati mom entum nak ki, vagy m i a tárgya, két 
fő  típus határolható el:

1. II.

1. A  név kialakulásában közvetet- N évadóként kizárólag a tájjal 
ten bár, de a táj szerepel névadóként. kapcsolatba került em ber vagy

közösség szerepel.

9 P. J.: A földrajzi nevek alkotásának és használatának lélektani tényezői a B ika- 
lárok völgyében, i. m.

10 P. O.: Észak-Bácska fö ldra jzi neveiről, i. m. 93.
11 I. G.: Földrajzi nevek névtudom ányi vizsgálata. Bp. 1970.
12 K. M .: i. m.
1:1 K. L .: A hivatalos névadás tevékenység földr. neveink életében



2. A z elnevező a táj részről alkotott 
vélem ényét sűríti a földrajzi névbe.

A z elnevező a táj résszel kap
csolatban kerülő em berről, kö
zösségről alkotott állásfoglalá
sát, erkölcsi ítéletét fejezi ki a 
névben.

3. A  névadás tárgya a névben ki
fejezett hangulattal szemben semleges.

4. M egkülönböztető funkciót tölte
nek be.

A  névadás tárgya (az ember) a 
névhangulatra reagál, m ivel az 
gúnyolódó jellegű.

Tájékozódásra alig használato
sak, m ivel gyakorisági sorrend
ben, néha harmadik, negye
dik változatként, a perem név- 
kincsben élnek.

5. A  nevet a teljes közösség hasz
nálja.

A  nevet csak a tájrészen kí
vüli közösség használja, gú
nyoló célzattal (K ezitcsókolom  
falu, Űri utca).

6. Túlnyom órészt külterületet je 
lölő nevek.

Főleg belterületre, építm ényre 
vonatkozó nevek.

A  felm erülő különbségeknek m egfelelően a két csoportot a tá jrész
hez kapcsolódó (I.), és a tájrész birtokosára, a belterület lakosságára és a 
terep tárgy tulajdonosára utaló (II.) asszociációs földrajzi nevekként kü
lönböztethetjük meg, m ivel más m egfelelő szakkifejezés nem áll rendel
kezésünkre.

I. A  tájrészhez kapcsolódó neveknél további csoportosítás is végez
hető a névadási m otivációk részletesebb vizsgálata alapján:

a) A  tájrész alakja (Kaszakacs utca)
b) A  táj rész m inősége és használhatósága (Neszür, Ö körtérgyelő, Té
vedő).
c) A  tájrész egyéb tulajdonságai (Libastrand, Rikítós utca, Szúnyog 
falu  stb.).

II. A  tájrész birtokosaira, a belterület lakosságára vonatkozó nevek
nél szintén több névadási mozzanat különíthető el.

a) A  tájrész tulajdonosának vagy a lakosságnak vagyoni, társadalmi 
helyzete (Űri utca).
b) A  lakosság szokásaira, szava járásár a utaló nevek (Kaszinó tér, 
Sógor utca).
c) A  lakosság nemzetisége, foglalkozása (Lupuj sor).
d) A  tájrész vagy lakosság lelki tulajdonságai Tolvaj dűlő, Nészój 
tanya).



e) M egtörtént vagy elképzelt cselekvés (Csóksziget, Szellem ek kútja)
f) Egyéni gúnynevekből származó földrajzi nevek (Cupák falu, Szent
Miska köze). Habár az ilyen nevekben nincs szerepe a képzettársítás
nak, de az elnevező a táj számos jellegzetessége közül éppen a gú
nyolódásra alkalmas elem et dom borítj aki.
g) B irtoklástörténetre utaló nevek (Potyaköz, Szentfőd).

III. A  két jó l m egkülönböztethető típus mellett átmeneti kategóriá
kat is találunk, am elyeknél nem dönthető el egyértelm űen, hogy a tá j
részről alkotott tréfás, vagy az em berekkel kapcsolatos gúnyos vélem ény
ről van -e szó, m otivációjuk ugyanis vagy a jelentését vesztett, vagy tréfás 
névalkotásra alkalmas szóalak, vagy pedig a játékos nyelv i szóalkotás és 
képzés term ékei. Felosztásuk:

a) Népietim ológiás fö ldra jzi nevek
b) Tréfás szóalkotások, játszi képzések
c) obszcén nevek

A  K É PZE TTÁ R SÍTÁ SSA L KELETKEZETT FÖ LD R AJZI NEVEK 
RENDSZERE ÉS A D A T T Á R A 14

I. A  tájrészhez kapcsolódó asszociációs földrajzi nevek

A  cím ben je lö lt tájrész műszó, lényegében még m indig összefoglaló 
jellegű, és tovább elem ezve m egkülönböztethetünk határrészeket, dűlőket, 
belterületet, tereptárgyakat és építm ényeket. Ebben a csoportban tipo- 
lógiailag is elhatárolhatunk apróbb mozzanatokat. Ezek a következők:

A tájrész alakja  felidézi valam ilyen hasonló alakú tárgy és más dolog 
nevét:

B a g o l y v á r  (H.), várszerű, kövekből összerótt építm ény, nevét 
elhagyatottsága után kapta.

B a j ú s z h í d  (H.), keskeny, magas ívelésű híd.
C s i k ó f e j (H.), határrész. K örülhatárolt földrész a L ófej közelé

ben, m indkettő alakja lókoponyára emlékeztető.
G i b l a l t á r  (K.), partszakasz ahol a Tisza m eredek partok között 

összeszűkül. Ez az alapja a tréfás összehasonlításnak.
K a s z a k a c c s  u t c a  (H.). Rövid, igen görbe, a kaszanyél részét 

felidéző utca.
K e r é k t a l p  u t c a  (M.), a kocsikerék alkotó részéhez a keréktalp

hoz hasonló görbe utca.
L e c s ó  (K.), építmény. A  „V O Ć A R ” zöldségféléket feldolgozó vá l

lalat népies neve.

"  A gyűjtésben felölelt helységek rövidítései: A dorján : (A.), H orgos (H.), Kanizsa 
(K.), K ishom ok (Kh.), K ispiac (Kp.), M artonos (M.), O rom hegyes (Oh.), Tótfalu (Tf.), 
Z im onić (Z.).



L ó f e j  (H.). V. ö. Csikófej.
Ö k l ö z ő  J é z u s k a  (K.), építmény. Vallási jellegű  szobor. Furcsa 

kéztartása szolgált névadóként.

A  tájrész m inősége és használhatósága.

B o c s k o r v e r ő  u t c a  (M.). Olyan sáros utca, hogy a bocskor is 
lekerül az em ber lábáról.

H a t e r é m  (K .)^H ateröm , határrész, vizenyős réti terület. N evével 
több Kanizsáról szóló gyűjtés, tanulm ány15 foglalkozik. Magyarázatul 
Pesthy Frigyes16 pesti származtatását is elfogadhatjuk: „A z  ottani ter
mesztés bizonytalan, és ki ott vet az csak szerencsét próbál” . Hasonló 
neveket más községben is találhatunk (pl. Talánterem  Ludason)17.

K  á s a f ő d (H.), határrész. V izenyős, rossz minőségű földterület.
L i p e n g ő s  utca (Oh.). Egyenletlen utca. Lipengős-, hepehupás, 

gidres-gödrös utca.
N e k a s z á d ~ N e k a s z á d d ~ N e k a s z á l  d,18 (H), határrész.

Névm agyarázatát Lőrincze Lajos adja meg a fö ld  gyenge m inőségére 
utalva. Ott ugyanis nem kell kasználni.

N e k a s z á d i  ú t ~ N e k a s z á l d .
N é s z ü r ~ N é s z ü r j  (Kh.). A  falu népies neve. Ez a fö ldra jzi név 

a m agyar nyelvterület több pontján előfordul16, és m indenhol szőlővel 
telepített, de gyengén term ő területet jelöl, ahol nem sok bort lehet szűr
ni. Ez esetben a je lö lt terület változásával falucsúfolóvá vált.

N e s z ü r  d ű l ő  (H.) Szintén gyenge m inőségű szőlőterületet jelöl.
Ö k ö r t é r g y e l ő  (Oh.), határrész. Sáros földterület, am elyben va 

lam ikor az ökrök  is térdreestek szántás közben.
Ö r d ö g l u k  (M.), határrész. E gyébb népetim ológiák, m agyarázatok 

m ellett a következő a legelterjedtebb: sáros, mocsaras, náddal benőtt te
rületekben bővelkedő hely, ahol csak az ördög tanyázik.

T é v e d ő  (H .)~T évedő dűlő, határrész. Kanyargós, összefutó útja
iról kapta nevét.

P a r a d i c s o m  (Oh.), határrész. Szikes tavak által körülvett, jól 
term ő föld. Névhangulata a ritka am eliorativ példák közé tartozik.

A  tájrész h elyzete , távolsága:

B é k a b á r (K.), építmény. A  Tisza közvetlen közelében levő ven
déglő.

L e h ö g ő (K.), határrész. A  várostól igen távol eső egykori irtás 
ahonnan „igen csak lehögve” vitték haza a termést.

D u n n á s (K.), folyószakasz. A  Tisza magas vízállásakor az alacso
nyan fekvő házakban a fo lyóról m ég a dunnákat is lehetett látni a szo
bákban.

15 Batta Péter: Kanizsa népies helynevei (Városok . . . falvak. Szabadka, 1939)
10 Pesty kézirattár
17 Penavin O.: i. m.
18 Lőrincze L .: i. m. 19.
19 Zsolnai J .: A  lakosság földra jzi-név ism eretének vizsgálata.



A tájrész egyéb  tulajdonságai:

B o l o n d f o k  (A.), vízrész. Sebes, örvényes pataktorkolat.
B ü d ö s b ó t  (Kp.), építmény. Olyan üzlet, ahol növényvédőszereket 

is árulnak.
B ü d ö s p a t i k a  (K.), építmény. M ezőgazdasági gyógyszertár.
K o p a s z s o r ~ K o p a s z s o r  utca (H.). Régi keletű név, m agya

rázata is bizonytalan. Leggyakrabban úgy magyarázzák, hogy egykor nem 
volt sem fa sem virág a házak előtt.

L i b a s t r a n d  (K.), partszakasz. Libákat terelték ki ide.
L i l i o m s o r  (H.). Neve tisztaságra, gondozottságra utal.
L ú d v  á r (A.), határrész. Időszakosan vízzel telt rész. V. ö. L iba

strand.
R a g y o g ó  s o r  (Kp.). Tiszta, gondozott házsor.
R i k í t ó s  u t c a  (Oh.). Sok, különféle színű virág van a házak előtt.
S z ú n y o g f a l u  (K.), településrész. A  K örös m ocsaras m edrével 

körülvett házak, ahol igen sok a szúnyog.
T ü s ö k s o r  (H.). Sok akácfa van az utcában.

III. A  tájrész birtokosaira, a belterület lakosságára, tereptárgy 
tulajdonosára utaló asszociációs földrajznevek

Ez a típus is csak nagyvonalú összefoglalásnak tekinthető és tovább 
vizsgálva árnyaltabb és szerteágazóbb felosztást végezhetünk:

A  tulajdonosok, illetve lakosság vagyoni, társadalmi h elyzetére  utaló 
fö ldra jzi nevek:

C s u t k a s o r  (Kp.). Szegény családok lakták valam ikor, akik tüze
lőanyagul csak csutkát használtak, másra nem tellett.

N e j l o n  (K.), építmény. A  „legrangosabb” vendéglő neve Kanizsán, 
de máshol is előfordul, ahova nem mehetett „akárk i” , m ert minden drága 
volt. Azóta m indig a legújabb vendéglátóipari létesítm ény kapja az el
nevezést.

N e j l o n f a l u  (K.). Településrész, a felszabadulás után épült, így 
a házak elütnek a falu egyszerűbb épületeitől.

N e j l o n  f a l u  (T f.), v. ö. N ejlonfalu.
P á m b o k ~ P á m b o g  (K.), településrész. Eredetét ma már senki 

sem ismeri, m ivel az 1755-ös betelepülésre vonatkozik, am ikor többek kö
zött szlovákok is letelepedtek, a többi népelem től viszonylag elszigetelten 
laktak. A z egyetlen származtatást Pesthynek, illetve Popovics G yörgy 
egykori jegyzőnek  köszönhetjük: „A  K örös-tizedbeni városszéle nevét 
onnan vette, hogy a Felső-M agyarországbói idevándorolt tótok e helyen 
telepedtek meg, voltak pedig e tótok szegény, többnyire koldús emberek, 
kik az alamizsna átvételekor m agyarul nem tudván tótul m ondták: Pán 
bog zaplati (M ajd az Úristen m egfizeti!)” .



T e t ű h e g y e s  (Oh.), falucsúfoló. Ez a név névetim ológiás változata 
Orom hegyes egykori hivatalos nevének, Tető-hegyesnek. (Iványi István20) 
A  név a m indig szűkölködő juhászokból, pásztorokból kikerülő lakosság 
szegénységére utal, de pejoratív, hangulati tartalmának m élyebb társa
dalmi, történelm i okai vannak. A  községi jegyzőkönyvek21 szerint az első 
lakosok nagy része a község főleg nagygazdákból álló képviselőtestületé
nek akarata ellenére telepedtek le. Idézzük a jegyzőkönyv 1854. évi 24. 
pontját: „Ezen a csekély területen építtetnek s már építve léteznek házak, 
m elyek tulajdonosai m inden egyéb földek és javak nélkül létezve a köz
legelőt bitorolják  . . . amit már a közbátorság tekintetéből sem lehet tűrni, 
m ivel ezen Síposfalván (a település első neve) lakó egyének köztapasz
talás szerint rossz m agaviseletűek lévén, az egész Síposfalva gyanús És 
a közbiztonságot fenyegető egyének gyülekezete. Ezért Síposfalva eltö
röltessék!” . A  falu lakosságának létért folytatott harca még hosszú évekig 
tartott a község mindenható képviselői ellen, és ekkor kapta a falu eme 
m egbélyegző nevét, am ely még ma sem törlődött ki a köztudatból.

Ű r i  u t c a ~ K e z i t c s ó k  o 1 o m utca (K.), a város viszonylag új 
utcája, ahol fő leg  hivatalnokok és tanügyi munkások laknak. így  alakult 
ki a tréfás névalak is.

A lakosság szokásaira, szavajárására utaló földrajzi nevek:

F i l k ó f a l u  (Oh.), településrész. Lakói igen sokszor, m ég a leg
nagyobb dologidőben is kártyáztak, azaz filkóztak.

K a s z i n ó  a j j a  (M.) v. ö. Kaszinótér.
K a s z i n ó t é r  (M.). Lakói egész nap az utcán álldogáltak és be

szélgettek, azaz „kaszinóztak” .
K ö p k ö d ő  (K.). A  központ közvetlen közelében lévő belterület (ma 

a Strand), nevének m agyarázatával Batta Péter22 is foglalkozott m isze
rint „csak egy köpésre van a várostól” . Ettől helytállóbb magyarázattal 
is szolgálnak az adatközlők. Szerintük ugyanis ez a rész közkedvelt sé
tány és beszélgetőhely volt és ezzel kapcsolatos a név. (A hol sokat köp
ködtek)

P a l a c s i n t a ú t  (Kp.). Á llítólag lakóinak étrendjében gyakran sze
repelt ez az étel.

S ó g o r  u t c a  (Kp.). Az ittlakók igen szeretnek beszélgetni „ban- 
dázni” az utcán, m iközben a férfiak „sógornak” szólítják egymást.

V a s l á b  u t c a  (Oh.). Az utca lakói használták legtovább a vas
lábat, (három lábú vaseszköz, am elyet a szabadtűzön való főzés alkalm á
val használtak).

A lakosság nem zetiségére, foglalkozására  utaló fö ldra jzi nevek:

M ű v é s z t e l e p  (K.) településrész. Többnyire zenével foglalkozó, 
úgynevezett „m uzsikás cigányok” lakják, s név foglalkozásukra utal.

20 Iványi István: B ács-B odrog várm egye földrajzi és történelm i helynévtára, 1889.
21 Kanizsa község közgyűlési jegyzőkönyvei — Zentai levéltár.



L u p u j s o r  (Z.). Településrész. A  X IX  .században betelepült román 
(oláh) származású, ma már magyar anyanyelvű lakosság, a lupujok  gúny
nevéből származik.

A tulajdonos, illetve lakosság lelki tulajdonságaira utaló nevek:

G a l i b a - b i r t o k  (M.), építmény. Egykori tulajdonosai igen ösz- 
szeférhetetlenek voltak. ,Galiba-, perpatvar, veszekedés’ .

G y e r e k g y á r ~ B u d z s á k  (K.), településrész. Az 1950-es éve
kig gyakran 6— 7 gyerekes családok laktak ebben a városrészben.

H e p h a j  (K.), vendéglő, vendégeik között gyakran került sor tett
leges leszám olásra. íg y  keletkezett ez a hangulatfestő szó.

K e z i t c s ó k o l o m f a l u  (K.) ~ F a l u ~ S z ő l ő k ,  településrész. 
Más városrészek lakói túl finom kodóaknak ítélték az ittélőket, akiknek 
a gyerekek is „kézit csókolom ot” köszöntek.

K e z i t c s ó k o l o m  u t c a ~ Ü r i  u t c a  (K.) v. ö. K ezitcsókolom 
falu.

K u k u c s k a ~ u t c a  (A.), nem egészen m egbízható magyarázat 
szerint lakói igen kíváncsi term észetűek voltak. (Zentán is van azonos 
nevű városrész. Nevének eredete nem ismert.)

L  o p o v  á c (Oh.) falucsúfoló. Népetim ológiás úton jött létre a Treš- 
n jevac szerbhorvát hivatalos név analógiájára, ennek m otívum a viszont 
a lakosság feltételezett erkölcsi tulajdonságaiban keresendő.

N é s z ó j  t a n y a  (A.), építm ény. Tulajdonosai igen szófukar, barát
ságtalan em berek hírében állnak. N e s z ó j  ~ N e  s z ó l j !

T e k s z a s (M.), vendéglő. V endégei között sűrűn előfordul a vesze
kedés.

P r a s n y o v á c  (Oh.), falucsúfoló. Orom hegyes szerbhorvát név
alakjának népetim ológiás változata. V iszont a Lopováchoz hasonlóan lelki 
tulajdonságra utal (prasnya).

R ó k a s o r (Oh.). E gykori lakóit lopósaknak tartotta a közvélem ény.
S e r i f - t a n y a  (K.), építmény. A  szociális problém át jelentő sze

m élyek lakóhelye.
S z a g o s  u t c a ~  Ű r i u t c a  (K.), a név nem az utcára, hanem 

lakóira vonatkozik.
S z o d o m a ~ F i l k ó f a l u  (Oh.), településrész. A  név a közism ert 

bibliai történetre utal, és a lakosok erkölcsére céloz.
T o l v a j  d ű l ő  (K.). Ezen a határrészen gyakoriak a lopások.

M egtörtént vagy elképzelt cselekvésre utaló nevek:

C s ó k  s z i g e t  (K.), belterületi rész. Egykor vízzel körülzárt sziget, 
a fiatalság kedvenc találkahelye volt.

G y ö n g y k ú t  (Oh.), az adatközlők szerint csinos asszony lakott a 
közelében, így  a férfiak  igen sűrűn jártak vízért „m intha gyöngyöt le l
tek volna” .



K o p l a l ó  (A.), a Tisza partszakasza. A z anekdota szerint egy ha
lász téli árvíz idején  egy fűzfán rekedt és csak három  nap m úlva vették 
le onnan.

K u t y a s z o r í t ó  u t c a  (H., M.), zsákutca.
S ö t é t  u t c a  (Z.), több olyan ház épült, am elyre tulajdonosai nem 

kaptak engedélyt, így a törvényt kijátszva éjszaka építették házaikat. 
(Ugyanez Ludason is megtalálható, m egegyező magyarázattal.)

S z e l l e m e k  k ú t j a  (M.), építmény. Itt ijesztették meg szellem 
nek öltözve a kanizsai bálból hazatérő martonosi legényeket.

S z ő  kő u t c a  (Oh.), vendéglő van a közelében, ahonnan a m egvert 
legények itt m enekültek ki a faluból.

E gyéni gúnynévből származó földrajzi nevek:

C u p á k f a l u  (K.), településnév, az elsőnek beköltöző család gúny
neve, akik igen szeretik a cupákot, sertéscsülköt.

C s i n o s n é  d ü l l e j e  (M.). Egyik ittlévő földterület tulajdonosát 
igen feltűnően öltözködő, kihívó asszonynak ism erték a faluban.

M i c i s  t a n y a  (Z.). Tulajdonosa már akkor is ezt a fe jfed őt visel
te, amikor m ég m indenkinek kalapja volt.

S u n d e c  M a r i  ú t j a  (Kp.), az elnevezésnév a családnév helyett 
álló gúnynévből ered.

S z e n t  M i s k a  u t c á j a  (K.). Túlzottan vallásos szem élyre vonat
kozik.

T a k n y o s  H e r m á n  k ö z e  (K.), az utca az egykor itt lévő bolt 
tulajdonosának gúnynevét őrzi.

B irtoklástörténetre  utaló földrajzi nevek:

K r e d i t  u t c a  (K.), (H.). Lakói jórészt bankkölcsönből, tehát a 
közvélem ény szerint nagyon „könnyen” építkeztek.

P o t y a k ö z  (A.) ~  Ü j s o r. K ölcsönből, azaz „potyán ” (,ingyen ’) 
építkeztek lakói.

P ö r ö s  d ű l ő  (H.), a horgosi Kárász család és Szabadka közötti 
régi birtokper em lékét őrzi.

S z e n t f ő d ~ K é g y f ö l d ' - ' ' P a p f ő d e k  (A.), a község által a 
különböző vallási felekezetek papjainak jutatott földterületek neve, am ely 
áttételes form ában birtokosuk kilétére utal,

T a p s i k ó t t  f ő d e k  (K.), határrészek. A  felszabadulás utáni agrár
reform  jegyében  le fo lyt földosztások emlékét őrzi az egyébként egy hely
re nehezen lokalizálható elnevezés. Ha a nagygazdától a jelen lévők  egyet
értésével elvették a földtöbbletet, illetve ha valaki azt megkapta, akkor 
tapssal fejezték  ki m egelégedettségüket, azaz tá jnyelvi alakkal k ifejezve 
„tapsikoltak” .



III. Átm eneti típusok

A z ide tartozó fö ldra jzi neveknél semm iképp sem  végezhető egyértel
mű kategorizálás, m ivel egyrészt az eredeti neveknek vagy a  későbbi 
névváltozatoknak sem m i kapcsolatuk nincs a tájjal, vagy annak egy-egy 
jellegzetességével, annál is inkább, m ivel a hangalak szolgál az ú jabb 
értelmezés kiindu ló pontjául, ez tölti m eg érzelm i —  'hangulati elem ekkel 
a nevet, a m ásik csoport kapcsolatban áll ugyan a tá jja l, ám a névalko
tásban inkább a tréfás szóalikotás és a játszi képzések kerülnek túlsúlyba. 
A  csoporton belül két típust különíthetünk el:

B ánkertek~B ánkert~B ánom kertek  (K., A.). A  névváltozatok mindkét 
település esetében a Tisza árterületét jelölik , és ma már gyakorlatilag 
kihaltnak tekinthetők. Eredeti használati jellegüket ugyanis elveszítették, 
erdős területté váltak. V izsgálatukban csak levéltári adatokra támasz
kodhatunk. Először 1854-ben lelhetők fel a községi jegyzőkönyvekben  
(ennek viszont ob jektív  oka van, m ivel az 1848. előttiek elvesztek). A 
109. szakaszban a következőt találjuk: „A z  A dorján  alatti Bánkerteket 
már feltörték” . M ajd a 110. szakaszban a „Törökkanizsai töltés mentén 
levő Bánkertek is felosztásra kerülnek” . A  névhasználat azonban koránt
sem volt egységes, ezt igazolja az 1856. évi 76. szakasz: „M egfelelő  áren- 
dáért m indenki használhatja bánom kertjét” . (A  kis kezdőbetű, ha a jegy 
zőkönyvvezető helyesírási készségét nem vonjuk kétségbe ,azt bizonyítja, 
hogy nem érezte fö ldra jzi tulajdonnévnek). A z 1864. évi 44. szakasz név 
m egkülönböztető funkciójának halványulására utal: „A  Bánkertekben 
vagy Heréseken t ú l . . .” .

Ezekben az években már m inden bizonnyal a B ánkertek rövidült 
névalak volt a gyakoribb. Ugyanis Pesty Frigyes kéziratában is ilyen 
form ában áll a következő névm agyarázattal: „M ert az ottani vetések a 
Tisza áradásának voltak kitéve. íg y  a tulajdonosok megbánták, hogy ott 
dolgoztak” .

B á n k e r t  u t c a  (H.), ma is élő fö ldra jzi név, nevének eredetére 
vonatkozólag azonban nem szolgálnak adatokkal a horgosiak.

A  bánom  elem et tartalmazó helynevek a szakirodalom  tanúsága sze
rint a m agyar nyelvterület legkülönbözőbb pontjain bukkannak fel, és 
a rájuk vonatkozó irodalom  is jelentős. Szabó Dénes 6723 helységben 
(többek között a vajdasági Tem erinben), 93 elnevezést számolt össze, ezt 
egészíti ki Inczefi újabb adalékokkal a Tisza— Duna közéről. Ugyanakkor 
Penavin Olga24 tanulm ányában Zentára vonatkozó adatot találunk. Ehhez 
járu l m ég a jelen  tanulm ányban említett ú jabb három  település. A  név
elem azonban Bánát területén is előfordul, Bánkertek alakban, többek 
között Oroszlám oson (Banatsko A randjelovo). A  név származtatása kö
rülbelül egy évszázada m egegyezik a különböző m unkákban25. Üj abban 
általában Inczefi m agyarázatát szokás idézni, am ely szerint ez az alak 
a bán ige tárgyas ragozásának jelentő m ód jelenidejű , egyes szám első

-:t Szabó Dénes: A  régi birtokjog' egy em léke helyneveinkben. Ny. tud. ért. 1970
21 P. O.: i. m.
25 Ballagi A ladár: (Nyr. I. 384) Sim onyi Zsigm ond (Nyr. X X X V III.) stb.



szem élyű alakja és a „csalódott jobbágy tréfás névadása” . Ezt a hagyo
mányos etim ológiát először Végh József vonta kétségbe Inczefi kandidá
tusi értekezéséről írt elő opponensi vélem ényében. Szabó Dénes pedig 
külön tanulm ányt szentelt ennek a kérdésnek, am elyben cá folja  a Bánom 
elem ek hum oros névadásra utaló eredetét. Szerinte a Bánom földrajzi 
név birtoklástörténetre utaló, m ivel azonosnak vehető a latin banum ~ 
bannum, eltiltás, parancs’ jelentésű szóval és „abbeli sejtésének” ad k ife
jezést, hogy ezek eredetileg olyan földterületeket jelöltek, am elyeket a 
falu jobbágyai a külterületen egy tagban kaptak. Eredetileg valószínűleg 
közös használatra kapták, de később egyes vidékeken felosztották maguk 
között.

Állítását Inczefi „B ánum ban” , „Bánum i szőlő” féle adatai is igazol
ják. A  Kanizsán, A dorjánon, illetve Horgoson talált nevek szintén ezt 
tám asztják alá, m ivel földrajzi köznév színezetűek, vagy legalább is alap
elem nek tekinthetők, m ivel m egkülönböztető elem ek járulnak eléjük 
(törökkanizsai töltés melletti, A dorján  alatti). A  je lölt területek m indvé
gig községi tulajdont képeztek. Az eddig publikált Bánom  névalakokhoz 
képest a m egrövidült Bán névváltozatok újszerűek, am elyekben a hasz
nálat folyam án m egkövesült m ondattöredék jelleg feloldódott, illetve a 
szem élyrag eltűnésével a Bánkert névváltozat maradt fenn. Összegzésül 
m egállapíthatjuk, hogy az eddigi vélem ényektől eltérően a Bánkertek a 
birtoklástörténeti mozzanatú földrajzi nevek körébe tartoznak, és népeti
m ológiás változásuk folyam án jelentés és hangalakváltozáson mentek ke
resztül, és csak így váltak tréfás elemet tartalmazó asszociációs nevekké.

B ő z s á k ~ B u d z s á k  (Oh.), határrész. M elioratív hangulatú név 
a szerbhorvát eredetű Budzsák, sarok, szöglet névből alakult ki, és a föld  
term ékenységére utal.

G  a m ó s (H.), falucsúfoló. A  Gamós elnevezés a Horgos (Horgas vá l
tozata is él a népnyelvben) népetim ológiás változata és a falu nevének 
értelm ezésével, m agyarázatával áll kapcsolatban. A  horgosi adatközlők 
ugyanis a következő m agyarázatot fűzik a Horgos elnevezéshez: a régi 
időkben a horgosi feneketlen hom okon áthaladva a szekerek elé az addigi 
két ökörhöz még kettőt kellett befogni, hogy haladni bírjanak. A z ökrö
ket horoggal (görbe horogszerű faeszközzel Jkapcsolták össze. A  gamó 
a horog szinonim ájaként használatos a környéken (pl. gamós bot, dohány- 
gam ó stb.).

K u r v a d o m b ' '  K u r t a d o m b  (H.). A  M agyarország— Jugoszlá
via országhatár felé levő határrészben két térszinform a is ezt a nevet 
viseli. Kataszteri és térképi adatokból azonban kitűnik, hogy az obszcén 
névváltozat a K urtadom b név alapján jött létre névetim ológiás úton. Az 
átalakulás okára m aguk a lakosok sem tudnak magyarázattal szolgálni. 
Az elnevezés egyébként a m egfelelő m agyarországi részen, Ásotthalm a20 
határában is előfordul.

L o p o v á c  (Oh.) v. ö. A  lakosság lelk i tulajdonságaira utaló nevek.

2,f Zsolnai Józse f: i. m. Zsolnai nem tudja a nevet lokalizálni, m ivel adatközlői szerint 
is határozott hely jelölés nélkül él a névhasználatban.



M a r h a t a k n y o s  (M.). A  falucsúfoló pusztán a M artonos névalak 
népetim ológiás változata, am elynek a lakosokkal semmi kapcsolata nincs.

P r a s n y o v á c  (Oh.). A  névváltozat Tresnyevác hivatalos névalak
jából jött létre. V. ö. A  lakosok lelki tulajdonságaira utaló nevek.

T o t o g r á d  (Tf.). A  névváltozat a szerbhorvát hivatalos névből (To- 
tovo selo) ered, hum oros hangulata az ellentétességen alapul, m ivel épp 
a falusi jelleget gúnyolja ki. A m ennyiben a falu alapelem helyett a grad 
„város” szót használja.

Játszi képzések , tréfás szóalkotás

B u k i - h í d  (H.), eredetileg gyenge, veszélyes építm ény volt, ahon
nan több kocsi a vízbe zuhant.

L ö l ö n c  (A.), partszakasz A dorjánnal szemben. A dorján  alól a T i
sza „elleh ögte” a partot, a szem közti oldalon pedig lerakta, pedig az 
adorjániak szerint az csak mostoha gyereke, de néha az anya is azt sze
reti jobban, a lölöncöt, azaz a lelencet.

S a n t a r a c c a  (H.). A  horgosi cigányok lakhelyét jelöli. K ialaku
lásában pedig a cigány nyelv im itációja, utánzása játszott szerepet.

Obszcén n evek  és névváltozatok

Ezeket a neveket szükségtelen különösképpen magyarázni, így ele
gendő felsorolásuk:

H a t c s ö c s  (K.). Vendéglő neve.
K u r v a d o m b  (H.), határrész. L. népi etim ológiás nevek.
P i c s a é r (H.), víznév.

IV. Ismeretlen eredetű, asszociációs földrajzi nevek

Ezeket a neveket eredetileg jelentésüket, keletkezési körülm ényeiket 
ism erve be lehetne sorolni valam elyik előző típusba. Ennek hiányában 
azonban csak hum oros hangulatuk érzékelhető.

G i n g é c (H.), falucsúfoló.
L e k v á r s o r  (Kp.). Kialakulásában vagy az utca talajának m inő

sége vagy pedig az itt lakók szokása játszhatott szerepet.
M a j o m s z i g e t  (M.). Ü jkeletű sziget a Tiszán. A  név kialakulására 

csak bizonytalan magyarázat van, miszerint a környező települések gye
rekei látogatták, és az akkor már népszerű Tarzán-film ek hatására a 
fákon ugrálva játszottak.

R o n g y o s  b ő t  (H.). Egykori bolt neve.
S e l y e m  u t c a  (H.). Ma már kihait utcanév. A  községi jegyző 

könyvek  és falutérképek adatai szerint a múlt században használták.





A z Ü jvidéki B ölcsészettudom ányi K ar M agyar Tanszékének kiadványa  

Tanulm ányok, 7. fü zet, 1974..

U T A S I  C S A B A

A  L O L A -V E R S E K T Ö L  A  G E R IL L Á D A L O K 1 G  

Tolnai Ottó költészete I.

1.

Korunk költészetének kutatói nem mulasztják el leszögezni, hogy 
a m odern líra homályossága, többértelm űsége, ellentmondásossága már- 
már leküzdhetetlen akadályok elé állítja a m egkövesedett esztétikai ka
tegóriákban gondolkodó olvasót. Valószínűnek tetszik, hogy a m agyar 
irodalm i köztudat éppen ez okból idegenkedik m indm áig a gyökeresen 
újtól, a szellem váratlan kalandjaitól, s a hagyom ányosságra esküdve, 
eszményként a folytatók  és továbbvivők  művészetét dédelgeti, m ég akkor 
is, ha ezeknek versvilága szemlátomást csupán a fagyöngy szerepét töl
ti be.

Természetesen a jugoszláviai m agyar irodalom  élete sem mentes e 
jelenségtől. A  bonyolultabb, disszonáns elem eket egybeötvöző versektől 
elfordulva, olvasóink zöm e még m indig a nagy érzelm ek és gondolatok 
versbe szedését, az „érthető” , „le ford ítható” szépséget tartja költészetnek, 
s m indenben, ami elüt lényegében X IX . századi ízlésétől, ámítást, beugra
tást, divatos sem m itm ondást vél felfedezni.

Az olvasóközönség és a leginkább előrefutó költők közti szakadéknál 
is aggasztóbb azonban, hogy voltaképpen kritikánk sem tud lépést tar
tani ú jabb költészetünkkel. Igen fontos esszék, tanulm ányok egész sorával 
jelzi ugyan, hogy m egkülönböztetett figyelm et szentel e költészetnek, ám 
szintézisteremtő kedve m indm áig nem hozta meg a történetiségben is 
gondolkodó, élesen d ifferenciáló eredm ényeket. Az elm últ évtizedben 
egyfelől kiváló tanulm ányok születtek költőink m űveinek időszerűségé
ről, filozófiai, etikai üzenetéről, m ásfelől pedig, egy kicsit talán az iménti 
kritikai törekvés ellensúlyozásaképpen is, ugyancsak nélkülözhetetlen 
dolgozatok jelentek meg egy-egy költőnk versbeszédének sajátságairól, 
belső szervezettségéről, az esztétikai hírértéket hordozó szerkezeti elem ek 
funkcionálásáról stb., anélkül azonban, hogy az interpretálás és leírás 
m ellett sor került volna az értékelés m űveletére is. Ennek magyarázatát 
még ma is abban látják egyesek, hogy kritikánk csoportérdekek kiszol
gálója lett, s m int ilyen elvtelenül elzárkózik a csoporton belüli költők 
m űveinek teljességre törő értékelésétől, pusztán azt em elve ki, ami sze
rinte időálló értéknek bizonyul. M ondanunk sem kell talán, hogy az efféle 
leegyszerűsítő okoskodások csakis a sehova sem vezető legendák körébe



utalhatók, annál inkább, m ert hiszen a m odern költészet m egítélésének 
nehézségére és kockázatosságára éppen e költészet neves ism erői mutat
nak rá a legnagyobb nyom atékkal. Hugó Friedrichnek pl., ki emlékezetes 
könyvében1 a korszerű nyugat-európai költészetek tájait barangolja be, 
az az alaptétele, hogy ma még csak e poézis m egism erésére  kell töreked
nünk, minek alapján holnap m ajd érték ítéletein ket  is kialakíthatjuk. Az 
a fogalm i apparátus ugyanis, am elynek segítségével a korábbi korok 
költői term ésének értékét mérni lehetet, ma már elégtelennek bizonyul, 
m inthogy századunk költészete jobbára „negatív kategóriákkal” írható le.

E tétel, úgy véljük, ú jabb költészetünk vonatkozásában is helytáll, 
s ha kritikánk az utóbbi évek során meghátrált az átfogó bírálat feladata 
elől, akkor ennek okaként elsősorban éppen a kritikai gondolkodás egy 
lehetséges új rendszerének, sőt esetenként alapfogalm ainak a kialakulat
lanságát nevezhetjük meg. Emellett nem feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy az önnön m űszereiben és lehetőségeiben is kételkedő kritika jóva l 
óvatosabban közelíti meg az irodalom  m odern vagy m odernnak tartott je 
lenségeit, mint a könnyűszerrel felism erhető anakronisztikusakat, hiszen 
m egannyi irodalom történeti példa afelől győzi meg, hogy a m odernség 
és az érték tartalmuk tekintetében nem m indig „szinonim ” fogalm ak, mi 
több, egy-egy  korszakon belül akár ki is zárhatják egymást, term észe
tesen nem objektíve, hanem az irodalm i előítéletek szintjén. Éppen ezért 
ítéleteinek m egfogalm azásakor a dogm aellenes kritika egyetlen pillanatra 
sem szabadulhat a félreism erés fenyegető veszélyének gondolatától.

Érthető hát, hogy kritikánk néhány szórványos próbálkozás k ivéte
lével kerülte a részletekbe menő közvetlen értékelést, ennek azonban ma 
már olyan szemmel látható negatív következm énye is van, -mint pl. 
a m odernség bizonyos fokú  misztifikálódása irodalm unk életében. A  kri
tika (függetlenül attól, hogy a modern életérzésen és világlátáson vagy a 
vers m odern felépítésén inszisztál-e elsődlegesen), ha nem húz határ
vonalat, ha vonakodik rámutatni a költői megtorpanásokra és zsákutcák
ra is, végső fokon  azt a látszatot kelti, mintha ma már nem is az alkotón 
m úlna, hogy verse maradandó lesz-e vagy sem, hanem az ..önértékű” 
m odernségen. A z árnyoldalakról, a felem ás eredm ényekről hallgató kri
tika tehát, am elynek hatványozott ízlésform áló ereje is lehet, közvetve 
azt sugallja, hogy a m odernség fogalm a m ű-távolban is az esztétikai m i
nősítés eszköze lehet, s ily  m ódon akarva-akaratlan gátolja a korszerű 
költészet egyébként sem könnyű felszívódását egy szélesebb olvasókö
zönség körében.

A  célirányos kritika e fa jtája  kétségkívül hasznos az irodalm i front- 
áttörések idején, ám nyert csaták után, am ikor már korszakos je lentő
ségű költői m egvalósulások is bizonyítják az új törekvések létjogosult
ságát, fokozatosan szükségtelenné válik, sőt a további gazdagodás kerék
kötő jévé  is, olyannyira, hogy ténylegesen is elérkezik a kritikusi „eret
nek em endáció” pillanata. Az a pillanat, amikor a kritika már félelem  
és féltés nélkül átélheti a m odern költő Gottfried Benn által m egfogal
m azott szituációját: „A  költők egyéni, tragikus tapasztalata, hogy még

1 Hugó F riedrich : Struktúra m oderné lirike, Stvarnost, Zágráb, 1969.



korunk legnagyobb lírikusai se hagytak hátra hat-nyolc tökéletes versnél 
többet. A  többi érdekes lehet, adalék a szerző életrajzához és fe jlődéstör
ténetéhez. De önm agában kevés vers áll meg, kevésből árad saját fény, 
kevésből maradandó bűvölet, vagyis ezért a hat versért van az a harm inc
ötven esztendeig tartó aszkézis, gyötrődés és harc.” 2 B árm ennyire túlzók 
is e szavak, híven érzékeltetik a költői munka sziszifuszi jellegét, az el
fojthatatlan alkotói teljességvágyat, a halál „zergeíve” elleni makacs 
küzdelmet, nem utolsósorban pedig azt, hogy az im ént érintett alkotói 
tragikum  m egkerülésével, elhanyagolásával egyetlen igazi költészetet sem 
érdemes a kritikai vagy irodalom történeti vizsgálódás tárgyává tenni. 
M inél nagyobb fakú ugyanis ez a tragikum, annál határozottabb, m élyre
hatóbb, kom olyabb kritikát kíván meg a költői mű, hogy végül m egéled
hessenek azok a ritka fénypontok, am elyekben a kritika, tulajdon narciz- 
musát legyőzve, csakugyan metszi a versek világát.

M indezek a m ozzanatok m egítélésünk szerint igen élesen m erülnek 
fö l Tolnai Ottó lírájának tanulmányozásakor. K öltői világának benni és 
nemcsak benni értelem ben vett tragikuma egyfelől valósággal kihívja, 
megszólalásra készteti, m ásfelől azonban versbeszédének m odern szer
vezettsége elbizonytalanítja, a néma szemlélődés pozíciója  felé sorodja 
a kritikát. S ha ennek ellenére tanulm ányunkban mégis az érték elő 
leíró  úton indulunk el, arra elsősorban költőnk alkotóm unkásságának 
több mint egy évtizedes m últja bátorít bennünket, továbbá az a felis
merés, hogy m ég a vitatható, holnapra esetleg teljesen elévülő ítéletek 
vagy akár vaskos m elléfogások kockázatának a vállalása is többet ígér, 
mint ha a Hugó Friedrich-i értékítéletek rendszerének ki tudja m ikori 
kialakulására várakoznánk passzívan, tétován.

2.

„V ersem  már a kezdet kezdetén —  érdekes m ódon —  sajátos vala
m ivé lett. A  kívülállók költészetünkben, a vajdasági költészetben radi
kális változást észleltek, m iközben engem csupán az idill naiv rajza érde
kelt. Pasztellkrétámat tüzes kardnak nézték. (. . .) M ondom , engem az 
idill érdekelt, m ert magamnak építettem —  és m agamnak építettem  ké
sőbb is” —  vallja  költészetéről a H íd-díj átvételekor m ondott beszédében3, 
m eglepően ellentpontozva az irodalm unkban akkorra m ár m egszilárdult 
vélem ényt, miszerint Tolnai Ottó a vajdasági s egyáltalán a hagyom ányos 
verselés erőteljes tagadásának jegyében  indult költői útjára. A lkalm i val
lom ását azonban, talán éppen mert alkalm i volt, eleddig nem vette szám
ba a kritika, s így  nem is tisztázhatta m egnyugtató m ódon, hogy a „tüzes 
kard” képzete valóban az értetlen m egbotránkozás szülötte volt-e  csupán,

2 A líra problém ái, az Ihlet és m esterség  c. esszéválogatásban, Gondolat, Budapest, 
1972. 405—403. old.

3 Tolnai Ottó: K öltői világom , M agyar Szó, 19G8. III. 17.



illetve hogy a „m agam nak építettem ” kitétel fenntartható-e költőnk 
zsengéinek újraolvasása után is.4

Ilyenform án nem lesz talán érdektelen, ha kissé több időt és teret 
szentelünk ezeknek a korai verseknek, mint am ennyit esztétikai értékük
nél fogva  m egérdem elnének.

Első kötetének5 nyitó darabjaiban (Giacomo Leopardi em lékének , A  
parkőr, Lolám  zsebe) egy különálló s különállására messzem enően igényt 
tartó em ber szólal meg, aki az életérzés síkján már eljutott környezete 
művészeti állapotainak tagadásáig, ám a nyelv modellálása, a vers m egszer
kesztése valójában még nem vált problém ájává. M indhárom  vers narra
tív töm bökből épül fel, történetet, eseményt m ond el (nem véletlenül 
nevezi egyik kritikusa0 A parkőrt „szolid  anekdotá” -nak), éspedig egy 
előre „k ije lö lt” gondolati, vagy ha akarjuk, eszmei képletnek rendelve 
alá a vers szóanyagát, m ely ily m ódon óhatatlanul a köznyelviség közelé
ben marad. A z eszmei képletet az „odakinn” és az „idebenn” párhuzam ba 
állításából bontja  ki. A  külvilág csak néhány negatív jelzőben  bukkan 
fel, vagy pedig a hivatalnokian érzéketlen büntető szerepében, amit aztán 
a varázshatalm ú intimitás nemcsak ellensúlyoz, de rendre le is győz. 
Lola puha csókjai a Giacomo Leopardi em lékének  c. vers utolsó szaka
szában a szó szoros értelm ében fölold ják , semmissé teszik az első vers
szak domináns jelzőit (zord, hideg), s ezzel nem pusztán kettejük világát 
em elik a hétköznapok fölé, hanem Leopardi végzetes magányát is eny
hítik egy kicsit. Am int a büntető szándékú parkőr e bensőséges világ 
vonzáskörébe lép, a szellem  görnyedő foglyává lesz, s nem annyira a 
Háború és b éke  nyújtotta élm ény hatására, hanem mert Lola nyom ta 
kezébe a „vastag k önyvet” . S a Lolám zseb é-ben is az „ö t pici csintalan 
rózsaszín halacska” , a lány körm ei szabadítják meg a költőt a „m ogorva 
em berektől” , félelm eitől.

M indebből világosan kitetszik, hogy az induló Tolnai korántsem  a 
poétikusságot, a „vers-fik ció t” h ívja  ki és szünteti meg, m int ahogy a 
líra parodizálására sem törekszik még, ellenkezőleg, egyféle érzelm i tuda
tossággal éppen az idillt akarja elm élyíteni, jóllehet nem a „m agam nak 
építettem ” elvét követve, hanem a vajdaságiasság ellenében. K öltésze
tünknek az idő tájt m indinkább „lilába” fordu ló átlaga renyhe nyuga
lom m al m orzsolgatta a sokatm ondónak vélt elvont főneveket (jóság, szép
ség, m agány stb.), sohasem tapasztalt bőkezűséggel ontotta a „poétikus” 
jelzős szerkezeteket, a langy érzelm ek pici versikéit, s ha e tucatkölté
szettel párhuzam osan szem léljük Tolnai költői eljárását, akkor az két
ségkívül a néma rebellió  benyom ását kelti. Ő ugyanis kiebrudalja ver

1 A vers kihívása  c. esszékötetében (kézirat) Végei László a további kutatás szem 
pontjából alapfontosságú észrevételeket közöl ezekről a versekről, m inthogy azonban őt
elsősorban Tolnai sajátos versbeszédének kialakulása és term észete foglalkoztatja  a ké
sőbbi em lékezetes és m indm áig jelentős versek perspektívájából, a ■pasztellkréta és tüzes
harci alternatíváját nem  tárgyalja behatóbban, minek következtében a valóságosnál na
gyobb poétikai tudatosságot tulajdonít az induló költőnek: „A  kötet első versei . . .  a 
poétikusság, a vers-fik ció  kihívását/megszüntetését annak felnagyításában, eltúlzásában 
fedezik fel . . . A  líra egy eddig láthatatlan oldalról v ilágítja m eg a banalitást, a banális 
pedig parodizálja a lírát.”

5 Hom orú versek , Sym posion K önyvek, Fórum K önyvkiadó, Növi Sad, 1963.
(i Bányai János: Díszes lány amforáik árnyékában, Kontrapunkt, Sym posion K önyvek 

3, N övi Sad, 1964. 196. old.



séből az üres absztrakciókat, a „k ö ltő i” szavakat, s a jelzőkkel is csínján 
bánik, pusztán az esetben sziporkáztatva föl belőlük néhányat, ha az 
idill nyom atékosítása m egköveteli. Már a sablonoknak ez a radikális el
vetése, a m ásfajta idill is ellenérzést válthatott ki verseivel szemben, amit 
aztán csak növelt a tény, hogy lírája  m ind a vajdasági, m ind pedig az 
egyetem es m agyar irodalom  vonatkozásában gyökértelennek mutatkozott. 
E gyelőre sem közvetlen kötődéseit, sem táptalaját nem lehetett felism er
ni, hiszen a költővé fejlődés szokásos három  fázisa közül (1. a közvetlen 
elődök nyelvi eszközeinek, vívm ányainak eltanulása, 2. ezeknek fe lbon 
tása, szétzúzása és 3. a saját út, a szintézisteremtő saját nyelv  meglelése) 
az első kettő nem realizálódott Tolnainál, s így bizonyos értelem ben a 
senki fö ld jén  kelett autentikus versvilágáig eljutnia.7 R endhagyó pálya
kezdése éppen ezért egyrészt arra enged következtetni, hogy már ekkor 
egészen pontosan, mindennem ű kom prom isszum  lehetőségét elvetve tud
ja, mit nem  akar, másrészt azonban arra is, hogy ez a „k ívü l-érzésből” 
táplálkozó tudatosság kellő költői tapasztalatok híján m ég igen sok poé
tikai bizonytalanságot, ösztönösséget eredményez. Még mesét mond, és 
nem verset alkot, még m egrem eg a keze, ha akkori költészetünkben ism e
retlen tájakra merészkedik. A  Lolám zseb é -1 pl., am ely a három  idill 
közül a legsikerültebb lehetett volna, a szó szoros értelm ében lerontja, 
kiégeti a vers cím ével és utolsó sorával. K önnyed m etaforák vitorlásán 
ragad m agával a „kék  pöttyös kis halastavon” , s még ha a hajócska jó k o 
rákat döccen is a szimpla kijelentő m ondatok sorjázó szirtjein, kellem es 
lehetne az utazás, ám szükségtelenül lefordítja  m etaforáit, m egadja hoz
zájuk a kulcsot, m egfoszt bennünket a dekódolás öröm étől —  és a verssel 
együtt alámerülünk.

A  tudatos szem behelyezkedés és a poétikai bizonytalanság ellentéteit 
egybefogó idilleknek rejtetten, belülről izzó pasztellkréta-korszaka azon
ban nem zárul le e három  verssel, bár költőnk vitathatatlanul előrébb 
lép. A  M ozart biliárdasztalára, m elyet akár szim fonikus idillnek is nevez
hetnénk, egyenesági leszárm azottja a Lola-verseknek. Már a költem ény 
legelején  jelzi, hogy ezúttal is „kü lönbéjáratú” világát fog ja  építgetni 
(„M ónikával az este M ozart-lem ezeket hallgattunk / M ónikának, aki az 
én nagy olvasótáborom ” ), hogy aztán szinte kiapadhatatlan játékossággal 
tologassa ide-oda a színfalakat. Anekdotikus, leíró, em lékező szövegegy
ségek váltogatják egymást, azzal a jó l kivehető céllal, hogy m egragad
janak valam it a hétköznapok m élyén rejlő  titkokból, az em beri létezés 
nagy belső csöndjéből. Ezek a szövegegységek azonban már nem lineá
risan követik egymást. Apró, szervezettebb futam ok ékelődnek közéjük, 
m elyek az em lékezetből újra meg újra feltörő m ozarti zene hol naiv, 
kedélyes, hol démonikus hangzásainak virtuozitását idézik. És a költői 
elvágyódás oly  beszédes jelzeteként lépten-nyom on távoli városok, ide
gen költők nevei bukkannak föl, a vers egész szerkezetét pedig kicsinyítő

7 E tünetre Bányai János figyelt fel elsőként, rámutatva, hogy  a „ je len  költészet 
irányai között” jó l tá jékozódó fiatalabb költőink em lékezete kezdetben „röv id  v o lt” , a 
„hagyom ánynak a vonásai hiányoztak alapvető költői törekvéseikből” , úgyhogy „k ívü l- 
rékedtek egy term észetes közegen” , ami aztán a „kötetlenség és kívül-érzés válság-jegyeit 
eredm ényezte költészetükben” . — Előszó, Üj Sym posion, 86. szám, 290—291. old.



képzős főnévi alakzatok hálózzák be, mintha csakugyan „bársony vakon- 
docskákkal” s „gyöngyszem ű egérkékkel”  lenne kibélelve. A  közvetlen 
környezet tyúkjaival és pulykáival szem beállított hattyúk képe egy fogé
konyabb, gazdagabb érzésvilágot érzékeltet, m ely ilyen sorokat is fe l
színre dob a költő gyerm ekkorából:

em lékszem  k isgyerek  korom ban egyszer m egsirattam  a 
pionírújság re jtv én yén ek  lom pos farkú rókácskáját 
tudtam hogy úgyis utoléri a sarokba rajzolt vadász

A ligha férhet kétség hozzá, hogy ez a „könnyes” emlék az „e lőre” m eg
szabott, „e leve” elrendelt, megmásíthatatlannak látszó élettények elem i 
erejű  ellenpontozása kíván lenni a versben, egyszersmind pedig annak 
a m eghirdetése is, hogy ha a való életet nem tudja a maga igényeihez, 
vágyképzeteihez m érten otthonossá tenni a költő, hát terem t egy másik 
világot, m elyet m ajd úgy hordozhatnak a versek, hogy egy későbbi ked
venc gondolatával éljünk, mint régente a földet az elefántok. Szim fóniá
jában tehát az előadás, a m egnyilatkozás vágyával már együttjár a világ
terem tés elve is, amely term észetszerűleg egy új költészeti flóra és fauna, 
egy új tárgyi m ikrokozm osz létrehozását és költészetbe emelését tartja 
legsürgetőbb feladatának. A  felhasználható szavak regisztere hirtelen, 
határokat elm osón kibővül, minthacsak Jakobson tézisére variálna a köl
tő, m ely szerint „nincs olyan állapot vagy esemény, nincs olyan vidék 
vagy  gondolat, m ely kívül esne” a mai költészet témáinak körén.8 S az 
ekképpen dinamizált terem tő erők az idill fokozatos elhagyása után sem 
veszítenek sokat intenzitásukból, nyilvánvaló bizonyságaként annak, hogy 
a költő tárgyai és lényei nem pusztán illusztratív anyaga, háttere, béle
lése voltak a bensőségességnek. A z idill építgetése ugyanis a verstér 
benépesítésének számtalan lehetőségét tárja fel Tolnai előtt, ugyanakkor 
azonban rádöbbenti, hogy e lehetőségek elrendezésével rá kell találnia 
arra a csapásra, am elyen m ajd adekvátan dokum entálhatja lírai szubsz
tanciáját.

A rányok  és lehetőségek, a vers „zártsága” és a külön világ elem ei
nek végtelenje csapnak össze hamarosan költészetében, egyelőre azonban 
anélkül, hogy az ihlet egysége m egbom lana. Az Orpheusz a cseppkőbar
langban  már „karcsúsított” vers: sorai m egrövidülnek, s bár az előre
haladás érzetét keltve a folyam atos gondolatközlés rendezi őket szaka
szokba, szem beötlő a költő azon törekvése, hogy „versszerűen” írja meg 
alászállását, olyan form ában, m elyben már háttérbe szorulnak a köz
beszédre jellem ző mondatsémák s nagyobb szerephez jut a ritmus. (A 
karcsúsítás terén a M eztelen  lányok kórusá-bán m erészkedik legtovább. 
„Spirá lba  h a jlítja ” , gépiesen egyszavas sorokba keskenyíti a vers „sza
lag já t” , m ely ily  m ódon korántsem valam ely kórus hangulatát sugározza, 
ellenkezőleg, kattogni, csöröm pölni kezd, különösen azokban a részle
tekben, ahol a mértéktartás nélkül halm ozott határozói igenevek rím elve

H Rom án Jakobson: Mi a költészet?, Strukturalizm us, M odern K önyvtár 208, Európa 
K önyvkiadó, Budapest, 16. old.



egymásba torlódnak.) A z ekképpen felépített Orpheuszhoz  igen közel áll 
az Ikarosz-torzó, m égpedig nem a külsődleges m egegyezések (m indkét 
verset töred ékek  alcím m el tette közzé, m indkettő karcsúsított, szóreduk
ciós alkotás), hanem a világlátás és -terem tés azonos vagy hasonló m oz
zanatai következtében. Igaz ugyan, hogy a m ásodikként em lített vers, 
helyenként szürrealisztikus látomásba csapva át, m ár-m ár m aldorori 
áhítattal és elégikussággal énekli meg a tengerpart fényében „sóval te
lítődő” „díszes lányam forákat” s a „napba tartás” tragédiájának előre
vetülő árnyékát, az első pedig csak egy cseppkőbarlangbeli látogatás 
„köznap ibb” élm ényéből merít, ettől függetlenül azonban az itt is, ott is 
kiütköző  új (költészetünkben új) szavak nagy m értékben rokonítják a 
két verset. A  medúza, remeterák, kődatolya, orgonakorall, kagyló, cukor
nád (O rp h eu sz ...)  vagy az árboc, tenger, polipkölyök, gyöngyikra, gyík, 
strucc, oroszlán, sóbucka, kaktuszlevél (Ikarosz . . .) és a hozzájuk hasonló 
„egzotikus” szavak, szóösszetételek képezik a versek koordináta-rendsze
rének biztos pontjait, m elyek körül vibrálva, meg nem nyugvón  rende
ződik el a „járu lékos” szóanyag.

Erről a m ás verseiben is tetten érhető szókiugrató költői eljárásról 
maga Tolnai így  vall a sokszor idézett Intérieurhen:

m int egy  ham iskártyás korallpiros m andzsettagom bbal
hosszú feh ér ujjakkal tökéletesen  összekeverem

Piroska és a farkas
kirakókockáit

A  kötet m egjelenése után a kritika a „tökéletesen összekeverem ” -et húz
ta alá9, ami érthető is, hiszen e szintagma segítségével frappánsan rá
cáfolhatott a gyanakvók híresztelésére, miszerint költőnk ösztönösen, 
sznob-toborzón  összevissza beszél, az értelmetlenség, a káosz hírnöke stb., 
egyszersm ind pedig rámutathatott arra a valóban m odern versterem tő 
elvre, m ely Tolnai költészetét alapvetően meghatározza. Számunkra azon
ban az idézet első sora is nélkülözhetetlenül fontosnak tetszik. M egítélé
sünk szerint a „m int egy ham iskártyás” kezdetű futam  azért került köz
vetlenül a vers elejére, mert a költő cselekvésének a m ódját is nyom a
tékosan ki akarta emelni, természetesen nem a bűvészkedés és ámítás 
mozzanatára helyezve a hangsúlyt (az esetben nem hasonlattal élt volna!), 
hanem a magabiztosságéra. Úgy is mondhatnánk, hogy éppen a hamis- 
kártyási játék negatív összetevőinek kizárásával tereli a figyelm et tu laj
don magabiztosságára. A  „hosszú fehér u jja k ” m ozdulataiban ott rezdül 
a kinyilatkoztatás: íme, így építkezem, mert így akarok  építkezni, és nem 
érdekel, tetszik-e majd, kinek és miért. E gyfajta naiv fö lényről van szó 
tehát, m elyet még éltet a hit, hogy a költészet külön birodalm a elégséges 
lehet az ob jektív  valóság összes kihívásának visszaverésére. A z én és a 
valóság relációján fölm erülő gondok, a „szituációban levés” még nem 
váltak döntő élm ényévé a költőnek, hiszen, hogy képletesen fejezzük ki

9 Végei László: K ét sajátos költői alkat, Kontrapunkt, 191. o. és Bányai János: Dí
szes lányam forák árnyékában, i. m. 195—196. old.



magunkat, az én és a mindennapi valóság között ott nyújtózik  a költé
szet „egzotikus kertje” , m elynek távolai m egbízható lengéscsillapítóként 
enyhítik  az odakintről érkező diszharmonikus hatásokat. Tolnai persze 
észleli ezeket, de egyelőre úgy válaszol rájuk, hogy több irányban is ki 
p róbálja  szélesíteni költői világát. Nincs már messze azonban az idő, ami
kor m ajd vihar zúdul a kertre, s a „h ideg hegyekbe” üldözve a költőt, 
kisöpri onnan a „balettcipős csöpp m edúzákat” , a „japán legyező puha 
szem pillákat” , a „délibáb aranykacsáit” .

S itt egy kis életrajzi kitérőt kell tennünk. Tolnai 1962-ben ráeszmél, 
hogy addig alkotott m űveivel valójában önáltatása televényét táplálta, 
hiszen versei nem szabadíthatták meg tartósan sem a közönytől, sem iro
dalm unk akkori tyúkpöreitől, a kicsinyes érdekek m egújuló rohamaitól, 
éppen ezért félbeszakítja tanulm ányait az Ú jvidéki Egyetemen, s a teljes 
létbizonytalanságot is vállalva, Zágrábba szökik. Nem a kalandvágy —  
a légszom j indította útra, abban a rem ényben, hogy a horvát főváros 
pezsgőbb szellem i élete bőségesen kárpótolni fog ja  az idehaza „elfecsé
re lt” napokért. A  szökés azonban nem m egnyugvást hoz, hanem a D o- 
reen-élm énnyel is súlyosodva a belső poklot szabadítja el, úgyannyira, 
hogy a költő és verse egyaránt veszélyeztetett helyzetbe sodródik. A  k i
szakadás, a távolság, mint már annyiszor az irodalom ban, új perspek
tívában láttatja vele a szűkebb haza állapotait, még inkább tudatosítja 
és m egsokszorozza a vele szemben érzett idegenkedését, de m ivel nyelvet 
nem tud és nem  is akar cserélni, paradox m ódon egyidejű leg felébred 
benne a nosztalgia az elhagyott és m egvetett iránt. Kiszolgáltatottsága 
teljes: nem az ég lakója többé, „üvegfa l választja” el immár „m inden 
p erctő l” , korallpiros m andzsettagom bja leszakadt.

Válsága sok m indentől m egfosztja, m indenekelőtt a kora ifjúság kö
dös-m ám oros illúzióitól, minekutána teljes valójukban kiütköznek előtte 
a világ éles, szögletes körvonalai, verse pedig m élyreható változásokon 
m egy át. M indenképpen vízválasztónak kell tehát tekintenünk a zágrábi 
interm ezzót. Enélkül nemcsak hogy nem érthetjük m eg a Lola-versek  és 
a kötet végén felkom orló „utálom  a verset” közötti hatalmas ellentm on
dást, de ráadásul egyenes vonalúnak, töretlennek találhatjuk Tolnai köl
tői fejlődését.

A z elképzelhető törésvonal négy verset különít el a könyv m ár érin
tett nagyobb részétől: a keltezetteket (D oreen, D oreen  2, B enes József 
festm én ye) és részben az Utolsó előtti vers  címűt. Ez utóbbi időrendben 
m egelőzi ugyan az lkarosz-tőrzőt, ennek ellenére Tolnai első válság-ver
sének tartjuk. Versbeszéde itt, a fragm entáltságnak egy nála addig nem 
tapasztalt fokát érve el, darabokra hullik, groteszk, m orbid, egym ást ki
záró és egym ással feleselő inform ációk kapcsolódnak össze benne, s visz- 
szatérő dallam ként m ind nagyobb intenzitással szólal meg a költő iro 
nikus panasza, m iszerint „nehezen építi” , nem tudja „fegyelm ezn i” , 
„kondenzáln i” , „hom orítan i” versét. A z ellenvers felé távolodik tehát 
eddig követett verseszm ényétől, panaszkodása azonban egyelőre nélkü
löz m indennem ű tragikus vonást. Magabiztossága még sértetlen, a látszat 
ellenére még uralja a verset, határozottan élvezi az asszociációk töm ke-



lege által k ivívott határtalan költői szabadságot, s panasztevése éppen 
ezért ellentételes előjellel, a m eghökkentés eszközeként érvényesül. A 
döntő változás m ajd csak szökése után áll be versmagatartásában.

A  két hangra írt D oreen, azonkívül hogy „h ideg” jelzőket bokrosít 
(késéles, ronda, fekete, szutykos, béna stb.), s hogy a lazán szerkesztett, 
asszociációkban gazdag m ásodik hang elm élyíti valam elyest az első ka- 
maszos fenyegetőzésben csúcsosodó vallom ástevésének diszharmóniáját, 
alig-alig sejteti m ég költőnk válságának valós méreteit. M inden je l arra 
mutat, hogy a „bu ja  trópusi virággal bélelt lány” igézetében költőnk ek
kor még nem tudott kellő distanciát tartani élm ény és mű között, hagyta, 
hogy az élm ény eluralkodjon a versen is, m ely így  jórészt a privát bo l
dogtalanság privát éneke maradt.

A  D oreen  2, ú jabb költészetünknek ez a megismételhetetlen, ma is 
izgalmas dokum entum a már jóva l több pontban metszi a teljesebb va ló
ságot: a vers és a szerelem, a vers és az élet, a vers és a halál viszony
lataiban bontakozik ki, hol félelem től bolyhosan, rem egve, hol pedig 
pörölycsapásokat osztogatva, de m indvégig végletes ellentm ondásoktól iz
zón, versellenes hangulatban —  „ars poetica helyett” . Már indításában 
teljes a disszonancia:

azért írom  neked  ezt a verset 
m ert úgysem  tudod elolvasni 
m ert különben sem érdekelnek  
a versek

A  leütött hang metsző éllel adja tudtul, hogy a vers gyökeresen el fog 
térni a költői kom m unikáció m egszokott módozataitól, egyúttal pedig 
egy lappangó kettősségre is fe lh ív ja  a figyelm et. Ha ugyanis a címzett 
nem tudja és nem is akarja befogadni a költői üzenetet, akkor egyfelől 
nyilvánvaló, hogy nem  költői indítékok parancsára fordu l hozzá mégis 
a szerző, m ásfelől azonban az ekképpen létrejövő vers, éppen vers v o l
tánál fogva, m indenképpen feltételez egy harmadik pólust is, am ely a 
m egváltozott funkciójú  m űvel rezonálni fog. Ez a három szög persze ős
idők óta adott, hiszen a költők sohasem pusztán azért írják  szerelmes 
verseiket, hogy ism ételten m eggyőzzék érzelm eik felől a szeretett mási
kat, hanem hogy közönségszom jukat enyhítendő, az olvasókat is bevon 
ják legintim ebb világuk tartom ányaiba. A  D oreen  2 azonban az erővo
nalaknak egy más képletét m utatja! Itt az egyik pólus (az indonéz lány) 
eleve ki van zárva a kom m unikációból, úgyhogy a költőnek le kell m on
dania a versbeli m egnyilatkozásnak m ind hagyom ányos, m ind m odern 
form áiról, egyszerűen fe l kell áldoznia versét, amit m ajd a harmadik 
pólus viszolyogva, m egbotránkozva fogad (a „k ö ltő i” szépség és arany- 
művesség vaskalapos hívei, még inkább a nem -olvasók10), illetve kitörő 
öröm m el, a vers dem isztifikálását ünnepelve (a vajdaságiság, a m eddő és

10 E jelenségre Szeli István hívta fö l a figyelm et (A Híd-díjas költőről, M agyar Szó, 
1968. III. 17.), találóan állapítva meg, hogy költőnk versellenes magatartása, sőt versgyű
lölete ,,nem csekély ellenállást váltott ki írókból és olvasókból, sőt nem -olvasókból is” , 
ez ,.utóbbiakból a leghevesebbet” .



vak „ének” ellenlábasai). A  kétféle reagálás teljességgel érthető. A  költő 
az egzotikus lány kedvéért m indennemű cifraságot kerülve a szó szoros 
értelm ében lefokozza, szolgájává alacsonyítja a verset. M ivel Doreen 
„néha nagyon m egörü l” a nevének a „vers előtt” , a költő „ú jabban  a 
versben is” em líti azt; m ivel Doreen az újságokban kinyom tatott ver
seknek is örül, m ert tudja, „h ogy  m ajd pénzt kapunk értük” , „annál töb 
bet minél hosszabbak” , a költő ennek az öröm nek rendeli alá ihletét:

m últkorjában am ikor azt a
kétszázötven  soros verset
hoztam haza
m egcsókoltál
azóta m inden vers előtt a
a hosszú vers
m úzsájához fohászkodom
hogy hosszan írhassam versem
m ert DOREEN
én szeretném  ha többször is
m egcsókolnál

A  vers „fétis-karakterének” ilyenform a „m egtagadását” V égei László sze
rint11 a „vers áru-jellegének felism erése idézi e lő” Tolnainál, ez azonban 
csak részben van így, hiszen költőnk már indulásakor felism erhette ezt 
a jelleget, ám a vers fétis-karakterét mégis csak most, 1962 őszén és 
telén tagadta meg. S nem véletlenül. A  D oreen-élm ény nem  pusztán  
ürügy volt Tolnai számára, hogy versellenességét m eghirdesse12, ellenke
zőleg, éppen ez a teljes valóját felkavaró élm ény adta meg az utolsó lö 
kést neki, am ely a vers utálásáig elvezette. Doreen csókja, ha szabad így 
m ondanunk: a létezés középpontjába emelte, ahonnan verseinek eleddig 
építgetett külön világa elégtelennek, másodrendűnek tetszett, sőt most 
már rom bolandónak is. A  vers nem nyújthatott számára m enedéket töb 
bé, de föltám adt kételyei ellenére lem ondani sem tudott róla. Szituációja 
annyira kiéleződött, hogy szinte szükségszerűen „illog ikus” befejezés felé 
kellett kanyarítania a verset.

igaz különben sincs sose kedvem
abbahagyni a verset
hogy legalább a versben
nyújtózkodhassak
186 cen tim éterem nek  kicsi
ez a szoba
alacsonyak ezek  az utcák 
m eg a takaróm  is rövid  —

11 A  vers kihívása, i. m.
12 Legújabb, kéziratos könyvében (V ersek  — rekapituláció) m egem lékezik D oreenről 

is, ami feltételezésünket látszik igazolni: „em lékszem  úgy volt hogy a 64-es ú jévet doreen- 
nel fogom  várni / tavaly amszterdamiban sokszor gondoltam  arra az indonéz asszonyra / 
néha egyszerűbb dolgokat akartam / csinálni m int a költészet / néha összetettebb dolgo
kat akartam / csinálni m int a költészet / és elm últ az élet” .



folytatta közvetlenül iménti idézetünk után, m ég lehetséges otthonaként 
je lö lve  meg a verset, hogy aztán a „vers szélétől” és „végétő l” való fé lel
met megszólaltatva, igy fejezze be „ars poeticáját” :

minden versbe bele akarok fulladni
bele akarok fulladni
bele akarok fulladni
bele akarok fulladni minden versbe

Hogyan, hát a hosszú vers m úzsájához intézett fohász s a versben való 
nyújtózkodás költői ráfogás volt csupán, tehetnénk fö l a kérdést ez ú jabb 
s a vers szerkezetében legfontosabb ellentmondás után. V ajon  nem beteg 
m azochizm us-e világpótló versért esedezni, ha az a fuldoklással azonos? 
Szerencsére a líra term észetében rejlő  irracionalitás m egkím él bennünket 
e kérdésfeltevéstől. A  vers utolsó akkordjainak akaratos pátoszában, a 
hírközlés maximálisan leegyszerűsített eszközeiben akkora energiák gyü - 
lem lenek fel, hogy visszafelé hatva is be tudják sugározni a verset. M o
soly és torz fintor, fö lény és fuldoklás, a vers föláldozása és bosszúja 
egyszerre van jelen, a feszültségnek egy olyan végső pontját ostrom olva, 
amelyen túl már valóban csak a csönd, az elhallgatás következhet. S ép
pen ezért tartjuk kulcsfontosságúnak ezt a verset. Hiszen ha valaki eny- 
nyire m egközelíti és m egszenvedi a semmit, a nincsent, a lehetetlent, az 
többé sohasem bolyonghat önfeledten a költői mesterség zsákutcáiban.

A lig  néhány héttel a D oreen  2 után  m egírja a B enes József fe s t 
m ényét, immár Kanizsán, ami csöppet sem m ellékes körülm ény. Váratlan 
hazatértével („azt hittem már többé nem jövök  erre” ) figyelm e ráirányul 
a vajdasági tájra, amely a közelm últ sűrű, életes pillanatai után derm edt
séget és halált vetít a szemébe. Maga a verseim  nyilvánvalóan arra utal, 
hogy Benes Tisza-part-sorozatában egész sor olyan m otívum ra bukkant, 
amely a képzőm űvészet síkján „rím elt” költői problém avilágával. Benes 
„bartóki muzsikával rokon” „le fo jto tt színskálája” , a partvonalak „lassú 
m elódiája” , „levegőtlensége” , a képekről „k iszoruló égbolt” , a festő „éj 
felé közelítése” 13 m ind-m ind erős rezonanciát váltott ki a költőből, ami 
abból is kitetszik, hogy már a vers K rleža-m ottojdval hangsúlyozni k í
vánta a benesi szemlélettel való rokonságát: „Jer danas više néma pay- 
sagea; ni jablanova na ravnici, ni oblaka” 14. Term észetesen korántsem 
Benes festm ényét óhajtotta „le ford ítan i” a költészet nyelvére. „Feste- 
gette” a verset, igaz, de a maga nyelvén, a maga eszközeivel, k ife lé  s 
befelé egyaránt ügyelve.

Ott ül a kanizsai télben, az ablakok „rousseau-s jégvirágait” tanul
mányozva, s miután széthajtja e „v irágbokroljat” , agresszívan és közön
ségesen m egrohanja a kietlen vidék, ugyanakkor azonban emlékezete 
pergetni kezdi bensőjében a közelm últ képeit. Két síkon realizálódik te
hát a vers: a zágrábi olvasóterem ben, a „könyvek  istállójában” s itthon, 
a „trágyavörös tá jon” . Ott m eleg van, konfekciós kabáttól szabadító, s ha

13 Tolnai Ottó: A dalékok B enes József festészetéh ez, Üj Sym posion, 6—7. sz. 18. old.
14 „M ert ma már nincs paysage; sem jegen yék  a rónán, sem fe llegek .”



a „tátott könyvekbe” bukva költőnk előtt fölrém lik  is a honi táj („tér
dig vízben zavartak /  a korm os belű fűzfák /  m eggyszín hajukban / apró 
sárga m adarak /  és tiszavirágba fúltam ” ), a „szirti galam b búgású könyv
lift” , a „vitrázs m ennyezet parázs angyalai” , a lányok —  kik „nem  hor
kolnak /  harm at-nyáluk csorog a könyvekre” s „üvegbőrük prizm ái / 
messze beengednek” —  m egszabadítják a csúf álom tól, öröm ös áhítattal 
töltik el. Ezzel szemben itthon „istentelen” , testet csonkító hideg fogadja, 
m elyben egy „viaszarcú kisfiú” (a pannon halál kis cselédje tán?) „tíz 
húsz akáckörösztöt” tol egy tragacson, éjszakán át tartó hókapálás, nagy 
evések, álmatlanság, dühös traktorok, s igen, egy nyakon lőtt nyúl képe, 
amint „nagy piros kört /  rajzolt maga köré a havon” . S ez a vércsík aztán 
lassan-lassan a költő, a vers „nyakára” is ráhurkolódik. M inél közelebb 
jutunk a zárósorokhoz, annál nyilvánvalóbb, hogy a piros kör le fog  zá
rulni a versben is. V észjóslón újra föltűnnek a korm os belű fűzfák, de 
hajukat most már „a farüh letúrta” , szégyenükben lefutottak a „csalán
zöld partról” , az asszociációk váltakozása fölgyorsul, a disszonancia sorról 
sorra nő, mígnem végül „visszakunkorodik” a vers és „m agába m ar” : 
„bulldogharapás /  a nyírfehér papírba” .

A  két sík egym ásba játszatása a vers lehetetlenségét sugározta itt 
is, s helyenként m eggyőzőbb erővel, mint a D oreen  2-ben. Ott a „nega
tív ” pátosz, m ár-m ár romantikus lázadást revelálva, magasra csapott, itt 
viszont a nem kisebb dúltság visszafogott hangon szólalt meg, s a szavak 
szemantikai holdudvara kiszélesült. Emellett a B enes József festm énye, 
m int láttuk, felszínre dobta a költő „ellenhonvágyát” is. M íg akkortájt 
legism ertebb költőnk így énekelt: „A kartam  én, már hányszor, messze 
menni, /  de szelíd húgom ként utánam jött a tá j” , addig Tolnai összetörte 
a szelídség mítoszát, s a tájjal testközelbe kerülve, a cserepekből mert 
építkezni, amiért aztán kozm opolitának kiáltották ki egyesek, ráfogva, 
hogy kineveti a tájat és népét. S hasztalan kiáltotta a költő: „fá j /  ez a 
fáslizott tá j” , a „h ivatalos”  jugoszláviai m agyar irodalom  nem hallotta 
m eg panaszát. M egállapodott, előítéletekbe m erevedett ízlése nem bírt el 
ennyi gyűlölködő-fá jdalm as szeretetet.

A  H om orú versek  két utolsó versében Tolnai Ottó út]a az emberi 
létezés sodrába torkollott, s az ellentmondásos érzelm eknek és gondola
toknak, az ellenhonvágynak egy olyan belső rem egésekkel, sőt m egráz
kódtatásokkal teli versvilágát hozta létre, am ely látszólag elhallgatását 
előlegezte, valójában azonban, éppen a mozgásba hozott terem tő erők 
intenzitásánál fogva, költői kiteljesedésének legbiztosabb előjele volt.

4.

Első kötetében még ellenszenvvel szólt a „röv id  bolha-fürge versek
rő l” , s kerülte is őket, hogy aztán feladva korábbi álláspontját, a Híd- 
díjas m ásodikban15 a rövid  versnek áldozzon, ami világlátásának s vele 
szoros összefüggésben verseszm ényének időközben bekövetkezett m ódo

15 Sirály m elles ont, Sym posion K önyvek 11, N övi Sad, 1967.



sulásáról adott hírt. Nem arról volt szó tehát, hogy a „kísérletező” , örö
kösen „ú jítan i” túdó költő, m iként őt a kritika igazságtalan leegyszerű
sítéssel em legetni szokta, elunta a hosszú vers tirádáit, s a változatosság 
kedvéért a rövid  vers m űfajához pártolt. M inthogy a D oreen-versek után 
óvakodott érzelm einek láváztatásától, a felületen m egállapodók, kik most 
már m egbékéltek volna a nyíltan lázadó Tolnaival, csakugyan úgy vél
hették, hogy ujjgyakorlatokat végez, vázlatol, „k ísérletezik” , tehát hogy 
szereplési ingerektől fűtve „k ívü lrő l” közelít a vers fe lé10, ám a Sirály- 
m ellcsont anyaga, függetlenül egy-egy vers értékétől, éppen az ellen
kezőjéről győz meg bennünket.

Anélkül, hogy a vers lehetetlenségének érzetét teljesen legyűrte v o l
na, a két kötet m egjelenése közt eltelt négyéves időszakban Tolnai be
látta, hogy a „negatív” pátosz gesztusa is illuzórikus, hiszen előbb-utóbb 
m egszokják, elfogadják, sőt, mint valam i izgalmas mutatványt, végül már 
igénylik is a m egbotránkozók. Noha a közönség ízlése lényegében alig- 
alig s igen lassan változik, bizonyos idő elteltével már szapora bólogatás 
kíséri a m egszenvedett kiáltást, a költő pedig végképp „fegy v er” nélkül 
marad. A  fegyver fogalm át persze csakis idézőjelben em líthetjük, hiszen 
Tolnai úgyszólván kezdettől fogva tisztán látta, hogy a világm egváltó 
költői indulatok ideje lejárt. K orán felism erte a szélm almokat, s az el
lenük vívandó harcról lem ondva, elhajította a költők m egszokott régi 
fegyvereit. Nem vált azonban rezignálttá: lépésről lépésre tudatosította 
helyzetét, olyan szellem i erőket szabadítva föl, am elyek az adott pilla
natban leginkább ellensúlyozhatták tehetetlenség-érzetét. Ezért épült m eg 
idilljeinek naiv kis színpada, m ajd „különbejáratú” világa, s ugyancsak 
ezért dúlta fel őket utóbb. M ondhatnánk úgy is, hogy m inden eddigi 
„korszakában” azért alkotott meg egy-egy  „fogás-rendszert” , hogy k ire- 
kessze költői v ilágából az illúziókat. Szem befordulása a H om orú v ersek 
ben  m ár-m ár abszurd m éreteket öltött, hogy aztán szükségszerűen kö
vesse a felism erés: az illúziók elleni harc maga is illúzió. Nem pusztán 
arról volt szó tehát, hogy a „m i U runk” időközben „lassan a m eleg / liszt
be fulladt /  vagy szivaccsal /  verték agyon” (Don Q uijote de la Mancha), 
hanem egyszersm ind arról, hogy a költő ellenfegyverei is rendre k icsor
bultak, miként a Fogvájóban  m egvallja:

„»N incs az egész városban« 
m ondja a kis 'pincérlány.
Nem  tudja hogy ezzel végképp  
göm bjébe zárt az űr.
Nincs m ivel kiszúrni.
Nem  tudja hogy ezzel
utolsó fegyverü n k  is e lv éte te tt .”

18 A bizalmatlanság újabb hulláma éppen a Sirálym ellcsont kéziratának elbírálása
kor csapott a legmagasabbra. A  K iadó „szerkesztősége és a vélem ényezők szerint”  a kéz
irat „m ég  nem érett meg a kiadásra”  — olvashatjuk a Fórum  K önyvkiadó 1967-es Tém a
tervében. Erről bővebben  lásd V. T. T ervek  és gondok  cím ű vitacikkét, Új Sym posion, 
20—21. sz. 31. old.



Első pillanatra úgy tetszik, mintha a fogvá jó  hiánya csak arra lett volna 
jó  a költőnek, hogy verse „göm b jét” kiszúrja, ha azonban jobban oda
figyelünk, csakhamar kiderül, hogy a groteszk ötletből valós élethely
zetet bontott ki, s talán m aradandóbban, mint ha a közvetlen panasz
kodás útját választja. A z első sorok vaskos banalitása után a vers átcsap 
az irracionalitás síkjára, s fokozódó intenzitással beszéli ki a költői le - 
fegyverzettség állapotát. A z eszköztelen sorok két, egym ást legtöbbször 
kizáró tartalm iságot ötvöznek egybe. Az űrnek a zár igével párosított 
göm bje egyfelől a legteljesebb létm agányt érzékelteti, akárcsak költőnk 
több más verse is, ahol „kör ra jzolód ik” köréje, m ásfelől azonban a kö
zönséges és jelentéktelen fogvá jó  hathatósan ellenpontozza a rém ítő cella
tudatot. A  fogvá jó  m otívum a ebben az összefüggésben a költő iróniáját 
is megszólaltatja, am ely aztán beszínezi az űr göm bjét. G yerm eki játék, 
egyszerű léggöm b, véljük  róla pillanatokig, hogy később újra csak vég
telen börtönné fú vód jon  fö l tudatunkban. A  bu jkáló nevetés és félelem  
labilis egyensúlya élteti tehát ezt az „örökm ozgó” verset, m elynek egyet
len biztos pontja az „utolsó fegyverünk is elvétetett” . . .  A z idill, az 
egzotikus honkeresés, a „negatív” pátosz költője a fegyvertelen  hadviselés 
védelm i állásaiba szorult.

A  visszavonulást a versbeszéd hirtelen kiürítése, lebontása jelzi m in
denekelőtt. A  fegyvertelenség állapotának m egfelelően a szavak még az 
antipoétikusság szintjén sem igen közvetítenek már konkrét eszmei tar
talmat, nem gondolatok elm ondásának eszközei többé, hanem olyan struk
turáló elem ek, am elyeknek rendszeréből lehetetlen kivonatolni az esz
meiséget anélkül, hogy a vers egésze hamuba ne roskadjon. Ez a költői 
eljárás természetesen nem egészen új Tolnainál: „világterem tő” korsza
kában is kerülte már a könnyen lefordítható üzeneteket, de míg ott a 
világon  volt, itt szemm el láthatóan a versre  került át a hangsúly.

Eleinte azonban m eglehetősen bizonytalanul, felem ás eredm ényeket 
is felm utatva indult el a vers felé. A  túlzó leegyszerűsítés következtében 
az E nikő-versek  s a Sirály m ellcsont cím ű ciklusok néhány darabja egy
féle  leltári anyag benyom ását kelti. F igyeljük m eg például az Enikő 
IV .-e  t:

Rugó. Zsíros bőrkabát.
B eteg  húgod tűi.
Dob.

Lábaink kibújtak  
a paplan nagy égetett 
lyukain.

Rugó. Zsíros bőrkabát.
B eteg  húgod tűi.

És a dob amit 
nászajándéknak ígértél.



M inthogy a felsorakoztatott tárgyak nem kerül(het)tek szoros kapcsolat
ba egymással, költőnk hasztalan „zökkentette” ügyesen a ritmust, a vers 
feszültsége elenyészett. A  rugó, a bőrkabát, a dob, a tűk csak két ember 
számára voltak jelentéstöbblet-hordozók, csak két em berben indíthatták 
el a képzelet munkáját, s így az olvasó kívül rekedt. A  vers szóegyüt
tesei, m elyeknek „töltése” m indvégig teljes hom ályban maradt, szerve
zetlenségük következtében nem válhattak a kom m unikáció eszközévé, 
nem érhették el a költészetnek mint „m ásodlagos m odelláló rendszernek” 
a szintjét. Bár az ekképpen építkező versek száma nem nagy az említett 
két ciklusban, joggal állapíthatta meg a kötet egyik bírálója : „A  Sirály- 
m ellcsont nem egy verse már annyira eszköztelen, annyira határolt, any- 
nyira k ívül-belü l zárt, hogy szavaik nem tudnak túlm utatni önm agu- 
kon.” 17

Ezeket a rövidzárlatokat nyilván az okozta Tolnainál, hogy fegyver- 
telensége tudatában ekkortájt higgadt s most már nagyon is kiszám ított 
m ozdulatokkal állandóan a vers elidegenítésén fáradozott. E gy elidege
nült világban, mint am ilyen a X X . századi, ez a törekvés kétségkívül az 
adekvát kifejezésm ódért vívott küzdelem ét revelálja, hiszen az elidege- 
nülés veszélyének úgyszintén kitett költő csakis o ly  m ódon nyerhet egér- 
uíat, ha nem m enekül az elidegenültségtől. Am ennyiben m enekülni pró
bál, előbb-utóbb vagy cinikus rom boló lesz, vagy pedig a „szépség” 
m egszállottja, s a világ után óhatatlanul elveszti önmagát is. A  m ene
külés h a lá l. . . Csakhogy a vers-elidegenítés önvédelm i mechanizmusának 
fokozott m űködtetése bizonyos ponton túl célt téveszt, s pusztán a pőre 
gesztust vagy ötletet hagyva maga után, kiégeti a verset. A  Modna hisá- 
ban pl. a „bőrt, bársonyt és a kockás kelm éket” üdvözölte, a lassan norm á
lissá váló konfekciót, m integy így adva tudtunkra, hogy a vers számára 
korántsem ünnepélyes érzelm ek és gondolatok edénye, hanem a m inden
napok szerves tartozéka. Üdvözlete m ögött egy ironikus üzenet lappan
gott, m elynek segítségével a költő, egyensúlyát megtartva, kiszakította 
magát a poézis világából. Hasonló tüneteket mutat a C sendélet is, m ely
ben a vers ürügyül szolgált a való helyzet eltitkolására. Isiasztikus ideg
gyulladása váratlanul „visszaejtette” a költőt a székre, s hogy az „asz- 
szony” meg ne riadjon, versírást mímelt:

„V erset akarok éppen írni, mondom, 
verset erről a három hideg krum pliról 
itt a repedt m árványlapon ”

A  „csendélet” elem ei tehát a vers pótszer voltát hangsúlyozták, egyide
jű leg taszítva a költőiséget s testközelbe hozva a m indennapok hús-vér 
valóságát. De ha így van, fölm erülhet-e ezekkel a versekkel kapcsolatban 
a kiégetés kérdése? V ajon nem egy kialakult s többé-kevésbé állandósult 
„pozitív ” költészeteszm ény parancsára akadékoskodunk-e mégis? Úgy 
véljük : nem. A nnál kevésbé, m ert hiszen egy-egy verset sohasem az 
em el ki az átlagból, hogy más, mint az átlag. Az agyoncsiszolt, kínosan

17 H ornyik M iklós: Pillanataink gyászjelentései, M agyar Szó, 1967. XII. 17.



pedáns, csírátlanított „k ö ltő i” drágakövek rosszak, vitathatatlanul, ez 
azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az ellentétes póluson m egvaló
suló szövegek szükségképpen jók. Más szóval, a negatív kategóriákkal 
leírható költészetnek is költészetnek kell lennie elsősorban. A  gondolat- 
m enetében szabályos, maximálisan leegyszerűsített prózai vers, ha m ég- 
annyira dinam it-töltetűnek szánta is szerzője, megm arad a gesztus szint
jén, megm arad adaléknak, am ely esetleg m egkönnyíti fontosabb m űvei
nek befogadását, de időálló esztétikai értékké nem válhat.

A  vers-elidegenítés burka akkor szakad fel Tolnainál, ha valam ely 
esem ény vagy esem ények sora hatványozott erővel ostrom olja m eg érzé
kenységét, s nem m arad ideje a távolságtartó védekezésre. Ilyenkor az 
alkotói tudatosság m ellett egyenrangú strukturáló erőként lép fe l az ér
zelm i dúltság, s a vers kiteljesedik. Tanulságos példája e jelenségnek a 
K odály. Időrendben ugyan a kötet egyik legkésőbbi verse ez, jóva l a 
G erilladalok  után keletkezett, s így ú jabb tapasztalatait is kam atoztat
hatta már benne a költő, ennek ellenére itt kell szólnunk róla, m ivel 
az em lített versszervező erők együtthatása éppen ebben a versben mu
tatkozik meg a legeklatánsabban.

A z 1967-es tavasz „legszebb öregjeinket” bántotta, s miután K odály 
„szép m etronóm -feje” is „e lrepedt” , a költőből felszakadt a zokogás. Ha 
a Csikóhal bán m ég a „B olondozva császkálunk /  Szanaszét a világon (. . .) 
S leg fe ljebb  messze kint sírhatunk /  Mint a halászok” volt a jellem ző 
Tolnai életérzésére, itt már a közvetlen, kitárulkozó sírás kockázatál is 
vállalnia kellett, anélkül azonban, hogy az ott m egszólaltatott dacos m ég- 
isről („Ceterum  censeo Carthaginem esse delendam ” ) lem ondott volna. 
Siratóéneke így a legszubtilisebb árnyalatokig finom ul, de érzelm ességét 
lépten-nyom on elidegenítő „b laszfém iák” törik meg:

,,K önnycsepp jeim  is 
hosszúra nyúlnak, 
és akár húrjaidból a halál, 
pókhálót szövök, 
íme,
hogy kihalásszam az éterből 
egyszerű  szellem ed, mint egy legyet",

vagy:

„ Siratlak,
m int egy szamár,
mint a sok seszínű veréb
ablakom  alatt a platánfán.”

Ezeket s a többi „kegyeletsértő” hasonlatot persze nem annyira a m eg- 
botránkoztatás szándéka keltette életre, hanem a „pozitív” (azaz szok
ványos) halottsiratás elhárításának im perativusa, nem kevésbé pedig a 
költő azon törekvése, hogy a sznobisztikus (ál)imádat „m agasaiból” le



hozva a zeneszerző szellemét, m integy az em ber alatti létet is átlelke
sítse azzal. K odály így a m indenütt-ott-levés dim enzióit nyerte el, s T ol
nai a legközvetlenebb hidakat építhette meg a vers és az olvasó között.

Hadd térjünk vissza azonban a leegyszerűsítés kérdésköréhez. Em lí
tettük, hogy a kötet első két ciklusában költőnk elindult a vers felé. Bár 
m eghatározásunk sántít, hiszen Tolnai valójában m indig is a vers felé 
haladt, mégis indulásról kell beszélnünk. Ekkortájt kezdte m ind inten
zívebben foglalkoztatni az egyszerű vers18, s a teljes vers-elidegenítéssel 
párhuzamosan, sőt azzal egyidejű leg egy sajátos form a kialakításán is 
fáradozott. A  C sendélet, az A rckép  forradással, a Program vers  vagy a 
Modna hiša leépített, „epikus” versbeszéde m ellett feltűnt az E nikő-ver- 
sek  nem kevésbé egyszerű, de fragm entált, ism étlésekkel m egbontott 
nyelve, a sorozat ötödik darabjában pedig m egalkotta néhány későbbi 
nagy versének prototípusát, az ú jra meg újra felbukkanó m otívum oknak 
láncolatosan egybekapcsolódó szerkezetét, hogy aztán a Mandolinban, a 
Gerilladalok  közelségét érzékeltetve immár, a vers szélső pontjain refrént 
is alkalmazzon, m elynek szorításában egymástól különben messze eső tár
gyak csalogatták elő a „hangszer” csendes muzsikáját. Ezek a jelek  két
ségkívül előrem utattak, s ha igazán nagy verset mégsem írt ekkor, annak 
alapvető okát éppen fegyvertelenségében látjuk, abban, hogy „em brio
nális pózba” kényszerült, hogy az utolsó em ber m agányát idézve, maga 
előtt tartott „lúdtojásnyi ólom darab” -bal kellett vonulgatnia távol a világ 
zajától, s verejtékezve ébrednie vagy „fekete” , félelm et növelő „lusta 
rovarokkal” bajlódnia éjszakánként. A  félelem  lefojtotta, levegőtlenné 
tette a versek szóanyagát, m elyen csak elvétve s akkor is ellenpontozva 
derengett át az iróniának, m ég ritkábban a felszabadult derűnek egy-egy 
árnyalata. A  védekező hadm ozdulatokból egyelőre hiányzott m ég egy 
szellemi kom ponens, m ely ha legyűrni nem tudja is, de az alkotóerőt fe l
szabadítva, legalább sem legesíti a költő helyzetének abszurditását, ez 
pedig a nevetni tudás, a humor. A  két ciklusban ebből a szem pontból ta
lán csak a G olfpályát nyírtam  és a Fakutya  képez kivételt. V együk szem
ügyre ez u tóbbi kezdő sorait:

„Szív form ájú n yelvek  
V erik  a fe lh őket 
Értem  jönnek  
H A H A H A
K orm os cintányérral 
P örkölt vonókkal 
Hamvadt fuvolákkal 
Értem  jönnek  
Nádon levegőznek  
H A H A H A ”

18 Nem tartjuk véletlennek, hogy pl. Fehér Ferenc költészete kapcsán éppen az egy 
szerűség' kérdéseiről értekezett ez idő tájt, s nagyobbára hom ályban hagyta a D elelő  m in
den más vonatkozását. — Az egyszerűség  problém ái, Üj Sym posion, 22. sz. 23—24. old.



Már a vers cím e s az újra meg újra fölhangzó „hahaha” is sejtette, hogy 
a nevetés „oktalanul” tört fel a szerzőből, s ezt a benyom ást csak elm é
lyítették a „tartalm i” utalások. Az első két sorban, m integy előkészítve az 
olvasót a vers befogadására, a költő m egterem ti a végsőkig kiélezett, 
disszonáns alaphelyzetet. A  szív form a, m ely vásári mézeskalács szívekre, 
az átlőtt szívek giccses rom antikájára vagy leg jobb  esetben a szeretetre 
asszociáltat első pillanatban, egy hirtelen fordulat után mitikus ütleggé 
transzform álódik, s mint ilyen felborzolja  idegeinket. A  fenyegetés azon
ban a harmadik sor kijelentő m ondatával irányt változtat, leszűkül, a 
költőre összpontosul, aki egy váratlan szelepnyitó ,,hahahá” -va l m egm e
nekíti magát. Ez a négy sor is teljes értékű vers lehetett volna, Tolnai 
azonban tovább tudta fokozni a feszültséget. M inthogy a következő há
rom  sor jelzős szerkezetei pusztulást, megsemmisülést jelentenek, hang
zásuk viszont sorról sorra mind harmonikusabb, lágyabb, a kétféle töltés 
interferenciájának eredm ényeképpen fölerősödik  a szorongás, amit m ár- 
már elviselhetetlenné súlyosít az utolsó előtti sor, hiszen jó l tudjuk, a 
régm últ korokban nem az üldözők, de a lápba m enekülő üldözöttek leve- 
gőztek nádon. Ha tehát racionalizáljuk a sort, azt a következtetést von 
hatjuk le, hogy költőnk a m egnevezetlen és talán meg sem is nevezhető 
üldözőket egyidejű leg üldözötteknek képzeli félelm e tetőpontján. A  kiutat 
ismét a fölharsanó nevetés jelentette, m ely azonban itt sem csapott át 
csú folódó gúnykacajba, ellenkezőleg, arról tanúskodott, hogy a költő 
végre rátalált a költészete előtt biztosabb távlatokat nyitó ellenerőre. Az 
állóképekkel, a „riad t” csendéletekkel szemben ez a vers a költő újra 
m egéledt nyelv i lelem ényét, a nyelvben való dúskálását hozta előtérbe, 
szem beszökő bizonyságaként annak, hogy nullapont alá szorult, nullapont 
alatt egzisztáló költészete „pozitív ” térségek felé volt indulóban.

A  teljes fölm erülésre a GerilladaloJcban került sor. Nincs m ég egy 
versciklusa háború utáni költészetünknek, amely annyi ellentétet, m oz
gást, játékot fogna egybe, mint ezek a dalok. A  gerilla m ajd minden 
„hadm ozdulata” után fordul egy-egyet a költő nagy kaleidoszkópja, s a 
váratlan, m egism ételhetetlen képrendszerek a valóság és irrealitás, a kö
zel és távol, a gyerm ek- és felnőttkor, az élet és halál sajátságos áttűné- 
seiben egy aránylag könnyen definiálható életérzést és etikai magatartást 
rögzítenek. Szó sincs azonban arról, hogy a gerilla teljes fegyverzetben 
áll elénk, s valam ely nagy cél eléréséért folytatott harcának fázisairól 
tudósít. A  költő eddigi útjának tapasztalatai eleve kizárták a reális had
viselés m inden form áját, úgyannyira, hogy „ezekben a »harcias« dalok
ban tulajdonképpen soha sincs ütközet, bár a versek az örökös készülődés, 
a »hadiállapot« dokum entum ai” 19. A  gerilla-lét vágyott m agatartásform át 
jelentett Tolnai számára, amelyet azonban akarva sem tudott m aradék
talanul realizálni. A  gerilla m indig az em beri haladás, a humanizmus 
szolgálatában áll, s szabadságszeretete, igazságvágya parancsára bárm ikor 
kész életét is föláldozni az ügyért. K öltőnkben egy hosszabb alászállási 
periódus után éppen ennek a kételyektől fö l nem dúlt, hites életform á
nak a h ívó szava erősödött föl, s ihlette dalait, anélkül azonban —  mint

10 Végei László: Tolnai Ottó kö ltésze te , Híd, 1968. 4. sz. 458. old.



Bányai János m egfigyelte20 — , hogy költői hivatását felváltotta volna a 
gerilláéval. Sőt, még csak a két hivatás párhuzamosai sem terem tődtek 
meg a versekben. M íg a történelm i gerilla konkrét térben és időben küzd, 
minden érzékével a valósághoz tapadva, addig Tolnai gerillájának nem 
adatott meg, hogy hadba vesse a költészet eszközeit, hogy legalább költé
szeti ostrom okban vegyen részt. Á llandóan készülődött, esővel, hóval, fo 
lyókkal dacolva hegyen-völgyön  át vonulg'atott szüntelen, de mint egy rossz 
álomban, nem talált célba úgyszólván soha. Egyetlen akciója járt csak 
sikerrel: „B ábel tornyának ledöntése” , ez azonban nem  nyújt elegendő 
tám pontot ahhoz, hogy magatartását ilyen vagy olyan előjellel az egész 
ciklusra vonatkozóan definiáljuk. Nem m ondhatjuk ki, hogy a dalok 
m indegyikét egy alapjában véve pozitív erkölcsi tettvágy rokon ítja21, hi
szen Bábel ledöntéséről „kaktuszkorszakunk” , tehát egy elm últ korszak 
kapcsán esik szó, ezzel szemben több olyan jelent idéző versre bukka
nunk, ahol „fe jünkben  verik félre a harangot” , ahol a gerilla már „v a 
lam ivel kevésbé” veszi „biztosra a hajnalt” , „utolsó pozíciójának”  fe l
adására készül, vagy éppen azon tűnődik el, hogy a vaktázások során, 
meglehet, végül „m ár egymást kerestük” . Vagyis a valóságos, sztereotip 
gerilla s a költő gerillája közt csak nagy ritkán van koincidencia, ami 
arra int, hogy e „harci” dalokat nem tekinthetjük egyértelm ű költői 
revelációnak. Ezzel természetesen véletlenül sem a ciklus etikáját 
tesszük kérdésessé, csupán jelezzük, hogy Tolnai gerillizm usának tartal
mát a versekben fölm erülő ellentm ondások és paradoxonok m inél kom p
lexebb figyelem bevételével világíthatjuk meg igazán. Éppen ezért köze
lebbről meg kell ism erkednünk a gerillával s ellenségével. Induljunk ki 
m indjárt a „bem utatkozó” első dalból:

„A  feh ér homoknál 
ahol a fo lyó  is m egáll 
m egfeled kezve  
a fűzvesszőt vágó 
lányokat lesve  
fodorm entával dörzsöljük  
szőrös m ellkasunk

A z ellenség szájtátva feláll 
nyugodtan leolvashatnánk számjait

A  feh ér  homoknál 
ahol a fo lyó  is m egáll 
m egfeled kezve  
fodorm entával dörzsöljük  
szőrös m ellkasunk”

20 A G erilla-dalok etikája, M agyar Szó, 1967. XI. 19.
21 Imént em lített írásában Bányai János úgy véli, hogy a gerilla számára az „Á lla n 

dóan mozgásban lenni és állandóan tenni valamit, állandóan B ábel-tornyokat dönteni — 
ez lett a létezés form ája” , s hogy a gerilla éppen ezért „m indig és m inden pillanatban” 
akcióra vállalkozik.



A  dal a lehető legegyszerűbb eszközök felhasználásával íródott, esztétikai 
hírértéke m égis jóva l nagyobb, mint a másik két ciklus egyszerű verseié. 
A  cikluscím  s a ,,Che Guevarának” szóló ajánlás után első pillanatra had
színtérnek véljük  a „fehér hom ok” tájékát, annál inkább, m ert a m egálló 
fo lyó  képe szinte felszólít, hogy mi is m egálljunk, s az ünnepélyes nyári 
csendben lélegzet-visszafojtva lessük az eseményeket. A  konfrontáció 
azonban elmarad, s helyette egy m inden harci tettnél izgalmasabb szer
tartásnak leszünk szemtanúi. A z első öt sorban lineárisan halad előre a 
vers, m ajd hirtelen átcsap egy más síkra, amelyen valószerűtlenné válik 
a Tisza-part, több irányból ható erők központjává. A  dal súlypontját 
alkotó következő két sorban „csoda” történik. A  szétdörzsölt fodorm enta 
illata a falusi gyerm ekkorok világbirtokló erejét, derűjét, kiegyensú
lyozottságát érzékelteti, de miután m ár-m ár elhisszük, hogy a költő az 
em lékezés fonalán kívánja kiteljesíteni versét, berobban a „szőrös m ell
kasunk” . M égiscsak felnőtt ez a gerilla, mégsem pusztán rabló-pandúro- 
zás fo ly ik  a szemünk előtt, döbbenünk meg, s e döbbenet maradandó 
nyom okat hagy, m ivel a két sor m egszervezettsége tökéletes. A  sponda- 
ikus hosszú szótagok egym ásutánja ünnepélyességet, életerőt, term észettel 
való egységben levést sugároz, s ezt a hatást a fodorm entával és a m ell
kasunk jam bikus döccenője csak fokozza. A  gerilla életének m inden kor
szakát egybeölelő pillanat ez, m ely után az ellenség csakis olyan lehet, 
am ilyen: m egszámozott, szájtáti, értetlen, dehumanizált. Sőt, tekintettel 
arra, hogy m ulya megmutatkozását egy maximálisan telített versrészlet 
előzi meg, a fölszobrosodó gerilla m ellett törpének, csenevésznek, küz
delem re m éltatlannak látjuk alakját. A  harcnak m indenképpen el kell 
maradnia, hogy aztán a refrénszerűen m egism étlődő, de most már fesze
sebb első versszak lekerekítése, „form ailag ’ lezárja a dalt, „tartalm ilag” 
pedig, a gerilla dinamizmusát, harci dalait idézve, parttalanul him nu- 
szozza az életet.

A z időfelhalm ozással valószerűtlenné tett helyszín az ellenség elő
bukkanásakor végképp egy más valóság dim enzióit nyeri el. Az ellenség 
ugyanis m indvégig megm arad a fikció világában, nem lehet racionali
zálni, kivetíteni a valóságba, s így a dal is elszakad a konkrét vajdasági 
tájtól. Csöppet sem véletlen, hogy ezzel a ciklus több darabjában is tet
ten érhető költői eljárással kapcsolatban hasonló következtetésre jutott 
a kritika, kiem elve, hogy a Gerilladalok  bán a „legbu jább  a táj, valam i
lyen  történelem  előtti kor levegőjét árasztva” 22, illetve hogy a „csupa 
ism erős szín, m ozzanat” következetében úgy tetszik, mintha ism ernénk 
ezt a világot, mintha közelednénk hozzá, „holott hirtelen eltávolodunk 
tőle, s m adártávlatból szem léljük, ahonnan elm osódnak a körvonalak” 23. 
E jelenség a ciklus egyik  alapvető sajátságát dom borítja  ki. A  gyerm ek
kori em lékképekkel közel hozott táj gyakori „eltávolítására” ugyanis 
nem csak azért került sor ezekben a dalokban, m ert Tolnai idegenkedett 
a vajdasági költészet hagyom ányos tájszeretetétől, attól, hogy a term é
szeti jelenségekre és tárgyakra közvetlenül átruházza érzelmeit, s így

22 H erceg János: A költészet antitézise, 7 NAP, 19G8. II. 2.
2:i Végei László: A vers kihívása, i. m.



keressen kapcsolatot az olvasóval, hanem m ert a táj „eltávolításával” 
egyszersm ind a nyelvi jelet is eltávolította a jelölttől, s ekképpen leküzd
ve a kinti valóság nehézségi erejét, szabaddá tette az utat a nyelv  felé. 
Éppen ezért nem m eglepő és nem zavaró körülm ény, hogy a gerillát hol 
a Tisza mentén látjuk föltűnni, a „pannónhatalm i csöndben” , méznád és 
édesgyökér után kutatva, hol pedig hegyek között, amint épp hannibali 
hadm ozdulatokkal elefántokat terel a hágóra. Ezek a „tén yek ” nem valós 
tények, csak kulisszák „kis színpadunkon” , ennek ellenére szerepük ko
rántsem m ásodlagos: a vers testét, vérét adják, s nélküle aligha m inő
sülnének esztétikai értéknek a dalok. Ha Tolnai, tegyük fel, az elköte
lezett költők m ódjára „valósághű” strófákban beszéli ki gerilla-hangu
latait, dalai nyilván sokkal több kommentárt, magyarázatot, méltatást, 
lelkesedést és haragot keltettek volna életre, ugyanakkor azonban az is 
valószínű, hogy a versekből végső fokon  így  is kiszűrhető magatartás
képletnek nyílt, egyenes beszéd útján való kinyilatkoztatása ism ét lebon
totta volna nyelvét. Tolnai tudatában volt a veszélynek, s miután a 
Gerilladalok  bán és néhány későbbi versciklusban nyelven „belü lre” küz
dötte magát, közölte is a nyelv és az elkötelezettség relációjáról alkotott 
vélem ényét. „Angazsált költőink innen vannak a nyelven . . . ”  —  írhatta 
visszafelé ható érvénnyel24, hiszen a dalokban m ár szemlátomást a n yelv
re tevődött át a hangsúly, ami azonban nem egyféle  öncélú, „önm egvaló
sító” poétikus nyelvészkedésben jutott kifejezésre, nem torkollott a 
„zaum nyi” tartom ányainak egyoldalú kutatásába, de a választékos sza
vak „k ö ltő i” zsúfolásába sem. A  valóság eltávolításával m inderre lehető
ség nyílt volna, Tolnai azonban egy egészen más lehetőséggel élt: úgy 
válogatta m eg szavait, hogy azoknak egymás közötti viszonya egyszerre 
éltette m ind a vers szerkezetét, mind a szerkezet „m ögü l” kisugárzó élet
érzést.25

A  „bem utatkozó” dalt vizsgálva is erre az egységre mutathattunk rá, 
s ugyancsak ezt figyelhetjük  m eg a más szem pontból is fontos A h ogy  e 
kisvároson átvonultam  cím ű kis rem ekm űben.

„ A hogy e kisvároson átvonultam  
retteg ve  vizsgálták  
nagyra töm ött zsebeim et

M akkot szedtem  törlőgum inak

A hogy e kisvároson átvonultam ”

Öt sorban egy egész világ! Az első szerkezeti egységben egy jellegzetes 
gerilla-helyzetkép vázlatát készíti el. A z átvonulás, a harcban közvetlenül 
nem érdekelt polgárok rettenete, a nagyra töm ött zsebek m ind azt az

24 Delta I., Üj Sym posion, 54. sz. 25. old.
25 Hasonló következtetésre ju t Bányai János A tárgy m int gesztus  cím ű cikkében 

(M agyar Szó, 1967. XII. 17.), azzal a különbséggel, hogy szerinte „T oln ai Ottó költészetének 
egész világa a tárgyak m egn evezésével, valam int a tárgyak egym ásközti helyének k ije lö 
lésével kezdődik és végződik  is” .



illúziót keltik, hogy a R adnóti-féle „fo lytonos veszélyben, bajban élő vad 
férfiak ” egyike menetel előttünk, hogy aztán a „va lóság-eltávolító” ne
gyedik  sor, m ely itt is a vers súlypontját képezi, a maga csöndes k ije
lentő-m agyarázó m ivoltában is a legnagyobb esztétikai szenzációt váltsa 
ki. Tolnai nem zedékét különös élm ényben részesítette a háború után a 
radírhiány. A  kisiskolások leginkább u jjúkkal próbálták kijavítani h ibái
kat, de m ivel az u jj igencsak maszatolt, ha csak tehették, lázasan radír
pótlók  után kutattak a természetben. Szeptem berben pl. vadgesztenyével 
m egrakodva vonulgattak a kis csapatok hazafelé, ahol alkimistákként 
m egkísérelték törlőgum ivá nemesíteni a termést. Ennek a „véletlen ” s 
éppen ezért kedves em léknek az átderengése a versen egy csapásra kitá
gítja  az időt, a vers írásának és olvasásának pillanatától eltávolítja a 
vajdasági kisvárost, m ajd a refrén, akár előbbi példánkban, „form ailag” 
lezárja, „tartalm ilag” pedig nyitottá teszi a dalt, úgyannyira, hogy az 
látatlanul, m egfoghatatlanul valójában a „refrén  fékcsikordulása” után 
teljesedik ki. A z eltolódás, a furcsa kibővülés okát természetesen a vá
lasztott struktúrában látjuk. Az „e ltávolító” negyedik sor nélkül szimpla 
helyzetkép lenne a vers, hitvány szerepdal, így azonban érzelm eket tud 
közvetíteni, anélkül, hogy azokat a költő kifejtené.

Az első három  sort olvasva a kisvárosi szem lélődök aspektusa rész
ben a m iénk is. Bár tudjuk, hogy a gerilla nem dinamittal, kézigráná
tokkal, pokolgépekkel szerelkezett fel, a zsebek titka folytán szorongva 
figyeljü k  vonulását. Hátha a költészet áttételes nyelvén mégis anarchikus 
d iverzóira készül, hátha nihilista patronokkal óhajt ijesztgetni bennünket, 
véljük  egészen a negyedik sorig, am ely száznyolcvan fokban elfordítja  
az egész verset. „V isszafordu lva” gyerm ekien ártatlan, naiv tekintettel 
néz ránk a gerilla, ez azonban csak bennünk  m ódosíthatja az első sorok 
inform ációit, ám az utcára sereglett szem lélödőkben nem. Ők továbbra is 
dinam itot sejtenek a gyerm ekkor m akkja helyén, továbbra is fogva tartja 
őket a rettegés, m ely oly  könnyen pusztító gyűlöletté tud transzform á
lódni.

Ezzel az egyszerű fogással Tolnainak sikerült feltárnia a gerilla -köl
tő szituációjának tragikus vonásait, sőt a gerillizm usát kiváltó okokat 
is. Tragikus ez a szituáció, mert a gerilla egy-egy „hadm ozdulatában”  a 
k ívülállók  m indig valam i mást látnak, mint ami, s ebből k ifolyólag vagy 
gyanúval, m egvetéssel, ideges félelem m el kísérik tevékenységét, vagy 
pedig észre sem veszik, közönyösen elhaladnak mellette. Nyilvánvaló, 
hogy nagyfokú kitaszítottságát csakis az enyhíthette volna, ha —  kép
letesen szólva —  a kisvárosi bám észkodók m egkérik, fordítaná ki zsebeit, 
azaz ha értőn  elolvassák a költő verseit. A  befogadó m egnőtt értelem 
hiánya űzte tehát a gerillát a nádasokba, s ez táplálta „akcióit” és fé le l
m eit egyaránt. Ellensége valójában egy elvont fogalom  volt: az em beri 
értetlenség , s alkalmasint éppen ezzel m agyarázhatjuk, hogy a bem utat
kozó versen kívül sehol nem találkozunk vele. A  tám adó gerilla-csapat 
egyszer a kanyar m ögül söpri végig a vízpartot, „kagylócsapdákat von 
szolva” véres csülkein, másszor golyólábakon érkezik a „hadszíntérre” , 
ahol azonban senkit sem talál, m ivel fantom szerűségében az ellenség m a-



terializálhatatlan. S még ha arc nélkül m egjelenik is, a gerilla nem tud 
vele mit kezdeni. A  „fehér hom oknál” kinyírhatta volna ,ott állt előtte 
ámulón, m égsem  kezdem ényezett semmit, mert az értetlenséget nem lehet 
foglyu l ejteni, lelőni, m áról holnapra semlegesíteni. Hiába életerős a ge
rilla, hiába van fölényben, ostrom ai a „holt papiroson diagonálisan át” 
rendre kifutnak a semmibe.

A  hiábavaló rohamozás, energia-pazarlás szükségképpen m egsokszo
rozza tanácstalanságát, s m ár-m ár atavisztikus szorongást ébreszt benne. 
Végül már nemcsak a láthatatlan ellenségtől, de önm agától is fél. Előbb 
asztalfiókba húzódik, „labirintusunk m ennyezetére”  menekül, fű  alá la 
pul, ahol „nem  végezhet velünk az ellenség” , m ajd a kilátástalanság leg
m élyebb pontján likvidálja  „sorainkból a gyanúsakat” . A  ciklusban tehát 
az erő bizakodó felmutatása m ellett egyszerre van jelen  a szélesőséges 
rem énytelenség, ami azonban nem rontja le a versek hitelét. A  játékos 
form a, az „indulás tisztaságára em lékeztető” „v idám  kis dalok” még leg
sötétebb hangulataiban sem fulladnak halált lehelő rezignációba —  a 
gerilla nem adja meg magát. „Sebei kénes illatát” érezve is tudjuk, hogy 
nem a pokol küldötte ő, hanem a pokolra ment dudások egyike.

A  Gerilladalokbán, m elyeknek még sápadtabb darabjai sem érdek
telenek, hiszen a ciklus egésze fönntartja őket, Tolnai Ottó a „v ilágh or
dozó” rövid  vers típusát terem tette meg. Szinte hibátlanul m űködő, mert 
fundam entális em beri kérdésektől ihletett alkotó fantáziája olyan ellen
téteket élt egybe itt, hogy dalai tudatunkban elnyerik a harm adik dim en
ziót. A  való élet testmelegét.





Az Ű jvidéki B ölcsészettudom ányi Kar M agyar Tanszékének, kiadványa  

Tanulm ányok, 7. fü zet, 1974.

V O I G T  V I L M O S  
(Budapest)

A STRUKTURALIZMUS M AGYARORSZÁGON

1.

Elöljáróban* néhány tudom ánytörténeti tényt kell leszögeznünk. M a
gyarországon, illetve akkor még az osztrák— m agyar m onarchiában a 
szaktudom ányok differenciálódása és fejlődése a múlt században indult 
meg, társadalom történetileg a polgárság igényei szerint, de a megkésett 
fejlődés következtében a liberális nemesség időnként egyenesen tú lnyo
mó befolyásával, és ennek következtében nemzeti és rom antikus céliktű- 
zésekkel. V oltaképpen az 1890-től 1914/18-ig tartó korszakban változik 
meg a helyzet és kerül a tudom ány érdeklődésének előterébe a polgári 
tudom ány célja és m ódszere: a filológia, a pozitivizm us és a kom paratív 
kutatás, sőt bizonyos tekintetig a társadalmi szem lélet (a szociológia je 
lentkezésével). Am int ismeretes, 1918-ban felbom lik  a m onarchia, októ
berben polgári forradalom , 1919 m árciusától ötödfél hónapig proletár- 
diktatúra van M agyarországon: ez a korszak túl rövid  ahhoz, hogy tudo
m ányos program ok m egfogalm azódjanak. E bből a dem okratikus, sőt a 
forradalm i polgári tudom ányosság kerül előtérbe, a kommün idején pedig 
egyenesen a társadalom szervező tudom ány. Erre drasztikus visszahatás 
az 1919 őszétől kezdődő negyedszázad tudományossága. A  pár éves fehér
terrort ugyan egy magát liberálisnak nevező konszolidáció követi és a 
fasiszta tudom ányüldözés csak a második világháború utolsó éveiben (te
hát szerencsére egy rövid  periódusban) válik döntő tényezővé, m égis a 
korszak hivatalos tudom ánya kezdetétől végéig retrográd jellegű. Egy
részt a politikai revízió gondolata feléleszti a m agyar nacionalizm ust és 
ez tudom ányos elzárkózottsággal jár, másrészt a tudom ány a társadalmi 
forradalm ak újjászületésének kikerülésére törekszik: ú jraéled a rom an
tikus, a nemzeti tudom ány ideálja és a kritikai, összehasonlító kutatások 
háttérbe szorulnak, m egnő az idealizmus m indenféle tudom ányos vetü- 
letének a hatása. 1945 után pár évig átmeneti periódussal számolhatunk, 
de az ötvenes évek elejére már teljesen átalakul a tudom ány: egy  szocia
lista m odellt követ. Itt is meg kell azonban jegyezni, hogy több korszakot 
különböztethetünk meg. A z 1945 és 1950 közötti öt esztendő a legkülön

* A  jelen tanulmány a M outon kiadónál m egjelenő Structuralism  Around the World, 
ed. Thom as A. Sebeok, (The Hague, 1974) számára készült 1972 legvégén. Ez m agyarázza a 
feldolgozás m ódját és azt a körülm ényt, hogy később m egjelent m űvekre m ár nem  állt 
m ódom ban hivatkozni.



bözőbb politikai és tudom ányos irányzatok polém iájának a kora, ami
kor új erő a szocialista, marxista tudományosság, ennek fő  képviselői az 
itthoni illegalitásból vagy a külföld i em igrációból hazatért tudósok. A 
következő öt év nem  jellem ezhető egyértelm űen a sztálinista tudom á
nyosság uralmaként. Igaz ugyan, hogy a szovjet tudom ány szerepe rend
kívül m egnövekszik, és az a m ondott időben ismeretes m ódon egyoldalú 
volt, m indazáltal ugyanerre a korszakra jellem ző legalábbis a hagyom á
nyos m agyar tudom ányos módszerek (történeti filológia, társadalom törté
net, filozófia i norm atív törekvések) uralma: csak első tekintetre paradox 
módon e korban fogalm azódnak meg olyan célkitűzések (nemzeti iroda
lom  történet, nyelvtörténet, nyelvatlasz, nagyszótár, etim ológiai szótár), 
am elyeket a polgári tudom ányosság szerencsésebb országokban korábban 
oldott meg. A z ötvenes évek második fele eszmei zűrzavart és konszoli
dálást tartalmaz, a tájékozódás szélessége sokszorosára nő, ugyanakkor 
kezdetben eléggé tisztázatlanok a tudom ány ideológiai célkitűzései és táv
latai. A z utóbbi tíz-tizenöt év viszont új periódus: a szocialista tudom ány
szervezés és -irányítás időszakában a m agyar tudom ány hazai és nem 
zetközi elism erésre tesz szert. Kezdetben kissé elsietetten és elham ar
kodottan is jelentkeznek új irányzatok, néha m egalapozatlan az újítási 
törekvés, hiányzik hozzá a kellő körültetkintés és a tudom ányos ob jek 
tivitás, erőltetett form ában valam inek az „utolérésére” törekednek egye
sek, az utóbbi években azonban lehiggad ez a sietség. A  rendkívüli m ér
tékben m egnövekvő tudom ányos könyvterm elés (és a m ég ennél is m e
redekebben em elkedő tudom ányos fordítás-, dokum entáció-, referencia- 
és recenzió-áradat) új feltételeket terem t M agyarországon. Immár m eg
alapozott részletvizsgálatok is elvégezhetők, és szinte hazulról, automa
tikusan biztosítva van ezek m egfelelő színvonala. A  virágzó tudom ányos 
korszak számos olyan munkát hoz végre tető alá, am elyek olykor évszá
zados adósságai a m agyar tudományosságnak (a korábban tervként em 
lített kollektív  munkák voltaképpen m ind most jelennek meg, és ehhez 
hozzávehetjük a szaktudományos lexikonok egész sorát), és ez szükség
képpen azt a látszatot kelti, mintha a m agyar tudom ány olykor száz, 
m áskor csak félszáz évvel ezelőtti célok  után futna. K iélesedik a vita 
a „m odernisták” és a „konzervatívok” között, és ennek m indkét fél csak 
hasznát látja, m ivel tisztázódnak az álláspontok. Ebben a tekintetben a 
mai m agyar tudom ányosság legújabb fordulata a nemzeti tematika ismét 
előtérbe kerülése, most már azonban nem a nacionalizm us nyílt vagy 
burkolt változatában, hanem éppen az önismeret, olykor a nacionalizm us
kritika jegyében. Hasonló törekvések már a századelő m agyar tudom á
nyában is m egtalálhatók voltak, de most sokkal színvonalasabb viták 
form ájában bukkan fel ez a kérdés. Am iben viszont m eghaladja a tudo
m ány mai szintje a bárm ikori múltét, a m agyar tudom ány nem zetközi
sége. Szinte erőt m eghaladó m ódon kozm opolita a m agyar tudom ányos
ság, ez látszik publikációinak témaválasztásán, nem zetközi kongresszusok 
és szervezetek kapcsolataiban egyaránt. Dinamikus és hovatovább egyre 
m agabiztosabb szocialista tudom ányelm élet alapján állva a m agyar tudo
mány vallá lja  a nem zetközi szembesítést, és eddig jó  eredm énnyel.



2.

K ülön kell néhány ideológiai tényezőről is beszélni. A z évszázad első 
tizedeiig az oktatás és tudósképzés progresszív, szolid alapokon állt, en
nek következtében egész sor kitűnő kutató term elődött ki. Ezek tekin
télyes hányada a két forradalom , az ezt követő üldözés alatt, a harm in
cas évek gazdasági válságának következtében, m ajd a zsidóüldözés kény
szeréből belső em igrációba vagy külföldre menekült. B izonyos tudom á
nyos m igráció ez után is bekövetkezett, és ennek következtében a m agyar 
tudom ányosság ma öt világrészen szóródott szét. A  tudom ányos em ig
rációból jelentősebb visszavándorlás csak 1945 körül következett be, ami
kor a kommunista tudósok hazatértek vagy végre m egillető pozíciókba 
kerültek. A z utóbbi évtizedben pedig a kü lföld i m agyar kutatók gyakori 
hazalátogatása m integy „röv id  csatolásban” sok olyan tudom ányos ered
m ényt származtatott vissza, am elyek nélkül a mai m agyar tudom ány 
szegényebb lenne.

A  m agyar strukturalizmus történetét is nehéz m egírni e külföldi 
m agyarok említése nélkül, m ivel azonban erre e helyen mégsincs lehe
tőségünk, néhány szóban kell csak jellem eznünk tudom ányos em igrá
ciónk periódusait.

A  huszas évekig em igráltak a pozitivizm us tudom ányos ideálját kö
vették, és ezt általában balra tolódva fejlesztették tovább a polgáritól 
a szocialistáig terjedő tudós álláspontján. A  nagy nevek ma már a v ilág
hírűek, mint a szociológus K ari Mannheim, a m űvészettörténész és teo
retikus A rnold  Hauser, a fizikus és futurológus G ábor Dénes, a közgaz
dász Polányi K ároly  és a filozófus Lukács G yörgy, hogy csak néhányat 
említsünk közülük. M indegyikükre jellem ző, hogy tudom ányos elgon
dolásukat korábbi korszakok problém áira alapították, a strukturalistának 
nevezhető áram latokkal nem foglalkoztak, ha ritkán m egem lékeztek ró 
luk, elutasították azokat. Különösen fontos e körülm ény figyelem bevétele 
akkor, ha tudjuk, hogy m unkáik népszerűsége voltaképpen most van nö
vekedőben M agyarországon. Nem egyszer a frissen m egjelenő (de régi) 
m üveik adják a m agyar könyvpiac újdonságait, ilym ódon a „pre-struktu- 
ralista”  tudom ányelm élet eszmei fegyvertára még hosszú ideig csorbítat
lan m arad nálunk.

A  következő em igrációs periódusban (vagyis a harmincas évektől) 
változik a kép. A  term észettudósok sorában olyan nevek tűnnek fel, mint 
Neumann János, W igner Jenő és mások, akik a kibernetika úttörőiként 
a tudom ány m egújítói, és főként a külföldi m agyar vagy félig m agyar 
nyelvészek (mint Lotz János, Thom as A. Sebeok, Paul Garvin, R óbert 
Austerlitz és mások) minden további nélkül a strukturalizmus úttörői 
közé számíthatók. Az ő munkáik zöm m el a háború után jelennek meg, 
bár Lotz már a negyvenes évek elejétől szoros kapcsolatban áll Román 
Jakobsonnal.

K ülön ki kell térni a m űvészi avantgarde hazai történetére, annál is 
inkább, m ivel legalábbis Kelet-E urópában a m űvészet és a tudom ány szo
rosan összefonódott a strukturalizmusban. Természetesen előzm ények



után voltaképpen 1915-ben, a m agyar aktivizmussal indul meg az avant- 
garde törekvések szakadatlan láncolata, am elynek vezéralakja a költő 
és festő Kassák Lajos. 1918-ig radikalizálódik a mozgalom , m ajd a két 
forradalom  idején polarizálódik, de még nem kommunista szárnya is 
em igrációba kényszerül, ahol tovább foly ik  a különböző csoportokra ha
sadás. Tulajdonképpen 1926-ban, a konstruktivista Kassák hazatérésével 
ér véget a m agyar avantgarde első, nagy periódusa, amikor a m agyar 
szellem i élet keretei között fe jtik  ki az ide tartozó művészek elképze
léseiket. E korszakban irodalom elm élet vagy m űvészetelm élet nem bon 
takozik ki körülöttünk, de néhány m űvészetteoretikus H evesy Iván, L i
geti Pál és főként Lehel Ferenc1 a m odern művészet gyakorlatát igazoló 
m unkáiban a strukturalista képzőm űvészetelm élet előfutárait láthatjuk. 
Nem  véletlen, hogy mind foglalkoztak a m odern töm egm űvészet (film, 
építészet stb.) kérdéseivel, anélkül azonban, hogy kutatásaik tanulságát 
levonták volna és strukturalista m űvészetelm életet dolgoztak volna ki.

A  huszas évektől kezdve a m agyar eredetű avantgarde m űvészet 
súlypontja am úgy is külföldre tevődött át. A  Bauhaus mesterei közül 
M oholy Nagy László, Breuer M arcel és mások követték céhük hányatott 
életútját, mások, mint Balázs Béla, Mácza János a Szovjetunióba em ig
ráltak, Schöffer M iklós és V ictor V asarely pedig Párizsba jutottak. M un
káik közvetlenül nem hazai visszhangot váltottak ki, esztétikájuk avant- 
gardista és strukturalista vonásai csak a legutóbbi időkben váltak köz
ism ertté idehaza. M eg kell itt említeni, hogy a Szovjetunióba emigráltak 
a harmincas évektől kezdve revideálták elképzeléseiket és általában az 
avantgarde ellen foglaltak állást. A  perspektíváról és a film ről írott ta
nulm ányaik azonban jelzik, hogy voltaképpen sosem szűnt meg érdek
lődésük az általunk strukturalistának nevezhető tudom ányos problém ák 
iránt.2

V égül arra a körülm ényre is utalni kell, hogy az elektronikus szá
m ítógépek, illetve általában az úgynevezett kom puter-forradalom  és az 
ehhez kapcsolódó elm életek hogyan jutottak el Magyarországra. Ismét 
azzal kezdhetjük, hogy a m agyar kibernetikusok külföldön dolgoztak, 
és m ég az ötvenes években sem volt hazai számítógépes kutatásunk. A n 
nak ellenére, hogy Kozm a László már a harmincas években kísérletezett 
elektronikus szám ítógéppel Budapesten, e tárgykörben az első hazai kézi

1 Lehel Ferenc, E cce criticus  (Budapest, 1924); Lehel Ferenc, F ortschreitende Ent- 
w icklun g  (M ünchen, 1928); nagyjából azonos ezzel Haladó m űvészet. Üjrendszerű stilus- 
m orfológia  vázlata  (Budapest, 1929); Lehel Ferenc: M orphologie com parée des árts (Paris, 
1930); valam int: L igeti Pál, Üj Pantheon fe lé . A kultúrák é le te  a m űvészet tükrében  (Bu
dapest, 1926) bővített kiadása: D ér W eg aus dem  Chaos (München, 1931).

2 Balázs Béla, D ér sichtbare M ensch, oder die Kultur des Films (W ien-Leipzig, 
1924); orosz fordításban: V idim yj čelovek  (Moszkva, 1925); Balázs Béla: Dér Geist des 
Films (Halle, 1930); a két könyv m agyarul egy kötetben: A látható em ber. A film  szellem e  
(Budapest, 1958); Balázs Béla, Iskusstvo kinő  (Moszkva ,1945) m agyarul kétszer is: Film
kultúra  (Budapest, 1948) és A film  (Budapest, 1961); Maca, I, P roblem y hudožestvennoj 
kuVtury X X  véka  (Moszkva, 1969) m agyarul: Mácza János, Esztétika és forradalom  (Buda
pest, 1970) és L egendák és tén yek . Tanulm ányok a X X . század m ű vészettörtén etéhez  (Bu
dapest, 1972); a fényképezés elm életével az avandgarde teoretikusa, Hevesy Iván fog la l
kozott: A film já ték  esztétiká ja  és dramaturgiája  (Budapest, 1925); Hevesy Iván, A film  
életra jza  (Budapest, 1943); Hevesy Iván: A  m odern fo tóm ű vészet  (Budapest, 1934); Hevesy 
Iván, A fén yk ép ezés  m űvészete  (Budapest, 1939). Kozm a László, „M érnöki tevékenységem  
az elektronikus szám ítógépek .őskorában’ ” , M agyar Tudom ány  80:1 (1973, január) 28—38.



könyv 1958-ban jelent m eg.3 Ettől kezdve azonban roham léptekkel fe j
lődik a kom puter-elm élet M agyarországon, és a társadalom tudom ányban 
megtalálható alkalmazási területek száma is nő. K ülönösen széles körű
nek m ondható az a matematikai nyelvészeti körültekintés, am elynek kö
vetkeztében m agyar tudósok közvetítették például a szovjet filológiai 
kibernetika eredm ényeit nyugatra.4 A z utóbbi évtizedben azután m eg
jelent M agyarországon a rendszerelmélet, modellálás és általában min
denfajta alkalmazott kibernetika és inform ációelm élet is.

M indezek után azt m ondhatjuk, hogy a két világháború között, ami
kor kibontakozik a szláv strukturalizmus (az orosz form alizm us, a cseh 
és szlovák strukturalizmus, több lengyel irányzat stb.), m agyar földön  
hasonló törekvés nem figyelhető meg. Voltaképpen hiányzik a fenom e
nológia hazai m egjelenése is. Igaz ugyan, hogy a fenom enológiát, vala
mint az ezzel összefüggő különböző interpretációs elgondolásokat vala
melyes m ódon ism erték a m agyar kortársak, azonban voltaképpeni hatá
sáról nem beszélhetünk.5 Ez idő tájt csak a magyar strukturalizmus előz
m ényeit sorolhatjuk fel.

A  második világháború után m integy másfél évtizedig egy másféle, 
de ugyancsak előkészítő periódus következett be. Csak az ötvenes évek 
legvégén kezdődik m eg az a folyam at, amely azután a m agyarországi 
strukturalizmus voltaképpeni létrejöttéhez vezet el. Ez utóbbi szakaszt 
körülbelül egy évtizedre tehetjük, és több kisebb korszeletre oszthatjuk. 
Ezek áttekintése előtt azonban arra van szükségünk, hogy tematikusán 
is foglalkozzunk a m agyar strukturalizmus kialakulásának kérdéseivel.

3.

A  nyelvtudom ányban, mint ismeretes, sajátos m ódon jelentkezik a 
strukturalizmus, előbb a fonetikában, m ajd a m ondattanban és stiliszti
kában, végül a jelentéstanban is. Érdekes m ódon a m agyar nyelvészet 
nagyjából hasonló utat járt be.

A  két világháború közének legjelentősebb m agyar nyelvésze, egészen 
a strukturalista irányzatok f eltűntéig teória-adója G om bocz Zoltán 
(1877— 1935) volt, akinek elvei, bárm ily hihetetlennek is tűnik ez, m ind
máig döntően befolyásolják  a m agyar nyelvészeti kutatásokat.6 G om bocz 
voltaképpen az újgram m atikus iskola neveltje, aki azonban tudomással 
bírt de Saussure munkásságáról is.7 1922-ben kiadott nyelvelm életi kézi
könyve8 még inkább nem sokkal később m egjelentetett jelentéstani be-

Tarján Rezső, Gondolkodó gépek  (Budapest, 1958).
1 Papp Ferenc; M athem atical Linguistics in the Soviet Union (London — The Hague 

— Paris, 1936).
5 Vesd össze: Vajda G yörgy M ihály, Fenom enológiai szem lélet az irodalom tudom ány

ban és az irodalom ban H elikon  12:3 (1966) 249—272.
ö G om bocz legutóbbi értékelése: Németh Gyula, G om bocz Zoltán  (Budapest, 1972) 

bibliográfiával.
7 Gom bocz Zoltán, „Ferdinand de Saussure: Cours de linguistiqu egénérale” , Ma

gyar N yelv  20:7—8 (1924), 141—143.
•s G om bocz Zoltán, N yelvtörtén eti m ódszertan  (Budapest, 1922).



vezetése8 sajátos kom prom isszum : a történeti nyelvészet és a jelentés- 
elm élet (pontosabban a jelentésváltozás elmélete) ném ileg strukturalizált, 
de voltaképpen pszichológista egyesítése. Ez a m egoldás „budapesti” vagy 
„m agyar” iskola néven terjed el —- de inkább csak itthon használják, a 
nem zetközi kutatás kevésbé vesz tudomást a term inusról. M eg kell je 
gyezni, hogy ezt a nézőpontot csakhamar bírálták, de voltaképpen m indig 
sikerrel került ki a viták pergőtüzéből. Elsőnek Laziczius Gyula illette 
heves kritikával (erről később), m ajd a negyvenes évek végén a m arxiz
mus hívei támadták, még később a sztálini nyelvtudom ány totális kép
viselői, de amint ezt nyelvészeti kézikönyveink bizonyítják, a „fu n k cio - 
nális” -nak tekintett és „nyelvészeti realizm usa” miatt dicsért10 irányzat 
m eggyökeresedett a m agyar gyakorlatban. Jellem ző tény, hogy amikor 
1945 őszén a III. országos m agyar nyelvészkongresszus részletesen fog la l
kozott az általános nyelvészet kérdéseivel, közvélem ényként ez a k iegyen
lítő m egoldás fogadtatott e l11, és ez bizonyos tekintetben ma is érvényes
nek m ondható.

A  m agyarországi strukturalista nyelvészet kezdem ényezője Laziczius 
Gyula (1896— 1957) volt. A  m indenki által nagyképességűnek tartott ku
tató hadifogsága és középiskolai tanárkodás után 1932-ben a fonetika 
magántanára, 1935-től a M agyar Tudom ányos Akadém ia levelező tagja, 
1938-ban rendkívüli, 1940-ben pedig rendes tanára lett a budapesti egye
tem en az általános nyelvészetnek és fonetikának. 1945-ben az Akadém ia 
rendes tagjai közé választotta, de a tudom ány átszervezésekor 1949-ben 
kényszernyugdíjazták és az A kadém iából is eltávolították. Laziczius már 
a harmincas évektől kapcsolatban állt a prágai iskolával (az egyetlen 
m agyar nyelvész volt, akinek jó  kapcsolatai voltak a cseh strukturalis
tákkal, köztük Rom án Jakobsonnal is), és első fonetikai tanulm ányaiban12 
már alkalmazta is elgondolásaikat. Legnevezetesebb strukturalista érte
kezése 1942-ben látott napvilágot13, ebben egyenesen de Saussure nyom án 
halad, és a gyakran polém ikus hangú írásban az általános nyelvtudo
m ányt az önálló nyelvtudom ánnyal, ezt pedig a saussureanus nyelvészet
tel azonosítja. A nnál érdekesebb ez a munka, m ivel Laziczius egyesíti 
benne fonológiai elgondolásait a strukturalista jelentéstannal, sőt a nyel
vészet autonóm iájának hangsúlyozásával egészen a szemiotika, az álta
lános jeltudom ány gondolatáig' is eljut. Laziczius heves polém iában állt 
nem egy képviselőjével a „budapesti iskolá” -nak, és ezt a tudom ányos 
vitát sokan abszolutizálták. Legutóbb is vita fo lyt arról, m ennyiben szük
ségszerű volt az, hogy 1949-ben Lazicziust félreállítsák, és hogy közvetlen 
tanítványok nélkül csak előfutárává, de ne egyszersm ind kezdem énye-

G om bocz Zoltán, A m agyar történ eti nyelvtan  vázlata. IV. Jelentéstan  (Budapest,
1926).

10 Vesd össze például: Bárczi Géza, B evezetés  a nyelvtudom ányba  3. kiadás (Buda
pest, 1957), 137.

11 Általános n yelvészet, stilisztika, nyelv járástörtén et. A III. Országos M agyar N yel
vészkongresszus előadásai. (Budapest, 1954. n ovem ber 11—13) szerkesztette Kniezsa István 
(Budapest, 1956), 7—99.

12 Laziczius Gyula, B evezetés  a fonológiába  (Budapest, 1932).
13 Laziczius Gyula, Általános nyelvészet, A lapelvek  és m ódszertani k érd ések  (Buda

iest, 1924).



zőjévé váljon  a m agyarországi strukturalista nyelvtudom ánynak.14 Tüze
tes tudom ányos életrajz és tanulmányainak teljes publikálása nélkül 
nehéz pontos ítéletet alkotni Laziczius tevékenységéről. A nnyi kétség
telen, hogy —• bár a strukturalizmusra később is jellem ző végletességgel 
és egyoldalúsággal —  következetesen képviselte a fonológia  T rubeckoj- 
m egfogalm azta elveit, a nyelvi rendszerszerűség de Saussure vázolta el
méletét, és általában véve következetesebben strukturalista nyelvész volt, 
mint akár utána évtizeddel is mások, ugyanakkor csak a prágai iskola 
perifériájáig jutott el, és a későbbi fejlem ényekről már nem vett tudo
mást. A  m agyar strukturalista nyelvészet sem belőle indult tovább, csu
pán akkor fedezték fel ismét, am ikor más forrásokból már kiform álódott 
az új m agyarhoni strukturalizmus.

Felm erült az a gondolat is, hogy a jelentős m agyar pedagógus és 
amatőr nyelvész, Karácsony Sándor „társas-lélektani” nyelvelm élete15 
voltaképpen a kom m unikációelm élet és ezzel egyszerre a strukturalista 
nyelvtudom ány előzm énye lett volna16. Itt azonban inkább csak a G om - 
bocznál is m eglevő jelentéstan továbbfejlesztése történt meg, és a m agyar 
nyelvtudom ányra Karácsony munkáinak egészen a legutóbbi időkig sem
mi hatása nem volt.

A  prágai iskola köréből többen foglalkoztak m agyar nyelvészettel. 
A  legjelentősebb közülük V ladim ír Skalička, akinek strukturális m agyar 
nyelvtana17 áttörő jellegű  munka, azonban ism eretlen maradt M agyar- 
országon. A rany A . László strukturális színezetű dialektológiai tanulm á
nyai18 is csak ú jabban váltak közism ertté itthon.

A  skandináv strukturalizmus közvetett hatása nem nagy M agyar- 
országon, B rondal és kisebb m értékig H jelm slev munkái csak akkor vá l
tak idézettekké, am ikor kibontakozik a strukturalizmus M agyarországon. 
Lotz János itt nem tárgyalandó gram m atikai és metrikai munkásságának 
kezdete azonban ehhez az irányzathoz csatolható.

Az am erikai m ajd francia strukturalizmus egyidőben jelent m eg Ma
gyarországon a szovjet strukturalizmus eredm ényeivel. V oltaképpen egy 
igen rövid, néhány éves periódus során hirtelen kibontakozott a m agyar- 
országi strukturalista nyelvészet. 1959— 60-ban zajlik le az ún. Saussure-

14 Lásd például: Harmatta János, „G yula Laziczius” , A cta  Linguistica  7:2—4 (1958), 
211—216; K ovács Ferenc, „Irányzatok, tanulm ányok”  N yelvtudom ányi K öz lem én yek  72:1
(1970), 10—30, 72:2 (1970) 275—296; a cikk vitá ja : B enkő Loránd — Im re Samu — Bakos Fe
renc — Kálmán Béla, „V ita  az .Irányzatok, tanulságok’ cím ű cikkről, N yelvtudom ányi 
K özlem én yek  73:2 (1971), 327—364; és Bárczi Géza, „K ritik a?” M agyar N yelv  67:3 (1971), 
257—262. Laziczius nem zetközi fogadtatása más kérdés. T öbb tanulmányát publikálta kül
földön, m onográfiája : Fonétika  (Budapest, 1944) előbb külföldön  jelent meg ú jb ó l: Julius 
Laziczius, L ehrbuch dér P honetik  (Berlin, 1961) m ajd  m agyarul is =  Fonetika  (Budapest,
1963). A  leg jobb  értekezés Laziczius külföldi fogadtatásáról tanulm ányainak ugyancsak 
külföldön m egjelent válogatása: Thom as A. Sebeok szerkesztésében és bevezetésével, Se- 
lected  W ritings o f Gyula Laziczius (The Hague — Paris, 1966).

15 Karácsonyi Sándor, M agyar nyelvtan  társas-lélektani alapon (Budapest, 1938).
16 F abricius-K ovács Ferenc, „N yelvtudom ány, kom m unikációelm élet, szociá lpszicho

lóg ia” in: N yelv és kom m unikáció , szerkesztők: Szecskő Tamás és Szépe G yörgy (Buda
pest, 1969), II. kötet 55—66.

17 V ladim ír Skalička, Zűr ungarischen Gram m atik  (Praha, 1935).
18 Arany A. László, K olon  nyelvjárásának fonológiai rendszere. B evezetés  a szer

kezeti nyelvjárástanba  (Pozsony, 1944), újra kiadva: The Phonological S ystem  o f a Hungá
rián Dialect. An Introduction to Strutcural D ialectology. (B loom ington — The Hague
1967).



vita a m agyar nyelvészek között19, am elyben felbukkannak az első ú j- 
saussureanus nyelvészek, 1960-ban jelenik meg az első tanulm ány a 
matematikai nyelvészetről20, 1961-ben vitát rendeznek az általános nyelv- 
tudom ány kérdéseiről21 és ettől kezdve im már folyamatosan, olykor egye
nesen követhetetlen gazdagsággal jelennek meg a m odern nyelvtudom ányi 
áram latok nyom ait m utató írások. A  szervezeti keretek is megszületnek. 
1959-ben ismét m egalakul a budapesti egyetem en az általános n yelv - 
tudom ányi tanszék, 1962-ben általános és strukturális nyelvészeti cso
port létesül a M agyar Tudom ányos Akadém ia N yelvtudom ányi Intéze
tében, am ely 1966-ban strukturális nyelvészeti osztállyá alakul át. 1963- 
tól kezdve m egjelenik két évkönyvszerű folyóirat, az Általános N yelv é
szeti Tanulm ányok  és a Com putational Linguistics, és főként a műszaki 
dokum entáció gépesítésének céljából gazdag számítógép program ok fe j
lődnek ki, am elyek természetesen magukba ölelik a gépi nyelvészet, a 
pszichokibernetika és a pedagógiai strukturalizmus eredm ényeit.

A m i a kutatások tem atikáját illeti, ez eléggé széles körű. M egélénkül 
a fonetika, nagyjából a Jakobson adta m egkülönböztető jegyes fonológia 
alapján. K ezdettől fogva határozott a matematikai nyelvészet és általában 
a nyelvstatisztika jelenléte. Ehhez kapcsolódik a kezdetben m atem atikai
nak tartott in form ációelm élet felhasználása is. R ögtön fontos kérdésként 
jelenik  m eg a szemantika és a grammatika elmélete, am elynek aránya 
egy kissé m agyar specialitás, m ivel e révén kapcsolódnak a leginkább 
a „hagyom ányos” elgondolások a m odern irányzatokhoz. Feltétlenül meg 
kell említeni, hogy több tájékoztató munka foglalkozik egyes modern 
nyelvészeti irányzatokkal, illetve a m odern nyelvészetről22, és a szem ér
mesen matematikai nyelvészetnek nevezett szovjet strukturalista nyel
vészetről'23 külön tájékoztató lát napvilágot. Ném ileg szeszélyes sorrend
ben több fontos m odern nyelvészeti munka is m egjelent m agyarul24. 
K ésőbb, a tanulm ányközi kutatások bemutatásánál még utalni kell arra, 
hogy a kom m unikációelm élet és szemiotika is jelentős nyelvtudom ányi 
hozzájárulással épült ki M agyarországon. Az 1968 novem berében D ebre
cenben tartott nyelvtudom ányi tanácskozás anyaga20 mutatja, hogy a 
strukturális nyelvészet —  noha nem m inden ellenérzés nélkül —  polgár

18 Deme László, „A  Saussure-i tanítások m agyar visszhangjához” Nyelvtudom ányi
K öz lem én yek  61:1 (1959), 3—29; M odor István — Fónagy Iván — Szépe G yörgy — Vértes 
Edit, ,,Vita a Saussure-i tanítások magyar visszhangjáról” N yelvtudom ányi K özlem én yek  
62:1 (1960) 134—149.

Papp Ferenc, ,,A matematikai m ódszerek alkalmazásáról nyelvtudom ányunkban” 
M TA N yelv- és Irodalom tudom ányi Osztályának K özlem ényei 17:1—4 (1960), 289—306.

21 ,,Vita a nyelvtudom ány elvi kérdéseiről”  M TA N yelv- és Irodalom tudom ányi Osz
tályának K özlem én yei 18:1—4 (1961), 1—174.

22 P etőfi S. János, M odern nyelvészet. T ájékoztató összefoglalás (Budapest, 1967).
ss papp Ferenc, M atem atikai n yelvészet és gépi fordítás a Szovjetunióban  (Budapest, 

1964), a 4. láb jegyzetben em lített könyv változata.
21 Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique génér álé (Paris, 1916) =  B evezetés  az 

általános n yelvészetbe  (Budapest, 1967); Adam  Schaff, Wstep do sem antiki (Warszawa, 
1960) — B evezetés  a szem antikába  (Budapest, 1967); Román Jakobson, Hang — je l  — vers, 
a leggondosabb összeállítású egy kötetes tanulm ánygyűjtem ény (Budapest, első kiadás 
1969, m ásodik bővített kiadás 1972); tanulm ánykötet: Edward Sapir, Az em ber és a n yelv  
(Budapest, 1971); Ju. D. Apresjan, Idei i m etody sovrem ennoj strukturnoj Jingvistiki 
(Moszkva, 1966) =  Ju. D. Apreszjan, A  m odern strukturális n yelvészet e lm élete  és m ód
szerei (Budapest, 1971). Fontos szöveggyűjtem ény: A nyelvtudom ány ma. Szerk. Szépe 
G yörgy. (Budapest, 1973). További fordítások és fordításantológiák előkészületben.

25 Általános n yelvészetü n k  helyzete. A z alkalm azott n yelvészet h elyzete  M agyaror
szágon  szerk. Im re Samu (Budapest, 1968).



jogot nyert a m agyar filológiában, az viszont nyitott kérdés, m ilyen 
strukturális nyelvészeti kutatások foly janak első sorban. Itt különböző 
irányzatokat figyelhetünk meg.

Feltétlenül m eg kell említeni, hogy időben is némi különbség figye l
hető m eg a különböző témák jelentkezését illetően. Talán a legkorábban, 
voltaképpen m ég a strukturalista „frontáttörés” előtt a fonetika m eg
különböztető jegyes változatai, valam int az inform ációelm élet alkalm a
zása bukkant fel (elsősorban Fónagy Iván m unkáiban26). A z ötvenes és 
hatvanas évek fordu lóján  jelenik  meg az amerikai deskriptív nyelvészet 
m agyarországi hatása (elsősorban Antal László m orfológiai és jelentés
tani tanulm ányaiban27). A  hatvanas évek elején válik ism ertté a transz
form ációs grammatika (mind Chom sky, m ind az orosz elgondolások) és 
a matematikai nyelvészet, de csak valam ivel később jelennek m eg azok 
a munkák, am elyek már m agyar anyagon mutatják be e m ódszereket, 
és a generatív grammatika program ja csak az évtized végére válik köz
ponti jelentőségűvé.28 Ekkor már határozott szemantikai29 és kom m uni
kációelm életi30, valam int nyelvtipológiai31 és szövegelm életi32, valam int 
nyelvlogikai33 kutatások folytak  le. Voltaképpen a magát hagyom ányos
nak tekintő kutatók egész sora alkalmazza a strukturalizmus egyes el
járásait.34 A  következő lépésben a m agyar nyelvtudom ány szélesebb terü
leten folytatja  a strukturalizmus népszerűsítését.

Egy évtized alatt a m agyar nyelvészet eljutott de Saussure felem ás 
elfogadásától a különböző transzform ációs gram m atikusok és strukturá
lis szemantikusok közti vitákig. Noha a strukturalista nyelvészet h ívei 
között belső viták is folytak, és több kísérletben a strukturalizmus csak 
egyik  összetevő, m indezek ellenére, elsősorban a m agyar nyelvtudom ány 
hagyom ányos tekintélye, valam int a m agyar nyelvészet bizonyos irányí
tóinak toleranciája következtében aránylag bevetté vált a nyelvészeti

28 Több M agyarországon kiadott m űve: Fónagy Iván, A hangsúlyról (Budapest, 1958); 
A költői n yelv  hangtanából (Budapest, 1959); A m etafora a fonetikai m ű n yelvben  (Buda
pest, 1963) =  Die M etaphern in dér Phonetik . Ein Beitrag zűr E ntw icklungsgeschichte des 
w issenschaftlichen D enkens  (The Hague, 1963); Fónagy Iván és M agdics Klára, A m agyar 
beszéd dallama (Budapest, 1967).

27 Antal László, A m agyar esetrendszer  (Budapest, 1961.; Questions o f M eaning  (The 
Hague, 1963); Content, M eaning and Understanding (The Hague, 1964); A  form ális nyelv i 
elem zés  (Budapest, 1964).

28 Főként a következő m űvek em lítendők: Hell G yörgy — K iefer Ferenc, Gépi ford í
tás. A lgoritm usok orosz n yelvű  szövegek  elem zésére  (Budapest, 1963); K iefer  Ferenc, M ate
matikái n yelvészeti tanulm ányok  (Budapest, 1964); Ábrahám  Samu — K iefer Ferenc: A 
T heory o f Structural Sem antics (The Hague — Paris, 1966); K iefer Ferenc: On Emphasis 
and W ord Order in Hungárián (B loom ington — The Hague, 1967); K iefer Ferenc; M athe- 
m atical Linguistics in Eastern Europe (New York, 1968); K iefer Ferenc, B evezetés  a g en e
ratív n yelve lm életbe  (Budapest, 1969); K iefer Ferenc, M ondattani-szem antikai tanulm ányok  
(Budapest. 1970).

29 K ároly Sándor; Általános és m agyar jelen téstan  (Budapest, 1970).
30 K ovács Ferenc, N yelvi struktúrák, n yelv i tö rv én yek  (Budapest, 1970) =  L inguistic 

Structures and Linguistic Laws (Budapest, 1971).
31 Lásd: Theoretical Problem s o f T ypology and the N orthern Euraisan Languages, 

ed. by  László Dezső and Péter Hajdú (Budapest, 1970); Dezső László, Tipológiai vizsgálatok  
(Ü jvidék, 1971); Dezső László, B evezetés  a m ondattani tipológiába  (Budapest, 1972).

32 Ezt a kérdést tárgyalja az Általános N yelvészeti Tanulm ányok  10 (1974) kötete.
33 Zsilka János, A m agyar m ondatform ák rendszere és az esetrendszer  (Budapest, 

1966) =  The S ystem  o f Hungárián S entence Patterns  (Bloom ington — The Hague, 1967); 
N yelvi rendszer és valóság  (Budapest, 1971) =  S entence P attern and R eality  (The Hague, 
sajtó alatt).

34 Lásd: Balázs János, Gulya János, Hadrovics László, Hajdú Péter, Hermán József, 
Hutterer Miklós, Róna Tas András, Szépe G yörgy, T elegdi Zsigm ond, Varga Dénes és 
m asok m űveit.



strukturalizmus, így  a nyelvészet példájára hivtakozhatott a többi tudo
mányszak. A m i örvendetes, a sokszínűség, akár a félstrukturalista m un
kák terén is. A m i elgondolkoztató, a strukturalizmus keretén belüli ön
álló irányzat hiánya. Nincsenek főm űvei a m agyar nyelvtudom ányi struk
turalizmusnak, illetve az ide sorolt kutatók voltaképpen mind mást érte
nek strukturalizmuson. Az az igény, hogy itthon lépést tartsanak a világ 
m inden m odern nyelvészeti irányzatával, gyakran eklekticizm ushoz, néha 
csak reflex ív  befogadáshoz vezetett. Á ltalában a következetes, m eg-m eg- 
ú ju ló strukturalisták szokták támadni „m egrekedt” társaikat, de a vádak 
kétélűek. Igaz ugyan, hogy a m agyarországi nyelvészeti strukturalizmus 
igen jól, szinte naprakészen tájékozott, de eddig csak egy-egy fázisban 
„m egrekedt”  m űvek láttak napvilágot. Nem alakult ki önálló profillal 
rendelkező m agyar nyelvtudom ányi strukturalista iskola. Talán ha a 
m eglevő erős szemantikai érdeklődés ilyen irányban folytatódik, ez is 
m egszületik egyszer.

4.

A z irodalom tudom ányban, mint már erről szó volt, még a nyelvtudo
m ányénál is kevesebb az előzm ények száma. Voltaképpen csak a m or
fo lógia i irodalom tudom ánynak volt áttételes hatása a negyvenes évek 
legelején , a Debrecenben m egjelenő H elicon  folyóirat közvetítésével, és 
csupán a legújabb időben bukkant fel a magát strukturalistának nevezett 
irodalom elm élet és interpretáció. Igaz ugyan, hogy a nyelvtudom ány és 
az irodalom tudom ány határán álló néhány tém akörben m egtörténtek a 
strukturalizm us előm unkálatai, de itt sem beszélhetünk határozott struk
turalista elgondolásokról. A  stilisztikában több kutató, elsősorban Zolnai 
Béla35 ism erte de Saussure munkásságát, a m etrikai kutatások során 
pedig Gáldi László eljutott a funkcionális36 és topológizáló37 verselm éle
tig, de ezek is csak előzm ények. Am int Szabolcsi M iklós két tudom ány- 
történeti áttekintéséből38, Balázs János 1954-es elm életi összefoglalójából39 
vagy Szathm ári István 1961-es stilisztikai kézikönyvéből40 m egállapít
hatjuk, egészen a legutóbbi évtizedig e téren m ég a problém ák fe lve
téséig jutottak csak el.

Az irodalom tudom ány kutatóinak figyelm ét az ötvenes évek végéig 
a nem zeti irodalom történet kötötte le, csak ez után fordu l az érdeklődés

35 Tanulm ányainak gyűjtem énye: Zolnai Béla, N yelv és stílus (Budapest, 1957).
36 László Gáldi: „Essai d ’une interprétation íonctionnelle  du vers” , Acta Linguistica  

3:3—4 (1953), 373—409.
37 Gáldi László: ,,A finnugor népi verselés tipológiai áttekintése” , Irodalom történet 

48:2—3 (1960), 149—175, 48:4 (1960), 302—323; M onográfiái: Esquisse d’une historie de la v er -  
sification roum aine (Budapest, 1964); Stílül yo e tic  al lui Mihai Eminescu  (Bucuresti, 1964); 
E lem enti di stilistica italiana (Budapest, 1968), második bővített kiadás: Introduzione all a 
stilistica italiana (Bologna, 1971); Contributions á Vhistoire de la versifica tion  roum aine. La 
prosodie de Lucián Blaga (Budapest, 1972).

38 Szabolcsi M iklós, „A z irodalm i stilusvizsgálat X X . századi m ódszerei” , E gyetem es  
Philológiai K özlöny  67:3 (1943), 366—382; Szabolcsi M iklós; „A  nyelvészeti stilusvizsgálat 
X X . századi m ódszerei” , E gyetem es Philológiai K özlöny  69 (1946), 47—69.

39 Balázs János, ,,A  stílus kérdései”  101—177 lapokon a 11. sz. jegyzetben idézett 
műben.

40 Szathmári, István, A m agyar stilisztika útja  (Budapest, 1961).



az összehasonlító irodalom tudom ány, az irodalom elm élet és a poétika 
felé. A  következő évtizedben sorra jelennek meg olyan tanulmányok, 
am elyek bem utatják a m odern irodalom tudom ány egyes irányzatait, és 
hovatovább a strukturalista elgondolásokat is figyelem be veszik. A  M a
gyar Tudom ányos Akadém ia Irodalom történeti Intézete ugyancsak 1969- 
től változtatja nevét Irodalom tudom ányi Intézetre, de elm életi (és össze
hasonlító irodalom tudom ányi) osztálya ekkor már évek óta a m odern 
áramlatok melegágya. 1963 szeptem berében indul meg a K ritika  cím ű 
folyóirat, am elynek közvetlen célja az irodalom - és m űvészetkritika szín
vonalának emelése, de gyakorlatilag egy évtizedig ez az orgánum a a ki
bernetikai, szövegelem ző, strukturalista sőt szemiotikái irodalom tudo
mánynak. A  korábban Világirodalmi F igyelő  néven m űködő másik inté
zeti folyóirat 1965-től H elikon  néven jelenik  meg, és különösen tematikus 
számaiban járul hozzá a m odern irodalom tudom ányi irányzatok népsze
rűsítéséhez, egyáltalán megismeréséhez. 1965-től E lvek és utak  cím m el 
tanulm ánykötet-sorozat indul, am ely kezdetben zöm m el irodalom tudom á
nyi munkákat tartalmaz, és ezek többsége különböző szem pontok szerint 
ugyan, de m odern nézeteket képvisel. A  m agyarra fordított irodalom tu
dom ányi munkák száma ugyan rendkívül kevés, és ezek is csak fé lig - 
m eddig tartoznak a strukturalista irodalom felfogás képviselői közé41, és 
voltaképpen csak legutóbb jelent meg m agyarul olyan irodalom tudom ányi 
kézikönyv42, am ely legalább az orosz és cseh form alizm us eredm ényeit 
rögzíti, mindazáltal a tájékozódás m egtörtént az új irányzatok körében. 
A  hatvanas évek közepén vették tervbe egy olyan (esetleg többkötetes) 
kiadvány elkészítését, amely tájékoztat a m odern irodalom tudom ányi 
irányzatokról. Ennek első kötete 1970-ben jelent m eg43, most van elő
készületben a marxista irodalom tudom ányi irányzatokat bem utató kötet, 
és készül egy szöveggyűjtem ény a szláv strukturalizmus irodalom tudo
m ányából. M integy legfeljebb évtized során valam elyes áttekintés alakult 
ki az orosz form alizm usról (Nyírő Lajos és mások), a cseh strukturaliz
musról, (Sziklay László, B ojtár Endre és mások), a lengyel integrális is
koláról (Bojtár Endre), a fenom enológiai iskoláról (Vajda G yörgy Mihály), 
a svájci iskoláról (Voigt Vilm os), különböző más interpretációs áram latok
ról, az am erikai új kritikáról (Szili József), a mai francia irodalom kriti
káról (Szabolcsi M iklós) és néhány, ezekkel összefüggő irodalom elm életi 
vagy esztétikai kérdésről.44 Különösen a H elikon  hasábjain a m ai kuta

41 Max W ehrli, Allgem eine L iteraturw issenschaft (Bern, 1951) =  Általános irodalom - 
tudom ány  (Budapest, 1960); V. Sklovskij, H udožestvennaja -próza (M oszkva, 1959) =  V. 
Sklovszkij, A széppróza  (Budapest, 1963); R óbert Weimann, „N ew  Criticism ”  und die 
Entwicklung bürgerlicher Literaturw issenschaft (Halle, 1962) = Az „ú j k r i t i k a A z  új 
in terpretációs m ódszerek története  és bírálata (Budapest, 1965); Henryk M arkiewicz, Glóio
né p rob lem y w iedzy o literaturze (Kraków, 1966) =  A z irodalom tudom ány fő  kérdései
(Budapest, 1968); Galvano della Volpe, Critica dél gusto (Milano, 1960) =  Az ízlés kritikája  
(Budapest, 1970). René W ellek — Austin Warren, T heory o f L iterature  (New York, 1948) =  
Az irodalom  elm élete  (Budapest, 1972). Vö. m ég: Abraham  A. Moles, T héorie de V infor- 
m ation et p ercep tion  esthétique. (Paris, 1958) =  In form ációelm élet és esztétikai élm ény  
(Budapest, 1973); Ju. M. Lotm an: Szöveg, m odell, típus (Budapest, 1973). Roland Barthes, 
Um berto Eco és m ások tanulmányainak fordítása m ost van sajtó alatt.

43 Irodalom tudom ány . Tanulm ányok a X X . századi irodalom tudom ány irányzatairól 
szerk. N yirő Lajos (Budapest, 1970).

, 44 Ennek a témának sajnos nincs bib liográfia i összefoglalása, a m űvek többségét az 
elozó jegyzetben  idézett könyvben említik.



tásokról is áttekintést kaphattunk: 1967-ben a mai szovjet irodalom  tudo
m ányról (itt a tartui iskoláról), 1968-ban az irodalom tudom ányi és 
általános strukturalizm usról, 1969-ben a kibernetikai és számítógépes 
irodalom tudom ányról, 1970-ben a m odern stilisztikáról, 1971-ben a mai 
francia irodalom kritikáról. A  jó l összeállított tematikus számok érdeme 
az is, hogy belőlük gazdag, sokoldalú tájékozódás született meg. Ezért 
m ondhatjuk azt, hogy a m agyar irodalom tudom ány közvélem énye ma 
tájékozott a m odern irányzatokat illetően, talán m ég a szemiotika hiány
zik a sorból.45

A m i az egyes m űveket és irányzatokat illeti, V ajda G yörgy M ihály40 
és N yírő Lajos tanulm ánykötetei47 tudom ánytörténeti eligazítást és p rob
lém afelvetést tartalmaznak. Nyírő kéziratos disszertációja az „irodalm i- 
ság” fogalm áról voltaképpen az orosz form alisták által felvetett központi 
problém át világít meg. Az első, és bizonyos szem pontból mindm áig leg
következetesebb strukturalista m onográfia Szabolcsi M iklós könyve48 
József A ttila nagy költem ényéről, az Eszm életről. Már itt felm erül a fo r 
mai és tartalmi elemzés összefüggésének a kérdése, am ely később is m ind
végig szinte középponti problém ája a m agyar strukturalista irodalom - 
tudom ánynak. Török  Gábor ugyancsak József Attila m űveire vonatkozó 
nyelvészeti és statisztikai ihletettségű elem zései49 , Zsilka T ibor inform á
cióelm életi és nyelvstatisztikai dolgozatai50, és Hankiss Elemér pszicho- 
lóg ia i-in form ációelm életi-poétikai tanulm ányai51 szándékosan egyoldalú
ak, csak egy-egy  (legfeljebb  néhány) vonást em elnek ki. Hankiss más 
tanulm ányaiban52 inkább pszichológiai és befogadáslélektani kérdések, 
legújabban az értékelm élet irányába tolódik  el, és mindezt már tévedés 
lenne egyform án strukturalizmusnak nevezni. A  műelem zések száma 
különben rendkívül m egnőtt az utóbbi években M agyarországon. V o l
taképpen ez a cél mozgatta a M agyar Tudom ányos Akadém ia Stilisztikai 
és Verstani munkabizottságát, am ikor többrészes ülésszak-sorozatot szer
vezett ilyen kérdésekről. A z 1968 novem berében rendezett első szim pó
ziumon két lírai költem ényt elem zett vagy húsz résztvevő, legalább 
ugyanannyiféle szempont alapján53. 19 7 0 tavaszán novella-elem ző m eg
beszélést tartottak, am elyen négy novella  vizsgálata történt, már harminc 
résztvevővel, és ha lehet, még heterogénebb m ódon54 . A  következő m eg
beszélés (1972 elején) éppen ezért szakított az elemzés gyakorlatával, és a 
X X . század stílusának kérdéseit vizsgálta55, tudom ányközi módszerrel.

45 Az 1973/1. szám tém ája m űelem zés és m űfajelm élet, az 1973/2—3 számé irodalom tudo
m ány és szemiotika.

46 V ajda G yörgy M ihály, Állandóság a változásban  (Budapest, 1968).
17 N yirő Lajos, Irodalom elm élet— korszerű m űvészet (Budapest, 1967).
4S Szabolcsi M iklós, A verselem zés kérdéseihez  (Budapest, 1968). Jel és kiáltás (Buda

pest, 1971) 112—116. Töm ören érinti a m odern m űvészet és a jelszerűség kérdéseit: Ü jabb 
tanulmányainak gyűjtem énye, számos fontos kérdés érintésével: Változó világ  — szocia
lista irodalom  (Budapest, 1973).

49 T örök  Gábor, A líra : logika  (Budapest, 1968); 1967 óta a Magyar N yelvőr  hasábjain 
sorozatot tesz közzé József Attila elem zéséből.

50 Zsilka Tibor, Szöveg, stílus, h írérték  (Budapest, 1974; Zsilka Tibor, A stílus hírér
ték e  (Bratislava, 1973).

51 Hankiss Elemér, A népdaltól az abszurd drámáig (Budapest, 1969).
52 Pl. Hankiss Elemér, Az irodalmi k ife jezés  form ák lélektana  (Budapest, 1970).
-.3 Form aterem tő e lvek  a költői alkotásban  szerk. Hankiss Elemér (Budapest, 1971).
51 A novellaelem zés új m ódszerei szerk. Hankiss Elemér (Budapest, 1971).
53 V. ö .: A X X . század stílusa szerk. Hankiss Elemér (Budapest, 1973, sajtó alatt).



V oltaképpen itt sem jutottak konkrét eredm ényre, csupán az derült ki, 
hogy a strukturalista elgondolások m integy polgárjogot kaptak, de nem 
sikerült uralkodó eljárássá rangosítani őket. A  fogalm ak is elég tisztá
zatlanok maradtak, nem derült ki, egyesek m it értenek strukturalizmuson. 
Nem alakult ki m agyar strukturalista irodalom tudom ány, hacsak nem 
tekintjük annak azt hogy bizonyos szolid alkalmazásra m ajdnem  m inde
nütt sor került. A z erdélyi m agyar stilisztikusok m egtették az első lépé
seket egy struktúra-felism erő stilisztika irányába68, a Világirodalm i L ex i
kon  eddig m egjelent két kötetében57 tetemes a strukturális poétikai 
előtanulm ányok száma, M iklós Pál a közléstudom ányt és az irodalom - 
tudom ányt kísérelte meg összeegyeztetni58. Különösen figyelem rem éltók 
azok a korrektív  tanulmányok, am elyek a strukturalizmus ism eretében 
annak meghaladását javasolják. Pándi Pál, Lukácsy Sándor, Fekete Sán
dor és m ások Petőfi-tanulm ányai, bár nem strukturalista jellegűek, az 
ideológiai és form ai elemzés összekapcsolásakor ilyen irányba mutatnak. 
E téren a legjelentősebb kísérlet K irály  István A dy  Endre költészetéről 
írott m onográfiája, pontosabban az eddig m egjelent első fé l50, am ely a 
szintétikus műelem zés új m ódját vázolja  fel, az életrajz és az ideológiai 
m ozgatórugók szerint, de gondos strukturális elemzés után, am elynek 
azonban csak végeredm ényeit közli. Szabolcsi M iklós több tanulm ányá
ban foglalkozik  főként a m odern irodalom  és művészet alkotásainak 
elem zésével, ő az aki a mai francia strukturalizmust ism erteti egyszer
smind bírálja .60 K öpeczi Béla az eszmetörténet oldaláról b írálja  a struk
turalizmus form alista vonásait —  általános tanulságú m unkájára még 
vissza kell térnünk.

Összefoglalásként azt m ondhatjuk, hogy lezajlott a m odern iroda
lom tudom ány eredm ényeivel való megism erkedés M agyarországon, és 
m egtörtént a m agyar strukturalista irodalom értelm ezés első néhány csa
tározása is. Több vita, legutóbb az irodalom - és m űvészetkritikáról 1972 
szeptem berében hozott állásfoglalás helytelenítette a m odernista m ód
szerek abszolutizálására való törekvéseket. Ehhez hozzátehetjük azt is, 
hogy amíg a m űelem zésben közvetlenül és közvetve, a poétikai és stilisz
tikai elm életi vizsgálatokban közvetlenül eredm ényekkel járt az új m ód
szerek megismerése, addig az irodalom történet, m űfajelm élet és egyál
talán az összefogó irodalom tudom ány terén nem születtek jelentős önálló 
munkák. A z a paradox helyzet alakult ki, hogy olyanok, akik csak m eg
ism erték a strukturalista irodalom vizsgálat módszereit, de m aguk nem 
hívei annak, hatékonyabban hasznosították a tanultakat, m int azok, akik 
az új irányzat híveinek vallják  magukat, de egyes program m atikus vagy 
beszám oló tanulm ányokon, esetleg tanulm ányköteten kívül összegezést

56 Lásd: Bartha János — Horváth T ibor — Józsa N agy Mária — Szabó Zoltán, Kis 
m agyar stilisztika  (Bukarest. 1960); Szabó Zoltán, Kis m agyar stílustörtén et (Bukarest, 
1970).

57 Világirodalm i L exikon  szerk. K irály István — Szerdahelyi István, I. kötet A-Cal 
(Budapest, 1970) II. kötet Cam -e (Budapest, 1972), III.kötet F-J  (Budapest, 1973), sa jót alatt). 
V. ö .: E sztétikai K islex ikon  2., bővített kiadás, szerk. Zoltai Dénes — Szerdahelyi István 
(Budapest, 1972).

5S M iklós Pál, Olvasás és értelem  (Budapest, 1971).
59 K irály István, A dy Endre I—II. kötet (Budapest, 1970).
80 V. ö . : Irodalom  és m űvészetkritikánk néhány kérdése. Társadalmi Szem le 27:10 

(1971, október) 26—40.



eddig nem adtak. Valószínűleg azonban a következő korszakban sor 
kerül ilyen m unkákra is.

A  korszerűség általában vett aránya m ellett érdem ként kell em líteni a 
széleskörű nem zetközi tájékozottságot. Igaz ugyan, hogy a m agyar kom 
paratív irodalom tudom ány különösen újabban a nem zetközi irodalom - 
kutatás valóságos találkozóhelyévé tette M agyarországot, mindazáltal 
külön is m egem líthető, hogy igen jó  kapcsolatok alakultak ki a külön
böző strukturalista irányzatok és m agyar kollégáik között. K özvetlen az 
együttm űködés a szovjet, csehszlovák, jugoszláv, lengyel, román, fran 
cia kutatókkal, és még a most nem em lített irányokban is tájékozódtak 
az irodalom tudósok.

A m i a jövő  terveket illeti, elsősorban az irodalom szem antika és a 
költői form ák kutatása került előtérbe, francia, illetve szovjet és angol
szász minták nyomán. A z inform ációelm élet és a m odern nyelvelm élet 
irodalom tudom ányi hatása is m egfigyelhető. M otívum kutatás és az iro 
dalm i m űvek rétegelm élete program ként jelentkezett. Hiányzik viszont 
a generatív poétika, a szemiotikái poétika, illetve a szövegelm élet m agyar 
m egfelelőinek átvétele. Ezt csak ném ileg pótolhatja az újabb m orfológiai 
retorikának m agyar területre beáramlása. Á ltalában szem lénket azzal 
zárhatjuk, hogy az előkészítő szakasz immár m egtörtént, most m ár a 
m agyarországi irodalom tudom ányi strukturalizmus jelentős munkáit kell 
várnunk.

5.

Strukturalizm us a kultúra kutatásában  is elképzelhető, és a második 
világháború után a leghatásosabb strukturalizmus éppen egy néprajz- 
kutató, Lévi-Strauss munkássága nyom án alakult ki, sőt a mai szovjet 
strukturalizm usban is igen erősek az ilyen jellegű  összetevők. M inden
esetre már ez a körülm ény is különös súlyt kölcsönöz minden struktura
lista kultúra-elm életnek.

Szinte felesleges ismétlés, hogy egészen a legutóbbi időkig nem volt 
m agyar néprajzi vagy szociológiai strukturalizmus. Igaz ugyan, hogy a 
szociológia m eg a pszichológia m indig használta a „struktúra” szót, de 
ezt azért nem nevezhetjük strukturalizmusnak. Egyébként éppen e két 
tudom ány számos tényezőjében csak az utóbbi évtizedben éledt ú jjá. 
Ekkor történt m eg bizonyos alapvető munkák m agyarra fordítása01, de 
azért ez szinte semmi, és voltaképpen m agyarul ism eretlen a klasszikus 
m eg az új szociológiai strukturalizmus, a piszchológiai strukturalizmus és 
a néprajzi strukturalizmus. Valószínűleg ez az oka annak, hogy M érei 
Ferenc, Garai László, Pléh Csaba és mások pszichológiai munkái, sőt

61 L. S. V ygotskij, Psihologija ishusstva  (Moszkva, 1925-ben m egírva, 1965-ben először, 
1968-ban m ásodik, bővített kiadásban m egjelentetve) =  L. Sz. V igotszkij, M űvészetpszicho
lógia  (Budapest, 1969); Jean Piaget, Válogatott tanulmányok, (Budapest, 1970), 15 tanulmány 
és egy fe jezet Le structuralism e  (Paris, 1968) kötetéből; Émile Durkheim, A társadalmi 
tén yrő l (Budapest, 1972), 5 tanulmány és Th. W. A dorno kritikai bemutatása. Értékes lé 
lektani, szociológiai fordítások jelentek meg néhány tematikus válogatásban, pl. a cso
portlélektan, a társadalmi csoportok  elm élete, stb. tárgykörből.



bizonyos szociológiai tanulm ányok ellenére sem beszélhetünk e téren 
határozott strukturalizm usról Magyarországon.

K ülönös okai vannak viszont annak, hogy néprajzi strukturalizmus 
kialakult hazánkban. V oltaképpen az ezt m egelőző funkcionalizm us és a 
m odern egyetem es néprajzi m eg folklorisztikai irányzatok nem voltak 
ism erteiének, és valam i a fenom enológiához is hasonlított a korábbi ma
gyar kutatásban. Mégis, a kezdeményezés csak m integy évtizede indult 
el, akkor is a folklorisztikában. Az inform ációelm élet és az irodalom tudo
m ányi-nyelvtudom ányi irányzatok átvétele révén 1964-ben már az ösz- 
szehasonlító strukturális-tipológikus vizsgálatok fontosságáról esett szó02, 
abban az értelemben, ahogy az orosz form alizm us m orfológiájára ráépült 
a későbbi nyugati strukturalizmus, de a kortársi szovjet összehasonlító 
tipológiai kutatás is. Ez a nézőpont továbbra is megmaradt. Egész sor 
tanulm ány foglalkozott különböző m űfajok strukturális vizsgálatával,
1967-ben összefoglaló tudom ánytörténet készült a struktúrális folk lorisz
tika eredm ényeiről, 1968-ban kétkötetes fordításgyűjtem ény jött létre 
ugyanebből a tém akörből04, 1968-ban folkloristák rendezték az első m a
gyarországi tudom ányközi „strukturalista” megbeszélést, ugyanebben az 
évben m egjelent a strukturális folklorisztikai kutatások elvi m érlege
lése05, 1970-ben nem zetközi szem pontból úttörő m onográfia jelent meg 
egy falu kom m unikációs rendszeréről00, és azóta is több tanulmány, m o
nográfia, rendszeres egyetem i oktatás jelzi a m agyarországi folk lorisz
tikai strukturalizmus útját. Kezdettől fogva viszonylag többoldalú  érdek
lődés jellem ezte ezt az ágazatot, am ely a francia és am erikai iskolákon 
kívül m indvégig figyelem m el kísérte a régebbi és mai szovjet, valam int 
különösen a cseh és román strukturalizmus eredm ényeit.67 A  m agyar- 
országi folkloristák több itthoni és nem zetközi tudom ányos kongresszu
son képviselték ezeket az elgondolásokat, am elyek az inform ációelm élettől 
a kibernetikáig, a hiedelem kutatástól a narratológiáig, sőt a struktura
lizmus számára folkloristák közvetítették a szovjet kutatások és a tár
sadalmi kom m unikációelm élet, valam int a Lévi-Strauss-i strukturális 
antropológia tanulságait, és tevékeny részt vettek az irodalom tudom ányi, 
illetve nyelvtudom ányi strukturalista elvek kidolgozásában is.

Érdekes, hogy a szorosabb értelem ben vett egyetem es néprajz csak 
később és felem ás m ódon vette figyelem be nálunk a strukturalizmust. 
Am int az antropológiai strukturalizm usról 1969-ben tartott vitaülés anya

02 V oigt Vilmos, „A z  epikus néphagyom ány strukturális-tipológikus elem zésének le
hetőségei” Ethnographia 75:1 (1964), 36—46.

63 Voigt Vilmos, ,,A népköltészet strukturalista vizsgálatához” , Docum entatio Ethnog- 
raphica  1971:1, 9—150.

64 Strukturális folklorisztika  I—II. kötet, szerk. Hoppál M ihály — Voigt V ilm os (Bu
dapest - Szolnok, 1971—1972), in : D ocum entatio Ethnographica  no. s 2—3. Meg kell jegyezni, 
hogy Propp m orfológiá jának jó  része fordításban hozzáférhető: V. Ja. Propp, ,,A mese 
m orfológiájának kérdései” , Folcloristica  1 (1971) 165—222. A  teljes mű m agyar fordítása 
1975-ben a Gondolat kiadónál jelen ik meg.

65 V oigt Vilmos, ,,A folklorisztikai strukturalizmus m érlege és távlatai” , MTA N yelv- 
és Irodalom tudom ányok Osztályának K özlem én yei 25:1—4 (1968), 169—183, rövidített válto
zata: „Tow ards Balancing o f F olklóré Structuralism ” , A cta Ethnographica  18:1—3 (1969), 
247—255.

6,í Hoppál M ihály; Egy falu kom m unikációs rendszere  (Budapest, 1970).
37 Lásd a 34. és 91. láb jegyzetben idézett m űveket, ezenkívül: Voigt Vilmos, A fo lk lór  

alkotások elem zése  (Budapest, 1972) m egfelelő részeit.



ga68 is mutatja, itt is a folkloristák voltak a pozitív értelem ben hangadók. 
A  tárgyi néprajzban strukturalizmus nem alakult ki M agyarországon, de 
az utóbbi időben, az etnoszem iotikai kutatások keretében tárgyi néprajzi 
jellegű  vizsgálatokra is sor került.

A  történelem tudom ányban, néhány könyvism ertetéstől vagy kivona
tos fordítástól eltekintve nem alakult ki strukturalista irányzat M agyar- 
országon. Annál különösebb körülm ény ez, m ivel történettudom ányunk
ban, főként a gazdaságtörténeti ágazatban újabban igen m egnőtt a konk
rét, számszerű, nem egyszer egyenesen statisztikai m ódszerek népszerűsége. 
A  világtörténelem  és az összehasonlító történeti kutatás kapcsán pedig 
a tipológiai történelem tudom ány olyan kérdései kerültek elő, am elyek 
kis változtatással a strukturalista történettudom ány rovására lennének 
írhatók. Szovjet, francia szerzők tanulmányainak ismertetése, fordítása, 
m űveik kivonatos bemutatása m egtörtént, összegező tanulm ány mégsem 
látott a legújabb időkig napvilágot. M érei Gyula kism onográfiájae8a tá- 
gabb összefüggést érint, voltaképpen nemcsak a történeti kutatás, hanem 
a strukturalizmus és a m arxizm us egésze közti kapcsolatokat-ellentm on- 
dásokat keresi. Kár, hogy ez a különben eléggé hozzáférhetetlen helyen 
m egjelent munka nem váltott ki szélesebb körű érdeklődést, vitát, akár 
a történészek, akár a strukturalista társadalom tudom ányok szélesebb fó 
rumán.

K özel állhat ehhez a strukturalista kultúraelm élet, am elynek szintén 
m egvannak már az első képviselői hazánkban, de m ivel ezek inkább sze
m iotikái m ódszereket követnek és szemiotikái irányzatot alkotnak, ezért 
róluk később, a jeltudom ányról szólván esik m ajd említés.

6.

M ű vészetelm életi strukturalizm usról csak bizonyos m értékig beszél
hetünk M agyarországon. Mind a zene és tánc, m ind a képzőm űvészetek 
önm agukban is olyan sok struktúraszerű vonással rendelkeznek, hogy 
ezek bárm iféle m egbízható vizsgálata már közel áll a strukturalizmushoz, 
noha nem azonosítható mégsem azzal. Elsősorban a m agyar zenetudo
m ányra és tánctudom ányra érvényes e megállapítás. Itt számos népzenei 
és néptánc-leírás alkalmaz m orfológiai-strukturális m ódszereket", a h iva
tásos zene egész összhangzattana és form atanának nagy része hasonló 
jellegű , de határozott m ódszertani törekvések nélkül ezt nem nevezhetjük 
strukturalizmusnak. Néhány újabb form a-vizsgálat (elsősorban Ledvai 
Ernő analízisei) struktúrális ihletettségű munkák között jelent meg, de 
egyéni elgondolásokat tükröznek és nem tartoznak a zenei strukturaliz
mus keretei közé. A  m űvészettörténetben néhány munkán kívül nem fi-

98 „A z  antropológiai strukturalizm us néhány kérdése”  szerk. B odrogi T ibor — Hoppál 
M ihály, N épi Kultúra  — N épi Társadalom  4 (1970), 287—389, gazdag irodalom m al.

6Sa- M érei Gyula, Strukturalizm us, strukturalista elem zés, m arxizm us. (Acta U niver- 
sitatis Szegediensis de Attila József nom inatae — Acta H istorica 37.)

09 Pl. Martin, G yörgy — Pesovár, Ernő, ,,A Structural Analysis o f the Hungárián 
Folk D ance” , Acta  Ethnographica  10:1—2 (1961), 1—40; Martin G yörgy : M agyar tánctipusok  
és táncdialektusok  (Budapest, 1970).



gyelhető m eg az ikonológia hatása, és még azok a művészettörténészek, 
m int A radi Nóra, Németh Lajos, Beke László és mások, akik sokat fog 
lalkoztak a kom pozíció és az állandó form ai elem ek kutatásának kérdé
seivel, valam int a m odern m űvészettörténeti irányzatokkal, ma nem 
nevezhetők strukturalistának. Voltaképpen egyetlen, igen érdekes épí
tészettörténeti-szem antikai m onográfia70 nevezhető strukturális vizsgá
latnak, am ely azonban éppen ilyen irányban erősen visszatartott és struk
turalista következtetéseket nem tartalmaz, csak anyagbemutatást.

Több m űvészet strukturálisnak nevezhető m egközelítését adja m un
káiban V itányi Iván71. A  festészetből a színelméletet és a kom pozíció
elm életet ragadja ki, a zeneelm életből és az ehhez csatolt irodalom elm é
letből a harmóniatant. Töm eglélektani és kísérleti szociológiai munkáiban 
az inform ációelm élet is m egjelenik. M indezek együttvéve egy összeha
sonlító strukturalista m űvészetelm élet kereteit töltik ki. M indez azonban 
csak előkészület, a következtetések Vitányinál a társadalom történet, il
letve a m arxista-lukácsista esztétika gondolattárából származnak. E lgon
dolásai azonban így is jelentősek, és túlm utatva önm agukon a m agyar- 
országi strukturalizmus egy igen jellem ző, sajátos vonására utalnak.

A m ikor a hatvanas évek végén a különböző területeken jelentkező 
strukturalista törekvések egymással találkoztak, egy viszonylag önálló 
fórum  m egterem tésének igénye m erült fel. Ez m eg is született a M agyar 
Tudom ányos Akadém ia Tudom ányközi M űvészetelm életi M unkabizottsá
gában, am ely 1970-től kezdve m űködött rendszeresen. A  m unkabizottság 
kifejezetten nem az esztétika, nem is a m űvészetelm élet teljes kérdés
körével foglalkozott, hanem a m űalkotások felépítésének és befogadásá
nak kérdéseit vizsgálta. Voltaképpen ilyen elgondolások alapján alakult 
ki az 1970 januárjában a közérthetőség szerepéről tartott konferencia 
gondolata, ahol a képzőm űvészetek, zene, irodalom , film  sztereotip fo r 
m áinak a megvilágítása történt strukturalista szem pontból, de a törté
nelem, esztétika, pszichológia, folklorisztika eredm ényeinek bevonásával. 
A  megbeszélés anyaga mint a m unkabizottság kiadványsorozatának első 
tagja jelent meg.72 A  m unkabizottság rendezte 1971 tavaszán az első m a
gyar szem iotikái szim póziumot, később érdeklődése a kultúra és ízlés 
vizsgálata felé fordult. Voltaképpen állandónak kell tehát tartanunk azt 
a gondolatot, hogy különböző m űvészetek összehasonlító vizsgálatában 
alkalmazzák a struktúrakutatás módszertanát. Ehhez társul az erős tár
sadalom történeti orientáltság is, e m ódszerekkel voltaképpen a m űvé
szetek fejlődéstörvényeit kívánják a kutatók megragadni. L egjellem 
zőbb példája ennek a különböző m űvészetekről írott kézikönyv, am elyet 
zöm m el a munkabizottság „strukturalista” tagjai írtak, és am ely hatá
rozottan társadalom történeti felfogást tükröz.73 A z ilyen jellegű  kutató

70 M ojzer, Miklós, Torony, kupola, kolonnád  (Budapest, 1971). V. ö . : M ajor Máté, Az 
építészet ú j világa  (Budapest, 1969) c. fél-strukturalista gyűjtem ényével.

71 Pl. V itányi Iván, A zene lélektana  (Budapest, 1969); Vitányi Iván, A zen ei szépség  
(Budapest, 1971); V itányi Iván, K özösség  — közönség  (Budapest, 1971); Bácskai Erika — 
Makara Péter — Manchin R óbert — Vitányi Iván, M iből lesz a sláger? (Budapest, 1972), 
stb.

72 M űvészet és közérthetőség  szerk. Szerdahelyi István (Budapest, 1972).
73 A m űvészetek  társadalom története  szerk. K öpeczi Béla (Budapest, 1973).



munka a jövőben  is tovább folyik, valószínűleg új lendülettel a hova
tovább m egalakuló M agyar Esztétikai Társaság keretében, amelynek 
egyik fő  feladata éppen az ágazati és összehasonlító esztétikai kutatások 
fejlesztése.

Természetes, hogy a film m űvészet strukturalista vizsgálata is m eg
indult M agyarországon. Voltaképpen már a ném afilm ek Balázs Béla adta 
elem zései is előfutárnak tekinthetők, és az avantgarde strukturalizmus- 
előlegezői is előszeretettel foglalkoztak a film  (és a fénykép) elemzésével. 
A  m agyar film tudom ány a hatvanas években már gyakran vizsgálta a 
film  kifejezési nyelvének a kérdéseit, az évtized közepén pedig ismertté 
váltak Pasolini, Metz, Barthes, W ollen, W orth és mások film -elm életei. 
Erre alapozva, de egyre inkább önálló rendszerré fejlesztve dolgozták ki 
a m aguk film -elgondolásait előbb B író Yvette, Nemes Ferenc és mások 
(ezek többé-kevésbé strukturális kutatásoknak nevezhetők), m ajd immár 
határozottan a film szem iotika megfogalm azásának igényével Horányi 
Özséb, Szekfű András, Hankiss Elemér es mások. A  filmszem iotika, 
am elyből önálló tanulm ányköteteket állítottak legutóbb össze74, néhány 
éves m últja ellenére talán a legm esszebb eljutott strukturalista ágazat 
M agyarországon: m egnyugtató eredm ényességgel foglalkozik a film esz
tétika alapvető kérdéseivel.

K özvetlenül összefügg ezzel a fotóm űvészet néhány ú jfa jta  elm élet 
m egközelítése. Itt Szilágyi G ábor73, V égvári L ajos76 és mások struktura
lista, sőt egyenesen jelelm életi tanulm ányait em líthetjük. Ezen kívül, 
amit hiányoltunk a m űvészettörténet képviselőinek eddigi munkáiban, itt 
m egtalálható, noha csak az első m egközelítés igényével, de Teliér G yula77, 
T ölgyesi János78 és mások azt is m egkísérelték, hogy általában foglalkoz
zanak a vizuális rendszerek kérdéseivel. Itt már a közeljövőben  további 
fejlődés várható, még 1973 tavaszán külön ülés (és hozzá kapcsolódó 
publikáció) foglalkozott a vizuális rendszerek szem iotikájának kérdései
vel. Ez az összefoglaló jelleg  jó l egybevág a másutt már m egfigyelt m ű
vészeti strukturalizmus törekvéseivel.

E részlet summázataképpen azt kell hangsúlyoznunk, hogy igen egye
netlenül ugyan, de m egindult a különböző m űvészetek strukturális kuta
tása, és rögtön a kezdettől ez összekapcsolódott az összehasonlító m űvé
szetelmélettel. Néhány esetben a gyakorlati művészi tevékenység, illetve 
a befogadás vizsgálata állt az előtérben, de a strukturalista elgondolások

71 A kezdeteket a 2. lábjegyzet sorolja fel, az ú jabbak : Nemes Károly, Hogyan n éz
zünk film et?  (Budapest, 1961); Bíró Yvette, A film  form an yelve  (Budapest, 1964); Bíró 
Yvette, A film  drámaisága (Budapest, 1967); Lohr Ferenc, A film  hangkultúrája  (Budapest,
1968); Hoppál M ihály — Szekfű András v á l.: A m ozgókép  szem iotikája  (Budapest, 1974); 
Előkészületben egy további film szem iotikai tanulm ánykötet: Horányi Özséb, Film szem io
tika  (Budapest, 1974), Két különböző film szem iotikai koncepciót képvisel: Szekfű Andás, 
,,A film szem iotikáról” , Rádió és Televízió Szem le 3:3 (1971), 51—68, illetve Horányi Özséb, 
,,A film  szem iotikája”  Filmkultúra 1971:1, 71—75, és Horányi özséb , „Jelek  a film en” , MRT 
Töm egkom m unikációs K utatóközpont M ódszertan  2:13 (1971), 1—22. Az általános vizuális 
szem iotikáról lásd még a 75—78. lábjegyzetekben idézett m üveket: Szekfű András, „Jel és 
jelentés az audiovizuális közlésben” Rádió és Televízió  Szemle 2:2 (1970), 49—62.

75 Szilágyi Gábor, „A  vizuális közlés szem iológiája”  Fotóm űvészet  13:4 (1970), 14—19; 
14:1 (1971) 7—Í4, 14:2 (1971), 34—40.

76 Végvári Lajos, „Jel és jelentés” Fotóm űvészet 12:4 (1969), 3—16.
77 Teliér Gyula, „Jel és jelkiválasztás az utolsó száz év festészetében” , Valóság 16:1

(1971), 67—77.
78 T ölgyesi János, Vizuális je lek en  alapuló ren dszerek  néhány tulajdonsága  (Sziget

halom, 1972).



hívei általában nem folytattak (vagy nem ilyen értelem ben folytattak) 
m űkritikai tevékenységet. Természetesen összefüggnek az eredm ények a 
más területeken elért eredm ényekkel: főként a kom m unikációelm élet és 
a lélektan került ilyen m ódon kapcsolatba. Érthető m ódon legújabban 
a töm egkultúra és általában a kultúra kérdései kapcsolódtak össze a 
struktúravizsgálattal. Azonban itt inkább a m ég fo lyó  kutatásokra, mint 
már azok eredm ényeire hivatkozhatunk.

7.

A  társadalom elm életi és általában az elm életi strukturalizm us az 
előbb emlitett kérdéseknél nem ritkábban kerül szóba M agyarországon. 
Voltaképpen már a második világháború vége előtt m egtalálható volt 
a szellemtörténet, a fenom enológia, sőt az egzisztencializm us hatása. Ez 
folytatódott később is, és néhány más irányzat is feldolgozásra került. 
A  témák felm erülésének időrendjében haladva voltaképpen csak az 
utóbbi évtized filozófia i kutatásait kell áttekintenünk. K orábbi előzm é
nyekre is tám aszkodva (ez a kérdés szinte rögtön a második világháború 
végén felm erült) m egtörtént a szellem történet igen erőteljes bírálata70, 
am elynek polém ikus jellege voltaképpen ideológiai kifogásokat tartal
mazott. A  hatvanas évek első felére form álódik  ki az egzisztencializm us 
és a különböző neopozitivista irányzatok bírálata80, hangsúlyozottan filo 
zófiai szem pontok alapján. V ilágm éretben is számottevő az a munka, 
am ellyel az analitikus filozófia  és elsősorban a Russell és W ittgenstein 
adta nyelvelm élet kérdéseivel81, valam int Husserl fenom enológiájával82 
foglalkoztak m agyar bírálóik. A nnak ellenére azonban, hogy e tém ákban 
ílym ódon szilárd filozófia i talaj áll a hazai strukturalisták lába alatt, sem 
a strukturalisták nem hivatkoztak eleget e munkára, se a filozófusok  nem 
kirándultak m indezek után a strukturalizmus megítélésének mezejére. 
Még az egzisztencializmus kérdéseinek újravizsgálata83 hozott a legtöbb 
eredm ényt az esztétika és a műelemzés kérdéseinek tisztázásához •—  de 
közvetlenül itt sem történt meg az egzisztencializmus és a strukturalizmus 
szembesítése, am ely pedig éppen egy nem -francia nézőpontból igen ter
m ékeny munkahipotézis lehetne. A  most említett munkák a hatvanas 
évek végére már m egjelentek, és a m agyar filozófia  azóta is hasonló 
irányban halad tovább: m integy párhuzam osan a strukturalizmus elm életi 
kérdéseivel, mégis azoktól érintetlenül.

A  strukturalizmus és a filozófia  kérdéseinek összekapcsolása külön
ben sem történt meg a téma fontosságának m egfelelő súllyal nálunk.84

73 Szigeti József, A m agyar szellem történ et bírálatához (Budapest 1964).
80 Márkus G yörgy — Tordai Zádor, Irányzatok a mai polgári filozófiában  (Budapest.

1964), 29—140, 289—527.
8' Márkus G yörgy, „K ritikai m egjegyzések Ludwig W ittgenstein értekezéséhez” Lo

gikai-filozófiai értekezés  — Tractatus logico-philosophicus  (Budapest, 1963), 7—89.
82 V ajda M ihály, Z árójelbe tett tudom ány. A husserli fenom enológia  tudom ányfel

fogásának bírálatához (Budapest, 1968); Vajda M ihály A mítosz és a ráció határán. Ed- 
mund Husserl fenom enológiája . (Budapest, 1969).

83 Lásd: Az egzisztencializm us, szerk. K öpeczi Béla. 2. kiadás, (Budapest, 1966).
84 Az alább idézett fontosabb m unkák a következők, bennük további irodalm i uta

lásokkal is: Kistamásné Varga Sarolta, ,, A strukturalizm us vázlatos kritiká ja” Társadalmi



A  hatvanas évek végén Kistamásné Varga Sarolta több cikkében óvatos 
körüljárást végzett, voltaképpen pozitívan ítéli meg a strukturalizmust, 
de éppen filozófia i oldalról határozott kifogásokat támaszt. Ezzel egy- 
időben készült el Kelem en János m onográfiája, am ely bővebb ism eret- 
anyag alapján voltaképpen helyesen veti fe l a kérdést: nem a struktu
ralizmus elutasítása, hanem megismerése és meghaladása lehet a m arxis
ta filozófia  számára a követendő módszer. Hermann István nem sokkal 
később készült, de csak a közelm últban m egjelent és visszhang nélkül 
maradt rövid  áttekintése ism eretelm életi kérdésekkel foglalkozik, de nem 
elég elm élyülten. Á lláspontja jóindulatú semlegességnek nevezhető. A n 
nál ellenségesebb Farkas László, aki nem csupán az eredeti struktura
lizmust, hanem annak első hazai ism ertetőit is vádolja. H ogy az egy
oldalúság nem kivétel, jelzi, hogy ugyancsak a m arxizmus oldaláról 
határozottan igenlő vélem ény is megszületett: Józsa Péter éppen társa
dalom elm életként messzemenően akceptálja Lévi-Strauss elgondolásait, 
term észetesen kiegészítve ezt a m arxista társadalom elm élet m ódszerével. 
M érei Gyula fentebb említett könyve a szaktudós szemléletét tükrözi, 
ugyanekkor fontos itt is beszélni róla, m ivel éppen az ott is követett 
út látszik célravezetőnek: a strukturalizmusban el kell különíteni a filo 
zófiát, a társadalom elm életet és a konkrét társadalom tudom ányi m ódsze
reket. Sajnos az 1972— 73-ban a K ritika  c. folyóirat hasábjain lefolyt 
strukturalizm us-vita résztvevői (egyedül Kelemen János kivételével) ezt 
m ulasztották el, és így maradt eredm énytelen a különben időszerű és 
szükséges vita. Ez a vita konkrétan az irodalom tudom ány és a film tudo
m ány elem zési eljárásaiból indult ki, de (nyilvánvalóan irodalom - és

Szem le 23:5 (1968), 101—110; Kelem en János „Strukturalizm us kontra antropológia”  M agyar 
F ilozófiai Szem le  13:3 (1969), 467—493 és Kelem en János, Mi a strukturalizm us? (Budapest,
1969); Boda László, „A  strukturalizmus irányvonalai és a keresztény gondolkodás”  Vigilia  
34:5 (1969), 289—295; Kis János — Bence G yörgy, „A  strukturális elemzés határai” Kritika  
7:9 (1969), 28—34, 7:10 (1969), 34—37); Voigt Vilm os „Lévi-Strauss és az etnofilozófiai struk
turalizm us’ ”  Kritika  7:12 (1969), 37—44; Hermann István „A z  elsüllyesztett em ber. Jegy
zetek a strukturalizm usról”  in : A szfinx re jtv én y e  (Budapest, 1973), 349—367; Farkas László; 
Egzisztencializm us, strukturalizm us, marxizálás (Budapest, 1972); Józsa Péter, A  társadalmi 
tudat kódjai. Strukturális szem iotika és m arxista ideológ ia-elm élet (Budapest, 1974, sajtó 
alatt); M érei Gyula könyvét a 68a jegyzet, a strukturalizm us fordításszöveggyűjtem ényét 
a 89. jegyzet idézi. A  K ritika  fo lyóirat vitá ja a 60. jegyzetben idézett határozat nyom án 
indult m eg, ezt a K ritika  1:9 (1972), 19—23 lapjain közölte. A  vita részei: Novák Zoltán 
„Hankiss Elemér ,A Jancsó-film ek m otívum rendszere’ cím ű cikkéhez”  1:10 (1972), 5—6; 
Kiss L ajos „Struktúra és strukturalizm us”  1:10 (1972), 6; Hankiss Elemér „A m iről érdem es 
vitatkoznunk” 2:2 (1973), 5—6; Novák Zoltán „M egjegyzések  Hankiss Elemér válaszához” 
2:2 (1973), 6—7; K elem en János „M i a strukturalizm us?”  2:2 (1973), 7—8; Szili József „M eg
jegyzések  Novák Zoltán cikkéhez” 2:4 (1973), 16; Zoltai Dénes „A  strukturalizm us-vita m ar
gó já ra ”  2:4 (1973), 17; Szegedy-M aszák M ihály — Veres András „Fantom ok ellen?”  2:5 
(1973), 6—7; H(ajdú) R(áfis) G(ábor) „V ita  közben”  2:5 (1973), 7; Kiss Lajos „A z  érvelés 
struktúrája” 2:5 (1973); 8; Mácza János „L ev e le ”  2:8 (1973), 14; Lukács Antal „M iről fo ly ik  
a vita?”  2:8 (1973), 14—15; M olnár Ilona „Strukturalizm usok?” 2:9 (1973), 5—7; „A  szerkesz
tőség m egjegyzései”  2:9 (1973), 7. A  vita lezáródott, értékelését adja Szerdahelyi István 
„V ita  a strukturalizm usról a magyar irodalom tudom ányban”  Valóság 17:3 (1974), 32—48. 
Külön kell hivatkozni itt néhány olyan szaktudom ányos-ideológiai strukturalizm us-inter
pretációra, am elynek áltálában is voltak elvi megállapításai A magam felfogását a 65. 
jegyzetben, illetve fentebb idézett cikk, valam int A fo lk lór  alkotások elem zése  (Budapest, 
1972) m egfelelő  fejezetei, ezen kívül „A  népköltészet strukturalista vizsgálatához”  in : Do- 
cum entatio Ethnographica  1971; I „  9—150. képviseli. V. ö. Ágh Attila „Lévi-Strauss struktu
ralista antropológiá ja”  Valóság  10:11 (1967), 78—87; M iklós Pál „Strukturalizm us és m arxiz
m us”  Társadalmi Szem le 23:5 (1968), 111—114; Csákó M ihály „Lévi-Strauss és a dilem m a” 
Világosság  10:7 (1969), 408—411, stb. E cikkek filozófia i tartalma is jelentős, kár, hogy a 
fentebb idézett strukturalista-vita kéoviselői ezekre nem  tértek ki. Az itt említett elv i
ideológia i problém ák tárgyalása kívül esik a jelen  tudom ánytörténeti szemle keretein. 
N yilvánvaló azonban, h ogy  szükség lenne egy filozófia i-ideológia i strukturalizm us-áttekin
tésre is M agyarországon, annál is inkább, m ivel itt sem a tényism eret, sem az elvi tisz
tázottság nem általános.



művészetkritikánk ism eretlen szeizmikus, az egész társadalom mozgásait 
jelző volta  következtében) általánosabb színezetet öltött, anélkül azon
ban, hogy a strukturalizmus általános elm életét felvázolta, vitatta vagy 
értékelte volna. Nem véletlen, hogy az ílym ódon am orffá váló vitát szük
séges volt a szaktudomány partjai közé visszaterelni. 1973 novem berében 
Szerdahelyi István az M TA Irodalom tudom ányi Főbizottsága számára 
készített összegezésében kísérelte meg, hogy tiszázza az irodalom tudo
mányi strukturalizm us-fogalom  kérdéseit. M egállapításával egyet érthe
tünk, a tisztázás objektív  alapokon történt, a különféle nézetek felsora
koztatásával, és a szerző nem minden esetben törekszik a döntőbíró sze
repének eljátszására. Javaslata szerint pontosabban tisztázni kellene, 
m ilyen különböző fogalm akat, módszereket, iskolákat takar a sommás 
„strukturalizm us” elnevezés. Mindezáltal nem gondolnám , hogy ez a vita
záró összegezés tiszázza az irodalom tudom ányi strukturalizmus összes 
problém áját, és nyilvánvaló, hogy az irodalom tudom ány problém áinak 
tisztázása még nem jelenti egyben a strukturalizmus és a társadalom - 
tudom ányok esetenként különböző kapcsolatainak, összefüggéseinek tisz
tázását is.

Am int ezt máshol már leszögezhettük, a strukturalista m ódszer és el
mélet különböző társadalom tudom ányokban bukkant fel, és ezekben bi
zonyos fokú  érvényessége vitathatatlan tény; sőt nekem az is a m eggyő
ződésem, hogy mind a társadalmi form ációk, m ind a társadalmi tudat 
form áinak vizsgálatában még a strukturalista (vagy több-kevesebb joggal 
annak tartott) filozófia  eredm ényei is messzem enően figyelem beveendők. 
Annái inkább szükség van azonban arra, hogy az elm életi és a gyakor
lati feladatokat, a m ódszert és a teóriát m egkülönböztessük egymástól. 
A  hazai strukturalizmus leginkább maradandó m űvei azok, am elyek 
konkrét anyag vizsgálatára épülnek, üres teoretizálás (akár kritikátlan 
igenlés, akár sommás elvetés) jellem zi őket. A  ,,filozófia i” -nak nevezett 
strukturalizmus nem egyszer csupán a közvetlenül vizsgálható kérdések
től elrugaszkodás, üres, term éketlen absztrakció vagy form alista elemzési 
m utatványok fedőneve. Erre nincs sok szükség, sem nálunk, sem egye
bütt. Éppen ezért is a következőkben lehetőleg konkrét tém ák szerint 
em lítjük a társadalom tudom ányi strukturalizmus néhány fő  tém áját és 
hazai m űvelőit.

A  strukturalizmus közvetlenül társadalom elm életi nézetei a hatvanas 
évek végén bukkantak fel M agyarországon. E lőbb Lévi-Strauss etnoló
giájának néhány fő  szem pontja vált ismertté, m ajd a strukturalizmus 
ideológiájának és filozófiájának a kérdéseire is fény vetül. A  részben 
ismertető, részben bíráló és polem izáló munkák sorából kiem elkedik K e
lem en János előbb említett kism onográfiája a strukturalizm usról, ebben 
a strukturalista nyelvészet, néprajz (Lévi-Strauss) és tudom ánytörténet 
(Foucault) kérdései részletes bemutatásra kerülnek. Kelem en álláspontja 
később is jellem ző a m agyar strukturalistákra: a tényism ereten alapuló 
munka inkább továbbfejlesztés és korrekció mint a ledorongolás szán
dékával íródott. Terjedelm i okokból nem jelent m eg a m onográfia m agyar 
tudom ánytörténeti része (am ely az addigi prestrukturalista m agyar ku



tatások áttekintését adta), és az értékelő fejezet, am ely azzal a tém ával 
foglalkozott, mi a m arxizmus és strukturalizmus kapcsolatának lényege. 
M indkét témát illetően az időközben eltelt évek lehetővé teszik, hogy 
pontosabb feleletet adhassunk.

A z első hazai marxista bírálat idegenkedett a strukturalizmustól. A  
rokonszenvező marxisták közül Kosík könyve85 és Althusser elem zései80 
jelentek  meg m agyarul, többé-kevésbé ism ertek Schaff és Sebag elkép
zelései, a francia m arxista strukturalizmus más m űvei, de ezek nem talál
tak voltaképpeni követőkre, más, fontos elgondolások (pl. K olakow ski 
pozitivizm us-elm élete) pedig ism eretlenek maradtak nálunk. A  m agyar 
strukturalisták nem azért és úgy illesztik össze a m arxizm ust és a struk
turalizmust, amiért és ahogy külföld i kollegáik.

M ár az eddigiekből is jó l látszik, hogy a struktúrakutatásnak külön
böző előm unkálatai voltak M agyarországon, és a hatvanas évek második 
felében ezek éppen a strukturalizmus világdivatának idején könnyű
szerrel külön irányzattá csoportosulhattak volna. Ehelyett egym ástól is 
eltérő értelm ezések alakultak ki, am elyek mind struktúrákat kutatnak, 
de korántsem  m ind nevezik strukturalizmusnak magukat.

A  Lukács G yörgy és tanítványai által képviselt kutatási irányzat a 
társadalmi tudat különböző kérdéseit vizsgálja, m ódszerként nem egyszer 
alkalm azva a struktúra-elemzést, de a strukturalizmussal általában ha
tározott m ódon szemben áll.

Tőkei Ferenc87, Á gh A ttila88 és mások filozófia i alapon tárgyalják 
a társadalmi form ációk elméletét, voltaképpen a történelm i m aterializ
mus és a strukturalizmus program jának m egfelelően, és ők nem is fog 
laltak el polém ikus álláspontot a strukturalizmussal szemben, mégsem 
nevezték magukat sohasem strukturalistának.

Ismert az a nézet is (legkivált egy sok szem pontból hasznos fordítás
gyű jtem ényben88 testesült meg leginkább), am ely minden form alizált vagy 
akár m odern irányzatot egyértelm űen strukturalistának nevez. A  széle
sebb közönség általában M agyarországon is ilyen értelem ben használja 
a strukturalizmus elnevezést, azonban éppen az érdekeltek a legkevésbé 
sem veszik m agukra az ilyen sommás megnevezést.

K ülön kell em líteni a társadalom tudom ányok és az elem zési m ódsze
rek egyesítésével született (pontosabban újjászületett) eszmetörténeti 
vagy m entalitástörténeti irányzatot. Ennek legújabban m egjelent hazai 
rendszerében80 az eszmék történetisége az a rendező elv, am ely mind az 
egyes műalkotásokat, mind azok ideológiáját tekintetbe vevő struktúra
vizsgálatot tesz lehetővé.

85 Karéi Kosík, Dialektika konkrétn ího  (Praha, 1961) =  A kon krét dialektikája  (Buda
pest, 1967).

88 Louis Althusser, M arx — az elm élet forradalmára  (Budapest, 1968), ebben tanulmá
nyok és részletek a Pour M arx  (Paris, 1965) és Lire le Capital I—II. kötet (Paris, 1965) 
könyvekből.

87 L egutóbbi iyen tárgyú könyve: Tökei Ferenc, A társadalmi form ák elm életéhez, 
2. kiadás (Budapest, 1971). Tökei érdeklődése az 50-es évek végén fordult a társadalmi 
form ációk  elm élete felé.

88 Lásd pl.: Ágh Attila, Az őstörténet aktualitása. (Budapest, 1973). Á gh érdeklődése a 
60-as évek közepén fordult a különböző társadalmi fe jlődésfokok  felé.

89 Strukturalizm us  I—II. kötet, szerk. Hankiss Elemér (Budapest. 1971).
90 Lásd: K öpeczi Béla, Eszme, történelem , irodalom  (Budapest, 1972).



8.

E ponton kell visszatérnünk a m agyarországi strukturalizmus fe j lő 
dési szakaszaira. Már az eddigiek során is bemutathattuk azt, hogy vál
tozik időről időre a m agyar kutatók irányzata, most azonban összesíteni 
kell az így kapott részletrajzokat.

A  hatvanas évek második felére kibontakozott a nyelvtudom ányi és 
irodalom tudom ányi, valam int folklorisztikai struktúravizsgálat, hiányoz
tak azonban az összefogó erők. A z évtized végén m egjelent elm életi m ű
vek és viták elvi alapokat adtak, és létrejöttek a gyakorlati lehetőségek 
is, elsősorban tudom ányközi összejövetelek m ajd szervezetek form ájában.

1968-ban m egszervezték a m odellálás-szim pózium ot91, am ely a struk
turalizmus széleskörű, tudom ányközi és társadalom tudom ányi felfogását 
képviselte. Ehhez képest a stilisztikai és verstani m unkabizottság 1968-as 
verselem ző és 1970-es novellaelem ző ülései (bizonyos fok ig  érthető okok
ból) egy szűkebb platform ot képviseltek: a form alizált elem zőm ódszereket 
azonosították a strukturalizmussal. Ennél később az irodalom tudósok is 
az általánosabb kérdések felé fordultak: a stílus, illetve a m űvészi kor
szak elemzése már akceptálhatóan társadalomtörténeti keretekben tör
ténhet, és a legújabban felm erült eszmetörténeti elgondolások is messze 
továbbfejlesztik  a lehetőségeket. A  nyelvészet és a kom m unikációelm élet 
gondolatrendszere az 1969-es kom m unikáció-m egbeszélésen92 került elő
térbe. Már ekkor is a töm egkom m unikáció vizsgálatára alkalmazták első
sorban a form alizált és kvantitatív elem ző módszereket. Ez a célkitűzés 
mindm áig uralkodónak nevezhető. A z 1970-től m űködő tudom ányközi 
m űvészetelm életi akadémiai m unkabizottság tevékenysége és ülései során 
további változás történt: elvszerűvé vált a különböző m űvészetek össze
hasonlító vizsgálata. Az utolsó években két irányba is tovább fe jlődött 
ez a kutatási ágazat: a kultúrakutatás és a szemiotika felé.

A  kultúrakutatásban elsősorban az újjászervezett Népm űvelési Inté
zet töm egkultúra-vizsgálatai valam int a M agyar Rádió és Televízió T ö
m egkom m unikációs K utatóközpontjának vizsgálatai folynak, több elő
készítő megbeszélés után valószínűleg a közeljövőben  sor kerül egy 
kultúraelm életi szim pózium m egrendezésére, amely ilym ódon a m arxista
strukturalista kultúraelm élet egyik első m egfogalm azási alkalm a lehet. A  
kultúra struktúralista kutatása bizonyos gyakorlati töm egkom m unikációs 
feladatokkal is társul, és ilyen m ódon jó l felhasználja azokat a kutatási 
eredm ényeket, am elyek főként a vizuális és auditív kom m unikáció vizs
gálatában eddig összegyűltek.

A  m agyar szemiotikái kutatások a hatvanas évek közepén kezdődtek, 
és az említett m egbeszéléseken, illetve bizottságok m unkájában is m eg
jelentek. 1971 m ájusában a m űvészetelm életi munkabizottság szemiotikái 
szim póziumot rendezett Vácrátóton, am elynek anyaga most jelenik  m eg93.

91 Modellálás a folklorisztikában, szerk. Voigt V ilm os (Budapest, 1969), in : Studia 
Ethnographica: 5.

92 N yelv és kom m unikáció. I—II. kötet, szerk. Szecskő Tamás — Szépe G yörgy (Bu
dapest, 1969).

93 A konferencia anyaga az eredeti tervek szerint a 94. jegyzetben em lített m unkában 
került volna kiadásra, most úgy látszik, hogy külön kötetbe sorolódik.



É vek óta fo ly t szem iotikái jellegű  oktatás a budapesti Eötvös Lóránd 
Tudom ányegyetem  Bölcsészettudom ányi Karán, és az utóbbi időben itt a 
társadalmi szemiotika koncepciójának kialakítására törekedtek. K orábban 
a kultúra különböző területeinek szemiotikái vizsgálatát végezték el94, 
m ajd 1971-től egy csoport munkája lett a jelrendszereknek a társadalom 
életében való vizsgálata. Ezzel egy időben a strukturalista irányzatokból 
tovább fe jlődve  m egjelent az etnoszemiotika és a film szem iotika is. A  
fiatal m agyar szem iotikái kutatás nem zetközi kapcsolatokkal is rendel
kezik. Éppen ezért már évek óta tervbe vették egy nem zetközi szemiotikái 
szim pózium  M agyarországon megrendezését. 1974 m ájusában erre sor 
került. Ezzel kapcsolatban szerveződött m eg a M agyar Tudom ányos A ka
démia szem iotikái munkabizottsága, és elkészült a m agyarországi szem io
tikái kutatások tudom ánytörténeti áttekintése is.95 M ivel ílym ódon a sze
miotikái m unkáról több más összefoglalás90 is készült (és készül), itt 
részletezés nélkül foglalhatjuk össze e kutatás főbb  területeit és elveit.

A  m agyarországi szemiotika Kelem en János, H orányi Özséb, Szépe 
G yörgy és mások m unkáiban a peirce-m orrisi szemiotikához kapcsolódik. 
K onyó Zoltán, Bonyhai Gábor és mások a német szemiotikát, fő leg  a 
pragm atikát m űvelik. Papp Ferenc, N yírő Lajos, Gránicz István, Hoppál 
M ihály és mások a szovjet szemiotika eredm ényeit közvetítették M agyar- 
országra. K elem en János, Józsa Péter és mások a francia és olasz szem io
tika munkáit is továbbították hazánkba. A ránylag részletes vizsgálatok 
folynak a nyelvelm életi szemiotikában, igen jó l felkészült a m agyar film 
szemiotika, és szinte egyedülállóan gazdag koncepciójú  a m agyar etno
szemiotika. A z irodalom kutatók a francia iskola nyom án szemintikával 
és gram m atológiával foglalkoznak, de tervbe vették a szorosabb értelem 
ben vett szem iotikái kutatásokat is. M ind az említett kultúraszemiotikát, 
mind a társadalmi szem iotikát im már évek óta vitákban form álták ki, 
első m űvek is hozzáférhetőek.97 A z a törekvés, hogy a társadalom (és kul
túra) specifikus jelező rendszereit a maguk összetettségében vizsgálják, 
logikus következm énye a m agyarországi strukturalizmus már említett 
társadalom tudom ányi törekvéseinek. Ez a megoldás nem zetiközi m ére
tekben is kedvező visszhangot váltott ki. Az 1971 nyarán és 1973 tavaszán 
Budapesten tartott szovjet— m agyar irodalom elm életi m egbeszélések té
m ája a szemiotika volt, és az erre alapuló iodalom szem iotikai tanulm ány- 
kötet m éltóképpen képviseli m ajd a m agyar irodalom szem iotikával (és 
általános szem iotikával) kapcsolatos elképzeléseket. Ha azt nem is állít
juk, hogy Budapest a nem zetközi szemiotikái kutatások valam ilyen kö
zéppontjává vált, legalábbis találkozóhelynek bízvást tekinthető. A  most

•4 Jel és közösség. Szerk. Szépe G yörgy — Szerdahelyi István — Voigt V illos (Buda
pest, 1974).

95 R övid  áttekintés: Hoppál M ihály, „Szem iotikái kutatások M agyarországon”  F otó 
m űvészet  14:2 (1971), 9—18. N ém ileg bővített változata: „Sem iotic Research in H ungary” 
A cta  Ethnographica  22:1—2 (1973), 204—216.

99 Hungárián Contributions to Sem iotics — Papers Originally P resented  to  1974 Tihany  
C onference on Sem iotics, szerk. Bonyhai Gábor (Budapest, 1975), sajtó alatt.

97 1972-től Hoppál M ihály szerkesztésében „Szem iotikái Tanulm ányok — Sem iotic 
Studies”  cím m el különnyom atsorozat jelen ik  meg. Eddigi számai a következők:

1 (1972) : Zsilka T ibor — G olopentia-Eretescu Sanda — Voigt V ilm os „N éprajz-
tudom ány és szem iotika”

2 (1972) : Gráfik  Im re „A  tulajdont je lö lő  je lek  rendszere a népi m űveltségben” .



tervbe vett tanulm ánykötetek és nem zetközi konferenciák jelentősége 
azonban a mi számunkra is fontos: lezárja a m agyar strukturalizmus 
első korszakát.98

9.

Ö sszefoglalásul azt hangsúlyoznánk, hogy e cikk nem elvi értékelés, 
hanem tudom ánytörténeti beszám oló.90 Számos elvi jelentőségű prob lé
mára már utalás történt, más, fontos kérdésekre pedig ebben az össze
foglalásban sem esik szó. Nem  ez a cikk hívatott arra, hogy a struktu
ralizmus egészének m érlegét adja. Csupán az lehetett a célunk, hogy 
ném ileg nem zetközi keretbe helyezzük m indazokat a kutatásokat, ame
lyek  valam ilyen szem pontból strukturalistának nevezhetők. M ég egyszer 
hangsúlyozni kell, hogy a bem utatott m űvek és szerzők nem m indenben 
egyeznek. M ozgalom  jellegű, zárt csoportot alkotó strukturalizmus nem 
alakult ki M agyarországon. Azok, akiket a külső közvélem ény ide ven 
ne, többségükben posztstrukturalistának, leginkább szemiotikusnak neve
zik ma magukat —  ami nem teljesen különbözik a struktúralizmustól, és 
az előbb utalhattunk is a két irányzat közti kapcsolatokra, mindazáltal 
nem azonosítható azzal. Ezen kívül a strukturalizmus egyes eredm ényei 
behatoltak olyan szerzők m űveibe is, akik m aguk más kérdésekben szem
ben állnak a strukturalista ideológiával. Erre is idéztünk elég példát az 
előbbiekben.

De ha m indezek ellenére mégis egyetlen névvel akarjuk illetni a 
jelenséget, és a m agyar strukturalizm usról beszélünk, hozzá kell tennünk, 
hogy van e fogalom nak kétféle: egy tágabb és egy szűkebb jelentése. 
Tágabb értelem ben a struktúrakutatás m inden eredm énye ide tartozik. 
Itt a strukturalizmus tudom ányos módszer, és a m agyar strukturalizmus 
különösképpen nem több módszernél. Nem filozófia, nem ideológia. Szű-

3 (1972) : Szem erkényi Ágnes — Voigt V ilm os: „T h e  Connection o f Them e and Lan-
guage in P roverb Transform ation”

4 (1974) : Hoppál M ihály „M ytology  as Sign System ”  (sajtó alatt)
5 (1972) : Voigt V ilm os „Som é Problem s o f Narrative Structure Universals in F olk

lóré”
6 (1973) : M eletinsky E. M .: „T yp olog ica l Analysis o f the Paleo-A siatic Raven

M yths”
7 (1973) : Hoppál M ihály „Sem iotic Research in Hungary”
8 (1973) : M eletyinszkij Je.: „A  huszadik századi nyugati m ítosz-elm életek”

98 Helyszűke miatt nem foglalkozhattunk néhány fontos rokonterülettel. Ezért m a
radt el a rendszerelm élet, a töm egkom m unikáció-elm élet, a gépi fordítás és adattárolás, 
egyáltalán a szám ítógépekkel végzett társadalom tudom ányok, vagy néhány eredendően 
strukturalizált term észettudom ány (bionika, populációdinam ika stb.), ezen kívül a statisz
tikai, dem ográfiai és szociológiai kutatások eredm ényeinek megvizsgálása, jó lleh et m ind
ezek fontosak a strukturalizm us tudom ánytörténetének szem pontjából is.

99 Külön tanulm ány feladata lenne a M agyarországon kívüli m agyar strukturalizm us 
kérdéskörének felvázolása. Ha el is tekintünk az amerikai, francia, ném et strukturalizm us 
keretében jelen leg m űködő m agyar (vagy m agyar származású) kutatók tevékenységének 
bemutatásától, m ég m indig m egm arad a környező országok m agyar tudom ányosságának 
ilyen szempontú szám bavétele. Jugoszláviában elsősorban az Üj Sym posion fo lyóirat köré 
csoportosul az irodalm i és m űvészeti avantgárddal kapcsolatot tartó strukturalizm us, 
am elynek időnként jók  a kapcsolatai a jugoszláviai strukturalizm us más m űhelyeivel is. 
Csehszlovákiában a prágai, illetve a nyitrai iskolához tartoznak egyes kutatók (nyelvé
szek, irodalom tudósok). A rom ániai strukturalizm us eddig elsősorban a nyelvészet és a 
stilisztika területén bontakozott ki. Á ttörése a K orunk  29:2 (1970 február) számában fig y e l
hető meg, am ely az irodalom  strukturalista vizsgálatának szentelődött. A  Szovjetunióban 
a m űvészetelm élet terén találhatunk idevágó célkitűzéseket.



kebb értelem ben bizonyos tudományos irányzatok (inform ációelm élet, 
m egkülönböztető jegyes nyelvtudom ány, Lévi-Strauss javasolta struktu
rális antropológia stb.) hazai hatása. Itt még m ozgalom ról sem beszél
hetünk, legfe ljebb  korszellem ről. Jól m egfigyelhető viszont az, hogy e 
szűkebb értelem ben vett strukturalisták tevékenységében változás és ál
landóság jelentkezik. A  változás fejlődés: az em lített irányzatok után 
m egjelenik a generatív grammatika, a szemiotika, az összehasonlító tipo
lógia, m egannyi olyan elmélet, am ely meghaladása a szó szoros értel
m ében vett strukturalizmusnak. Az állandóság pedig az összehasonlító 
és a társadalmi szemlélet következetes érvényesítése. M inden bizonnyal 
azért, m ivel a m agyar társadalom tudom ány egészében véve gyorsan rea
gált a társadalmi változásokra, itt is ugyanazt figyelhetjük  meg: elkö
telezett társadalom tudom ány a m agyarországi strukturalizmus mezében 
jelentkező kutatások zöme. Ha úgy tetszik, ezért következetlen struktu
ralizmus, ha úgy tetszik, ennyiben következetes társadalomtudomány.



A D A T T Á R





Az Ú jvidéki B ölcsészettudom ányi Kar M agyar Tanszékének kiadványa  

Tanulm ányok, 7. fü zet, 1974.

B O R I  I M R E

M IK E S  F L Ó R IS  T A N U L M Á N Y A I ÉS M Ű F O R D ÍT Á S A I

Kapcsolattörténeti kutatásaink kezdetei a húszas évek elejére tehe
tők, am ikor a Bácsm egyei Napló rendszeresen foglalkozott a m agyar—■ 
délszláv szellem i-történelm i kapcsolatok kérdéseivel a napilap adta lehe
tőségek keretei között, publicisztikai szinten és az ism ertetés igényével.

Ebben az időben írta Mikes Flóris (1900— 1928) a most újra közölt 
tanulm ány jellegű  cikkeket, és készítette, m integy illusztrációként, fo r 
dításait a délszláv hősdalköltészetből. A  m agyar tudom ányban nem az 
övé ugyan az úttörés érdeme, nézőpontja azonban kétségtelenül új —  
immár a jugoszláviai m agyar kultúra sajátos jellegét is tükrözi. Nem 
találtuk közvetlen nyom át ugyanis, hogy Mikes Flóris ism erte volna Sa- 
rudy G yörgy: Kőm űves Kelem enné m ondája cím ű dolgozatát az ItK. 
1899. 1. füzetében, vagy azt a polém iát, am elyet Sarudy e dolgozata m eg
jelenése után H orger Antallal folytatott. Horger A ntal az Ethnographia 
1909-es évfolyam ának 9. és 10. számában vitatta a szerző eredm ényeit, 
állítva, hogy a Kőm űves Kelem enné m ondájának közvetlen forrása a 
rom án népköltészetben keresendő. Sarudy G yörgy Ű jabb adatok K őm ű
ves Kelem enné m ondájához cím ű két folytatásban m egjelent tanulm á
nyában válaszolt, ismét csak az ItK -ban (1905. 2. és 3. füzet), egy új 
Vadrózsapert idéző szenvedélyességgel, a körültekintő és nagyarányú 
történeti-népköltészeti adatfeltáró és gyű jtő munka mellett.

K özvetett utalások azonban arra figyelm eztetnek, hogy M ikes Flóris 
ismerte a pozitivista hatáskutatásoknak egyoldalú nem zeti szem pontoktól 
sem mentes jelenségeit, és egy árnyaltabb, hitelesebb szem léletet képvi
selve lépett ki a vizsgálódások e bűvös köréből, a kapcsolattörténetben 
oly  kívánatos dialektikus gondolkodás igényét m egm utató m ódon. A m i
kor ugyanis egyrészt az „egyes hősök, történeti azonosságát” , másrészt 
„az egyes m ondák közös magvát, témák és m otívum ok közösségét” em le
geti (M agyar vonatkozások a szerb népköltészetben), valójában szem előtt 
igyekszik tartani m ind a kérdéses népek évszázados együttélésének és

Mikes Flóris szövegei és fordításai a Bácsm egyei Napló következő számaiban je len 
tek m eg: M agyar vonatkozások a szerb népköltészetben. 1924. VII. 20; A  szerb K őm űves 
Kelem enné. 1924. VII. 27; K őm űves Kelem enné. 1925. X . 10; M árkó k irá ly fi és a tündér. 
1925. IX . 25; Jugovicsok  anyjának meghasad a szíve. 1925. X. 18; K oszovszka leányka. 1925. 
XI. 1.



egym ás m ellett élésének tényét, a közös múlt közvetlen következm ényei
nek nyomait, mind pedig azt, ami bennük sajátos és egyedi. Van egy 
figyelem re méltó, s ma is hasznosítható kifejezése: a népm ondaközösség, 
m ellyel szem léletének új vonását határozza meg, a közös jelenségekre 
mutatóan.

Tanulm ányait m űfordítói m unkája kísérte. N égy szerb hősdalt szó
laltatott meg m agyar nyelven, szép fordítói teljesítm ényként, hiszen ezek 
a szövegek voltak az elsők, am elyek már nem a X IX . századi költői n yel
ven szólaltak meg, hanem a m odern magyar nyelv  csillogásában is, egy 
autentikus költői tehetség m űhelyének a nyom aival. Szerencsés költői 
m egoldások sorát találjuk ezekben a fordításokban, párhuzamosan a név- 
használatban tapasztalható bizonytalansággal, és a m eglepő nyelvi erő
szakokkal. Kétségtelen azonban, hogy a szerb tízes (deseterac) m odern 
megszólaltatásának úttörése M ikes Flóris nevéhez fűződik, mégha több 
m egoldása problem atikus is.

M A G Y A R  V O N A T K O ZÁ SO K  A  SZERB NÉPKÖLTÉSZETBEN 

Hunyadi János: Sibinjani Jankó

A  magyar történelem m el és irodalom m al a szerb népköltészet kétféle 
szem betűnő vonatkozásban áll: 1. egyes hősök, történelm i alakok azonos
sága és 2. egyes m ondák közös magva, témák és m otívum ok közösség0, 
am elyeket külön-külön  hősök köré szőnek, más-más, költött vagy va ló 
ságos szem élyekre applikálnak, vagy  történelm i eseményekhez hozzáfűz
nek.

Az első könnyen m agyarázható azzal az állandó, szoros kapcsolattal, 
am elyben a két nem zet a történelem  folyam án, részben az egységes im - 
périum ok periódusai alkalmával, részben a törökök ellen vívott közös 
harcok folyam án állottak.

A  második fajta vonatkozás tekintetében szintén kielégítő volna ez 
az egyszerű m egokolás, ha nem állana ezzel szemben az a körülm ény, 
hogy  egym ástól távol élő népek m onda- és m esevilága is nagym éretű 
hasonlatosságot mutat fel (a gyerm ekm esék vagy a skót és székely nép
balladák rokonsága). Ezt a kérdést egyébként a m odern irodalom törté
neti munka alaposabb tanulm ányai valószínűleg m egoldhatják, anélkül 
a misztikum nélkül, am ellyel eddig a népköltészetnek, úgy a genesisét, 
mint a biológiáját körülvették.

Ezúttal pusztán rámutatunk néhány idevágó jelenségre.
A  karácsonytáji koledázás népszokását egyform án m egtaláljuk a ma

gyar, a szerb  és a bolgár népnél és az ezzel a népszokással járó koleda- 
énekek természetesen hasonló tartalmúak m ind a három népnél. Ezt, 
mint ismeretes, közös eredetre a róm ai saturnáliákra vezetik vissza és 
B eöth y  szerint a m agyarok ,,az itt talált keresztény szlávoktól vehet
ték át” .



Érdekes a szerb epika népszerű hősének, K ralyevics M arkának  esete, 
akinek alakja körül heves szerb— bolgár irodalmi háborúskodás folyik . 
A  bolgár népköltészet szerint M árkó a bolgárok királya volt, m íg a szerb 
népköltészet M árkó szerb királyfiságához ragaszkodik. A  két vitázó fél 
m ellett M árkó jár jól, m ert hőstetteit a szerb és a bolgár nép egyaránt 
m egénekli, de a M árkó-dalokat m ind a két nemzet hivatalos irodalom - 
története a saját eredeti költészeti term ékének vallja. Ilyen vitás esetek 
szerb— m agyar vonatkozásban is előfordulnak, például a Zrínyi— Zrinjski- 
Subics fiakat a délszláv történelem  és irodalom  éppúgy a maga javára 
könyveli el, mint a magyar.

*
* *

M egem lékezik azonban ezeken kívül a szerb népköltészet a kizáró
lagos m agyar hősökről is. Lépten-nyom on felbukkan a szerb hősi költe
m ényekben a magyar vojvodákra, magyar királyokra, m agyar seregekre 
való utalás. Tud a szerb népköltészet Kinizsi Pálról, Bátort fe jedelem ről 
és m ásokról, de a legtöbbet Hunyadi Jánosról, azaz Sibinjanin  Jánkóról. 
Hiszen Hunyadi Jánost egy rem ek A ra n y-költem ény is szerepelteti Nán- 
dorfehérvárott, ahová „Zsigm ond, a király, a császár, Ráczországnak ez a 
ritka vendége” viszi el és itt az ifjú  Szibinyáni Jánk a vadkanhajtásnál 
hősiesen kitünteti magát.

A  m agyar költészetben azonban sokkal kevesebb utalás történik a 
m agyar— szerb viszonyokra, mint m egfordítva és kölcsönösségről a két 
népköltészet között nem lehet szó. Nem lehet, mert m agyar epikai nép- 
költészet úgyszólván nem is maradt fenn, különösen olyan m értékben és 
jelentőségben nem, mint ahogyan a szerb népköltészet. A m íg a magyar 
lantosköltészetet az arisztokratikus nemzeti irodalom m al szemben el
nyomták, üldözték, lenézték, addig a szerb népköltészet szerencsés körül
m ények között m egbecsülésre jutott a külföldön  is, hiszen éppen akkor 
virágzott javában, amikor a N yugaton —■ bár régen lezajlottak már a 
daliás idők —  az irodalom történet rávetette magát a népköltészetek ta
nulmányozására, feljegyzésére és gyűjtésére: itthon pedig a guslárok  kö l
tészete hosszú ideig egyet jelentett a nemzeti irodalom  egészével. A  m a
gyar népköltészetnek elég régi tanúja volt W alter, a sváb pap, de a 
szerbek W alter-jei, szlovén főtisztviselő urak, kik osztrák császári m eg
bízatásban utaznak keresztül Konstantinápoly felé, olasz és francia szép
lelkű világutazók, útinaplóikban, útleírásaiban szertekürtölik a szerb dal 
hírét és végül V ük Karadzsics Bécsben kiadja a szerb népköltés hatalmas, 
csaknem teljes gyűjtem ényét. íg y  történik, hogy szerb népdalok talán 
sokkal többet beszélnek az utókornak magyar hősök viselt dolgairól, mint 
maga a m agyar népköltészet, viszont mégis található a m eglévő magyar 
és T inódi-Lantos Sebestyén sem mulasztja el például a m egem lékezést 
népköltési örökségben némi csekély nyom a a szerbbel való érintkezésnek 
szerb kollégájáról, Karam án  guszlárról. Arany  János a már idézett „S zi
binyáni Jánk” című költem ényében szintén m egörökíti a guszlát, a szerb 
lantot:



M ost is vallják, egyre dallják 
Szerbhon ifjai, leányai 
G uzlicájok hangja m ellett,
K i volt Jankó S zib in yán i. . .

A  ,,K raljevics M arko és Mina K oszturanin”  cím ű népköltem ény Hu
nyadi Jánost a népszerű királyfivei hozza kapcsolatba —  tévedésből. 
Hunyadi János ugyanis mindössze hétesztendös lehetett, amikor K ralye- 
vics M árkó meghalt, mégis a regős szerint Hunyadi keresztkomának hívja 
m eg gyerm ekéhez a szerb királyfit. Az ilyen tévedések nem ritkák a nép- 
költészetben, am ely nem tartja kötelességének, hogy szigorúan ragasz
kodjék  a történelm i hűséghez és pontossághoz és évszázadnyi különbsé
geket is könnyűszerrel elhanyagol. Sőt, amint ugyanebből az énekből 
kitűnik, a geográfiai elhelyezkedés adottságai iránt sem tanúsít a nép
költő kellő gondosságot és skrupulózitást, így azután Márkó, amikor Mina 
vajdához m egy a m acedóniai K osztur várába, a népdal szerint:

Odavágtat sebesen  m agyaroknak országába,
Hős K raljevics Márkó,
M agyaroknak országába, m agyar vajda udvarába . ..

A  koszturi Mina vajda udvarába, M acedóniába azért vágtatott el 
M árkó, hogy bosszút álljon  a vajdán: levágja a fe jét és felgyújtsa a várát, 
m ert a gonosz vajda elrabolta M árkó feleségét, amíg ez otthonától távol, 
részben vendégeskedéssel, részben harccal foglalatoskodott. Vendégségben 
a m agyar királynál volt Márkó, akinek a m enyegzőjén vett részt és H u
nyadi Jánosnál a keresztelőn: a háborúskodásból pedig a török szultán 
seregében, Arábiábán vette ki részét.

Egy másik szerb hősi ének: „K aica vajda halála” , arról számol be, 
hogyan ölte meg Hunyadi János párviadalban Kaica vajdát. Brankovics 
G yörgy  szerb fejedelem  tizenkét vajdájával vadászik és összetalálkoznak 
H unyadival, aki háromszáz m agyar vitézt és hatvan „o láh ” (karavlah) 
fiút vezet. Olyan olim piai versenyféle keletkezik a két csapat között, van 
futás, ugrás, diszkoszvetés és mindenben Kaica, a szerb vajda, nyeri el a 
bajnokságot, végre H unyadi párviadalra kel K aicával és m egöli. A  fe je 
delem , aki nem adta volna Kaica vajdát négy m agyar bánért:

Se N em esért, a v ersed  bánért,
Se G éczyért, a titeli bánért,
Se a zalánkem ényi Istvánért,
Se P éterért, a váradi bánért,

keservesen elsiratja kedvelt vitézét, m ajd roham ra szólítja vajdáit és az 
összecsapásban a H unyadi csapatból egyedül a vitéz Hunyadi marad 
életben.



A  SZERB KŐM ÍVES KELEMENNÉ 

Magyar vonatkozások a szerb népköltészetben

A z itt következőkben a népm ondaközösség egyik kiváló példáját m u
tatja be a szerb— m agyar viszonylatban.

A  Szkutari építése  cím ű szerb népének azt a babonás népm ondát 
dolgozza fel, am ely szerint nagy épületeket mindaddig nem lehet m eg
építeni, míg a készülő falakba valam ely fehérszem élyt be nem falaznak. 
Ugyanez a néphit az alapja a K őm íves K elem enné  című m agyar népdal
nak is. A  két hasontárgyú népköltem ény m ég néhány tartalmi egyezést 
mutat fel, de a m illió természetesen különböző.

Kőm íves Kelem enné tragédiája: Tizenkét kőm íves elhatározza, hogy 
félvéka ezüstért és félvéka aranyért felépíti Déva várát. M eg is kezdik 
az építkezést, de kárbavész a munka, mert:

A m it raktak délig, leom lott estére,
A m it raktak estig, leom lott reggelre.

Ezért a tizenkét kőm íves némi tanakodás után m egállapítja, hogy a 
falat csak egy m ódon lehet m egállítani:

K inek  fe lesége  legelőbb jő  ide,
Szép gyöngén  fog juk  m eg, dobjuk be a tűzbe.
K ever jü k  a m észbe gyönge teste hamvát,
S avval állítsuk m eg magas Déva várát.

Kelem en kőm űves feleségét viszi a balsors legelőször az építkezés 
helyére, ahol Kelem en közli vele, hogy m ilyen veszedelem re jött. Az 
asszony csak azt kéri, hogy elbúcsúzhasson barátnőitől és kicsi fiától, 
ennek m egtörténte után visszam egy a várhoz, ahol feláldozzák az épít
kezés sikere érdekében és hogy „m egnyerhessék annak drága árát” . A  
kisfiú, am ikor apjától megtudja, hogy anyja „kőfalba van rakva” , oda
m egy a várhoz és könyörög édesanyjához, hogy szólaljon meg.

,,Nem szólhatok, fiam! m ert a kőfal szorít,
Erős kövek  közé vagyok  berakva itt.”
Szíve meghasada s a föld  is alatta,
S az ő kicsi fia oda beléhulla.

Szkutari építésébe a három  M rnyacsevics-fivér: Vukasin király, U g- 
Iješa vajda és G ojkó fog bele.

Három évig építik a várat,
Három évig, háromszáz m ajsztorral,
De m ég alapot sem  tudtak rakni,



N em hogy a várat felép íten i:
A m it napközben felép ítettek ,
É jjel azt a tündér lebontotta.

A  negyedik évben a gonosz tündér közli, hogy hiába vesződnek ad
dig, amíg egy hasonnevű testvérpárt: Sztojánt és nővérét Sztóját, nem 
találnak és ezeket be nem építik a bástya alapjába. A  király m indenfelé 
kerestet Sztóját és Sztojánt, de nem  talál. Ekkor a gonosz tündér ezt 
tanácsolja:

Hárman vagytok  ti édes testvérek ,
M indőtöknek hites fe lesége :
A k ié  a folyóhoz jön  holnap,
E bédet hoz a kőm űveseknek,
A zt ép ítsétek  be az alapba, 
íg y  lesz tartós a bástya alapja.

A  három fivér esküvel fogadja, hogy egyikük sem fog ja  figyelm ez
tetni a feleségét a másnapi veszedelem re. De Vukasin király és Ugljesa 
vajda hitszegést követnek el, csak a legfiatalabb, G ojkó tartja be a sza
vát. Másnap a két idősebb sógornő ravasz kifogással otthon marad és a 
legfiatalabb visz ebédet a m ájsztoroknak. G ojkó fá jó  szível látja hitvesét, 
aki nem érti m eg jelképes beszédét a fo lyóba  veszett aranyalmáról, sőt 
m ég akkor is azt hiszi, hogy tréfát űznek vele, amikor már térdig befalaz
ták. Végül látja, hogy kom oly az ügy, a m osolygásból könyörgésre fog ja  
a dolgot, de hasztalan. Ekkor csak arra kéri Rádé építőmestert, hogy 
keblénél ablakot hagyjon, hogy árván maradt gyerm ekét szoptathassa. 
Ezt a kívánságt teljesítik és a befalapott asszony még egy évig táplálta 
csecsem őjét.

És a történetet itt egy másik babonával kapcsolja össze a költem ény: 
„M a is fo ly ik  ott még az eledel: —  Csodaképpen és orvosságképpen —  
Anyáknak, kiknek tejük nincs bőven .’

Ez a szerb K őm íves K elem en-m onda.
*

*  *

U gyanebben a Szkutari építése  című szerb népköltem énybe egy 
eredeti m agyar szó is előfordul. A m ikor ugyanis Vukasin király, a tündér 
parancsa értelm ében elküldi a szolgáját, hogy kutasson fel számára Sztó
ját és Sztojánt, így szól hozzá: „H vataj, sine, konje u hintove” , azaz: 
„F og j be, fiam, lovat a hintóba.” A  hintov-hintó identikum on kívül más 
m agyar szavak is fellelhetők a szerb népköltészetben, például: katana =  
=  katona („Dusán házassága” , „O biak  Radoszáv” című költem ényekben), 
továbbá egész sor olyan szó, am elyeket a m agyar és a szerb egyaránt a 
török  nyelvből vett át: tábor, vitéz, vezér, kalpag, harács stb.



E futólagos áttekintéshez még egy feljegyzést. A  Nova Evropa  cím ű 
zágrebi folyóirat legutóbbi számában, am elyet egészében M estrovics  Iván, 
a világhírű jugoszláv szobrász méltatásának szentelt, közli, hogy M est
rovics már gyerm ekkorában tanújelét adta tehetségének és m űvészi haj
lamainak, m égpedig azzal, hogy a dalm áciai nép ajkán élő hősi énekek 
m intájára népköltem ényeket írt. Be is mutat a lap a gyerm ek M estrovics 
m űveiből néhányat és ezek között kettőben szintén nyom a van a m agyar 
történelem m el való kapcsolatnak. Az egyik M estrovics-féle népdal M á
tyás  k irályról, a másik „V erdinánd”  k irályról énekel.

KŐM ŰVES KELEMENNÉ

A  Mikádó palotájának embercsont oszlopai és Mrnyaavcsevics Gojkó 
befalazott hitvese

Tokiói lapok jelentik, hogy a japán császári palota régi őrtornyainak 
és külső falainak helyreállítási munkálatai közben a munkások különös 
leletre bukkantak. A z egyik főtorony  fundam entum ából a csákányok és 
ásók több em beri csontvázat fejtettek ki, amelyek állóhelyzetben, kitárt 
karokkal voltak ott beépítve. M indegyiknek kifordított tenyerében és 
koponyájukon egy-egy  ősi pénzdarabot találtak. A z archeológusok vizs
gálata m egállapította, hogy ezek a csontvázak a háromszáz évvel ezelőtt 
épült bástyának em beroszlopai: élve beépített jobbágyak és asszonyaik, 
akiket avégből áldoztak fel, hogy az építm ény tartós és m aradandó le 
hessen.

R égi japán népm ondák ugyanis arról tesznek tanúságot, hogy a 
M ikádó birodalom ban szintén hosszú ideig tartotta magát az a babonás 
hit, am ely a fö ld  m ajdnem  m inden népe közt elterjedt volt, hogy fontos, 
nagy épületeket csak befalazott em beráldozatok tarthatnak meg. A m iben 
ezek a hagyom ányok m egegyeznek, az nemcsak azt bizonyítja  újra, hogy 
az egész világ egy  család, hanem azt is mutatják, hogy az ősök is a ke
gyetlen önzés erényével uralkodtak lefelé és önző ravasszsággal szolgál
tak felfelé. M ert am ikor a külső viszontagságok elleni harcban a fö ldön 
túli hatalm aknak nem  ártatlan bárány vérével, hanem éppen em ber
áldozattal kellett kedveskedni, a hatalm asok gyengéket, elnyom ottakat 
áldoztak fel hites buzgósággal. Egyik monda szerint rabszolgákat. A  m á
sik szerint hajadont vagy asszonyt. A  harmadik szerint feleséget kellett 
áldozatul adni és az utóbbi variáció arra a korra vall, am ikor az illető 
népeknél a nők teljes rabszolgaságban éltek. E törvényszerűség alapján 
viszont a matniarehátus, a nőuralom  korszakában bizonyára a fér jek e t  
aprították volna a m alterbe . . .

A z  utóbbi időben ú jabb lendületet vett a népköltészeti kutatás, tár
sadalom történeti és szociológiai szem pontból érdekes következtetésekre 
és értékes eredm ényekre jutott. így  az a gazdag népköltési anyag is, 
am elyet a szerb nép kivételes szerencse folytán  a mai napig m eg tudott 
őrizni, nagy érdeklődést von maga felé. Szkadár ép ítése  cím ű szerb



népének a m agyar K őm űves Keiliemennéj balladáboz hasonlóan a tokiói 
császári palota rabszolgacsont-oszlopainak lelete alkalm ából külön ak
tualitást is nyert, és ezért jónak 'láttuk azt a m agyar olvasóközönség 
számára lefordítani.

SZ,KÁDÁR ÉPÍTÉSE

(szerb nép-ének)

Várat épít három édestestvér,
Három testvér, három M rnyávcsevics:
A z egyik  a.z Vukasin király volt,
A  másik az Ugljesa vajda volt,
A  harmadik M rnyávcsevics G ojkó;
Szkadár várát a Bojána vizén,
Három évig építik a várat,
Három évig háromszáz m ajsztorral,
De m ég alapot se bírtak rakni,
N em hogy a várat felép íten i:
Mit a m ajsztorok nappal építenek,
Mindazt éjje l a tündér lerontja.

M ikor a negyedik  év beállott,
A kkor m egszólalt a hegyi tündér:
,,Ne erőlködj, te Vukasin király,
Ne erőlködj és ne pazalj kincset!
Nem  bírsz, király, alapot se rakni,
N em hogy a várat felépíteni,
Am íg két testvért egy n évvel nem  lelsz,
Sztoján fiút és n ővérét  Sztóját,
H ogy beépítenéd  az alapba:
Ügy lesz tartós a  torony alapja 
És úgy felép ítheted  a várat” .

* (25.— 64.: Vukasin király elküldi Deszim ir szolgáját hintóval és hat 
szekérre való arannyal a nagyvilágba, hogy keressen Sztojánt és Sztó
ját. H árom évi keresés után a szolga visszatért, anélkül, hogy ilyen nevű 
testvérpárt talált volna. A  király ekkor ú jra  belefog  az építkezésbe, de 
a tündér m ost sem engedi, hanem így  szól:)

,,Hej hallod-e te Vukasin király,
Ne erőlködj és ne pazalj kincset!
Nem. birsz király alapot se rakni 
N em hogy  a várat felépíten i!
Hanem, itt vagytok  ti, három tesvér,
M indőtöknek hites fe lesége :
K ié holnap a B ojanához jön



És ebéd et hoz a m ajsztoroknak, 
É pítsétek be azt az alapba,
Ügy lesz tartós a torony alapja,
Ügy felép íth etitek  a várat.”
H ogy Vukasin király ezt hallotta, 
Odahíja két éd estestvérét:
,,Iia lljá tok-e kedves testvéreim ,
Ihol, ezt szólta a hegyi tündér, 
Mihaszna, hogy a kincset paz,aljuk 
Nem  hagy a tündér alapot rakni, 
N em hogy a várat felépíten i!
M ég azt is mondja a hegyi tündér:
Itt vagyunk mi három édestestvér, 
M indegyünknek hites fe le s ég e•
K ié holnap a B ojanához jön  
És ebéd.et hoz a m ajsztoroknak, 
É pítenők be azt az alapba,
Ügy lesz tartós a torony alapja,
Ügy majd felép íth etjü k  a várat.
De testvérek , erős hitet tegyünk, 
H ogy egyik  se szól a hitvesének, 
Hanem, hogy a sorsukra hagyjuk mi, 
M elyik  jön  a Bojanához holnap?”
És istenre erős hitet tettek ,
H ogy egyik  se szól a h itvesének. 
A vval elérte őket az este,
E lm entek feh ér  palotájukba, 
Vacsoráztak nagyúri vacsorát.
De láttál-e már ekkora csodát! 
Vukasin király szavát m egszegte,
És elsőül mondta h itvesének :
„Jól vigyázz, én hites feleségem :
Ne jö j j le a Bojanára holnap,
Ne is hozz ebéd et m ajsztoroknak, 
M ert a fejedd el fizetsz m eg érte, 
Befalaznak a torony aljába!”
Ugljesa is m egszegte a szavát,
Ő is m ondja az ő h itvesének:
„N e téved j m eg, hites feleségem :
Ne jö jj le a Bojanára holnap,
Ne is hozz ebédet m ajsztoroknak, 
M ert úgy fiatalon el fogsz veszni, 
B efalaznak a torony aljába!”
Ifjú  G ojkó nem  szegi m eg szavát 
És ő nem  szól a h itvesének.



M ikor reggel felvirradt a reggel,
F elkelt jókor három M rnyávcsevics  
Elm entek a várhoz, a folyóhoz.
Itt az idő, ebédet kell vinni,
S királyné asszonyon annak sora.
E lm egyen  hát sógorasszonyához,
Ságom éhoz, vajda hiteséhez:
„  H allod-e te, én só gór asszonyom!
Valami fájás állt a fejem be,
N éked  egészséget! nem  birom  ki;
V így te  ebédet a m ajsztoroknak” .
„S ógorasszony, királyné úrasszony!
Valami fájás állt a karomba,
N éked  egészséget! Nem  birom  ki:
Hanem  szólj te ifjabb sógornédnak” .
E lm egyen  ifjabb sógornéjához:
„Sógorasszony, ifjú  G ojkovica!
Valami fájás állt a fejem be,
N éked  egészséget! nem  birom  ki:
V igy te ebéd et a m ajsztoroknak” .
M ondja erre ifjú  G ojkovica :
,,H allod-e te, királyasszony néném !
Ö röm est szót fogadnék én néked,
Hanem báva porontyom  fürdetlen ,
Fehér vásznam pedig kim osatlan” .
M ondja neki királyné úrasszony:
„M en j csak” , mondja, „sógorasszony m enj csak, 
V igyél ebédet a m ajsztoroknak,
Én majd kim osom  a te vásznadat,
S ágom é m egfürdeti porontyod .”
M it tegyen  mást ifjú  G ojkovica,
Ö visz ebédet a m ajsztoroknak.

M ikor leért a B ojána-vízre,
M eglátja őt M rnyávcsevics G ojkó  
Elfacsarodott a v itéz  szíve,
Szánja nagyon hites feleségét,
Szánja nagyon n égyhetes porontyát,
H ogy árván marad m ost bölcsőjében ,
És orcáján könnye om lott végig.
M eglátja a karcsú ifiasszony,
L engén  lépdel, míg odaér hozzá,
L engén  lépdel, halk beszéddel mondja:
„M i az, mi bánt tégedet, jó  uram,
H ogy könnyedet hullajtod orcádra?”
D e így beszél M rnyávcsevics G ojkó:
„G onosz dolog, én kicsi hitvesem !
V olt énnékem  egy  szép aranyalmám,



De a Bojanába veszett márna,
A zt sajánlom, m eghalok utána” .
N em  érti el karcsú ifiasszony,
Hanem így beszél az ő urához:
„ Imádkozzál csak jó  egészségért,
S öntesz te m ég különb aranyalm át’ ’ .

Cudarul fá jt m ost a vitéz szíve,
És a fe jé t  félreford ította ,
H ogy h itvesét többé ne is lássa;
De eljön  a két M rnyávcsevics,
Ifjú  G ojkovica  két sógora,
M egfogják  két kezén él fogva,
Viszik a várhoz, hogy beépítsék, 
E lőszólítják Ráde kőm űvest,
Ráde pedig a háromszáz m ájsztort: 
M osolyog a karcsú ifiasszony,
A zt hiszi, hogy csak tréfa  az egész, 
Beállították már a gödörbe,
K örülfogja  a háromszáz m ájsztor, 
D öntenek rá fát, hom okot, követ, 
Befalazták már egészen  térdig:
M ég m osolyog karcsú ifiasszony,
M ég avva ’ van, tréfa az egész.
Tovább falaz a háromszáz m ájsztor, 
D öntenek rá fát, hom okot, követ, 
Befalazták már egészen  övig :
A kkor látja, szegény, mi van vele,
N agyot szisszen, mint a m érges kígyó,
És könyörög  két jó  sógorához:
„N e hagyjátok, ha istent ism ertek,
Befalazni fiatalon, zölden!”
íg y  könyörög, de nem  segít rajta,
K ét jó  sógor reája se tekint.
A kkor elhágy szégyen t és szem érm et,
S könyörögni kezd az ő urához:
„N e hagyj engem , jó  uram, ne hagyj már, 
Fiatalon befalazni falba!
Hanem küldj öreg édesanyám hoz:
Van anyám nak sok kincse-m arhája, 
Vásároljon n ek tek  rabot vagy rabnőt,
És ép ítsétek  azt az alapba” , 
íg y  könyörög, de nem  segít rajta.

M ikor látja a karcsú ifiasszony,
H ogy a könyörgés mit sem  segít rajta, 
A kkor m egkéri Rádé kőm űvest:
„ T estvérem , Rádé építőm ester,



H agyj nekem  ablakot a m ellem en,
Dugd ki rajta feh ér em lőim et,
Ha idejön ártatlan kis Jovom,
Ha idejön, hogy szophasson em lőt” . 
Ráde ezt testvérségből m egtette, 
H agyott neki ablakot a m ellén,
És az em lőit kidugta rajta,
Ha odajön kis ártatlan Jovo,
Ha odajön, hogy szophasson emlőt. 
M egint szólt Rádéhoz szom orúan: 
„T estvér , Ráde építőm ester,
H agyj nekem  ablakot a szem em nél, 
H ogy ellássak feh ér palotám hoz,
M ikor kis Jovom at idehozzák,
S palotám hoz ú jból visszaviszik” .
Ráde testvérségből m ost is így tett 
Befalazták az asszonyt a várba,
Viszik hozzá bölcsőjében  porontyát,
S úgy szoptatja egész héten  által:
Egy hét m úlva hangját is vesztette ,
De a gyerekn ek  fo ly t az eledel: 
Szoptatta m ég álló esztendeig :
A hogy vala, úgy m eg is marada,
S m ég ma is ott az eledel fo ly ik : 
Csodaképen és orvosságképen,
Ha m ely asszony szűkölködik tejben,

M ÁRK Ó K IR Á LY FI ÉS A  TÜNDÉR

(szerb népének)

Lovon  vágtat két hitesjó pajtás 
A szép M irocs hegyvidékén  által:
Hát biz’ M árkó királyfi az egyik,
A  második pedig Milos vajda:
Ló ló m ellett, kopja kopja m ellett.
Ügy nyargalnak egym ás m ellett ketten, 
Egym ás feh ér arcát csókolhatják, 
S zeretetben  két hitesjó pajtás;
M árkó pedig pejlován  elszunnyad,
És így beszél hites pajtásának: 
„H allod-e, testvérem , Milos vajda, 
N agyon elnyom ott engem  az álom, 
Danolj valamit, testvér, tarts szóval!”  
De így beszél hozzá Milos vajda:
„ H allod-e, testvér, M árkó királyfi, 
D anolnék egyet n eked  én, testvér,



Csakhogy tegnap este sok bort ittam  
Ravijojla tündérrel a hegyben,
Aztán m eg fen yegetett a tündér,
Hogyha m eghall engem et énekelni, 
Lenyilaz biz akkor majd ő engem ,
B elelő a torkom ba, szívem be” .

De beszél hozzá M árkó királyfi:
„D anolj, sose fé lj te a tündértől,
Míg engem  látsz, kifályfia-M árkót,
No m eg az én táltos pejlovam at,
M eg hatágú arany buzogányom !”

A kkor Milos rákezd énekelni,
De gyönyörű  nótába fogott ám,
Mind a régiekről és jobbakról,
M elyik  hogy ’ tartotta királyságát 
Tisztes Macedónia országban,
H ogy ’ alapítottak tem plom okat; 
M árkának szívéhez szólt a nóta  
Ráborul a nyeregkápájára,
M árkó alszik, Milos csak nótázik.

M eghallja ezt R avijojla tündér 
És Milosnak kezd ám visszaszólni,
Milos danol, tündér visszadanol;
Hanem  szebben hangzik M ilos torka, 
B izony szebben, m int a tündértorka. 
M egharagszik R avijojla tündér, 
Odapattan M irocs hegységbe,
Íjat feszít és két feh ér  nyilat,
A z egy ik et Milosnak torkába,
A  másikat szívébe röpíti.
„Jaj, éd ’sanyám! —  csak szól M ilos —  
Jaj, hű pajtás, M árkó királyfi!
Jaj, testvér, a tündér lenyilazott!
De nem  m egm ondtam  én tenéked ,
Nem danolok a M irocs hegységben?!

M árkó ahogy felriad álmából,
L egott leugrik ő pejlováról,
Jól meghúzza a hevederszíjat,
Öleli és csókolja p ejlovát:
„H ej, pejlovam , hej, én jobb ik  szárnyam, 
Színezüsttel foglak m egpatkolni, 
Színezüsttel, égetett arannyal:
B eborítlak majd térdig selyem m el, 
Térdtől m eg patáig ro jtta l-bojtta l;



S örényedet bevonom  arannyal,
S kidíszítem  apró igazgyönggyel;
D e ha utói nem  éred a tündért,
K ivájom  én mind a két szem edet, 
L etöröm  én mind a n égy lábodat,
Aztán úgy hagylak itt el tégedet,
S vergőd j fen yőfá tól fenyőfáig,
Mint én, Márkó, hű pajtásom  nélkü l” . 
Ezzel felkap a pejló  hátára,
És elnyargal a hegység  hosszában. 
Tündér repül a hegységnek  ormán,
P ejló  száguld a hegy gerincében,
Tündért sehol hallani, se látni.

De a táltos m eglátta a tündért,
S három kopjam agasságnyit ugrik,
Jó n égy kopjahosszat ugrik előre:
Már elérte a p ejló  a tündért.

Látja ám a tündér, hogy bajban van  
R ebben  szegény föl a felh ők  közé; 
Lendíti a buzogányát Márkó,
P örögve repül el, nem  kím éli,
V állaközt csapja a feh ér  tündért, 
Lezúdítja a fek e te  földre,
M árkó nekiállt a buzogánnyal,
V eri, jobbról-balról, hem pergeti,
S csak veri az arany hatágúval:
,,M ondd csak, tündér, Isten üssön agyon, 
M iért lőtted  le hites pajtásom ? 
G yógy fü vet adj annak a v itéznek,
M ert el nem  viszed a fe jed  innen” .

K ezdi ám a tündér testvérgetn i:
„ Istenre, testvér, M árkó királyfi,
A  nagy Istenre és Szent Jánosra!
H agyj, engedj el é lve a hegységre,
Hadd szedek a M irocson gyógyfü vet, 
Hadd oltom  sebeit a v itézn ek ” .

Irgalmas ám M árkó az Istenre,
S szánalom van vitézi szívében :
Elengedi ő a tündért é lve :
G yógyfü vet szed és vissza-visszaszól: 
„J övök  mindjárt, testvérem  Istenben!”

Szedett fü vet a hegyen  a tündér,
És eloltja a vitéz sebeit;



Szebb a M ilos fejedelm i torka,
B izony szebb az, m int annakelőtte,
És erősebb szíve, m int annakelőtte,
M egy a tündér a M irocs hegységbe,
M egy M árkó is hites pajtásával,
Ők elm entek  P orecs vidékére,
Á tk eltek  a Tim ok fo lyó  vizén,
B regovónál, a nagy falu m ellett,
És elm entek  Viddin vidékére.

De a tündér szól a tündérek közt:
,,H alljátok, ó, tündéri társnőim!
Ne nyilazzatok le hadfiakat,
Míg híre van M árkó királyfinak,
És m ég az ő táltos pejlovának.
És hatágú buzogányának!
Szegény fe jem , tőle m it szenvedtem ,
A lig is, hogy élve m eneked tem !”

JU G OVICSO K A N Y JÁ N A K  M EGH ASAD A  SZÍVE

(A  rigóm ezei népdalciklusból)

H ej, jóisten , nagy csodák tevő je!
M ikor a had R igóm ezőre szállt,
A  seregben  a kilenc Jugovics,
S tizedik az apjuk, ősz Jug Bogdán;
Im ádkozik Jugovicsok anyja,
H ogy az isten sólyom szem et adna 
És feh ér  hattyú szárnyait néki,
H ogy repülne sík R igóm ezőre,
M eglátná ott kilenc Jugovicsát 
És tizedikül az ősz Jug Bogdánt.

A m it kért, azt nem  hiába kérte :
A dott isten sólyom szem et néki,
És könnyű feh ér  hattyúszárnyakat.
A nya repül sík R igóm ezőre.
Halva leli kilenc Jugovicsát 
És tizedikül az ősz Jug Bogdánt,
Felettük  áll kilenc harci kopja,
A  kopjákon  kilenc sólyom madár,
K opjak  körül kilenc jó  paripa,
És m ellettük kilenc bősz oroszlán.
F ölnyerít a kilenc jó  paripa,
Elbődül a kilenc bősz oroszlán,
S fö lv ijjan  a kilenc sólyom m adár;



De az anya kem ény szívvel állja,
Szíve könnyét ő ki nem  bocsájtja, 
Hanem fogja  kilenc jó  paripát,
És fog ja  a kilenc bősz oroszlánt 
És fogja  a kilenc sólyom m adárt,
S visszatér feh ér palotájába.
M essziről látja már kilenc m enye, 
K özelébbre  elébe sétálnak:
A bajgat a kilenc özvegyasszony,
Rí, sivít a kilenc kicsi árva.
N yihog, n yerít a kilenc jó  paripa, 
Böm böl, bőg a kilenc bősz oroszlán, 
V ijjog , riog kilenc sólyom m adár;
De az anya kem ény szívvel állja,
Szíve könnyét ő ki nem  bocsájtja.

M ikor é jfé lre  járt az éjszaka,
F ölnyerít Dam ján alm áspej lova.
K érdi az anya Damján h itvesét: 
„M enyem asszony, Dam jánom hitvese, 
M inek n yerít a Damján almássá? 
Talán feh ér  búzára éhezik,
V agy a Zvecsán vizére szom jazik?”  
Felel néki a Damján h itvese:
„N apam asszony, Dam jánomnak anyja, 
Nem  éhezik az feh ér búzára,
Se szom jazik a Zvecsán vizére,
Hanem Damján régen  úgy szoktatta, 
É jfélig  apró zabot zaboljon,
É jfél után országutat járjon:
M ost aztán a gazdáját sajnálja, 
M erthogy haza nem  hozta a hátán!”  
A z anyja m ég kem ény szívvel állja, 
Szíve kön nyét ő ki nem  bocsátja.

M ikor reggel felvirradt a reggel,
H ej, de repül két fek e te  holló.
A  hollóknak szárnya tövig  véres,
A  csőrükön feh ér habzás vert ki; 
K ezet cipelnek, v itéznek  kezét,
A  kézen  arany karikagyűrű,
S lehullajtják az anya ölébe.
K ézb e fogja  a kezet az anya,
Forgatja csak, n ézegeti eg y r e .
Aztán hívja a Damján h itvesét: 
„M enyem asszony, Damján hitvese,
K i keze ez, m egism ernéd-e te? ”
F elel néki a Damján hitvese:



„N apam asszony, Dam jánomnak anyja,
Ez a kéz a mi Dam jánunk keze,
M ert a gyűrűt ism erem  én, anyám,
Ez a gyűrű volt az esküvőnkön.”

Fogja az anya a Damján kezét,
Forgatja csak, nézegeti egyre,
Aztán halkan így beszél a kézhez:
„H ej, kezecském , friss alm agyüm ölcském , 
Hol term ettéi, s hol szakajtottak le?
Biz’ az én ölem en term ettéi te,
S leszakajtottak sík R igóm ezőn!”
De az anya tovább ki nem  állja, 
Meghasad a szíve a bánattól 
K ilenc fia, Jugovicsok után 
S a tizedik, ősz Jug Bogdán után.

K O S ZO V SZK A  LE Á N Y K A

A koszovói (rigómezei) népdalciklusból)

Jókor fe lk e lt K oszovka  leányka,
Jókor fe lk elt, vasárnap hajnalon. 
Vasárnap, tüzes napkelte előtt,
Feltűrte a feh ér  ingeujját,
Feltűrte a feh ér  könyökéig :
F ehér vállán feh ér k en yeret visz,
A  két kezében  két arany-korsót,
A z egyikben  hűs vizecske csörög  
A másikban m eg piros borocska:
M egyen  a lány sík R igóm ezőre,
Ott sétálgat fe l-le  a harcmezőn,
A  jó  fe jed elem  csataterén.
S ok-sok v itézt v éréb en  m egfordít:
Ha m ely v itézt életben  talál m ég,
Hűvös v izecskével azt megm ossa,
V örös borral is m egáldoztatja,
S ad neki feh ér k en yeret enni, 
íg y  tév e lyeg , míg oda nem  téved  
O rlovics Pávle ifjú  vitézhez,
F ejed elem  zászlótartójához.
A zt is éppen élve találta még,
De a jobbkarja  levágva tövig,
És bal lábszára egészen  térdig:
R öpke bordacsontja kitördelve:
K i is látszik rózsaszín tü deje:
K iem eli ebből a sok vérből,



H űvös v izecskével őt megmossa, 
V örös borocskával megkínálja,
S ad neki feh ér ken yeret enni.

M ikor a v itéz  szíve m egdobbant, 
M egszólal akkor Orlovics Pávle: 
„É des húgom, K oszovka leányka, 
M icsoda nagy baj űz ide téged,
H ogy a vérben  a hősöket forgasd?
K it kér essz a harcm ezőn ifjú  lány: 
B átyád-e vagy unokabátyádat,
A vagy bűn által szülőapádat?

Így szól hozzá K oszovka leányka:
—  Édes testvér, idegen dalia,
N em  keresem  senki atyám fiát:
Se a bátyám , se unokabátyám ,
Se a bűn által édesapám at:
D e tudod-e idegen dalia,
M ikor oldoztatta hadát Lázár 
Szamodrezsa gyönyörű  tem plom nál 
Három hétig harminc kalugyerral? 
Mind a szerb hadsereg m egáldozott, 
Utoljára három harcos vajda:
A z egyikük , az Milos vajda volt,
A  másik, Koszancsics Iván volt,
A  harmadik Toplica Milán volt:
Én ott őgyeleg tem  az ajtónál,
A m ikor elvonult Milos vajda.
Szép szál v itéz ezen a világon, 
Szablyája csörög a kövesúton, 
S elym es kalpagtolla díszveretes:
A  v itézen  cifra köpönyege,
N yaka körül drága selyem kendő; 
K örültek in t, aztán énrám pillant, 
L eveti és nekem  ideadja:
„N esze, leányka, cifra köpönyegem , 
A m iről majd eszedbe tarts engem , 
K öpön yegem ről és a nevem ről:
Ehol, m egyek  halált halni, lelkem ,
A  jó  fe jed elem  táborába:
Im ádkozz istenhez, édes lelkem , 
H ogy a harcból épségben jö jjek  meg. 
S úgy téged  is jószerencse ér majd, 
E lveszlek  majd Milán pajtásom nak, 
Én leszek  az eskető  kom átok.



—  Ő utána Koszancsics Iván ment, 
Szép szál v itéz  ezen  a világon, 
Szabályába csörög a kövesúton, 
Selym es kalpag, tolla díszveretes:
A  v itézen  cifra köpönyege,
Nyaka körül drága selyem kendő,
A z ujján arany karikagyűrű; 
K örültekin t, aztán énrám pillant. 
Lehúzza és nekem  ideadja:
„N esze, lányka ez az aranygyűrű, 
A m iről majd eszedbe tarts engem  
K arikagyűrűm ről és n evem ről:
Ehol, m egyek  halált halni, lelkem ,
A  jó  fe jed elem  táborába:
Im ádkozz istenhez, édes lelkem ,
H ogy a harcból épségben  jö jjek  meg. 
És úgy téged  is jószerencse ér majd, 
E lveszlek majd Milán pajtásom nak, 
Én leszek lakodalmi vő fén yed .”

—  Ö utána Toplica Milán ment,
Szép szál v itéz ezen  a világon, 
Szablyája csörög a kövesúton, 
Selym es kalpag, tolla d íszveretes;
A  vitézen  cifra köpönyege,
Nyaka körül drága selyem kendő, 
K eze fe jén  arany keszkenő van: 
L eveszi az arany keszkenőjét,
L eveszi és nekem  ideadja:
„N esze, leányka, az arany keszkenő, 
A m iről majd eszedbe tarts engem .
A  keszkenőm ről és a n evem ről:
Ehol, m egyek  halált halni, lelkem ,
A  jó  fe jed elem  táborába:
Im ádkozz istenhez, édes lelkem ,
H ogy a harcból épségben  jö jjek  meg, 
Téged, lelkem , jó  szerencse ér majd, 
E lveszlek majd hites feleségü l.”

—  És elm ent a három harci vajda, 
Ő ket keresem  ma a harcmezőn.

De eképp  beszél O rlovics Pávle:
„ Édes húgom, K oszovka  leányka, 
Ládd, lelkem , ama harci kopjákat 
Hol a legm agasabb és legsűrűbb,
Ott hullott el a v itézek  vére.
B iz’ a lónak kengyelig  ér a vér,



K en gyeléig  és kengyelvasáig.
A  v itéznek  m eg selyem övéig,
Ott hullottak el ők mind a hárman! 
Hanem m enj csak feh ér  palotádba, 
Ne vérezd  ruhádat, inged u jját.”

M ikor a lány m eghallja e szókat, 
K önn ye om lik feh ér  arcán végig. 
Úgy m egyen  feh ér palotájába. 
Jajgat, ahogy feh ér torkán kifér: 
„Jaj, én szerencsétlen , m egátkozott! 
Jaj, m ég ha zöld fen yőh öz nyúlnék, 
A z is, azon zölden, elszáradna!”



Az Ü jvidéki B ölcsészettudom ányi Kar M agyar Tanszékének kiadványa  

Tanulm ányok, 7. füzet, 1974.

P E N A V I N  O L G A

M IS C E L L A N E A

Ha a szlavóniai magyarság X V III.— X IX . századi életét, történetét, 
a közállapotokat és m indezzel párhuzamosan általános m ű velőd éstörté
netünk egy részletét, kis c ik k elyecsk é jé t is m eg akarjuk ism erni, akkor 
okvetlen  fe l kell lapoznunk az egyházi jeg yzők ön yv ek et  is, hisz „k ö z 
hely a néprajzban az egyháznak az a nagy alakító hatása, m elyet a 
korábbi évszázadokban gyakorolt a nép szellem i kultúrájára” 1. A z  eg y 
házi jeg yzők ön yv ek  sokszor pár szavas, szűkszavú b ejegyzéseit ism ernünk  
kell. Hasznos ez az ism eret, m ert a je len ték telen n ek  tűnő fe ljeg yzés  is az 
értőnek igen sokszor felbecsü lhetetlen  értékű  inform ációval szolgál.

Ezek a bejegyzések , rövid leírások, jelen tések , a superintendentiá- 
hoz, püspökséghez írt papi levelek  annak ellenére, hogy elsősorban e g y 
háztörténeti, egyházszervezeti és egyházjogtörténeti szem pontból je len 
tősek, bepillantást engednek az egyes fa lvak népének, a parasztságnak  
az életébe, történetébe, rávillantanak az adott pillanatban a parasztság, 
a nép szellem i kultúrájának állapotára, e kultúra m íveseire, irányítóira, 
a papokra, tanítókra is, szem élyiségükre, v iselkedésükre, erkölcsi arcu
latukra, anyagi helyzetükre. A  bejegyzésekben  az iskolai viszonyokra  
is esik eg y -eg y  fénycsóva , az iskolának a társadalomra gyakorolt hatá
sára, m elyet az iskolai oktatás színvonalán, a tananyagon, a tanulás in 
tenzitásán is lem érhetünk.

1. A  szlavóniai m agyar falvak egyházas faluk, az első reform ált eg y 
házak közé tartoznak. A z első nagy reform átus prédikátorok Baranyából 
látogattak el hozzájuk m egtéríten i őket. 1531— 1540 táján Sztárai M ihály, 
Szentantali G ergely  „tudós tanítók szolgálatjok által reform áltattak” .

Egyházas falu volt Szentlászló, K órógy , Rétfalu, Haraszti. T em plo
maik is voltak, igaz, csak paticsból készültek, m elyeket a X VIII. század 
folyam án kőből ép ítettek  váltottak fe l a helybeliek  hozzájárulásából, 
esetleg  a földesúr támogatásával.

1 Jávor Katalin: Egy 19. századi presbiteri jegyzőkönyv  tanulságai, Népi kultúra — 
népi társadalom, Budapest, 1971. 71. 1.



í .

„H arasztiban az elm últ esztenőnek végén —  írja 1769. febr. 28-án 
D öm ény József prédikátor Rétfalun —  azaz N ovem berben a mi részünk
ről egy szép tem plom  szenteltetett föl. K órógyon  is a Ngs szerémi V. 
Ispán úr nem csak megengedte, hogy a tem plom  romladozását építsék, 
ha nem  parancsolta is, hogy kőből rakják fundam entum át.”

1789-től Matricula, első lapjának hátán

„A  m ostani Tem plom  építtetett 1768-ban.
A  harangláb 1787-ben.
A ’ nagyobbik  harang vétett és a toronyba helyheztett 1775-ben Istóka 

D ávid nagy Bíróságába.
A  Parochialis ház Épittett 1776-ba Illyés János nagy Bíróságába. 

A  m ostani kö Toronynak és Tem plom nak a’ Fundamentom a letevödött 
die 13 N ovem ber 1793. El végezödött die 24 Octobris 1795. A ’ Tem plom ba 
be ’m entünk die 1. N ovem bris és Predikállottam . Pető István m. k. A ’ 
kőm űves 498 napok alatt dolgozott és végezte el a kom űvesi munkát. 
A nyira ment a napszám.

A  kő pinczét tsinálták 1795-ben Eszéki kőm űves tsinálta 8-napok 
alatt.”

2.

PROTOCOLLIUM

1792
M ikor a’ Tem plom  építéséhez kezdettünk ezek szerént költöttünk. 
Die 238bris A ’ kőm űves Mester
Pallekovitsnak adódott 10 frt.
Ugyan akkor úti költség 1 frt. 18 gar
Die 4tu Decem bris Dugovits Joseff Tégla
vető és égető M esternek adatott 10 frt.
Die eodem  a’ Vas kaptsokért meg a’ kötélért 
A  B elleicknek 13 frt.
A-  "H költsék ugyan akkor 5 frt. 12 g a '
Die 7a Decem bris a’ Tégla vető M esterek áldomás 8 frt.
Die 29a X -i a kőm íves M esternek adódott 1 frt.



3.

Rétfaluban D öm ény Józsefnek a püspökhöz írott lev e le  szerint:

* „N gs Földesuraink és Ns várm egye vallásunk gyakorlásának sza
badságát nem csak m egengedték, hanem segítették is, m int Ngos Fő Ispán 
M ark Pejatsevits földesurunk 1756-ban tem plom unknak k őből lett épí
tésében; —  azután következő Ngs Pejátsevits Jósef (A vovunculus D eces- 
soris) zsindelyeztetésében, harangok hozattatásában; Tts V. Ispán A dam o- 
vits János uram  székek csináltatásában.”

„A z  1774-dik Esztendő előtt még a Sz. Lászlói Tem plom nak igen 
régi form ája  volt, azt faragták ki belőle ném ellyek, hogy

Pál A postol a’ Sz. Lászlói Tem plom ban prédikállott. Ha m ár ez igaz 
volna; úgy R om ával és a keresztyen Vallást bé vett legrégibb Ekklesiák- 
kal vetekedhetne Sz. László. De hogy azoknál sokkal is u jabb  azt állítja 
ama bizonytalan, Docum entum , m ellyet a Sz. Lászlói legrégibb M átrixnak 
lég első levelén Notabenében még most lehet olvasni N B „ A  Szent Lász
lói Tem plom  építtetett lég először A o ’ 1218 a’ m ellyet ki tanulván C ou- 
notált.

De sok túdós em berektől érdeklődvén könyvekben is vizsgálódván, 
ki nem tanúihattam ki lett légyen az említett Deszpot István, vagy  m ikor 
tájban élhetett? Pedig ezt kellene tudni, anak, aki a Sz. Lászlói Tem plom  
régiségét m eg akarná határozni. V égre Fő Tiszt Bátori G ábor Ür a Can- 
nonica visitatio- alkalmasságával tudtomra adta, hogy az Rátz V ajda 
volt, és a Tem plom ot is Rátzoknak építtette. De m ikor élt az em lített 
Despot István nem mondta meg. A  szavaiból m ind az á lta l-’ ha ó Hitüek 
számára épittette —  anyi következik, hogy egy H elység a Reform ationak 
elein be vette a R eform áta vallást, valam elyik  ezen a részen tanított 
R eform átortól. Eszerint a’ sem tökelletes. Paksi János Prédikátor A o ’ 
1769. Bártsak m eg irta volna az em ber honnan tanúlta ezt ki! ! ! M ert ha 
azt is fe l Notabenézte volna és a próbát ki állaná; úgy Háromszáz esz
tendősnél is többel volna régibb a Sz. Lászlói Tem plom  a Reform átiónál. 
De talám vagy az öreg em berektől hallotta a’ kik ahoz nem tudtak; vagy 
ollyan helyről vette, a’ m it meg irni nem bátorkodott, fé lvén  ától hogy 
holta után ki neveti a maradék. Igaz az, hogy m ég akor, m ikor az em lí
tett Prédikátor a maga nóta benéjét írta, nem  volt bé vakolva s m eszelve 
az az írás, a m ely a Tem plom  T  ajtaja felett állott; és a m elyről bizonyos 
alkalm atossággal itt lévén egy királyi Commissarius; azt m ondta: hogy 
ának bem eszelésével, több kárt tettek a Sz. Laszloiak, m int a’m ennyit 
a T em plom jok érne, de a mint az öreg em berek beszéllik a Paksi János 
Uram idejében is olvashatatlan volt már az az írás. A zt kellett volna 
anák idejében  le írni az őr egeknek; az, m inthogy hoszszú írás volt, a’mint 
a hellye mutatta, alig ha tsalhatatlan docum entum  nem lett volna, ára, 
ki? vagy kik? és m ikor építettek a Sz. Lászlói tem plom ot. 'P régi ajtaja 
felett belől, és k ívül is ez udvarra á czementezés alatt van: Néhai



d. e. Presbyter, Öreg Betze János állítása szerém, a kit én tem ettem  el
1837 esztendőben
T. I. P. mk. 90 eszitendős korába.

E nélkül pedig semmit sem tudunk mind ekóráig is egyebet anál 
a’mit Lampe a’ R eform atio után sokkal irt, a’ki is m időn a Slavoniaban 
levő Reform ata Ekklesiákat Szám lálja elő, Sz. Lászlóról igy Szóll: „H ic 
elegantissimum quondam  Tem plum  fuerat ex strinctum per Stephanum 
Despotem . Lampeii. Hist. Ecc. L. 3. Sect. 1“ pag 672x:)

A  tem plom  1817 dik Esztendőben sindelyeztetett 18,000 Sindely van 
rajta, fizettünk az átsoknak 900~kilen,tz száz forintot. 800~nyoltz százat 
kész. Bankó czédulában, 100~Száz forintban pedig kukoritzát adtunk. 
20~husz forintba kiláját. 1841be cserepeztettük meg.

A  Torony 1805ben építtetett, az oskola, 1804-ben
A  czinterem 1814-ben
A  tem plom  külső és belső része reparáiódott 1826-ben
Új istállót, pajtát, fészert stináltattan 1824-ban.”

4.

„A cta  Generális Consistoria V. Superintendentiae H. C. Cis Danu- 
bianne in L. R. C ivitate.”

A  Superintendensi Végzések könyve 1818 év.
Azon kérdésekre való Feleletek, m elyek Fő Tisztelendő Superinten- 

dentiális Fő Nótárius Polgár M ihály Urtól az Alm anach szerkesztethetésre 
beküldetni kívánhatnak T. NB Szerém  Vm egyében kebelezet egyetlen
egy K órógyi reform ata Ekklesia.

K órógy  egy igen régi Helység a Reform átió előtt már volt, és akkor 
több M agyar, és Rácz H elységekkel együtt reformálódotit m integy 1531 
vagy 1540 táján Sztárai Mihály, és Szent Antali G ergely K egyes buzgó 
tudós Tanítóknak szolgálatjok által. Eleitől fogva úgy tartozik, a mint 
nyom ozhattuk, hogy ebben éppen csak M agyarok laktak, ’s Vallásokra 
nézve és R eform atúsok 'tiszta Ekklesia mostan is’. .(.Ezek egy 1776k Esz
tendei jegyzésből.), tiszta most is 1841-ben minden más Nemzet, és V al- 
lásuaktól.

A  Tem plom  építtetett 1778-ban téglából. Az idén pedig kivűl belől 
reparáltatott; a’ boltozati, es három karok Újonnan kifestettek igen dí
szesen és most a leg jobb  állapotba van; Sajnáljuk hogy Orgonánk nints 
ámbár Tornyunk gróf Eltz Imre Ő Excellenfiájának a V ukovári Uradalom  
örökös abban pedig K órógynak is kegyes, tisztelettel és háládatossággal 
em lítendő Földes Urának ajándékából Órával diszlik.

Pali István idejében ugyan azon 1778-dik Esztendőben, Felséges Iste
nünk ditsőségére, Dicsőségesen Országló K egyelm es K irály  Aszszonnyunk 
M A R JA  THERESIA K egyes Engedelm éből, Tekintetes V árm egye és D o- 
minális Tiszteinknek nevezetesen Ttes Cseh M ihály M éltóságos G roff



Eltz örökös földes Urunk Plenipetentuariussának, protectiojok, irántunk 
való ritka Szeretetek, d iectiojok  által ezen Rfta K órógyi Ekklésiának 
tulajdon költségen épittett Tem plom  téglából és annak tetejére egy kis 
veres Torony. Ez le vágaittatott a R. Cathol. A tyafiak paranttsolatábol 
azon Ats altal, a’ ki tsinálta. Ugyanakkor tsináltattam az Ur Asztalát 
is. Vettem  egy Zöld Sellyém  Abroszt, egy Sellyém  Keszkenőt egy fejér 
Abroszt, egy A ranyos Poharat tsináltattam. Báli János Öreg Bíróságában, 
mellette szolgáló, G yöke M iklós, Ferentz István, Am brus János, Palkó 
István, Martin János, Csurman István Eskütt Embereknek, cooperatiojok  
által.

A  Tem plom  felszenteltetett 29llík Novem b. Prédikállott Tiszteletes T. 
Peleskei János Uram mostani Darótzi Prédikátor a 27. Solt. 4dik Vers. 
és Tiszt. T. Debretzeni János Uram, Haraszti mostani lelki Pásztora a 
Solt. 84. 17. V.

Ugyan én tsináltattam az Ekklesia számára Czinből való Keresztelő 
Tálat és ahoz való ugyan azon m atériából egy kis kantsótskát is. 1779d,k 
Esztendőben. Ugyan az én időm ben építetetett az Ekklésia a Prédikátorok 
számára egy fedél alatt tjét Házat, 1780dik Esztendőben.

Ugyan az én időm ben 1981dik Esztendőben Sz. G yörgy Havának 13dik 
Napján M éltóságos Nagyságos G roff és Generális W artensleben W ilhelm  
Eö Excellentziája, ajándékozott ezen Reform ata K órógyi Sz. Ekklésiának 
egy Szép Ezüst Tányért az Ur Asztalára, A  M éltóságos Nagyságos A sz- 
szony pedig G rófi Teleki Klára Aszszony, egy Zöld Sellyém  Keszkenőt 
m ellynek kerületin arany Tsipke vagyon. Ez három betűk rajta arany 
fonállal kivárva G. J. K. 178. 1782.dikben építtettem az Oskola Házat, a 
m ellyben rendeltetett Szoboszlai János.

1783. Die 8va Junij a már fellyebb  is em littetett M éltóságos G róff 
V inkovtzai Brigadéros Generális W artens’leben W ilhelm  Eö Excellenziája 
példás kegyességéből Istenének és Vallásának Szeretetiből ajándékozott 
ezen Rfta K órógyi Ekklésiának egy ezüst Poharat a m elly került 54 R 
forintokban.

5.

„1865. april. 16. —  Em lékezet okáért!

A  K órógyi egyházi elöljáróságnak a K órógyon  1865-ik év M ájus hova 
9 és 10-ik napjain tartott egyházm egyei gyűlésen beadott fo lyam odvá
nyuk értelme szerént, a tem plom  helyiségének kérdésében a népet m eg
szavaztatni, a praet gyűlés által kinevezett bizottm ány, u. m. Tek. Varga 
Pál Nt. K elecsényi M ihály és T. N., Szabó Sándor urak, fo lyó  hó 10-én 
az az vasárnap m egjelentek és istentisztelet után a tem plom ban jelen  
voltakat megszavaztatván a tem plom  és egyéb egyházi épületeknek a 
falu közepére leendő építtetésére szavazott 103, jelenlegi telkére leendő 
építtetésre szavazott =  34 egyén, e szerint az építendő tem plom, párochia 
és iskola helye a szavazatok négy többsége által a falu közepére hatá- 
roztatott el —  jegyzetté: Sebestyén Pál lelkész.”



,,A  régi elavult tem plom  helyett a falu közepén új diszes és nagy 
tem plom  építtetett a 1869, 70— 71— 72 és 73ik évek ben. A  tem plom  hosz- 
sza belől =  16, Szélessége 8 öl. (1885. május 2. Sebestyén Pál lelkész).” 

„A  K órógyi M agyar Reform áta A nya Ekklésiahoz tartoz-nak a’ T or- 
dintzei és Antini Rátz nyelvű  fiók  Ekklésiák m ellyek 1786-ban afilial- 
tattak (:a m int szól M atriculájok kezdete:) a K órógyi Ekklésiához, a 
Tekintetes Nemes V árm egye által. H elyben T em plom jok sem oskolájok 
még a rom ai Cathoicusoknak sints.” (1841-ben írja a bejegyző.)

„A  Fiók Ekklézsiabélieknek minden papi szolgálatokat tulajdon 
Rátz nyelveken Köteles a Tisztelendő Pap m egtenni.”

6.

,,1830. Januárius l so Napján

Presbyteriális Gyűlés tartatott’ jelen  lévén biró Fülöp János, Curá- 
tor Egyed K rón i Á bel Ferentz Istvány, Lapis Ábel, Am brus József, Kis 
G yöke János, Egyed K róni Józef Esküttek és Cassir Tóth Illyés a’ m ikor:

A  tavalyi Cassir K is G yöke Jánosnak az Ekklésia hasznára által
adott, Helység korstm ájáról való számadása felvétetvén —  m inthogy az 
Ekklezsia Curátorságát 1829tln!: Esztendőre Vallás beli hidegségek miatt 
egy se vállalta fe l az átallyába hibás számadásnak ítéltetett; nem tsak 
azért, hogy sok, kedvetlen munka után, kellő és törvényes form ában nem 
lehetett elkészíteni, —  m ert az em ber se jövedelm et, se többséget nem 
jegyeztetett; hanem kiváltképpen azért, hogy az Ekklézsia pénzét nem 
tudta előadni, és sokba bukott, m elyre nézve végeztetett:

H ogy ezen fo lyó  1830dik esztdőre is a’ Helység ugyan kortsmáját, 
m ellyet az Uraságtol 165 V áltó czédula ftba —  m ely Convert vagy ezüst 
pénzben 66 ftot tészen —  kiárendált, ugyan annyiba a’ Szent Ekklézsia 
tsekély jövedelm ének Szaporítására és hasznára átaladja: de olly  szoros 
meghatározás mellett, hogy anak mánipulálását egy felesküdt Ekklézsia 
rendes Cúrátora a’ ki a’ többiektől m egkülöm böztetett Istent es em bere
ket szerető Egyed K róni Á bel légyen- v igye; a kortsm a jövedelm ét se 
Péter, se Pál, maga kezébe neragadozza, és semmi szín alatt se biró se 
esküdt abba ne avatkozzon, hanem m ihelyt árát a’ Cúrátor a’ korstm á- 
rost maga m elle vévén a’ Tiszteletes lelki Pásztorhoz felvigyék, ott’ azon 
jövedelm et, m ely egy hordo boron jött beírassák; annak árát az: Ekklézsia 
ládájába betegyék, és arról esküvése, mint lelki esm éretbeli kötelessége 
szerént a ’ Curator annak idejében igazán számot adjon. Feljegyzetté 
Tatay József mk. L. Pásztor.

7.

1805. Esztendőben Kováts András Predikátorságában a Sz. Lászlói 
Ekklesiának költségéi m elyek a Prédikátor hírével estek ezek



Debretzeni Collegium nak fel.
Deáknak Tatai Sándornak
Inassának
Pápai Oskolának
Deáknak
Inassának
Losontzinak

Patakit T. Senior Ur fizetti ki Rétfaluban

T. Senior Urnák adtunk
Agentialet
Tractualet
K öv i Ekklésiának
M orva és Cseh Ekklesiáknak
U dvarhely és M arosvasarkba
K örősi Oskolának
Kétskem etinek
3 Seníoroknak.

8.
„A  R étfalusi Ekklesianak 1808-dik Esztendőre való költsége ekeppen 

vagyon

Bakó János kurátorságába

Ekklesia dézm ájáért fizetődött az arendába 160 frt.
D iákovárra járván kőit 5 „
Parochialis háznak ajtajára vas zegért 18 ,,
Harangozónak 4 „
Falu háza ablakjáért 245 „
A  Svábokkal a dezmát igazítván etcet. 39 ,,
Halért ment a dezma árából 28— 45 ,,
A  Parochialis ház ajtajáért Lúkó cigánynak 1— 30 ,,
A  harangra való kötélért 2—  „
A  Prédikátor házára tserén ajtóért 13—  ,,
Parochialis házhoz mészért — 48 „
Papirosra a Rectornak — 30 ,,
Ismét Papirosra — 36 „
Kazány reparatiojáért 6—  „
Harang tengejét kenni való olajért -—36 ,,
Husvétban a Prédikátor és R ektor deputatuma 1— 30 ,,
Húsvéti legátusnak 1—  ,,
Portiot róván kőit 4— 20 „
Prédikátornak fizetődött — 20 ,,
Nádért a Mester hidassára 2 ,,

1 xr 
30 
15 
15 
10 
5 

24



V ajda Jánosnak két font halért 1— 30
A  halért fizetvén áldomáson kőit - 4 2
Réz kalánra m ellyből az Osk. gyerm ekek isznak — 42
Prédikátor Pajtájára Nádért 7— 30
Vas Zegért a Rector tikos ólára 1— 48
D obot az Oskolás gyerm ekeknek 10
Parochialis házhoz tálasért 3—
A z Ekklézsia kazánnya gunyhojának építésékor költ 2—
Dézsm áláskor húsra kőit 9— 30
A  Pálinkás gunyhó tsináló németeknek 20—
Dézsma íráskor halra 5—
T. Püspök Urnák halra 1— 30
Vas Zegre a falu gunyhájanak 1— 30
B orért m ikor nyomtattak s Püspök úr itt leiével
annak rag 19—
Szőllő dezm álatkor borra 4— 27
M ikor a bort Zűrték húsra kőit 2—
Sászoknak való vessző vágáskor — 24
A  katonák spitálja számára
Borra V arga Jánosnak pénzének kifizetésekor 1—
Mész hozáskor a Pandúrroknak áldomásra 1—
K urátor robotjáért 4— 48

1809, év.
Prostya béhozáskor, s két ajtó tsináláskor — 42 ,
Plajbászra — 15 ,
A  kert keritéset be tüskőzőknek borra — 36 ,
Krétára az Oskolába — 18 ,

1876.
K orbáts reparáltatásra 2

PRO MEMORIE

Kútat tsináltattak a Parochiálís Udvarba 
A  1795. V arga János és hozá tartozó eskütyéink
idejekbe, eme költségek 25 fórt.

9.

1822. 21. OCTOBRIS

M egintetvén a Nagy Tiszteletű Ekklai Felsőségtől és meg szollittat- 
ván az eránt, hogy azonn két alunnus Deák Ifjak  tartásában a’ kiket 
T isztelendő Tractusunk Debretzenbenn esztendőről Esztendőre tartani 
elvégezett, sz: Ekklesiánk és részt venne: a nemes tzélra igér sz: Ekklánk



esztendőről esztendőre 1 R fot 30 kr. még pedig fel tévén azt, hogy a 
következendő m aradék is nem külöm ben és kevésbé fog  az Isten ditső- 
sége m ellette /  buzogni, nem tsak a jelen  való, hanem a következendő 
időre nézve is, és a következendő /  maradék nevében is. Jelen voltak 
ezenn a gyűlésen:

Lapis Á bel B író
Kotsis M ihály
Betze János
Am brus M ihály
G yöke M. János
K elem en János Esküdtek
Öreg Egyed M ihály Curátor és
Szekeres István helybeli Prédikátor m. k.
(Szentlászló)

10.

„K ántortanító d íjlevele
Tanítói fizetés:
1. Kész pénzben 400 frt. (800 korona)
2. K ántori fizetés készpénz 100 fór.
3. 4 hold legelő illeték a nagym egyei dűlőben (Kraviczánál) Szán

tóföldül
4. E rdőilleték a közösben 6 hold, legelőül használható
5. Faiskola szokásos jövedelm e
6. 6 bécsiöl kem ény tűzifa
7. Tem etéskor énekszóért 40 kr. külön 1 fór.
8. Sátoros ünep alkalm ával 1 liter bor és 20 kr.
9. Faiskola m íveltetésére évenkint 8 frt.

A  készpénzt havi vagy évnegyedenkenti részletekben kapja a Pres- 
byterium  határozata szerint.

K elt M. Rétfalu 1894. Márcz. 17. —  Tóth József k. m .”
„M atricula sive Catalogus —  Ecclesiae R eform .
Rethfalusianae A uctore Josefo Dam jano V. D. Neo M inistro Anuo 

A oC  M DCCLVIII. V. Kalendos Juli.
C onventianale Scolarium Lude magistri R étfalviam

1. Kész pénz Notárisával együtt 16 fór.
2. A  H algatóknak harmad részé toll m inden Sacram entum m al élő 

szem élytől 18 den
egy nyoltzados búza és 1/2 fi. nyoltzados kukoritza

4. Só okka 15
5. Fagyu olvasz-tatlan okka 5



6. Szekér széna 1
7. Fa öl 10
8. Didactrum  a Canon szerint a ’ gyerm ekektől
9. Lususért 1/2 véka kukuritza”

11.

„A  Szent-Lászlói Oskola M esternek esztendőnként való Fizetése 1831.

1°. Kész pénz tizenöt forint 15 ft.
2°. Szalonnára adódik két 2 f  30 kr.
3°. Só harm incz fon t ~  30 font
4°. Öntött faggyú  hét font ~  7 font
5°. M inden pár em ber egy véka búzát ez idő szerint van 212 pár 

fizető
6°. Eggy negyedrész hold fold  kukoritzának, annak szántásé, vetése, 

kapállása, hazahordása
7°. Két kaszás rét, annak kaszállása, gyűjtése, hazahordása
8. N égy Eszéki vásárra 4 kotsi
9. M alom ba kotsi a’ m enyi szükséges
10. Tűzifa 10 ~  tíz ől
11. Innepi honorárium  a három  nagy Innepekben
12. Didactrum  a’ gyerm ekektől: az arithm etikát tanúlók 36 xt, Soltá- 

rosok 24 Xrt, ábécések 18 xt fizetnek
13. M inden Oskolába járó gyerm ektől fizetnek a Szülék egy negyed

rész véka kukoritzát
14. M inden gyerm ek egy csirkét
15. Halott tem etésért a lukmát fizető egy font húst, egy ittze bort, 

a lukm át nem fizető egy petákot 1 ittze bort és 1 font húst fizet.
16. Len főidet, m ikor a’ víz engedi
NB Az oskola mesternek Nótáriusságot is kell viselni különös fize

tésért.
N agy V ékával fizetnek
Kiadtuk Szent-Lászlón Április 23dik napján 1815íik esztendőben B író 

Am brus M iklós h. s. Kotsis Mihály, Becze János, Balizs Miklós, G ajnok 
István, G yöke János, Fülöp István, Beírta Tatay József m. k. Rendes lelki 
pásztor. A.8a M ártii 1831.”

12.

Q° 1825 
Á

„S zent-L ászlói Evang. Ref. Sz. Ekklézsia lelki Pásztorának Salla- 
rium a:



1. Kész pénz 30 ft.
2. Szalonnára 5 ft.
3. Dékán pénz 5 ft.
4. Öntött faggyút 6 —  hat okát, azaz 13 1/2 fontot 
Sót pedig 60 ■—  hatvan fontot adnak.
5. M inden lélek 16 —  tizenhat esztendőn kezdvén, á L. Pásztor vé

kájával fizet eggy véka búzát, és egy fertály  m orsolt kukoritzát. Őrletés 
a’ m enyi szükséges.

6. 20 —  húsz ől tüzelni való fát fizet
7. N égy em ber kaszás rét a kis Erdőn és Ú jfalun is annak kaszállása, 

felgyüjtése, hazahordása.
8. Eggy hold búza vetés, a ’ L.Pásztor m agot adván m inden munkája 

a Helységé
9. Ha a V iztől földet lehet osztani, egynéhány közföldet kukoritzá- 

nak, m eg szántva
10. K ét véka len mag alá való földet, a’ maga m agvával vagy többet 

is, megszántva
1. A ’ három  Innepi alkalmatossággal 48 Xrt.
12. A ’ 4. Országos Eszéki Vasár alkalmatosságával egy eggy kotsit, 

a, bém enetelre ingyen
13. Kereszteléskor a Szülék 21 —  húszon eggy X rt, a’ kom ák pedig 

7 —  hét X rt fizetnek
14. Prédikátziós halottól 2 font hús 2 ittze bor m ég a’ lukm át nem 

fizetők 1 frtot. ezenkívül.
15. A z Esketésért a helybeli házasulandó — - 1 —  eggy frt a ’ v idéki

1 frt 30 kr —  egy frt és harm intz kr. ezenkívül 2 font húst 2 ittze bort
és pálinkát a’ leány 2 K t fizet régen ezüst be

16. A ’ M átricularis eXtractusok, vagy más levelek kiadásáért 1 —
egy forint, V idéki duplán 2 ftot.

17. A ’ L.Pásztor lenét, a’ leányok tartoznak meg gyom lálni, felnyűni 
és kitilolni, m inden leány, a’ m elly catechizáltatik 1 —  egy font lenét 
a’ L .Pásztorért m egfonya ha elengedi a’ —  húzát és kukoritzát

18. Bab és Dinnye főid, m ikor a ’ víz engedi, a’ bab földet m egszán- 
tyák, s karózzák.

Kiadtuk Szent-Lászlón Április 20-kán 1825dIk esztendőben.”
H elybe hagyja Fekete x  öreg Biró
hegyen 23a Á pril 1825 JLapis Ábel
K ertvéllesy Pál Am brus Miklós
Esperest. Ferentz Istvány

Kelem en János 
B ecze János 
Fülöp János 
Piszár Istvány 
Fülöp Istvány 
Kotsis M ihály 
Esküttek

Ez a Sallarium m ár most a ’ Tract. Prothocollum ban levő Authenticalt Sallariumnal 
egésszen m egeggyez.

Megvisgálta Mohátson A 16a 
Maii 1825 s kiadta L. s 
Boldisár Im re 
Tract, Ord. Nótárius 
Beirta Tatay Balla József 
Lelki Pásztor m. k.



13.

„A  Szent-Lászlói Ekklésiának a Prédikátor és Rector birtokában levő 
fekvő jószágai

A) Kaszálló
1° Egy van a Kis Erdőnn meg nem mondható időtől fogva a’ m ely- 

lyet nyugotrol Pujás István és Pote Miklós, délről /  Pete Mihály, a több 
plagák felé pedig a ’ H elység kaszállói /  határoznak teszen m integy 2350 
d ’ két ezer három  száz ötven □  ölet. Ezt a Prédikátor b irja  NB. lásd túl 
oldalról. /

2" M ásodik van Ú jfalun N apkeletről Kotsis M ihály /  a’ szomszédja 
egyéb felől pedig sokaknak szántó fö ld jeik  dűl / nek reá. Tesz 1424 ezer 
négy száz húszon négy □  öletet.

3. A  R ector K aszállója van a Kis Erdőn nyugotrol Am brus M ik lós ,/ 
délről Gyais István. Északról a Vuka, keletről a H elység k a /z á lló ja  ha
tározzák.

B) Szántóföld
1° Szántó főid  van a Gyúró V ölgyben Borzán M ihály Gyuro István 

föld jeik  között. Teszen 1750 —■ ezer hétszáz ötven □  ölet régtől fogva 
bírják a P réd ik átorok /

2° A  másik van G yőrgyfalván az út m ellett jobb  kézfelől; a hoszsza 
134 öl a’ szélessége 16 és 1/2 tizenhat és fél 12 esztendőről fogván van a 
Prédikátor birtokában a 1806-tól fogva.

C) Bab és dinnye földek
A  Prédikátor bír egy darab babföldet, Északról a Kelem en János 

szállása D élről az Am brus Miklós B abföld je  határozzák a’ hoszsza 48 /  öl 
a széle 11 és 2 láb. Régolta birja  a Prédikátor.

2. Ugyan tsak a’ Prédikátor bir egy darab Dinnye földet a Füzesen 
a’ Ferentz Illyés udvara lábjában m elynek a hossza 52 öl a’ Széle 10. 
Ugyan itt /

3. B ir az Osk. Mester a Prédikátoréhoz. Napnyugat fe löl hasonló 
Nagyságú dinye földet. Ezek a dinnye földek  1812. dikben mérettettek a 
Prédikátornak és Rektornak.
NB. A ’ Prédikátor Kis Erdőnn lévő kaszállójának /  határ lineai nem lévén 
semmi meg esm erhető jelekkel m egjegyeztetve, m időnn a T.Predikátor 
változván ennek bizonyos határjai kivált a H elység kaszállói felől sen k i/ 
nem tudná, a succedens Prédikátor az Inventárium hoz folyam odván m eg
m ondotta ebből hogy az egészsz kaszállónak hány □  öleknek kell lenni, 
de m időnn ezenn igenn jo  es valóságos Geom etriai m érteket a’ lakosok 
m egm agyarazás u'tánn /  és fel nehezenn vehetnék, arra határozódott a 
dolog, hogy a könnyebben való m eg /érth etes  okáért légyen a kaszálló
nak szélessége 44 i N egyvennégy, a’ hossza pedig 54 i ötven négy ől a’ 
m elyre a Prédikátor is, m inthogy benne kára nints reá állott, a m ikor 
a’ határ lineák is K öröj körül kitetsző hunkákkal m egjegyeztettek.”



14.

„A  m agyar R étfalu  ev. ref. egy ház lelkészének évi fizetese

1. M inden úrvacsorával élt fi és nő szem ély fizet egy 19 literes papi 
véka búzát, felényi m orzsolt kukoricát és 10 kg/20 fillér, lélekpénzt

2. K ét szekér széna vagy e helyett 20 v. é forint (40 korona)
3. 28 —  huszonnyolc köbm éter kem ény tűzifa —  15 bécsi öl
4. A  tem ető m ellett 2 kát. hold s 400 □  öl szántó földhasználata
5. Kaszálorét 1 kát hold s 1400 □  öl
6. A  nagym egyei dűlőben (Kravicánál) 5 kát hold 800 □  öl legelő 

illeték m ely szántóföldül használható
7. A  tem etőnek egész haszna, a benne term ett széna letakaritása
8. M inden sátoros ünep alkalm ából az egyház pénztárából 40 kr/80 

fillér /
9. Keresztelésért az atya fizet 20 kr./40 fillér / egy tyúkot és minden 

kom apár 10 krt.
10. Esketésért a vőlegény fizet 40 krt./80 fillér / a leány kendő helyett 

16 kr/32 fillér/, továbbá m indegyik fél 2 font húst, két itze bort vagy 
ezeknek fo jó  árát és egy kalácsot.

11. Halotti tem etésért a lukma fizető két font húst, 2 itze bort vagy 
fo lyó  árát, kikisérésért 40 krt/80 fillért/ és ha az illető Sz. G yörgy nap 
után hal meg a rendes lukm át.”

M. Rétfalu 1894. aug. 26. Vajda Péter
Jegyzetté: Tóth József m. k. Kardó Áron
ev. ref. lelkés Antal Ferentz

Bocska István 
Varga Sándor 
Kozma Ferenc.

15.

„A  Filiális T ordinczeiek  és A ntiniak  így fizetnek a Prédikátornak

1. Kész pénz 15 —  Tizenöt forint
2. M inden pár fizet 1 1/2 —  másfél véka búzát a 34 1/2 ittzés V é

kával
3. Száraz m orzsolt kukoriczát minden pár 1/2 —  Fél vékát, a legé

nyek ha nőtelenek is 20 Esztendős koroktól fogva, szintúgy fizetnek mit 
az özvegyek az 1814d,k Can. Visit. rendelete szerént.

4. Keresztelését 8 —  nyoltz garas
5. Halott Prédikállásáért 15 —  Tizenöt garas
6. Esketésért a legény 10 garas, 2 font hús, 2 ittze bor, 1 m eszely 

pálinka, 1 kalács, a leány vagy asszony 8 garas. A  kü lföldre házasodó 
Tanúbizonyság levelekért fizet 8 garast.
7. A  Leányok szolgálnak egy napot és fonnak 2 —  két fontot.”

M arko Gyuritits Ivó Josits
Stánko Andrin Misa Josip
Pej a V idakov Marin Pétsits

Pója Misetits 
Esküdtek.



16.

„A  K órógyi Ekklésia lelk i-P ásztorának F izetése  1816-ik Észtben

1. Kész pénz a sertésért való pénzzel együtt 40 ft.
2. M inden Fizető Szem ély fizet 1 Véka búzát m ely véka 34 1/2 ittzés
3. M inden Fizető szem ély száraz m orzsolt kukoritzát 1 Fertály vékát 

az Ifjak  16 dik esztendős korokba kezdenek fizetni
4. Fa 20 —  Húsz öl
5. M inden sátoros Innep napra, míg az Innep tart 2 Font hús, 2 

ittze bor, vagy annok fo jo  ára.
6. Keresztelésért az A tya 21 kr. a kom ák m indenik 7 kr.
7. A  Lukma Fizető H alottért 2 Font hús 2 ittze bor, 1 m eszely Pá

linka, és még azon esztendőbe a’ Lukm át is m eg fizeti, ha pedig Lukm a 
nem fizető prédikáltatik, a hússon, boronn és pálinkán kívül kész pénzt 
tettzése szerént kívánhat a Prédikátor.

8. Olvasztott Faggyú 6 —  hat oka —  13 1/2 Font.
9. Só 1 —  egy Mása vagy annak az Eszéki Só —  Házbéli ára
10. Esketésért a helybeli legény 17. a külföld i 17. 30 X r s ezen felül 

m ind ez, mind amaz 2 Font hús, 2 ittze, 1 messzely pálinka, 1 kaláts, a 
léány pedig vagy özvegy 8 garas! A  külföldre házasuló legény v. özvegy 
bizonyság levelekért fizet 8 garast. Kapupénz Itthon 24, külföld i 30 Xr.

11. Len Föld elegendő, m ellyet az Ekklésia szántat, vettet, magot 
adóan a Prédikátor. Elegendőnek tartatik pedig annyi a’ mennyi adódik 
egy középszerű cselédű 2 Fertályos Gazdának.

12. Van az öreg Szőllők  Napnyugati részében egy D betű form a K a- 
szálló rétetske, m elynek hátát form áló Lineája 42, a hasa pár huzamosan 
40 a széle pedig pár huzamosan 30 öl. A  D betű hátára több szántó fö l
dek végei nyúlnak, a hasát pedig mindenütt szőlők kéritik közül. M inden 
m unkája az Ekklésiáé, terem  két kocsi szénát és sarjut is amint az idő 
engedi.

13. Kész szénát ád az Ekklésia 3 —  három  kocsival (:Hosszu kocsi 
értetődik).

14. Van két Tem ető t. i, a Régi Temető, az Öreg Szőlők közepébe, 
m elynek Déli vége 16, Északi 264/6 öl napnyugoti oldala 28. N K eleti 
25 3/6 öl; szomszédjai, N apkeletről Vatsora Dávid, napnyugatról Pósár 
Dániel —  A  másik és U jj Tem ető vagyon a Retsenbe, hossza 60 ö l/ i de 
am elyből 10 öl egész szélességebe nints bé kerítve, csak azért, hogy a 
N apnyugati sarkába néha a víz m eg szokott állani Szélessége pedig 38 
öl, m ind eznek, m ind aznak Régi Tem etőnek m inden haszna a Prédiká
toré, az Ekklesiaé lévén m inden munkáltatása. NB. A  kihagyatott rész 
is bévevődött 1818-ban Főtiszt. Superintendens Úr parantsolattyára.

15. Van az úgy m ondatott B enefölden egy kerített kert, m elynek 
hossza 32 3/6, szélessége pedig 30 3/6 öl, ennek két harmad része a P ré
dikátoré egy harmad része az Oskola Rectoré szom szédja csak Északról 
van, Ferkó István és Szekeres János, az egész kert munkáltatása az Ekk
lésiáé.



16. Eszékre a 4. Országos vásárkor kocsit adnak.
17. Őrletés valam ikor és valam enyi szükséges.
18. A ’ Leányok az ő vasárnapi Oktattatásokért szolgálnak 3 napot 

és fonnak egy egy fontot.”
Látta és az Usushoz igazította — 
S om ogyi Ferencz mk. 
Prédikátor

viasz K órógyi esküdtek: 
pecsét Öreg G yöke Miklós 

Déső László Sándor 
István, Pap Illyés, 
Tóbi János ifj.
Palkó István, 
ör. Mártin Illyés 
Csurmán Sámul

17.

„N em  tökéletes Laistroma hát a Sz: Lászlói Papoknak  a’m ellyet 1778 
tol fogva  1784-ig. Sz. Lászlóban Predikatoroskodott Keszi Áron, az egyik 
M atriculanak hátuljára jegyzett illyen m odon.

Eleitől fogva Sz. Lászlón a’mint az öreg em berek által értettük a 
Prédikátorok ezek voltak: Pap János, K apornai János, Hétzei Sámuel, 
Öreg Sz. Péteri, Debreceni Sz. Péteri M iklós, Bodoki Edelényi Keresztesi 
István, Nagy Pál Sándor, Paxi János, Etsedi János, Keszi Á ron  #  mert 
most 1818 bán is élő öreg Detze János a’ki nehezen van 74 Esztendősnél 
több, m ind ezeket, a három elsőt ki vévén  esmerte, és már Öreg Sz. Pé
terire em lékezik ha tsak fel nem teszszük, hogy valam elyik szom zéd 
Ekklésiának a’m elynek Prédikátorit nem a’ karta ide számlálni Sz. László 
Filiája volt, de az egyik Reform ata Ekklesianak is Slavoniaban Hisstoriai 
Dátum nints A  fellyebb meg írt Catalogusban a Prédikátoroknak, az öt 
elsőbbeknek legkisebb jegyzésére sem lehet találni. 1761-dik Esztendőben 
kezdettek a kereszteltettek fel jegyeztetni. Ilylyen Titulusu könyvbe: 
M átrix Eccla Rta Sz. Lászlaiensis ab A " ’ 1761 24 A pr. procurata per 
Nicolaum  Sz. Peteri Predikantem  Ottis 66.

A ’ tsupa kereszteltetteken kivül sémi sem jegyzett fe l ez is A  kik ő 
utánna vágynak a sorban: Bodoki, Edelényi, Keresztesi István, Nagy Pál 
Sándor ezek talán nem is Papok voltak, ha nem tsak a Sz. Péteri, mint 
öreg em ber segítségire, kötéllel fogattattak el, m ert a M atriculában egyik
nek sints egy Vonasa is 1766-ban A  hol a Szentpéteri irása megszűnik, a 
kereszteltettek nevét kezdette jegyzeni Paxi János v. Incipit Joannes 
Paksi Prédikátor Sz. Lászlaiensis Baptizatorum  nomina assignava 18va 
Junij 1766 Igaz is hogy tsak a baptizatusokat jegyzetté fel és amaz első 
levelen m egirt Nóta benet a m elyben a Tem plom ot 1218-ban m ondja 
epittettnek lenni.

Paxi Jánost a Predikatorságban fel váltotta 1773-ban Etsedi János 
Ének Predikatorságában Renováltatott a Tem plom ; hozattatott Gratzból 
a kisebbik Harang; vétetett egy nagyobbatska Protocollum , a m elynek 
illyen Titulussát irt: M atricula, avagy o ly  könyv m elyben a Sz. Lászlói 
Helvetziai Confession lévő Sz. Ekklésiában 1" A  meg keresztelkedett 
Kisdedek 2° a Házasulandó szem élyek 3° A  meg holtak, és más egyéb



szükséges em lékezetre m éltó Ecclésiai D olgok feljegyeztetnek A b A nno 
M D C C LX X V II Auspicante Joanne Etsedi, Már ezen Prédikátor idejében, 
az új Protokollum  vétele után a Házasultak, és m egholtak is fel vágynak 
jegyeztetve, de semmi m egjegyzésre méltó dolgot nem találok. A  köz 
hir azt m ondja: H ogy ez a Prédikátor valam i Blasphem iáért a lraenis  
v. A pperintendentia  által deponáltatott Ének le tétettetése után: Anno 
1778 Die 6 M aji in Ecclesiam Sz. Laszlaiensem Aaron Keszi introductus 
est, et sacrum ministerium  auspicatus. Ezen Prédikátornak idejében la
kott, M éltóságos Genrális Ő Nagysága VI' K egyes Élete Párjával M éltósá- 
gos G róf Teleky Klára Aszszonyal Vinkovtzán és ném ely adakozásaikat 
az Ekklésia számára fel is jegyzetté, m inthogy az Isteni tiszteletre az 
Innep Napokon Feldzeugm eister R. Sz. B. G róf W arteslében W ilhelm  ő 
Eccellentiája kegyes idejártak.

NB:) Schirianovich Siklosini m ortunus et sepultus Gyonter in Co- 
mitatu Baranyaiensi. Ez vo lt a Despota ki építette a Sz. Lászlói tem p
lomot.

#  Keszi Á ron  után pap volt Foris M ihály —  ezután B iro Sámuel, 
ezután Tóth Sándor, ezután K ovács András ezután Szabó Mihály, ezután 
Szekeres István ezután Tatay Jósef, ennek szerencsétlen halála után egy 
évig segéd Lelkész G yörke István, kit mint rendes pap felváltott W agho 
László, ki itten 6 évi szolgálatja után H ercegszöllösre ment ált s az ottani 
akkori papihelyettes pédig ki ezeket em lékezet okáér ide feljegyzetté Sz. 
Lászlóba rendeltetett kinek neve, Csúthy Zsigm ond, Március 3-kán 1847.

B: Ez a Schirianovich  volt az, kit Lam pe említ, ki építette a Sz. Lász
ló i tem plom ot. Ezt pedig onnét tudom, m ert e felöl Márkusiczai n. e. öreg 
lelkész Ur Schlavonia egyházi történetéből —  m elly nála meg van —  tett 
bizonyossá. Nagyon kivánatos volna, ha valaki e nagy Schlavoniai egy
háznak történetét leírná és az olvaso világgal közlené. Cs. Zs. m. k ,”

18.

A Z 1777-ES M A TR IC U LA

IV. Szakasz utolsó előtti lapján:
„E leitől fogva Sz. Lászlón, amit az öreg Em berek által érthettük a 

Prédikátorok ezek voltának:

Pap János 
Kapornai János 
Hétzei Sámuel 
Öreg Sz. Péteri 
Debretzeni

Sz. Péteri M iklós Prédikátor volt 1761— 1766-ig. Ez kezdett a leg
régibb M atriculába irni azután



0 B odoki (G ergely) 1730 tájján a guga nyavalyák ide-
E delenyi jében  ezeknek sémi nyom a sints
Keresztesi István a M atriculába
N agy Pál Sándor Rétfalusi Particulista
(° Rétfalusi Particulában ta - (Illés volt a neve)
nultak)

Paxi János Stud. Debr. T  1766° 18 Juni folytatta 1773-ig.

Etsedi János 1773— 1778
Keszi A áron 1778— 1788. itt halt meg
Fóris M ihály Studiosus Debretzenben 1784— 1792
Biró Sámuel Studiosus Debretzenben 1792— 1803 itt hali.

(1787—1792 Rétfaluban)

Tóth Sándor 1803— 1805 Harasztiba ment által 
K ovács András 1805— 1806
N. Szabó M ihály 1806— 1819 K őbe ment Prédikátornak 
Szekeres István 1819— 1825 Várkonyba rendelődött 

és ott 1837 meghalt

Patay József ketskeméti fi, tanult 
Debretzenbe és Bétsbe. Halasi superintendentialis 
Emenits káplánsága után Sz. Lászlóra rendelődött 
Prédikátornak 18251)c.”

„A z Rétfalusi R. Eklésiában Lelki Pásztorok voltának

1. Veresm arti Ats M iklós
2. Székelyhídi Dániel
3. Varsányi Pál
4. D öm ény József 19 esztendőben
5. Deretskei István 9 esztendőben
6. Szuhai Pál 6 esztendőben
7. Szőke Pál 15 esztendőben
8. Rátz Péter 12 esztendőben
9. Csikós József 20 esztendőben
10. Boldizsár Lajos 17 évig
11. Paczolany József 1850tö1— 1869 ig.
12. Boldizsár Lajos 14 évig.
13. Tóth József 10 évig
14. Józan Bániéi 1891-évi octeber 28 án m eghívás utján egyhangúlag 

választatott lelkésznek.
15. V ásárhelyi Pál 1911 tői 1915-ig
16. Stadler Géza 1916— 1942,
17. Balla Sándor 1942— ”



Haraszti: „N B M ig Kapornán volt az Ecclésiának ideig való szólása 
ezeknek a prédikátorosoknak neveikre em lékeztetnek a régi em berek

1. K apornai Péter, nem tudhatni hányadik Esztendőben lakott Ca- 
pornán

2. Szentesi M ihály 1654. Észt. NB a kapornai tem plom  kő falán lát
tán én a nevét felírva  fenn

3. Capai M iklós nescitur
4. Pap János 

Dobszai

M ioltag Harasztiban a Capornaik m egtelepitettek ezek a követke- 
zendők voltak Pred. tsz.

1. Ács M iklós 1714-ben Ítéltetik Harasztiban jöttnek lenni
2. Dobszai M iklós 1723-ban
3. Veresm arti A co Sámuel 1726-ban
4. G ödölei András 1735-ben
5. M osoni G yörgy 1753 diktul fogva 1767 12 M artig szolgait
6. B ilkej Joseff 1767 10. M arty jött be!
7. Nagy G yörgy jött be circa 12™ Martzi 1773
8. D ebretzeni János jött bé 18a M aji 1773.

Ez a D. J. uram a Debreczeni C ollégyom ból k ijővén  elöszször ment 
M esternek Deusre, onnan Harkányba, onnan Karantsra, onnan Kopatsra, 
onnan Csúzára rendeltetett Prédikátornak, onnan jött ide. 1773-dik Esz. 
kit 15. Esztendő és 7 H ólnapokyg viselvén itten a prédikátori hivatalt, 
m eghalálozott életének 59. esztendejében 31.dik X  berben 1788. Eszten
dőben Eltem etődőtt 1. Jan. 1789. két prédikatióval . . .

9. Pető István 14 M arty. 1789-be jött bé die 18va Mai 1805 V itetett 
a V árkonyi Prédikátorságra.

10. U gyanekkor hozták Tóth Sándort Sz. Lászlórul ki is született N. 
Kőrössőn. 1760-dik Eszt.ben Az itt levő gym nasium  az alsóbb oskolákat 
elvégezvenn —  1778ba, D ebreczenbe ment a felsőbb tudom ányok tanu
lására. Innen 1784-ben Oskola Rectornak vitetett Otsára —  Fel. Est: 
R ectori szolgálatja után a Jö zisu: G. Conssitt által rendeltettett Intern- 
nalisnak D öm södre —  1785-be ugyantsak a G. Consist. által küldetett 
rendes Prédikátornak Szerem lére —  Innen 13 esztendőkig tartott szol- 
gálatya útánn ismét a’ G. Cons. által rendeltettett 1798-ban Madossára 
—  Innen 5. Észt, m úlva a G. Cons, által 1803-ban jött Sz. Lászlóra, 1805 
Harasztiba, hol 6 tód fé l esztendeig köz meg elégedéssel szolgálvál a 
Pásztorok fejedelm e nyugodalom ra hivta 1820-ba. Jun. 26-ka életének 
60dik Esztendejébe, eltem. 18-dikba hivatalában illő tisztességgel predi- 
katzioval és oratioval. A  félbe maradt esztendőt özvegye Káplánnál ki- 
töltvén.

11. 1821-dik Esztendőben M ájus H ónapjába a V. Generale Consis- 
torium  által ide rendeltetett vólt Ketskem éti káplán Szilágyi István.



12. 1826. M ájus első és több napjaiban tartatott Gén. Con. rendel
te Sebő János, Ú jvidéki Prédikátor és el is érkezett m ájus 25-ik Napján. 
Született Som ogy várm egyébe M agyar Atádon, tanult Csurgón és D eb- 
reczenben. Innét vitetett M ohácsra lelkésznek és ott is halt meg.

13. 1839ik év Junius havában jött lelkésznek R étfaluból az egyház- 
m egyei és egyházkerületi gyűlések által ide rendelt Csikós József, ki is 
viselte a lekészséget 1846ik-i m ájus elejéig s ekkor az egyházm egyei gyű 
lés szine előtt lem ondván a papságról elébb ú jv idékre , azután D ebreczen- 
be ment lakni.

14. Nagyszabó Sándor K órógyi segédlelkész k i született Szentlászlón 
(Veröcze m egyebe), gyerm ek korát töltötte Keöben, innét ment tanulni 
a debreczeni kollégium ban. Nádudvaron iskolatanitói Darázson és K ó- 
rógyon segédlelkészi hivatalt viselt. M eghalt 1898. jún 5-én. Utána 1899-ik 
év elején m egválasztatván 1899 april. 19-én jött rendes lelkész.

15. Narancsik Zoltán ki született 1869. már. 14 Kiskőszegen. Tanult 
Baján gymn. 4. Kecskem éten is 4 évig. Theologiát Budapesten végezte. 
Részint segéd részint helyettes lelkészi szolgálatot teljesített: Haraszti, 
Vörösm arti, Keö, ismét Haraszti, Kopács, Haraszti, K órógy, Kovácshida, 
K órógyon. Narancsik Zoltán itt e gyülekezetben szolgált 40 évig. M eg
halt 1939 február 11-én, utána a feketehegyi (feketicsi) püspöki hivatal 
Kincses Zoltán K olozsvárott végzett lelkészt nevezte ki helyettes le l
késszé 1939. március 1-én, akinek szolgálata itt csak ugyanez év okt. 
15-ig tartott mert áthelyeztetett Belgrádba. Ugyané napon vette át a 
hivatalt Békéssy Zoltán 1910 május 31.én Kistót falun (Baranya m) szü
letett, a gim názium ot Zom borban, Zentán és Szabadkán, a teológiát K o 
lozsváron végzett lelkész m int helyettes lelkész szolgált 1940. július 31-ig.

18. „A z  interregnum ” harm adik helyettes lelkésze Thom kaházi 
Thom ka V iktor volt. Szül. 1913. jan. 5. V ojlov icán  —  H ertelendyfalván, 
gim. t. Pancsován végezte, teológiai tanulmányait Strassburgban és Pá
rizsban, tanári oklevelet szerzett Belgrádban.

19. Kocsis Antal lelkész 1941— 1945.
20. G yurkovics Ernő lelkész 1945. őszén m eghivatott Plarasztira.”

19.

„A

K órógyi M agyar Reform átus Ekklésia M atriculája 1778-tól 1797-lllk 
Esztendeig II.

IV. N ém elly Ekklésiai nevezetes és szüksége D olgokról 1776.

1. Ez az Helység v. Possessio igen régi. —  K orogy. t. i. a Reform atio 
előtt már volt és akkor több M agyar és Rátz H elységekkel együtt re for
málódott, mint egy 1531. vagy 1540 tájon, Sztárai M ihály és Sz. Antali 
Gergely, kegyes, buzgó, s. tudós Tanitóknak Szolgálatyok által.



2. Eleitől fogva, ’ugy láttzik ’ mint nyom ozhattuk, hogy ebben tsak 
éppen M agyarok laktak, s vallásokra nézve is Reform átusok, tiszta Ecc- 
lésia mostan is.

3. A  V ukovári Dom inium hoz való.
4. Tanítói vagy Papjai, régtől fogva, a ’kikre emlékezhetnek, a’ m eny

nyire lehetett, jó l lehet esztendők szerint nem tudatik, ezek voltának:

I. Jonas Pap. 2. János Kapornai
3. Veresm arti Ats Miklós, kinek az attya is pap volt azon időben 

Rétfaluban, azon nevű Harasztiról hozták.
4. Sz. Péteri Miklós, tanult ember, Sz. Lászlorul vitetett által. 6. 

esztendeig lakott itt. Annis ab 1730— 1736. Innen Kopátsra ment.
5. Varsányi Pál igen tudós em ber volt.
6. Dés László az Pestisnek idején volt itten Tanító.
7. Keresztes Illyés Rétfalusi fi, ugyan itt tanult
8. Oroszi Dániel. D ebrecenből jött karantsi O. Mesterségre, innen 

K orogyi Papságra (1754 körül)
9. Nagy István Pali Lévita V. O. M esterségből hazatott 1760-ban ide 

L. Pásztornak. 1759. Lakot itt 18 Esztendőkig.
10. Páli István hozattatott B ogyiszlóról 1778. 2da Mát. eni Deus tex. 

Opt. Max. benedicat exalto.
II. Tiszteletes Dám ány M ihály Uram hozatott ide Haraszti Osk. M es

terségből és szolgala itten 17. Észt.
12. Tiszteletes V ince Sámuel rendeltetett Prédikátornak 1801 ben, 

és 1807‘£ itt lakván, ekkor rendelődött Darótzra.
Ekkor helyébe rendeltetett Tiszteletes
13. Gózon Sándor Nagy =  Pálból, a’ ki itt m egholt 21dik Novem br. 

1811. 32 esztendős korában.
14. Gózon Sándor után hozatott Laskói Tanítóságából Prédikátornak 

Balaton füredi Som ogyi Ferencz Űr, ki is 1811 _k évben éppen Karácsony 
előtt érkezvén ide szolgált 1853- Julius 24-ig már életébe 1848-ik évben 
m ellé rendeltetvén ifjabb  lelkészül veje  is 1853-ban követője.

15. G yörke István kinek attya G yörke Illés K órógyon  született, maga 
pedig Dercenben Bereg m egyében 1814k évben 26™, hol attya iskola Ta
nító volt.

16. G yörke Istvánt követte Sebestyén Pál, ki 1861dik év Augsztus 
hava 20-an jött K órógyra, G yörke István úr m ellé káplánul, ki miután 
ez év Septem ber havában jobb  hazájába költözött a’ következek 1862_ik 
évi canonica vissitatio alkalm ával az akkori Főesperes Boldizsár Imre és 
aljegyző Vágho László Urak jelenlétében a tem plom ba papválasztásra 
fe lgyűlt egész népnek teljesen öszhangzó szavazata által rendes lelkészül 
ünnepélyesen elválasztatott, Mártius 14-én.

A  lelkészek  között sok a deberceni ,,Colié gyom ” -bán tanult. E gyese
ket az egyes egyházak (pl. Szentlászló) tanítattak D ebrecenben , Pápán, 
Patakon m aguknak. A  D ebrecenből jö ttek  előbb rektorkodtak, később lel
készkén t itt maradtak. A  rétfalusi iskola is adott néhány lelkészt. R étfa 
luban ugyanis „n vezetes  és hasznos oskola tartatott régtől fogva, am ely



ben sok szép tudom ányok taníttattak alkalmas szem élyek  által, a Deák 
nyelv  becsü letben  volt. Tanítottak Poézisra, Retoricára, Logicára vagy  
amint hívták Dialecticara” . A  fiatalabb generáció K olozsvár, Strassburg, 
Párizs főiskoláin szerzett ok levelet.

Honnan valók az itt szolgáló lelkészek? A  néhány szlavóniai szüle
tésűn kívül van kecskem éti, halasi, nagykőrösi, ú jvidéki, som ogyi, „aki 
úgy rendelődött ide” , de a nagy többség baranyai. Ez érth ető  is, hisz 
Baranya és Szlavónia n yelvileg  is összetartozó vidék volt, a lakosság is 
közelinek, rokonnak, barátnak érezte a baranyait. E gyházszervezeti te 
k intetben  is ugyanahhoz a superintendentiához, püspökséghez tartoztak.

Hova távoztak innen a lelkészek? Azonkívül, hogy egyik  szlavóniai 
községből m en tek  a másikba, akár m eghívás, akár je len tk ezés  alapján, 
a többség Baranyába távozott (Laskó, K ő, Kopács, V örösm art, Darázs, 
Karancs ekklézsiájába), de m en tek  Szerém ségbe is M aradékra (Maradék 
a hajdani V erőcz m egyében  lévén , ahová K órógy  is tartozott, a term é
szetes mozgási irányba esett), Mohácsra, sőt m ég D ebrecenbe is eljutottak.

A z ifjabbak a Bácskába is, a Bánátba is elkerültek.
Hány évig  tartózkodtak szlavóniai állom áshelyükön? T öbben  itt hal

tak m eg, de a nagy átlag 15— 20 évet élt parókiájában, szlavóniai hívei 
között de, voltak olyanok is, kik 1— 2 évi próba után kezökbe v e tték  a 
vándorbotot és továbbálltak.

A  faluban hosszabb ideig tartózkodó lelkész hírét, n evét nem  feled 
ték  el, ha olyan em ber volt, aki m egérdem elte a tiszteletet.

A tanítók, kántorok névsora:

20.

Harasztiban „Legelső Cantor volt Helységbeli Ferench v. Posár Já
nos lett Canntorrá 1769 15 Mar.

2-ik Cantor ugyan helységbeli öreg Dobszai Pap István lett Cantor 
1763 17 Mart.

3-ik Cantor ugyan helységbeli Mayala M ihály lett Cant, 1766 Észt.
14 - ik  ]y[a r t.

1768° állíttatott fel az oskola Mesterség 
Legelső oskola mester M onori István, jött bé 1768 Es. 5 máj.

2. Osk. Mest. Dobszai István jött 1772. Est. 10. Máj
3. Fodor János A ° 1773 circa 12° Martzi,
4. Hamar M ihály A° 1778-in Április
5. Kis Ferentz A 0 1782
6. Békési Sámuel A 0 1782
7. Szőke Pál, A 0 1782
8. M onori István A n 1784.
9. Bihari A lbert jött legelőször a Debr. Collába irt conventiora B. 

Est. Deák 1796. die 16. Marti.
10. Imre Sámuel Veresm arti Oskola M esterségből ide jö tt Oskola 

Mester a V. Sedesnek rendeletére be jött a 21-a M arty. 1800.
11. Paál Sándor bé jött d. 5. Máj 1803.



12. Ismét Im re Sámuelt visza hoztuk N. Pálból V. Sedes rendeleté
ből 1807ben és 4. esztendőt töltött sok zűrzavarok közt kivált felesége 
miatt.

13. Karai András jött a Debretzeni C ollégium ból mt. 5 esztendős 
deák 1811ben 4 esztendőket töltött nagy kedvességben. Innét Laskora 
vitett káplánnak.

14. Földesi Gábor jött 1815ben a Debreceni C ollégium ból 6. v. 7. Sept. 
D eákságábol de 3 hét m úlva egy őttsét O Budai gyerm eket Váradi Jó
zsefet halálra kínozván az Eszéki töm lötzbe vitetett. Helyébe tehát a 
Hertzeg Szölősi Gyűlés rendelte.

15. Sallai M ihályt Á ltal hoztuk Sz. Lászlorul 2 dik M ay 1815.
16. M. Veress János jött V árkonyból 14a M aji 1823.
17. 1832. Április 26— 28 tartott Karantsi gyűlés V ésenyi István ren

delődött oskola tanítónak született Pest m egyének V ácz Hártyán nevű 
helységében 1788-év Dec. 25-én. M eghalt 1857k év novem ber 29kén. Éle
tének 69. é. Tanítóságának pedig 49 esztendejében. A  haraszti tem etőben 
nyugszik.

18. Lázár Antal jött Csépiből, ki született Veszprém  m egyében, ta
nult Pápán és Kecskem éten ismét bocsáttatott ki K órógyra akademians 
tanítónak, de Harasztiból elrendeltetett az egyházm egyei gyűlésre kikül
dött bizottság által az iskolásokkali kegyetlen bánásm ód miatt. 1863-ban. 
Ekkor hivatott és hozatott.

19. A postol János Daróczról, ki született és tanult is Kecskem éten. 
Ez közkedveltségben tanított a haraszti iskolában 1863 év, május elsőjé
től 1865 év m ájus elejeig, a m ikor Vörösm artra m eghivatott és elment 
tanítónak. Ekkor jött helyebe.

20. Turoczi Endre m int O -M oraviczai leánytanitó ki egyszer s mind 
felszentelt segédlelkész volt. Született ez Beregm egyeben és tanult Sáros
patakon. Harasztiban viselte a tanítói hivatalt 1865 évtől 1871 év május 
u toljá ig  a m ikor m eghivatott és elm ent Szeghalom ra Békés m egyében 
tanítói segédlelkésznek.

21. Dávid László rendeltetett és hozatott D aróczról 1871 évben Júli
us hovába de csak egy évet sem tölthetett itt el egészen m ert 1872 év 
april 24 tájon m eghalt Eszéken fiánál az alsó városi gyógyszerésznél és 
Rétfalusi tem etőbe vitett a hol éppen az egyházm egyei gyűlés tartatván 
im et kiküldetett J. Kárm án József úr az A lsóvároson a háznál német 
nyelven  halotti szónoklatot tartani felette. Az özvegye kegyelem  évet 
nyervén  itt maradt és segéd v, helyettes tanítót tartott Csontos Zsígm ond 
szem élyében. M ivel pedig fizetési hátralékát a lakosok be nem adhatták 
nem m ozdult ki a házból az özvegy és segédtanítója egész 1873-év octo- 
beréig  a m ikor m egyei karhatalom al behajtatott a hátralék, akik nem 
fizethettek a helység vett értök eleget.

22. B árdy Pál hozatott ekkor K éöböl időközben 1873 év oktobér 
utóján. M eghalt Harasztin 1887 jún 28-án, 20 évi házasság után 44 éves 
korba.

23. Csete A m brus kántortanitó 1888— 1896 szolgált Harasztin.
24. M agdika M ihály 1896 —  ref. tanító, 1913 január 12-én tüdőgyul

ladásban történt haláláig, 42 évet élt, Holtteste Rétfaluba vitett.



25. Pozsár József 1913— 1926. A  világháború idején  M atáncsevits 
G yula ref. tanító helyettesítette 1914 végétől 1916. eléjeig.

26. G yőrfi Balázs 1930-ban volt itt tanító. —  megszűnt az egyházi 
iskola. Énekvezér Balázs János presbiter. 1945-óta orgonái G yurkovics 
Ernőné Boros Irén. Éneket vezet: Izsák Á bel presb., Izsák Á bel a kántor 
Balázs János után.”

,,Rétfalusi Oskola tanítóiról
Nevezetes és hasznos oskola tartatott régtől fogva ebben az Eklézsiá- 

ban, am elyben sok szép tudom ányok taníttattak alkalmas szem élyek ál
tal a Deák nyelv becsületben volt. Particula is volt itt, tanítottak P oé- 
sisra, Retoricára, Logicára v. amint hivták Dialekticára stb.

M ESTEREK V O L TA K

1. A lbert
2. Gyurka Illés
3. Sim on Tornyai
4. Isai v. G yöm rei? B ellyére vitetett papnak onnan Csúzára
5. Kersei G ergely
6. Székelyhídi Dániel 1/2 Annum
7. B odoki G ergely ./. Darotzra ment papnak, osztán Sz. Lászlóra
8. Sziklai János
9. Pataki István 2 Annos
10. K allai 2 annos
11. V itéz a ’ pestisbe 3 a.
12. Békési 2 a.
13. Rétéi 2 a.
14. V irág 2 a.
15. M osonyi 6 a.
16. Csatári 2 a.
17. Sz. K irályi 20 a.
18. Balog Benjám in Annos 5 Helvetiam  Seg lutil Academ ias Salu- 

tatun
19. Samueli Tóth Debreczeni 3. Esztendős Deák Egy esztendeig vala
20. Sam ueli Tóth Succesit M ichael Hamar, ductus huc Harostino 

Sclavoniensi. A ni m edio hinc Sem pore abscessit, quia tanquam nefandus 
Scortator, judicaliter Eliminatus 1782.”

,,A  K órógyi iskola tanítói
Papok, tanitók: Pap János, Kapornai János, Veresm arti Áts M iklós 

(Harasztiból jött) Szent Péteri M iklós, tanult ember, Szentlászóról 1730- 
ban —  1736-ig K órógyon

1761— 1766: László pap ő kezdi az első Lászlói m atriculát. —  Dési 
László (a pestis idején tanito)

1638— 40 —  Varsányi Pál (igen tudós em ber volt)
Keresztes Illyés (Rétfalusi fi, ugyan itt tanult)



Oroszi Dániel karancsi oskolam ester volt, pap D ebrecenben tanult 
első iskolázott ember, utánna má a többiek is tanult emberek, csak papok 
—  1754— 1758, 8 vezette az első matriculát. Ő alatta az iskolában kán
torok tanítottak a papok felügyelete alatt. Kántortanító: Pozsár József 
1754, utána Ferencz József. Első oskolam ester: Pozsár Illyés (1781- máj. 
24), Szoboszlai Jánost a lászlói matricula mit K órógyi rectort jelzi 1784- 
ben, K órógyi m atriculában, 1785. márc, 15-én (1779-től Lászlón), utána 
Lévai István (1796. okt. 7)

1804: Tóth Pál, 1812: V égh József, 1815: Szász István, 1820: Nagy 
Gábor, 1823: Steller János, 1825: Jeney László, 1828: Herceg Antal, 1832: 
Ftácz Pál, 1835: Séni Sándor, 1836: Sim ony Lajos. 1839: Szűcs József, 
1842: V ághó Dániel, 1847: Kiss István, 1849: Som ogyi Pál (Haraszti öreg 
jegyzőkönyvben : 1857— 63 Lázár Antal K órógyról jött, a tordinczei anya
könyvben: Som ogyi Pál 1852— 56 Lázár Antal) is, 1857 előtt Lázár Antal, 
1862: K álosi Géza, 1864: Káposztás István, 1864: A rany M ihály (elm e
beteg lett, Pestre vitték) 1871: Csuti Mihály, 1883: K opa Im re (népisk. 
tanító —  1886— 1903), 1903: Dávid Lajos, 1904: G ődöllei A ndor —  1918-ig 
Páduában 1918-ban mint hadifogoly  halt m eg.”

21.

Tanult oskolam esterekkel jórészt a debrecen i „co llégyom ”  látta el 
Szlavóniát. A  m egh ívott diákok kántortanítókként m űködtek. A  hozott 
m esterek  Szlavónián kívül Baranya falvaibái hozattak (Daróc, V örös
mart, Eszék, K ő, B ellye stb.). A  k irendelteket a hercegszöllősi gyűlés 
rendelte ki.

A  tanítók is, m int a papok, többnyire hosszabb időt tö ltö ttek  a szla
vóniai falvakban, a K órógyi egyházban 1816-tól 1869-ig az volt a szokás, 
hogy három éven kén t változó „academ icus tanitók” -at alkalm aztak a 
fe lek ezeti 6 osztályú iskolában. A  fe ljegyzések  em lítenek egy haraszti 
tanítót, V ésenyi Istvánt, akit az 1832 április 26-án tartott karancsi gyűlés  
rendelt Harasztiba oskola tanítónak, s tanítósága 49. esztendejében , é le 
tének  69. évében  halt meg. De olyanról is szól az em lékezet, aki m eg
érkezte  után 3 hét m úlva egy g yerek et halálra kínozott, s ezért az eszéki 
töm löcbe került.

A  fe ljeg yzések  szerint egyes tanítók viselkedése nem  vo lt éppen ki
fogástalan. Több nézeteltérésről számolnak be a jeg yzők ön yvek  az erköl
csi norm át be nem  tartó tanítókkal, m esterekkel. Szükség volt a norma 
m egtartását m egköveteln i tőlük, hisz az iskolai n evelés hatékonyságát 
gyen g ítette  a m eg nem  fele lő  tanítói viselkedés, „rossz példájok m étely  
gyanánt ter jed ez.”

ím e néhány példa:



,,1821. 28dik Januariusi G yűlés
Mind ném elly Szüléknek és Esküdteknek, m ind a’ Tiszt Prédikátor

nak tulajdon tapasztalása után nyilván való lévén az , hogy Osk. Rector 
N agy Gábor a’ tanitásra rendelt időt számtalanszor elm ulatja, és a ’ gyer
m ekek ném ely diktálgatásokon kivül Tanito nélkül többnyire játszással 
’s pajkoskodással töltik idejeket az Oskolában; a’ vétkes szokásnak az 
tapasztaltatván legközelebbi okának lenni, hogy rend szerint a’ Gazdasz- 
szonyhoz Peter Sárához jár ebédre és Vatsorára, a’hol osztán nem tsak a’ 
nappali szép idejét tölti el, hanem annyira oda szoktatódott, hogy még az 
éjszakai hálásra is több Ízben oda maradott, m elly m ivel nemtsak olyan
kor esett meg, m ikor az Aszszonynak férje  oda haza volt, hanem olyan
kor is, m ikor a’ házi gazda más Faluba kénteleníttetett hálásra maradni; 
hozza járulóan ezekhez az is, hogy az Aszszony im itt amott ollyan szókat 
pengetett, és ollyakat tselekedett m elyekből a’ tetszett meg, hogy közte, és 
a Rector között olyan szövetkezés van, m ellyet titokba tartani szeret
nének, ha az Aszszonyi tsátsogóság m integy akaratja ellen is azt, nem ely- 
lyenek ki nem nyilatkoztatná; ezen körülállások m ondom  a’ két személy 
közt való barátságot gyanúsnak legalább a’ tisztátalanságra könnyen al
kalmatosságot szolgáltathatónak Ítélvén, az Osk Rector a ’ Gyűlésbe által 
hivattatott és m ind ezek tsendesen az egész betsülettel eleibe adattatvak 
arra intetett, hogy hivatalának egész szorgalm atossággal utánna lásson, 
ételének a’ maga házához való felhordatására m ódot keressen, nem pedig 
maga járjon  enni máshoz; Gazdaszszonya látogatását sokkal ritkábban 
tegye, úgy m int kinek férje  maga is azt állítja, hogy ha ollyan szűrűen 
nem esne a’ látogatás sokkal kevesebb volna, és végre, hogy semmi szin 
alatt ezután maga oskolai quartélján kívül hálni ne m erészeljen; utoljára 
pedig az alólirt által arról is m egfeddetett hogy, a rothadt beszédekről’ 
károm kodásokról már több ízben m egjegyeztetett nyelvét zabolán tartsa; 
külöm ben, ha ezeket tselekedni és távoztatni ezután elm ulatja, kéntelen 
lesz a’ Gyűlés őtet az illető Felsőségnek általadni ’s a ’ dolognak sua via 
lejendő m egvizsgáltatását, és m egorvosoltatását kérni. —  Ezen A tyai 
intést az ifjú  ekkor meg is köszönte, hanem boszszus indulatját elsőben 
ugyan azzal mutatta ki, hogy a’ portziós könyveket m indjárt a’ B íróhoz 
küldötte azzal az izenettel, hogy azokat küld je Tordintzára, m ert ő többé 
Nótárius nem  leszsz, holott már ezen esztendőre egészszen ki van a’ Notá- 
riusságáért fizetve, azután pedig estveli isteni tiszteleten a Gyülekezetnek 
nem kevés botránkoz'tatására a’ Cat L -dik  Soltárnak 1. 2. 4. és 12. verseit 
énekelte és énekltette.”

Som ogyi Ferenc m. k.
Prédikátor

„1863, k. év Februát l sö napján
2szor a közelebb múlt napokban Pozsár István az iskolába felm en- 

vén a tanítóval összeszólalkozott, m ivel az lett a következm énye, hogy 
a tanitó őtet ott az iskolában a gyerm ekek előtt feltaszította, s hajából 
egy csom ót kiszakított, és mind Pozsár István m ondja húszszor is pofon 
verte. A  lelkész a’ panaszra jött Pozsár István kárhoztassa azért hogy 
miért támadta m eg a tanítót az iskolások előtt o lly  gorom ba módon. De



a tanitó tettét nem hagyta helybe hogy e botrányt a gyerm ekek szeme 
előtt tette.

A zonban a tanitó azzal menté magát, hogy 8 ki akart jönni az isko
lából de a panaszos Pozsár István az ajtó kilincsre tette a kezét és han
gosan mondá, hogy ő az iskolások előtt akarja m egm ondani amit akar s 
őtet ki nem eresztette. Azért ő felboszankodvan tette azt, amit tett. Ezt 
a történetet a panaszos Pozsár István másként adta elő, nevezetesen azt 
mondá hogy 8 nem  veszekedési vágyból ment fel a tanitóhoz, hanem 
azért, m ivel a kis leánya nem akart fel meni az iskolába m ivel a tanitó 
gyakran pofonoz, anyira, a fél fülére meg is siketűlt ’s ezt ő szelid m o
dorban akarta a tanitónak 'tudtára adni hogy ezt többé ne tegye. Ezt az 
ügyet ném elyek az E löljárók  közzül úgy akarták elintézni, hogy a tanítót 
is előhívatván Pozsár Istvánnal kibékítsék; azonban m ivel m ár ekkor a 
tanitó ezt az ügyet a m egyei szolgabíró úrhoz beadta —  az elöljárók 
nagyobb része úgy gondolkozott, hogy ez az ügy most a m egyei törvény
szék elő tartozik; s’ ennél fogva a tanítót fel sem hivattuk.

Batona Ferencz b iró Nagy Szabó Sándor
Illés János m. k. lelkész
Pozsár Dávid
Istóka János
Becze Miklós
Kürtös Péter
Balog István
Süllyös M iklós

22.

5.) A z iskolák Szlavóniában fe lek ezeti 6 osztályos iskolák voltak. Lá
togatottságuk norm álisnak mondható. 1885-ben pl. K órógyon  100 tanít
ván yt számoltak, kik közül fiú 44, leány 56.

A z iskola ellátottsága nem  éppen a legrosszabb, bár mint az egyházi 
kiadásoknál láttuk, nem  nagy összeggel szerepelt sem az iskola, sem  a 
rektor.

„Leltár
A  m agyar rétfalvi helv. hitv. népiskola  ingó vagyona a következők

től áll.

A) Taneszközök

1. Fali fekete tábla 2.
2. Szám ológép 100 golyóból öszeállítva
3. M agyarország térképe egy kisebb név nélküli és egy nagyobb 

Skrzeszewski A d lo f féle
4. G öncy Pál faliolvasótáblái 24 db. ára 2 frt. 50 kr. Szerkesztetett 

az iskolások közös pénztárából, kéregre vonatta az egyház 9 fr. 60 kr.
5. Lövényi írásm intái 2 füzet 24 db. Á ra 42 Kr. az iskolások közös 

szerzem énye



6. Bátky A B C -je  im ádságok dictálására
7. E rdélyi Indali fali olvasótáblái közül 10 db. vászonra húzva
8. Egy fali óra Ára 47. 80 kr. kifizettetett az iskola pénztárából
9. Egy függő petróleum lám pa Á ra 1 f. 20.
10. Berghaus és G öncy M agyarország fali földabrosza Á ra 5 f. 76 Kr.

B) kön yvek

1. Ezen jegyzőkönyv
2. A  „N éptanítók lap ja” 1868 és 1869 ik évf.
3. Varga János neveléstana 2 kötet
4. Nagy László Beszéd és értelem gyakorlata 
5 N épiskolai szervezet
6. Ó és újtestam entom i Szent irás, elrongyolva

C) Játékszerek

1. D ob ára 1 f, 40. M egszereztetett az iskolások pénztárából
2. Egy m agyar és egy horvát nem zeti zászló. M egszereztetett az isko

lások közös pénztárából
3. Egy gummi labda Ára 20 kr. A z iskolások közös szerzeménye
4. Trom bita ára 70 kr.

D) B útorok

1. Egy rozzant fenálló alm áriom  az 1757lk évben készítve
2. Egy asztal puha fából
3. Egy régi és két új karos szék kem ény fából
4. Két régi nyoszolya

E) Házi eszközök

1. Egy 42 öreg ittzés véka
2. Egy őlm érték
3. Egy csobolyó az iskolások használatára”

Hom onnay Bértalan

23.

A z iskolák egyházi iskolák lévén  függtek  az egyházi fe lettes  ható
ságtól, az látta el a szükséges felszereléssel, tanszerekkel, kön yvekkel. 
A z egyház v égezte  az oktatás színvonalának ellenőrzését is, a diákok vizs
gáztatását a tem plom ban a curátor, az esküdtek, a közülük választott 
inspectorok  és a szülők előtt. M egesett, hogy valam elyik inspectort ro 
botra hajtották, nem  leh etett jelen  a vizsgán, ezért a vizsgát csak m eg
tartották.

É vente k ét vizsgát tettek  a diákok, a télit ú j esztendő tájt, a tavaszit 
márciusban. A  szorgalmas, hivatásának élő tanító ig y ek ezett a leh ető



legjobban felkészíten i tanítványait, de kitetszett az exám enkor „a tanító 
egészségtelensége, szorgalmatlansága, a tanulók korhelysége, butasága, a 
tanulók inkább fe le jten i láttattak, m intsem valami előm enetelt m utat
tak volna” .

„E xam eni jegyzet. Rétfalu: A z itt előadatott. Specim en szerint fe le l
tek volna a gyerm ekek ha tudtak volna. H ogy ezen Specim en szerint a 
mi Rem énységünknak és kívánságunknak az oskolás gyerekek eleget nem 
tettek bizonyittyuk Rétfaluban 24 X  bris 1807. Curator M avro Illyés m. .k: 
Inspektor Gajnok Istók. NB Nagy András volt az oskola rectora.”

„A n no 1804 A  Sclavoniaí oskolákról való Judicium oknak  7. je g y 
zések.

K órógy  —  A  m ennyire a sok különb (külöm b fele el vonattatások 
m ellett készitődhettek) annyiban Szenvedhető volt az Examen. Marton 
János, Inspector. Báli Josef Curator, Szőllőski Dániel Eskütt, Gozon Sán
dor Pred. NB. Tóth Pál volt a Rector és Exam ent tett 26 X  octobry  1804.

I805dik1j January 20 Napján Tóth Sándor Prédikátor és G yöke János 
Inspektor K elem en István jelen  nem lehetvén robotra való hajtatása mi
att:/ m egvizsgálván az Exam entől fogva előm enetelit az oskolának, jó l 
és helyesen találtatott.”

Tóth Sándor Prédik.
Inspector G yöke János

1806.
Minekutanna a Téli Exam en Új Esztendő tájban tiszt. Inspector 

W intzy Sámuel korogyi Prédikátor Ur jelen létében ditseretesen m eg
esett volna: a Tavaszi Exament, is jó l el készülve meg akará tenni Érde
mes Oskola R ector Gál Sándor, a fellyebb nevezett Tiszt. Inspector Űr 
által meg hagyott napon úgym int Martiusnak 18-kán De m inthogy egyet
len egy benevolus auditor sem m éltoztatott a Tem plom ba feljönni: amint 
az apró M usákkal bem entünk; azon m ódon kijöttünk. NB. 16° M arty az 
Inspectorokkal egy néhány Esküitek meg visitálván az Oskolát sémi pa
naszok nem volt az oskolára.

Tóth Sándor m. k.
Prédikátor
W incze Sámuel

R étfalu  —  A z itt előadott Specim en szerént feleltek volna a Gyer
m ekek ha tudtak volna Sign. Retfalu 1804 27 X bris p Péter Rátz. Hogy 
ezen Specim en szerint ami rem énységünknek és kívánságunknak az os
kolai G yerm ekek eleget nem tettek bizonyittyuk Rétfaluba 27 X bris 1807.

Curator Manó Illyés mk. Inspec. G ajnok István

NB Nagy András volt Osk.
R ector ky Exament tett 27
X bris 1807.



Sz. László —  M eggondolván hogy ezen Esztendőkbe épült az oskola 
rem énségünk felett volt az Exam en bizonyítom , N. Szabó M ihály Prédi
kátor, Öreg B iró Kotsi M ihály, K urátor Becze János. Esküttek Gajnok 
István, G yöke János Insp. K elem en István Inspector. NB. Loboda Sámuel 
volt a R ector ky Exam ent tett 3° January 1808.

Haraszti —  H ogy m ég m ost nintsen semmi különös panaszunk az 
oskolára ezel bizonyittyuk Harasztiban 16. January 1808. Tóth Sándor 
Predicator

Kürtös Sándor Inspector M agdika M iklós Inspector
NB: Im re Sámuel volt Osk. R ector ki is Exam ent tett 10. January 

1808.
A  K órógyi R eform . Oskolában tanuló Gyerm ekek tudom ánybéli E lő

m eneteleket magában foglaló jegyzé K órógyon.
1832-ben 22k Januarii tett Osk. Mester Rácz Pál Exam ent a’ jelen  

volt 66 Tanítványival az A lólírtnak és tsak nem minden E löljáróknak je 
lenlétekben. —  Előre m egjegyezvén  azt, hogy az Első R endbéli két Clas- 
sificatusok kőzzül, egyik  sem lévén jelen, a’ kitett T udom ányokból meg 
nem próbáltathattak, a 2k, 3k, 4k R endbéliek a’ kisebb kevés Tudom á
nyokból m eglehetősen feleltek, de az 5k Rendbéliek, a kik pedig 2/3 
részét teszik a Tanulók teljes számának, és kőzőttök 4, 5 esztendős ta
nulók is találtattak:/, inkább a’ Tanító egészségtelenségének és szorgal- 
matlanságának és a’ m agok korhelységének s butaságának adták bizonyos 
jeleit és inkább felejten i láttattak, mintsem valam i előm enetelt m utattak 
volna.”

Som ogyi Ferencz m. k.
Pap, és Loc. Sch. Is pector.

24.

A  tanító a fegyelm ezésre nem  sajnálta a botot, a pofonokat. Néha a 
kegyetlen  verésn ek  kom oly következm én yei is lettek , m int 1863. febr. 1. 
napján jegyzik . Pozsár István arról panaszkodik, hogyy „kislánya nem  
akart felm enni az iskolába, m ivel a tanító gyakran pofoz, annyira, a fé l 
fü lére m eg is siketült.”

6). A  körn yék  tanítói ülésre is összejö ttek , hogy m egtárgyalják a 
„tanm odort” , a használandó tan kön yveket, sőt m ég a tan tervet is.

K uriózum ként lássuk egy  X IX . század második fe lében  tartott tanítói 
értek ezle t jegyzők ön yvét!

„T anítói értekezleten 

Kopácson M ájus 19-én 1869.
Jelen voltak: Papp K ároly  körlelkész ur, Nt. Tély  Zsigm ond K opácsi 

ref. lelkész úr, T. K ovács Dániel daróczi ref. s. lelkész úr, továbbá D ávid 
László daróczi, Fekete István laskói, Ecsedy József bellyei, Papp József 
rétfalusi, G yöre Dániel kopácsi ref. tanító urak.



2. A  tanm odor felett értekezvén a tagok
a) történeti tárgyakat illetve a tanitó által követendő m odor a kö- 

vettezőképpen állapíttatottt meg a történet tanításánál: a tanitó a taní
tandó történetet elbeszéli azután fejtegető kérdések közvetítése folytán 
tudom ást vesz, ha érte-i m inden tanuló az előadott tárgyat? V égre a 
gyerm ekekkel előadatja egészben s tovább gyakoroltatja,

b) az erkölcs és hittan tanításánál, Pontonként m egm agyarázza az 
általa előbb előadott tárgyat, úgy hogy az a tanulók által tökéletesen 
értve legyen, s azután tanulják m eg a növendékek folyvást előadólag.

Határoztatott

A  történelm et a térképpel összeköttetésben kell tanítani. A  tanesz
közök beszerzése elhatároztatott.

M agyar nyelvtan átkészitésel Papp József rétfalui tanitó úr bízatott 
meg. Számtantanitásnál a törteket illetve:

a Számító Socra tes nyom án tartózik a tanitó
A  népiskolák számára írt gazdasági Kis Káté m egrendelése elhatároz

tatott.
M egrendelhető H írm ondó Szerkesztője folytán, 20 kr.
A  polgári törvények tanítására írandó kézi könyv megszerzése annak 

idejében  igénybe vétetett.

TÉLI P Á L Y A

(1. fé lév )

I. oszt.

Beszéd és értelem gyakorlat
írás, olvasás

II. oszt.
Beszéd és értelem gyakorlat
írás
fo lyékon y  és értelm es olvasás
M agyar nyelvtan elemei, betűk, szótagok, szók, egyes m ondatok 

m egkülönböztetése

III. oszt.
M agyar nyelvtan: egyszerű m ondatok ismerete.
Á rvái vezérkönyve szerint

IV. oszt.
A  beszédrészek ismertetése



V. oszt.
A  közéletben előforduló polgári ügyiratok, levelek, számlák, térít- 

m ények, jelentések bizonyítványok 
Olvasás, irás

N Y Á R I P Á L Y A

(2. fé lév )

I. oszt.

Beszéd és értelem gyakorlat 
írás, olvasás

II. oszt.

Folyékony, értelmes olvasás
A  betűk, felosztásuk, szótagolási szabályok, diktálás utáni írás. Egy

szerű gondolatok írásbeli kifejezése, helyesírás, szép írás, ütem szerűleg

III. oszt.
Egyszerű m ondatok ismertetése 
Olvasás
írás ütem szerűleg

IV. oszt.
Beszédrészek ismertetés,e igeragozás 
írás, olvasás

V. oszt.
A  polgári ügyiratok folytatólag
Olvasás
írás

*
*  H«

A  VI. oszt. ism étlés-)-bibliai ism erettan.”
Papp József tanító

25.

7) A  falvakban nem csak az egyház és az iskola képviselői éltek  és 
dolgoztak, más tisztségviselők  is hatottak. A  világi hatalom gyakorlója  
a bíró.



Íme néhány rétfalusi híró wevíe az 1758— 1778. évek  közötti p erió 
dusban:

„Tabella  Judicum  et Jurastorum  et O fficialum  Annatim  Constitt

1. Judices

1. Varga József an. 1758 Istvanu Gasparity in Arendam  data Reft. 
popina 6 annis

2. Pintér Illyés a. 1759.
3. Szőlőskei József a. 1760.
4. M arcsity János 1761.
5. V ajda János 1762 Tem plum  rectum
6. Losa András 1763 Canna advecta
7. Pikos János 1764 Iter 6. an tabulata Temp.
8. Varga Sándor 1765
9. Gáspár József 1766. Sedes paratelu Ipls
10. Török  M iklós 1767
11. K ardo János 1768
12. Tót János 1769.
13. Bakó Péter 1770 Iter amissa et
14. Mató András 1771
15. Bakó János 1772
16. Tót M ihály 1773.
17. Harjadin János 1774.
18. Dani János 1775 adductus M agister Benj B alog loco Sam Szt. 

K irályi
19. Prego Jósef 1770
20. Antal M iklós 1777 M igrat pastor Jós. Dóm  Veresm artinu Venita 

Stag Derecskéi
21. Joannes Szánki 1778 Huius cura et fidelitate prolongata est do- 

mus Parochiae, pro M useolo.”

A  híró esküvési form ája is b e jeg y ez te te tt  a jegyzők ön yvb e.

,A  B iró Ű jj eskűvés Form ája 1839.
Én N. N. esküszöm az egy élő Igaz Istenre, hogy én az én bírói h iva

talom ban nem tekintvén sem m iféle A tyafiságot, barátságot, szomszéd
ságot; félretévén m indenném ű ajándékot, Szeretetet, kedvezést, haragot 
vagy gyűlölséget, avagy valam i félelm et és akárm ely em beri tekintetet, 
m inden Szem élyválogatás nélkül, úgy a’ gazdagnak, m int a Szegénynek 
—  az Igazsága a’ Haza fennálló törvényei kiványák, k ifogom  szolgáltatni. 
A  Ttes N. J. Várm egye, és Uradalom nak parantsolatjait, a’ legnagyobb, 
pontossággul tellyesíteni, annak reám  bizott titkait és m ind /  azokat, a’ 
m ellyek a ’ H elység E löljárói, vagy a’ Sz. Egyház képviselői /  tanátsko- 
zásaikban, előfognak vétetni sem beszéd, sem irás, sem más akár m ely 
m ód által, ki nem beszéltem, fe l nem  fedezem . A ’ reám bizott H elység / 
Írásait a’ maga valóságában sérthetetlenül m egtartom  és hiven gondját



viselem ; az adót m agában foglaló könyvetskék elkészítését sürgetem  és 
azokba kinek kinek való tartozási beírását, a’ Nótárius és Kasír által 
szorgalmatossan beirattatom. A  H elység és Ekklézsiá épületeit jo  karban 
való tartására, a ’ közönséges közhivatalt viselő Szem élyeknek fizetésének 
megadására, szorgalm atossan gondom  lészen. A z egész határban Szőllős 
kertekben kártévőket, kártételekhez képpest, testi, és erszénybeli bünte
tés alávonni elnem múlatom. A  H elységben a közönséges csendesség és 
békeség hogy fentartasson, arra, vigyázok.

A  m int én m ind ezeket egész hűséggel tellyes tehettségem  Szerént 
tellyesíteni igyekezem , úgy segéllyen engem et az én Istenem.

Tekintetes Móth Endre Hites Ü gyvéd és Csepini Uradalm i Igazgatója 
Praefectusa kiadása után béírta T. J. mk. 1. P .”

26.

Bábára is szükség van m inden községben. „A  bába választásnál 
azonban —  Döm e Izrael szerint —  a babonaságokban való jártasság dön
tőbb szerepet játszott, m int a hozzáértés vagy gyakorlat. A  bábának ér
tenie kellett már a szülés előtti zavarok, gyógyító  füvek  és más oldott 
anyagok felhasználásával készített fürdők  és italok segítségével való m eg
szüntetéséhez és gyógyításához, hogy azután a szülés rendes lefolyású 
legyen. Ha mégsem így történt, annak m egrontás, átokfoganat vagy  igézet 
voltak az okozói, nem pedig a bába tudatlansága. A  bábának okvetlen 
tudnia kellett az újszülött felm utatását is, ami abból állott, hogy az ú j
szülöttet K elettel kezdve, arccal sorjában Keletnek, Délnek, Nyugatnak 
és Északnak fordítva m egem elte, m iközben m inden évszaknak a m egfe
lelő igézetet elmondta.

A  fürdetés után jött a másik szertartás: A  kisdednek sütőlapáton való 
kem encébe tevése és kivevése. A  velejáró „m ondás”  ez volt: „H ódíltan 
teszlek bé; olyan légy, m int a frissen sült kinyércse, piros m eg kem ény 
egész életűdbe’.”  (H ódilt =  színtelen). Ezt a m űveletet később is ú jból 
m egismételték, ha a gyereknek beteg színe volt és „gy ingélködött” , de 
ekkor már kenyérsütés után langyosra hült kem encét használtak.

Se szeri, se száma azoknak a rontás és igézet elleni eljárásoknak és 
a felism ert betegségek babonás gyógyításának, m iket a bábán k ívül más 
javasasszonyok is végeztek.”

A  bábát is fe leskették .
,,1818-ban Martius Harm adika 1818 dik esztendő ben

Paprika Éva Néhai Kántor Á brahám  özvegye B iró A m brus Miklós, 
Betze János, Kotsis /  M ihály, Palis M iklós, Lapis Á bel, G ajnok /  István, 
Fülöp István, Kelem en János, G yökem  /  János Esküdtek Piszár István és 
Fűlep János /  közrendenn levők  jelen  feykben Bábának a /  Parochialis 
Házban fel esküdetett. Ugyan akor a Bába C onventiója és meg hataroz- 
tatott. /  E° A ’ Bába Házánál egy fő  a Falu dolgától és rövid  sortol nem



külőm ben az Or /  dinanti állástól mént lészen m indenkor. /  2. M inden 
gyerm ekről fizetnek 17. Krt.

Jegyezette a’ fent írt napon és Esztendőben.”
N. Szabó M ihály 
Prédikátor

27.

8.) A  közállapotokról is szó esik a jegyzőkön yvekben . Általános ren 
d elkezéseket is tartalm aznak a jegyzők ön yvek , pl:

1813: A  halottaknak 48 óra alatt való eltemettetések kem ényen til- 
tatik, m ely idő hogy a n n á l,szorosabban megtartassák a felek  tartoznak a 
halottat a le lk i pásztornak késedelem  nélkül bejelenteni.

— o  ■—

A  m agokat katonai szolgálatra adó szem élyeknek a k irá ly i felség kegyel
m éből következendő privilégium ok adatnak: 1° azoknak itthon m aradt 
jószágaik gazdaságaik a con. Juridictio vigyázata alatt ingyen adm iniszt- 
ráltatott.
2° —  A kik  20 esztendei szogálatjoik után esnek ki a katonaságból, nem  
csak m int szem élyes adók  és közterhek alól felszabadíttatott, hanem ha 
vm ely m esterséget tanultak volna m inden költség nélkül a Czéhekbe fe l
vétessenek. M ind ezek a privilégium ok az Invalidus katonákra, ezek 
feleségeikre és m ég .attyaikkal egy kenyéren vegymak —  gyerm ekeikre is 
kiterjesztett, sőt ezekre egyébb beneficim ukra nézve is m ég .sok felett 
senki sem  kép.

M entő him lő vagy  a tehén him lő; a keresztelésnél kall figyelm ez
tetni m ár a szülőket, hogy oktassák a gyerekeket.

1814.ben: gyakori a n év  változtatás, de tilos, hogy a gyerekek  osko- 
lábá küldessenek, helyettes pásztorok fogadtassanak, tüzelőfáról kell g on 
doskodni az iskolában, hogy ne szoruljanak össze téli időben, m ikor kü
lönben is többen  vannak a tanító lakásába, tágas oskolák építtesenek.

*
* *

A z  inasokat nem  szabad addig felszabadítani, míg tanúié velet arról 
nem mutatnak, h ogy  ők m ind a vallás dolgaiban, m ind pedig az erkölcsi 
tudom ányokban elegendőkép tanultaknak találtatnak. A  társaságokban, 
czéhekben levők  m eg ne eskettessenek.

1847: A  korm ány figyelm ezteti a köznépet azon szomorú következ
m ényekre, m elyek őket okvetlenül érhetnék, ha a m ég lábon álló term és 
idő előtt .könnyelműen áruba bocsátatik, vagy ha idő élőt aratnák a



tökéletesen m ég m eg nem ért gabonát élelem re fordítanák, továbbá, hogy 
a szegényebb sorsúakat ideje korán  az idei term ésbeli lehetőleg takarékos 
bánásra és az élelem re szükséges gabonának az egészséget és erkölcsöt 
rontó szeszes italokra való forditásáróli m egkím élésre bírni teljes erővel 
törekedjék, és ily  takarékos és józan gazdálkodás által őket a  sanyaru- 
ságoktól, m elyek reájuk ú jólag  nehezedhetnének m egm enteni iparkodjék.

1847-ik-évi Sz. Jakab hó 7-én tartott ü léséből: Tallián Sándor (jú
lius) Á prilis hó 28-án vette ezen egyház fő  esperes Űr azo,n körlevelét, 
m elynek tartalmához képest az Á pril 30-ára korábi .rendelet következté
ben a polgári, vérontás nélkül, k iv ívott m agyar szabadság emlékezetére 
határozott hála ünnepélyt párositni kelletik vallás m iniszter Báró Ötvös 
József ur kívánata szerint dicsőséges országló kegyelm es fejedelm ünk 
5-ik Ferdimánd születési nagy ünnepét is hogy a kettős ünnepély anál 
nagyobbszerű légyen.

1848-ban nagy kolera járvány jött az oláh  fejedelem ségből. 1831-ben 
nagyobb volt.

Orvosi utasítás.
Oláh országban szerzett tapasztalások szerint jelenleg a  járvány 

choier.a terjedése átalában lasubb, szelídebb, pusztítása csekélyebb m int 
az 1831-i volt úgy hogy a halandóság 31:100 betegre, a járván cholerát 
elő m ozdító okok közé szám ítandók a m értékletlen kicsapongó élésmód, 
fölháborodott indulat és érzés, egészségtelen, rom lott levegős lakhely, 
számos em bereknek egy helyeni öszvetartása, tisztátlanság, m eghűlés s 
fő leg  a betegségtől! m ód .nélküli félelem . Mi okból igyekezzenek az orvo
sok a papok hozzájárulásával a népben e betegségtőli félelm et elmulatni, 
azt józan élésm ódra inteni, és lelk i nyugalom ra bátorítani, neki a czél- 
szerű testi mozgásokat, könnyen emészthető eledeleket és sz,esztelen ita
lokat ajánlani, valam int ara is figyelm eztetni, hogy az éretlen, állott, büsz- 
hödt halak evésétől tartózkodjék s különösen a fárasztó munka utáni 
m eghűléstől szorgalm atosan óvakodjék, figyeljen  em ellett arra, hogy a 
lakószobák szorgalm asan szelőztesenek ,s a túl népesedett házak kiürít- 
tesenek. A  lélek nagyobb m egnyugtatására czélszerűleg ha az orvosok és 
helybeli papok igyekeznek ,a népet m eggyőzni a fe lö l hogy a betegség 
ragadás által nem terjed s é ’ szerint hozátartozóinak nyújtandó segítség 
és ápolástól visza ne von ja  magát senki, rendelkezzenek arról hogy a leg
szükségesebb házíszerek ziliz, m éh- és székfű, fodorm enta és mustár liszt, 
kánforois pálinka a helybeli papnál vagy bírónál illő  m ennyiségben kellő 
használat végett készen tartassák.

Oktassák a papok a népet ara is, m iszerint az orvosi segítség m eg
érkeztéig a choleros em bernek belsőkép a nevezett fűvekből készített 
m eleg ital adassék, külsőkép pedig kám foros pálinkával dörzsöltessenek, 
a gyom or és hasra mustár kovász tétessék s illatos füvekkel pároltassék 
s így a beteg izzadásba hozassák, m ely  után megszűnik a cholera. Budán 
ju li 10-én 1848, D oktor Stáhly Ignácz országos orvosok főigazgatója, 
Sauer Ignácz, ország főorvosa Echstein Frigyes egészség-tanácsos.

1850-ben március 6: ostrom állapotban van az ország.
1850-ben bélyegm entes a védhím lő oltásról szóló bizonyítvány.



F O R R Á S O K

1. M atricula sive Cata.loigus . . . Ecclesiiaie Reform. Retthfalusianae Auetore 
Jasefo Bamjamo V. D. Neo M inistro Ammo A ° c M DCGLVIII. v. Kalondas 
Juli,

2. A  Rétfaluisi Bkklésiai Tanács Gyűlésednek munkáit Magába foglaló 
könyv 1813-di-k esztendőtől fogva.

3. A  Presbiteriális Gyűlés Végzéseit magában foglaló K önyve iaj K órógyi 
Ref. E'kJiésiiának (1817-től).

4. A  Haraszti Refor.mata Ekklésiának M atricularis könyve vagy pedig olyan 
Regestruima am ely eompitectatlja maigában Ibófoglallja az 1759-dik Esztendőtül 
fogva a  szénit kérész,tségnek Sacramein turnéval megkeresztelt kisded gyer
mekek és .a házassági saabaccságois életire a, Hittel való 'egybenköttettséig után 
kibocsátó,atott személyeknek [ugy az ievil,ágból kiköltözettekimek aivagy m eg
holtaknak is neveitt vétetett az 1759. Esztendőben, Szient György Havának 
27-dik Napján Mosoná G yörgy Prédikátoiriságában.

5. Matricula Eccla Rta Sz. Lászliaiiensiis ab Ao 1761. 24. Apr. Procurata 
per Nicolaium Sz. Peteni Prediioantem eiettis 66. 1761-dik észt. kezdődik.

Itt mondok köszönetét az egyes falvak lelkészeinek támogatásukért, 
segítségükért.
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A z Ű jvidéki B ölcsészettudom ányi Kar M agyar Tanszékének kiadványa  

Tanulm ányok, 7. füzet, 1974.

H O R N Y I K  M I K L Ó S

L Ö V IK  K Á R O L Y  
(Esszé és elrajzolás)

„A z a visszhangtalanság, amellyel a magyar író 
küszködik, s amely egyik főoka annak, hogy a 
magyar írás nem tud igazi és benső kapcsolatba 
jutni a magyar élettel, az ő esetében a rendesnél 
is némább volt.”

Schöpilin  Aladár

SCH ÖPFLIN TŐ L ILLÉS ENDRÉIG

A  L övik  K ároly  m űveiről szóló kritikai irodalom  érthetetlenül gyér. 
Magának az írónak több könyve jelent meg, m int ahány ism ertetőt, cik
ket vagy  bírálatot írtak m űveiről. L övik  elfeledett alakja a m agyar iro
dalom nak, hasonlóan, m int A sbóth János, Z ilahy K ároly, C holnoky V ik
tor vagy Török  Gyula. E lfeledett és m ellőzött író, m ellőztetésre ítélt, 
K rúdy árnyékában fellelhető „outsider” , akár széthulló nem zedékének 
legtöbb tagja.

A  századvég féldilettánsai között tűnt fel első tárcanovelláival, kar- 
colataival, cikkeivel.

Első elbeszélésgyűjtem énye, a L eveles  láda 1901-ben jelent m eg; ettől 
a dátum tól szám íthatjuk írói pályájának kezdetét. Á m  a közhiedelem m el 
ellentétben, am ely term éketlen, kifulladó, m ár-m ár elhallgató írónak te
kintette, m eglepődve kell látnunk, hogy 1901-től haláláig, 1915-ig m ajd
nem m inden évben kiadott egy-egy regényt, novelláskötetet, és számlá
latlanul írta a cikkeket, krónikákat, tárcákat.

Illés Endre, L övik  K ároly  válogatott írásainak sajtó alá rendezője, 
aki két ízben is (1956-ban és 1970-ben) m egkísérelte fe lfedn i a betem etett, 
elsüllyedt életm űvet, A  ném a bűn, valam int A  kertelő  agár e lő- és utó
szavában nyom atékosan elrajzolta L övik  írói pályájának ívét.

Illés szabályos, de kevéssé hiteles krétarajzot ad a „nagyon  magá
nyos, gőgös és nagyon szom orú”  íróról, aki „E gyszerre úgy érezte: az 
életet kiejtette a kezéből” , aki önm agát fegyverzi le, s eljut a hallgatás
hoz. Ez a krétarajzos hókuszpókusz a legkevésbé sem alkalmas arra, hogy 
fe lfed je  L övik  igazi irodalm i jelentőségét, arra jó  csupán, hogy tovább



növelve a mai olvasó tájékozatlanságát, m egerősítsen abban az előítélet
ben, hogy Csáth Géza és kortársai esetében az életra jz  m inden esetben 
érdekfeszítőbb a m űvek  belső világánál. K erülő úton tehát, charm eur 
eleganciával és tényham isító m ódszerekkel lényegében a kanonizált m a
gyar irodalom történetírás tévedéseit és tudatos félrem agyarázásait tá
masztja alá, azt a balhiedelm et, hogy csak furcsa életű különcök iro 
dalma vo lt a századvégé, századelőé, akik leg fö ljebb  az IRO D ALM I 
KU RIÓZU M O K cím ű fe jeze tb en  kaphatnak helyet, de sem m iképp a m ik- 
száthi-m óriczi Nagy M agyar Irodalomban.

Illés Endre m ódszerére a feltételezések és a találgatások sokasága a 
jellem ző. H ogy mit érzett és mit nem  érzett L övik  K ároly  például ezer- 
kilencszáztizenegy október húszadikán, agarászás közben, azt ma épp oly 
kevéssé lehet tudni, m int tizennyolc évvel ezelőtt lehetett, Illés cikkének 
m egjelenése idején. Lehetséges persze, hogy a „gőgös, bécsi Jockey C lub” 
tagja, a Lady Londonderry tenyésztési díj három szoros nyertese, a lovak 
körül sikert arató L övik  valóban nagyon  m agányos és nagyon  szom orú 
em ber volt, m indezt betetőzően pedig „olyan  finnyás . . .  már, hogy nem 
akart bepiszkolódni” (?!), de ennek a hangsúlyozott arisztokratizmusnak 
vajm i kevés köze van a könyveihez.

A rról nem is beszélve, hogy Lövik  —  krétaraj zszínű altér egojával 
szöges ellentétben —  sohasem jutott el a hallgatáshoz, az elnémuláshoz.

Egy elk ésett lovag  —  R egényes fö ljegyzések  cím ű novellafüzére 1915- 
ben jelent meg. Pontosan ugyan nem tudjuk, az év m elyik hónapjában. 
Azt azonban pontosan tudjuk, hogy Lövik  1915. április 19-én halt meg. 
A z élő em ber  ném ult el ekkor, de az író nem „fegyverezte  le ” magát, 
nem hallgatott el. A z utolsó percig írt.

M ire szolgálhat a tények ilyenfajta „átértékelése” ? E gyelőre talán 
csak arra, hogy érdekesebb legyen  az írói életrajz.

Igen sok hasonló tévedés tarkítja A ném a bűn  m eg A  kertelő  agár 
elő-, illetve utószavát: L övik  K ároly  mai olvasói szem fényvesztés áldo
zatai lehetnek, ha a m űveket kiegészítő adalékként az író élet- és m un
karajzát is fellapozzák. Egyszerűen azért, m ert Illés Endre a m űvek 
interpretációját az erősen m egrendszabályozott életrajz kaptafájára szo
rította.

Lövik  többi kritikusa —  Schöpflin  Aladár, Szauder József, D iószegi 
András —  kevésbé lelkesülten és szűkszavúan bár. de legalább hitelesen 
mutatják be A  kertelő  agár szerzőjét. Értékeit felfedik , gyengéit is ki
m utatják: nem m isztifikálnak.

A Z  ELFOSZLÓ ÉLETRAJZ

Életéről keveset tudunk.
Budapesten született 1874. március 9-én, és negyvenegy éves korá

ban, 1915. április 19-én halt meg.
„V áratlanul halt m eg —  m ondja Illés Endre. M ajd sokat sejtetően 

így fo lytatja : —  H irtelenül és titokzatosan, akár valm elyik  novellahőse.”



Érdem es itt egy pillanatra elidőzni, de nem a szőrszálhasogatás ked
véért, hanem m ert Illés novellahősöket emleget.

M iként halnak m eg L övik  novellahősei?
Ha egyáltalán meghalnak, amire csak elvétve akad példa, haláluk 

nem hirtelen, nem váratlan és nem titokzatos. Érdekes volna, m ondjuk, 
ha így volna, de nincsen így. L övik  ötven elbeszélése közül n egyven- 
nylocban nincs haláleset, m ég kevésbé titokzatos haláleset.

Lássunk egy kivételes példát.
A  Parasztok  cím ű novellájában —  a L eveles  láda cím ű első kötetében 

olvasható —  Éltető Péter bosszúból le lövi ellenlábasát, Varga Jánost, 
mert Varga csendőrkézre juttatja.

Varga halála nem titokzatos, és a történet belső logikája  szerint nem 
is váratlan. A  bosszúvágy áldozata lesz, sorsát az író sorról sorra készíti 
elő. Érdem es idézni a novella exodusát:

„É ltető Péter m egy előre a szomszéd falu  felé. Ott az egyik csendőr 
orvosért fordu l be, a másik pedig tovább hajtja  a rabot. K ésőbb a csend
őr, aki már nagyon unta magát, a felelősség  öntudatával így  szólt P é
terhez:

—  Nagy szamárságot csinált kend. M ire volt az a lövöldözés?
Éltető m egvonta  a vállát.
—  Hát m ire ítélhetnek el? A  törvény csak látni fog ja , hogy ha így 

a gyalázatba kergetett, hát jogom  volt rálőni?
—  A kkor maga rosszul tudja a törvényt —  szólt a csendőr kom oly  

képpel. —  Ez bizony, em berölés, akárhogy  forgassuk is.
Éltető m egint csak vállat vont.
—  Hát bánom  is én, legyen  gyilkosság, de m egkönnyebbültem  tőle, 

az bizonyos. JÓL O L D A L B A  T A L Á L T A M , M I?”
L övik  váratlanul halt volna meg, hirtelenül és titokzatosan, akár 

valam elyik novellahőse?
Szívbetegségben halt -meg, negyvenegyéves korában. Tényszerűen 

csak ennyit m ondhatunk, a túlzás veszélye nélkül.
M ásfelől: Loviknál a halál nem  váratlan és nem  titokzatos. Ünnepelt 

sportem ber volt, nyaktörő vágták hőse: számtalanszor szem benézett a 
halállal. E gyfajta  századfordulós spleennel, B yrontól átörökölt v ilág fá j
dalom m al. Csak Lerm ontov írt olyan közönnyel a végről a K orunk hősé
ben, mint L övik  néhány írásában.

N ÉH ÁN Y M ON DATBAN

A  M agyar Irodalom  T örténete 1849— 1905 cím ű kiadvány szerint 
Eperjesen és K olozsvárott tanult, a M agyar Irodalm i L exikon  m egálla
pítja, hogy ,,Bp-en és K olozsvárott volt joghallgató” .

Csakhamar újságíró lesz, később pedig szerkesztője a Vadász- és V er
senylap  cím ű sportújságnak. M integy m ellékesen novellákat is ír —  ol
vashatjuk róla több helyütt.



A  m űvek m egjelenésének gyakoriságából ítélve, L övik  nem  m ellé 
kesen  írt novellákat és regényeket, ellenkezőleg: m inden am bíciója az 
volt, hogy íróként szerepeljen. A z unalom ig ism ételt jelzők  m ögött ■—■ 
amögött, hogy gőgös, magányos, a feltűnéstől irtózó természetű volt —  
valójában az irodalm i életben elszenvedett kudarc, a teljes visszhang- 
talanság, az önnön képességeiben való kétkedés beidegzett reflexét kell 
látnunk, ha valam ennyire is ism erjük az írói hiúság és érzékenység ter
mészetrajzát.

Ezt a hiedelm et egyébként, m ely vissza-visszatérő életra jzi „adat” - 
nak látszik, elsősorban maga L övik  táplálta ném ely m egnyilatkozásaiban. 
S ikertelenségét gőgös elzárkózással kom penzálta —  ezt értette félre 
Schöpflin  is és Illés Endre is, s eléggé vaskos form ában ezt értette félre 
a M agyar Irodalm i L exikon  Lovikról szóló cikkének szerzője:

„  . . . m űvészi becsvágyánál mindig erősebb vo lt a mozgalm as sport- 
újságírói életform ához való ragaszkodása.”

íg y  vo lt-e  valójában?
L övik  írta egyik  önéletrajzában: „Sokat foglalkoztam  lótenyésztéssel, 

az utóbbinak köszönhettem , hogy az irodalom  terén  szabadon m ozog
hattam, m ert nem  kellett napi k en yérért küzdenem . Ezért talán úgy ír
tam, ahogy saját ízlésem, s nem ahogyan mások igényei m egkívánták . . .”

E lképzelhető-e, hogy a lótenyésztés és a sportújságírás jobban  fo g 
lalkoztatta azt az írót, aki tizennégy év alatt tizenkét k ön yvet  adott ki?

M it m ond a továbbiakban az irodalm i lexikon?
„K itűnően  sikerült karcolatait, jó  m egfigyelőképességet, ízlést, stílus

készséget, élénk fantáziát eláruló mozgalmas novelláit szinte »félk ézrő l«  
írta, s további sorsuk különösképpen  nem  érd ek elte” .

M inden je l arra vall, hogy rendkívüli m ódon érdekelte novelláinak, 
írásainak további sorsa.

1914-ben, a Pesti Futár-bán közölt önéletrajzában m ondja ki: m ajd 
húszéves írói pályafutásáról, sok száz novellá járól és újságcikkéről, több 
mint tíz könyvéről a kritika érdem legesen sohasem szólt, „irodalm i tár
saság nem vette észre, könyveit alig vette valaki” .

K ülönösképpen  nem érdekelte m űveinek sorsa?
Schöpflin  „úrias tartózkodásá” -ról, „udvarias nem törődésé” -rő l ír, 

„hűvösen, előkelőén tartózkodó em ber” -ként jellem zi. K ét L ovik -idézet a 
bizonyság arra, hogy m it rejtett az „elegáns tartózkodás” .

A z egyik  a rejtőzködő irónia példája:
„E gy felette népszerű főúrral hozott össze tavaly a m étier: a ló és a 

sport. Beszélgetés közben szó esett irodalom ról. K önnyelm űen  m egjegyez
tem : néha  én is írok. A  rokonszenves mágnás nevetett, s m egfenyegetett 
u jjával:

—  Engem  nem  fog  m egtréfálni!
És hogy kellem esen m egnevettettem , egy hatalmas kü lföld i szivarral 

kínált meg. Én is nevettem .”
A  másik a kiábrándult vallom ásé:
„N em . A  sikert én nem tudom  fajsúly, szín, je lleg  szerint csoporto

sítani, s m inden szép eredm ényt a tehetségnek tulajdonítok, légyen az a 
tehetség csupán a csizm adiáé, aki ihletét dikiccsel bőrbe plántálja át.



A hol egy em ber a töm eget lenyűgözi, ott a szemem m egcsillan, m ert tu 
dom, m ilyen  nehéz egyetlen  em berre is hatni.”

A  víg  özvegy  közönségsikeréről nyilatkozott így.

A  LO V IK -M Ü V E K  F O G A D T A T Á SA

Élet- és m unkarajza, sajnos, kibogozhatatlanul összefonódik: a L ov ik - 
életrajz téves adatai szervesen beleépültek az életmű interpretációiba. 
Ennek következm ényeként a szim pla „életra jz i” tévedésekből ferde iro 
dalm i ítéletek keletkeztek.

A z Új M agyar L ex ikon  szócikkétől kezdve a M agyar Irodalm i 
L exikon  miniatűr portréján át egészen a M agyar Irodalom  T örtén ete  
1849— 1905 értékeléséig, téves kapcsolások láncreakcióját tapasztaljuk.

„A  századvég egyik m eglepetése”  —  írja  róla A  M agyar Irodalom  
T örténete.

„K ülönösebb visszhangot egyik  (írása) sem váltott k i”  —  olvashatjuk 
a M agyar Irodalm i L exikonban.

„A z  olvasók nem  olvasták. K iadói m induntalan arra figyelm eztették, 
hogy könyvei nem fogynak. Kortársai olyan közönnyel fogadták m un
káit, hogy egy kötete m ég a könyvtári, a bib liográfia i létezésből is tel
jesen kihullt: ma sem tartja számon senki, sem m ilyen intézm ény, kata
lógusterem , egyetlen emlékezés, életrajz vagy kritika sem (A  fecsk e  m eg  
a v eréb )”  —  írta Illés Endre.

Felemás a kép, am elyet a kortársak L ovikról m egalkottak magukban. 
S ez az ő korában érthető is volt: L övik  K ároly  egész életm űve kettős
séget mutat, m űveiben csak elvétve jelen ik  m eg vegytiszta form ában az 
új irodalm i ízlés.

Nem volt a századvég „m eglepetése” , nem  is lehetett az. O lykor 
konzervatívabb tanítóm esterénél, Mikszáthnál is, néha azonban izgatóan 
m odem , m ár-m ár Csáthtal rokonítható.

L övik  valójában a századvég és a századelő konzervatív hagyom á
nyainak (főként az anekdotizmusnak), és m egújulásra törekvő tendenciái
nak (leginkább a közérzet-novellának) az írója.

R egényei kivétel nélkül sikerületlenek: anekdotába tévedőek, nem 
ritkán m űvészietlenek. N ovelláinak egy kis hányada azonban antologikus 
értékű ma is. Ha tehát az avult hagyom ányok szövedékét lebontjuk  m ű
véről, a lassan erjedő, m ajd egyre forrongóbb  m odern m agyar novella  e lő 
képeit fedezhetjük fe l bennük.

K rúdy író i arcképek  cím ű kétkötetes cikk-, portré- és esszégyűjte
m énye sajátos m ódon egybem ossa Kárm ánt és M óriczot, A dyt és A m b
rust, irodalm i ítéletek dolgában rendkívül kockázatos hozzá fordulni. Más 
forrásunk nem lévén azonban, m égis érdem es két, L ov ikról szóló passzu
sát idézni.

ím e az első:
„K ésőbben  B ródy Sándor, Elta, H orváth Gyula, Szemere H u b a . . .  

»felfedeznek« egy különös fiatalem bert, bizonyos L övik  nevű pesti ü gy



véd K ároly  nevű fiát, aki olyan jóízű  vidéki tör tén etek et írt, m int egy  
gazdasági praxi és C sehovot m eg T urgen yevet juttatta az em ber eszébe” .

Száz oldallal később így  ír K rúdy:
„R égi ism erős közelgett csodálkozást k ifejező tenyerekkel. L övik  K á

roly  volt ő, akit a lóverseny térről volt szerencséje ism erhetni Szemere 
úrnak, a Vadász- és Versenylap tudom ányos szerkesztője ,aki új rend
szerekkel próbálkozott a hendikepelésben, de egyébként konzervatív volt, 
m int egy  régi b eszély író” .

K rúdy Csehovot és Turgenyevet aligha találta avultnak. Jellem zőnek 
érzem  az ő vélem ényének kettősségét: Csehov és Turgenyev folytatóját 
látja Lovikban, m ásfelől azonban konzervatívnak tartja, m int egy régi 
„beszély írót” .

A  N yugat elődei cím ű tanulmányában Németh László m eg sem em 
líti a nevét. H etven év távlatából azt látjuk, hogy L övik  a Nyugat pró
zájának egyik  előkészítője volt. M agyar Irodalom történeté-ben  Szerb 
Antal elsiklik fölötte. A  m agyar irodalom  történ ete  a X X . században  cí
mű összefoglaló m unkájában Schöpflin  A ladár említést sem tesz róla —  
pedig talán Schöpflin  volt az egyetlen  kritikus, aki L öv ik  m inden k ön yvét  
elolvasta.

„A  kortársak . .  . nem  vették kom olyabban, m int ő magam agát”  —  
olvashatjuk ismét a nevezetes fixa  ideát a M agyar Irodalmi Lexikonban.

A  kör bezárul.
Egy Szabó Dezső exhibicionizm usa is hűvös tartózkodássá, előkelő 

tartózkodássá fo jtódott volna, ha L övik  K ároly  szerepébe csúszik.

IRODALOM TÖRTÉN ETI KITÉRŐ K

A  három kötetes m agyar irodalom történet m ásodik kötetében a kö
vetkezőket olvashatjuk L övik  K árolyról:

„A  harsány rom antikus és naturalista dem onstrációk, valóságref- 
iex iók  korában alig észreveh ető , szerény  és finom , rokokó könnyedségű, 
de a régi jelm ezekben m égis esetlen  m ozgású álm odozó kis em b er-törté 
netek  szerzője L övik .”

M agyarországon köztudom ásúlag B ródyval és M óriczcal indul a na
turalizmus, m indenféle dem onstráció nélkül.

Rom antikus dem onstrációknak ekkoriban már nyom a sincs.
Lövik  regényeinek és novelláinak többnyire anekdotába illő dzsentri

hősei vannak (A  kertelő  agár; A z aranypolgár), ezek a hősök nem sze
rények  és nem finom ak. Egy jelző illik  talán rájuk: álm odozóak.

„K rú d y  rokona lehetne —  olvashatjuk tovább — , ha ism erné a m a
gányos, boros éjszakák kábulatát, ha m ám or alakjaiban és álmaiban, a 
parókás, álarcos farsangi tarkaságban em beri közvetlenség  és őszinteség  
felelne a mának, ha a múlt nála is gúnyolódva válna el és olvadna egybe 
a jelennel. K rúdyt inkább A dyval köti össze az ősök asztaltársasága, 
am ely olyan egy  velü k  és m égis más, am ely néha szebb, néha ér th ete t
lenebb , de m indenképpen  igazabb az ő világuknál. A z a múlt, am ely benne 
él m inden jelen  pillanatban. A  széttöredezett életben így születik m eg



az idő teljességének, az egész em berségnek nosztalgiája, az élet teljessége 
helyett az álom teljessége. L övik  képzelet játékának nincs akkora m ély
sége. A z álom és a fantázia egyszerű  szabadságlázadása ez csupán, erő 
és győzelem  a valóság fölött, de csak a maga re jte tt kis lélekzugában. 
Nem lenyűgöző varázsló, m últon-jelenen, szíven és észen, tudatin és tu
datalattin uralkodó főpapja a költészetnek , hanem titkos, észrevétlen  híve, 
csendes, züm m ögő hangjával.”

A  fentiekből kitetszik, hogy L övik  K rúdy rokona lehetne, de m ég
sem az.

M ámor alakjaiból és álm aiból hiányzik az em beri közvetlenség (?) és 
őszinteség (!).

K itetszik továbbá az is, hogy L övik  nem volt lenyűgöző varázsló, és 
főpapja sem volt a költészetnek.

Csak züm m ögő hangú, titkos híve.
Értesülünk arról is, hogy képzeletjátékának nincs akkora mélysége.
Az álom  és a fantázia egyszerű  szabadságlázadása az ő m űve —  csu

pán.
S annak ellenére, hogy csupán, mégis: erő és győzelem  a valóság fö 

lött —  de.
De csak a maga re jte tt kis lélekzugában.
Alig észreveh ető  kisem ber-történeteket írt, és a költészetnek ész

revétlen  h íve volt.
Irodalom történeti ítéleteink genetikai kódja a Lovik-kom m entár. A  

légnem ű dumának, a sem m ilyen inform ációt nem tartalm azó nyögve- 
nyelésnek, a zűrzavaros stílustalanságnak, az önellentm ondásnak K arin
thy tollára m éltó, halálosan kom oly paródiája.

De olvassuk csak tovább:
„Író i próbálkozásainak idején, term észetesen , nem  lehet m ásképp, 

mint hogy a dzsentrivel foglalkozzék.”
A  rosszallás máris tettenérhető.
„Ö  maga is hódol a városi dzsentri divatos szenvedélyének, lovakat 

tenyészt és lóversenyzik .”
„Sokat foglalkoztam  lótenyésztéssel, az utóbbinak köszönhetem , hogy 

az irodalom  terén szabadon m ozoghattam ” —  írja  maga Lövik.
„A z állatszeretet és a term észetcsodálat a leggyakoribb térítési terü 

lete  a term észettudom ányos leleplező m ódszernek.”
Ezt a m ondatot nyilván a szerzője sem érti.
„A z  élet b iológiai azonosságának és m indenütt jelenvalóságának tu

data egy ú j, szentim entális állat- és növénypszichológiát hozott létre. 
Keveseket ihlet ez csak öncélúan. A m i B ársony Istvánnál véletlen, kor
szerű divat, az Loviknál erkölcsi m ondanivalók és szándékok ürügye.”

Valam i halványan sejlő igazság m otoz itt a háttérben. L övik  egyik 
másik novellájában, mindennem ű szentimentalizmus nélkül, a lovakról 
szóló történet, a vadászatról szóló anekdota, vagy az agarászást parodi
záló kisregény fő -  vagy m ellékszereplői: a lovak vagy az agarak sztorija 
etikus indulatokat rejteget. Ezekben az írásokban szó sincs szentimentális



állat- és növénypszichológiáról (?), kétségtelen azonban, hogy az állat- 
tö r té n e te k ” —  ilyen például A kertelő  agár, azután a Boglár cím ű no
vella —■ a parabola jellegét öltik, példázattá válnak, tartalm uk szim bo
likus értelmű.

A kertelő  agár —  az író szavaival —■ egy túlzássá vedlett szórako
zásról m ond ítéletet, arról szól, m iként válik központi „szem élyiséggé” 
egy agár a rátarti nem esi-dzsentroid családban, m iként válik az e lőjogok  
szim bólum ává; a család tekintélyének őrzőjévé stb. Lényegében tehát egy 
abszurd élethelyzetet parodizál. A  Boglár a természet bosszúját példázza: 
rabul ejtői betörnek egy gyönyörű  szilaj lovat, s a ló  m egöli úrnőjét.

Lapozzunk tovább.
„L öv ik  dzsentri-írásai nem sikerültek. Talán éppen m odern  pszicho

lógiájuk, vagy L övik  túlságos szenzibilitása miatt nem .”
Ha egy írás azért nem sikerül, m ert modern pszichológia fejeződik  

ki benne, szerzője pedig túlságosan szenzibilis, kézenfekvő a következ
tetés: kincstári pszichológiával, csekély szenzibilitással jobb, sikerültebb 
írásokat lehet írni!

K önnyen hasznosítható recept m agyar írók számára.
„V egyes érzéssel olvassuk A néma bűnt, s nem tudjuk elhinni, hogy 

csak a verésért könyörgő, részeg katonatiszt-hőse a beteg. »K ezet csókolt 
volna annak, aki leszidja.« Csak egy irrealitásba révülő »lélekem ber« fo 
gadhat el ilyen vezeklőket. A z erkölcsösnek ez a végletekig és naivan 
aggályos felfogása csak a mesében kaphat méltó irodalm i tém át.”

Loviknak van egy novellája, A  ném a bűn, am elyben unatkozó, iddo- 
gáló katonatisztek szándékuk ellenére kegyetlenül m egtréfálnak egy adó
hivatali írnokot. A  történet tragikusan végződik, Burián adóhivatalnok 
kisfia m eghal —  s az egyik  katonatiszt, egy m ám orából ocsúdó fiatal 
hadnagy nem bírja  magában hordozni a „ném a bűnt” , a jóvátehetetlen 
tréfa em léke nem hagyja nyugodni —  „K ezet csókolt volna annak, aki 
leszidja” .

Csak irrealitásba révü lő  lélekem ber  fogadhat el ilyen vezeklőket?
Szem érm etlen és erkölcstelen „irodalom történeti” locsogás.
Dosztojevszkij eszerint gyógyíthatatlan lélekem ber volt, s a Bűn és 

bűnhődést, a K aram azov-testvéreket, a F élkegyelm űt mese form ában kel
lett volna megírnia.

Érdekes m ódon idézi ez a részlet az ötvenes évek „n agy” irodalm i 
vitáit: a Felelet-vitát, és a Lila tinta-ügyet.

Dérynék az volt a bűne, hogy moralizált. M unkásm ozgalm i regényé
ben m oralizálni merészelt.

Ö rkényről ezt írta Révai: „A  tulajdonképpeni tém ája a pusztuló bur
zsoázia m egsajnálása és m egsajnáltatása.”

Lövik  is m oralizált volna?
A  je lek  szerint: igen. Katonatiszt-hőse már pusztán amiatt, hogy 

katonatiszt, a gyűlöletes dzsentri-réteghez tartozott, cogito ergo: nem 
vezekelhet, m ert esetleg sajnálkozást ébreszt az olvasóban.

A  Lila tintá-ról azt írta Révai: „Ez a novella rothadt és hazug” .
Lövik  egyik  leg jobb  novellá járól azt írja a M agyar Irodalom történet 

—  áttételes form ában — , hogy valószínűtlen.



Tehát: hazug.
. nem tudjuk elhinni, hogy csak . . . katonatiszt-hőse a beteg” .

Hanem ki még? N yilván maga az író: hiszen túlságosan szenzibilis.
„N em  véletlenül lesznek bíráló hősei is gyerekek (A  szülei ház)”  —  

olvashatjuk a továbbiakban. „A z  író gyerm eki szigorúsága  csodálkozik 
úgy az em berek furcsaságain és kényszerűségén, mint a naturalisztiku- 
sabb A  tor  bán és a dickensi K arácsonyi novella  bán.”

A  szülei ház-nak nem gyerm ek, hanem ifjú  lány a bíráló hőse.
Tűnődjünk el tehát az irrealitásba révülő lélekem ber gyerm eki szi

gorúságán.
„Innen m ár csak egy szárnylebbentése a fantáziának a kecses és 

békés, patinás-szép m eseváros, a konflisos, „k rú dys” , m acskaköves Buda. 
Itt érzi magát zavartalanul és igazán jól. De nem azért fordu l az álom 
hoz, hogy hűtlenné vá ljék  m oralista  hitéhez, hanem hogy hihessen m ég a 
m orálban. Éppen azt nem értette meg, hogy a valóságot kirekesztve vagy 
eltemetve, csak illúziót alkothat, nem  új erkölcsi világot. Pedig hogyan 
hitt és m ennyire hiába a jóra  való nevelésben” .

Hosszadalmas idézetünk itt véget ér. Bár körülbelül sejteni lehet, 
mit akar m ondani a szerző, az új erkölcsi világ fölem legetése M akaren- 
kónál is többet ígér ebben a fejezetrészben.

Érdekfeszítő kalandozásunkat zárjuk csattanóval: A  M agyar Iroda
lom  T örténeté  ben a L ovikról szóló részt az a Mezei József írta, aki most 
A m agyar regén y  cím ű m unkájában így jellem zi az írót:

„ A  számtalan novellista közül m ár a m odern lélektan  határterületein 
m ozog L övik  K ároly. A  háború alatt halt meg, írt néhány nagyon m ély, 
hangulatos novellát, Kosztolányiéihoz, Am brus Zoltánéihoz és egy kissé 
m ég Csáth Géza pszichoanalitikus borzongásaihoz is hasonlót. Őt is a 
gyerm ekkor em lékei igazítják e l . .

A z irrealitásba révülő lélekem ber gyerm eki szigorúsága.
No de elég ebből ennyi is.
Furcsa kulim ászba téved az olvasó, ha idézett irodalom történetünk

ben a századfordulóról szóló fejezetet lapozza fel. A  Lövik  m űvéről 
szóló szocrealista halandzsa eléggé ékes bizonyítéka ennek. Lapszéli je g y 
zetként álljon  még itt az, amit Sőtér írt a II. kötet előszavában:

, , . .  . a korszak területén folyó, több mint évtizedes kutató és érté
kelő munka máris lehetővé tette, hogy a marxista irodalom tudom ány mai 
állása szerint, a m agyar irodalom  fejlődésének olyan sajátosságait, tör
vényszerűségeit rögzíthessük, m elyek a polgári irodalom történetírás szá
mára még m egközelíthetetlenek voltak. K ülönösen  sok újat tudunk m on
dani a m agyar századvégről, m elynek hasonló részletességű, gazdagságú 
rajzával a korábbi irodalom történetek nem tudtak m ég szolgálni. A  kötet 
szerzői, kik az általuk feldolgozott kor-szeletek specialistái is, hosszú 
esztendők kutatóm unkájának leszűrt eredm ényeit foglalták össze a nagy- 
közönség számára az egyes fejezetekben” .



L E X IK Á LIS  VAR G A BE TŰ

Illés Endrénél a szándékos elrajzolást ha nem m enti is, valam elyest 
magyarázza az a törekvése, hogy „szép” , form ás, kerek, „franciás” esszét 
akart írni L ovikról, amint az egy elő- és utószó-íróhoz illik  is. Esszéjében 
L övik  életm űve és élete ürügy a csiszolt mondatok, a gondosan m egválo
gatott idézetek, és a privát világfájdalom  közlésére. Ennek az esszének 
van valam i áporodott album-szaga, préselt virág levegője  is. Stílusában 
sem hiteles, de hatásos olvasm ány.

A  M agyar Irodalmi L exikon  L ovik -cikke már tartózkodóbb, óvato
sabban fogalm az: „ . . . témaválasztása, egy-egy novellájának szerkezeti 
ötletessége vérbeli novellistára vall. A  kortársak sokat ígérő tehetségének 
elism erése  m ellett (sic!) legtöbbször az írói szétaprózódás prototípusaként 
példálóztak életm űvével, s nem  v ették  kom olyabban, m int ő magamagát 
(még egy sic!). Halála után az utókor hosszú időre elfeledte, a félirodalm i 
kuriózum ok közé utalta. Űj abban Illés Endre kísérelte m eg életm űve 
értékelését az általa válogatott, A  néma bűn (1959) c. novellagyűjtem ény 
előszavában. Ennek alapján a századforduló kissé elsüllyedt, félbem aradt 
realista m agyar novellairodalm ának kom oly teh etsége áll előttünk. írá 
sait francia és ném et nyelvre fordították” .

A  kortársak tehát elism erték sokat ígérő tehetségét, de nem vették 
kom olyabban, m int ő magamagát. Az ellentmondás nyilvánvaló, eredet
forrására már rávilágítottam . A  századforduló novellairodalm a (a rea
lista és a kevésbé realista) azonban nemcsak kissé süllyedt el, hanem 
jószerivel teljesen elsüllyedt.

M aradjunk Loviknál. Nem árulkodó-e az irodalom történeti közelítés, 
m ely alig, vagy egyáltalán nem képes úgynevezett „haladó hagyom á
nyaink” sorába illeszteni a művét?

Nem árulkodó-e az, hogy irodalm i lexikonunk a félbem aradt realista 
m agyar novellairodalom  kom oly tehetségét tiszteli csak benne?

Loviknak vannak realisztikus történetei, de java részük anekdotába 
fullad, bántóan lekerekített, erőltetetten hum oros, sekélyes vagy felszí
nes; pszichológiájuk, a vádakkal ellentétben, korszerűtlen. L övik  realisz
tikus novellái nem mutatnak túl önmagukon, azaz: nem mutatnak túl 
önnön m eséjükön, a századforduló irodalm i sémái és közhelyei csupán. 
Tárcák és anekdoták, erőtlen mikszáthi anekdoták. Haladó realista  ha
gyom ányaink közé aligha sorolhatók, mert konzervatív művek. S ez 
érvényes m inden regényére is.

Van azonban néhány novellája  —  elsősorban az Á rnyéktánc, aztán 
a Peregrinus, a Csodálatos hajó, a C heveaulégers  — , am ely lírai szubjek
tivizm usával, m odern lélekábrázolásával, s amiként az irodalm i lexikon  
m ondja: szerkezeti ötletességével messze kim agaslik a többi közül. Lövik  
igazi jelentőségét ez a tucatnyi novella adja —  a többi csak elfedi. 
Ha egy új antológiában ezek kapnának helyet, nem  pedig A z aranypolgár, 
am ely nem  több egy 140 oldalas, felduzzasztott hum oreszknél (am ilyennél 
jobbat Sipulusz tucatjával írt), A  kertelő  agár, naiv m eseszövésével, B ors
szem  Jankóba  illő  fa jankóival stb., a mai olvasó is többet látna benne



irodalm i kuriózumnál. A  problém a éppen ebben rejlik : a kritikusok rea
lista tehetségéhez keresnek illusztrációkat, holott L övik  nem  v o lt reálista 
tehetség . Hacsak ezt a szót nem használjuk egészen tág értelem ben.

Életében a következő m űvei láttak napvilágot:

1. L eveles  láda. 1901.
2. D oktor Pogány. 1902.
3. A  leányvári boszorkány. 1904.
4. A  fecsk e  m eg a veréb . 1905.
5. A kertelő  agár. 1907.
6. Őszi rózsa. 1907.
7. A z arany polgár. 1908.
8. Vándormadár. 1909.
9. Egy barátságos ház története. 1911.

10. O kosok és bolondok, 1911.
11. A keresztúton. 1914.
12. Egy elkésett lovag. 1915.

Posztumusz kiadások:

13. A z arany kéz. 1918.
14. Szergiusz és egyéb  történetek . 1920.
15. A sszonyfej. 1926.
16. A  préda. 1943.
17. A  néma bűn. 1956.
18. A  kertelő  agár. 1970.

Nem könnyű tájékozódni a L ovik -bibliográfiában ; alapvető adatok 
hiányoznak ahhoz, hogy m egközelítően pontos képet alkothassunk élet
m űvéről. Újságcikkeit, tárcáit, karcolatait sajtótörténészek sem ism erik, 
könyveit pedig —  Diószegi András kivételével —  mai kritikusai nem 
olvasták.

Csak példaként említek egy szem beötlő tévedést m űveinek datá- 
lásával kapcsolatban:

B IBLIO G R ÁFIA I B U K TA TÓ K

M agyar Irodalmi L exikon :
A  M agyar Irodalom  T örténete  

1849— 1905:

Leveles láda. 1901. 
Doktor Pogány. 1902.

Leveles láda. 1897. 
D oktor Pogány. 1897.

A z  igazi problém ák azonban nem itt kezdődnek.



LÖ V IK  GYENGÉI

Ha egy író húszéves irodalm i munkásságából mindössze féltucat iga
zán jelentős, és körülbelül egy tucatnyi színvonalas, értékes novella ma
rad hátra, és semmi több, írói alkatát is szemügyre kell vennünk. Mert 
hisz m ajdnem  törvényszerű, hogy átlagos írnitudással, átlagos olvasott
sággal rendelkező toliforgatók  is, húsz év alatt, papírra vessenek valam i 
m aradandót: ha mást nem, hát dokum entum -értékű  írásm űvet korukról, 
a társadalom ról, am elyben éltek.

Lövik  problém áját abban látom, hogy egész írói pályája során egy
szer sem talált rá a maga nagy témájára, nem talált alkalmas form át 
legbensőbb m ondanivalóinak a közlésére. A  maga m ódján persze m egfo- 
galmazhatatlan is volt az ő m ondanivalója: a rossz közérzetének  kellett 
volna hangot adnia, szorongásainak és veszendőség-érzésének —  s erre 
az anekdota volt a legkevésbé alkalmas műalak.

Az anekdota eredendően ob jek tív  műfaj, zárt, kerek történet; epiku- 
ma a döntő, a m eséje, a csattanója. A  m agyar anekdota különösen körül
határolt valam i; talán Mikszáth volt az egyetlen író, aki bele tudta 
csempészni világlátását és líráját is. L övik  sokáig haszontalanul kísér
letezett vele, s írói erőtlenségének kell tulajdonítanunk, hogy szolgaian 
idom ult konvencióihoz. H ogy mindenképpen író akart lenni; hogy tehát 
életcélja volt az írás, mi sem bizonyítja  m eggyőzőbben, mint az, hogy 
lényétől és alkatától, legbensőbb m ondanivalóitól idegen maskarába öl
tözik; regényeket tákol össze érezhető  unalommal, novellák tucatjait írja, 
am elyekben egy jelző sem, egy váratlan fordulat sem jelzi az alkotói 
felizzást.

M agyarázhatnánk mindezt tehetségtelenséggel. A nnyi bizonyos, hogy 
nem volt a dús vénájú  prózaírók közül való. Oldottabb, líraibb novelláit 
nem  tekintve, történetei m esterkéltek, erőltetettek. L övik  mégsem volt 
tehetségtelen: bizonyítja  ezt az antologikus értékűnek m ondott Á rn yék 
tánc és a Peregrinus, vagy akár A  néma bűn, A z igazságról cím ű novella 
m ásodik része, a Boglár, és a Csodálatos hajó stb.

G yűjtőnéven : a közérzet-novellák.
B írálói közül csak Szauder József figyelt fö l a Lovik-életm ű szem

beötlő kettősségére.
1943-ban új kiadásban jelent meg Lövik  Préda  cím ű regénye, az 

Egyetem es Regénytár új köteteként. A  M agyar Csillag a következőképpen 
reklám ozta: „A  FINOM TOLLŰ ÍRÓ ÉS K IV Á LÓ  ELBESZÉLŐ LEG
SZEBB ÍR Á SA IN A K  EG YIK E EZ A  BŰBÁJOS SZERELM I REGÉNY. 
Á ra szép kötésben 7 pengő” .

Szauder írta aztán a M agyar Csillagban: „L öv ik  regényeinek fogyat
kozásai . . . nemcsak az alak, a jellem zés, a szituáció teljes bizonytalan
ságában tűnnek fel, hanem az ezekkel szorosan összefüggő nyelvi fo r 
mákban is, m elyeket hasonló bizonytalansággal, szinte bántó esetlenség
gel kezel. A  dialógushoz egyáltalán nem ért, a gondolatoknak s az érzel
m eknek hullám zását a legritkább esetben sikerül m eggyőző lélektani



fejlődésük szerint kifejeznie. A  m eséből a cselekm ény hiányzik, a dia
lógusból a szoros, és szükségképpi, a feszültségtől egyértelm űen m eg
határozott kapcsolódás, a m onológból meg a lélektani folyam atosság és 
lezártság . . .  M intha L övik  semmit sem akart volna igazán kifejteni, 
m indent csak felvázolt volna, még a határozott összbenyom ás kialakulása 
előtt elejti a dialógus s az elbeszélés fonalát. N ém elyik párbeszéde fü let- 
sértően rossz: »A  lány vállat vont: —  Ej —  felelte kurtán. —  Pedig nincs 
igazad —  szólt a f é r f i . . .« M áshol: »Ej —  felelte a lány, összehúzva m el
lén a selyem kendőt«. Ilyen helyeket néha bántóan pongyola fogalm azás 
tesz olvashatatlanokká. Másutt meg avatag, poros szóvirágokra, üres 
frázisokra akadurk. »N em  utaztak üzletszerűen, nem csináltak vérfürdőt 
a k ilom éterek ből. . .  Ma öszvérekkel mászkáltak fekete hegytetőkön, hol
nap A scotba vitte őket a sárgavörös m ailcoach; tegnap Párisban Ritznél 
bukkant fö l a férfi érdekes feje, az asszony könnyűrajzú alakja, holnap 
az angol tenger álmatag, ravasz hullám ai verődtek körülöttük tajték
koszorúba«.

Regényeinek hibái tehát általánosak s összefüggenek egymással. Az 
invenció hiánya . . .  a szűkös fantázia, m ely a m otívum okat többszörösen 
fe lhaszn á lja . . .  szigorúan összefüggnek az alakok közöm bös-egyform a 
jellem ével, a kifejezéstelen dialógusok bukdácsolásával. Tartalm i s fo r 
mai hibáik miatt, szerkezetük s a stílusuk erőtlensége miatt L övik  regé
nyei valóban rossz alkotások. Különös véletlen, hogy a kiáltó vétségekre, 
a kom pozíciónak lazaságára, a nyelvi kifejezés ügyefogyottságára leg jobb  
példáinkat épp a most újra kiadott »Prédá«-ban találhatjuk.”

Szauder jellem zése és bírálata pontos. E gyébként ő az egyetlen kri
tikus, aki a L ovik -regények  belső koherenciájának hiányát fe lfed i: ,,Az 
emelkedett, de erőtlen lélek halk panasza az alkotó erő hiányáról L övik  
könyveiben gyakran visszatér. Az erőtlen nemesség, a teljesen edzetlen 
lélek sodródása idézi elő a „V ándorm adár” katasztrófáját, s a súlytalan 
széplélek kínozza m eg a rajongó, szerelem re vágyó lányt a »P rédá«-ban  
is. Érthető tehát, m ert félig-m eddig a főhős jellem éből következik, m iért 
nem  képes az író ilyen  alakokkal olyan cselekm ényt terem ten i, m ely  
feszültté, a szó nem esebb értelm ében  érdekessé tenné regén yeit. B izony
talan életű hősei alkalm atlanok arra, hogy m eggyőző lírát árasszanak 
m agukból; s m ert a tettre, a tulajdonképpeni cselekvésre sem szánják el 
magukat, bonyodalom , etikai jellegű  folyam at megindítására eleve hasz
nálhatatlanok. A z etikát itt eredeti értelm ében használjuk: a cselekvésről 
szóló tan jelentésében, s figyelm en kívül hagyjuk a cselekedet erkölcsi 
vonatkozásait. Lövik  regényeiben valóban célszerű az etikai és morális 
jelleg  m egkülönböztetése. A  figyelm etlen olvasót m egfoghatja  e regények 
hivalkodó m orális igénye, gondosabb m egtekintésre azonban a morális 
célzat csak jám bor szándék marad, az éppenséggel nem etikai jellegű, 
m ert m inden cselekvő m otívum tól idegen mesére ráaggatva . . .  A  főala
kok tehetetlensége nem áll önm agában mint fogyatkozás . .  . Ha csak a 
»V ándorm adár«-t (legjobbnak elismert regényét) vesszük kézbe, azonnal 
feltűnik benne az a végletes bizonytalanság, am ellyel az író alakjait s 
a jellem ükből fo lyó  helyzeteket is színtelen egyform aságba m eríti alá.”



Szauder a Lovik -regények  im m anenciájából indul ki, helyesebben: 
immanens hibáiból, s m egfigyelései alátámasztják a tételként m egfogal
m azott konklúziót: Lövik  csak irodalm i am bícióból írta regényeit és no
velláinak java  részét. Az avatag form ákban nem tudott önm agára találni.

Érdem es fellapozni Schöpflin  A ladár udvarias, m ajdnem  jubileum i 
stílusban írt kritikáját is, am elyet 1914-ben, A  keresztú ton  m egjelenése 
alkalm ából írt. L övik  írói gyengéiről Schöpflin  a következőket m ondja:

„Elegáns tartózkodása fo lyton os küzdelem ben van  az em ber term é
szetes közlékenységével, hűvössége palástja alól nagy érzékenység m e
legszik ki és biztosan, másíthatatlan zártsággal, szűkszavúan odavetett 
form áin m indig érzik a kéz ideges rem egése.”

Schöpflin  bóknak szánta a fentieket, amint az írásának további ré
széből egyértelm űen ki is derül. De volt annyira élesszemű olvasó, hogy 
a bókban, burkolt form ában, fenntartásai is m egfogalm azódtak. Félig- 
m eddig öntudatlanul, m egfogalm azta Lövik  legnagyobb írói problém áját, 
az író m im ikrijének problém áját:

1. L övik  életrajzi adataiból, m egnyilatkozásaiból és m űveinek fogad 
tatásából már kikövetkeztettük, hogy ún. elegáns tartózkodása véd ekező  
szerep  volt, sebzettséget takart. Természetes tehát, hogy eredendő köz- 
lékenysége harcban, „folytonos küzdelem ben” állt a vállalt szereppel.

2. „H űvössége palástja alól nagy érzéken ység  m elegszik k i. . .” M ár- 
már A  M agyar Irodalom  T örtén eté-n ek „túlságos szenzibilitásánál” tar
tunk —  de ami ott hiba volt, itt még erény. Valóban: Lövik  lírikus alkat 
volt, leg jobb  novellái ezt bizonyítják.

3. „A  kéz ideges remegése . . .”  Itt már kevésbé lehet tudni, mire cé
loz Schöpflin . Szauder egyértelm űen a L ovik -m űvek vázlatosságát hang
súlyozza. A  leg jobb  m űveiben kiváló stilisztának ismert Lövik, rutin
novelláiban és rutin-regényeiben pongyola, téveteg, bizonytalan.

„A  szélesebb form ának kevésbé m estere” , írja Schöpflin. „N éhány 
regénye tele van finom sággal, különösen előadás dolgában, de hiányzik 
belőlük  a széles perspektíva és erősebben érzik, mint a novellákban, 
az író fogékonysága idegen hatások iránt. Egyik regényén (A  leány vári 
boszorkány) kissé zavaró m ódon éreztük Mikszáth Kálmán hatását, m á
sokban H erczeg Ferencét. Ezek a regények is tulajdonképpen terjedel
m esebb és szélesebb részletrajzú novellák, de sem társadalmi, sem psy- 
chológiai hátterük nem olyan m ély és világító, mint ném ely  novelláé.”

A  Lovik-életm űvet alapjaira kell lebontani, hogy értékeit b irtokol
hassuk.

A Z  ÉRTÉKEK FELFEDEZÉSE

A z eddigiek során fők én t negatívum aiban  mutattam be Lövik  K ároly  
életm űvének jellegzetességeit, a Lovik -kérdés kritikai közelítését.

K özponti irodalom történeti kérdés azonban továbbra is: lehetséges-e, 
indokolt-e ennyire kicsontozni egy írói életművet, és csak azt felm utatni



értékként belőle, am ely a m odern próza ism eretében értéknek minősül 
számunkra.

A  válasz kézenfekvő: a kegyelet és a kegyeletes elrajzolás többet árt 
magának az irodalom nak, m int a durva leegyszerűsítéshez folyam odó, ám 
mégis értékm egőrzésre  koncentráló kritika.

K ülönösen így van ez a századforduló irodalm ának interpretációjá
ban. De így van klasszikusaink értelmezésében is.

Tárgyilagos irodalom szociológiai felm érések bizonyítják, hogy csök
kenőben van klasszikusaink népszerűsége. A dyt ma alig olvassa valaki; 
és ha olvassa, rosszul olvassa.

Irodalom történeteink pozitivizm usával m agyarázható ez a jelenség. 
Kritikusaink óvakodnak a szelektálástól, m inden kritika leg főbb  felada
tától.

így  pl. az A dy-kérdés m eglehetősen szimpla problém ává vált. A dy  
kétségkívül nagy költői egyéniség, de számlálatlanul írta az alkalm i ver
seket, a slágerszöveg-ízű. m odorosságba fulladó strófákat; s ezekhez tár
sul a két kötetnyi ifjú kori verstermés, a zsengék, alkalm i versek belát
hatatlan töm ege, az elkoptatott, frázissá vedlett politikai költem ények 
tengerdagálya. A ki ma A dyt életre akarja hívni, annak m eg kell sza
badítania az életmű ballasztjától, s a kor ballasztjától is. Hiszen m ár-m ár 
úgy érezzük: publicisztikája m aradandóbb a politikai verseinél. Szigorú, 
csak költészeti értékekre ügyelő szelektálással kb. 80— 90 olyan versét 
választhatnánk ki, am ely ma is a nagy költészet áram ütésével hat. Ék
szer-verseiből kellene antológiát csinálni, s ú jra felfedeznék az olvasók.

Szerényebb tehetségű írók esetében sem lehet m ásfajta kritérium o
kat alkalmazni; végtére mégsem a felem ás irodalom történeti m éricské- 
lés, legkevésbé a történeti szempont a döntő kritérium, hanem m indenek
előtt az esztétikai önérték.

Félretolhatjuk-e L övik  több száz írását, hat regényét, csakhogy tíz 
novellája tovább éljen a köztudatban? Ezt már régen m eg kellett volna 
tennünk.

A Z  ÉLETMŰ ISZA PJA

Ezért a teljes  életm ű  vizsgálata helyett csak a ma is releváns, ma is 
versen ykép es  m űveket érdemes vizsgálat tárgyává tenni.

Fonnyadt anekdoták vélt „realizm usa” helyett L öv ik  néhány va ló
ban új és merész, ma is m odernül ható írását kell kiem elnünk.

Illés Endre csúfondárosan írja: „E gy L ovik -ra jongó fiatal kritikus 
nagy szeretetében és igyekezetében A lain-F ournier-hoz hasonlítja L ov i- 
kot, a sejtelmes, titokzatos, elsüllyedt gyerekkor, a Grand M eaulnes író 
jához. »A z új századelő nagy m agányosainak talán nem véletlenszerű 
találkozása ez, az abszolútumnak kielégíthetetlen keresésében. K özös hő
sük a lélek; a testtől, az észtől, a tudattól is független lélek« —  írja  Yass 
László, L övik  híve.

K edves és jellem ző im presszionista kritikai tévedés. Ha hősről be 
szélünk: L övik  K ároly  írásainak éppen a test a hőse. A  kiábrándult, 
sérült, csalódott, önmagát narkotizáló test.”



M ajd ú jabb érvként ezt m ondja:
„A  heti krónikákat rovó Lövik híven beszámolt olvasm ányairól: nem 

ismerte, soha nem olvasta a fiatal franciákat. U gyanúgy nem érdekelték, 
ahogyan kortársa, A m brus Zoltán is félretolta őket. L övik  egy másik 
íróhoz m enekült: Puskinhoz.”

Illés Endre tévedése nem kedves és nem im presszionista tévedés.
A  valam ennyire is tájékozott olvasó jó l tudja, hogy a századelő je 

lentősebb íróinak a közös hőse valóban a lélek volt; lélektani felfedezések 
nagy korszaka ez lírában és a lírával szövetkező, egyre m űvészibb  szép
prózában egyaránt. A  magyar századelő kevésbé vegytiszta form ában 
ugyan, mint a francia, ugyanezt a felfedezést tette. Csáth Géza egész 
írói oeuvre-je , belekalkulálva „az önm agát narkotizáló test” m inden prob 
lémáját is, a testtől, észtől, tudattól is független lélek  m élységeibe száll 
alá; K osztolányi nem különben, Babits nem különben; Cholnoky Viktor, 
K rúdy, a szeszekkel önm agát narkotizáló A dy  és a többiek, egészen K a- 
rinthyig, ezen az úton járnak.

M ennyiben érv Vass László feltételes m ódban fogalm azott egyetlen 
m ondatával szemben Illésnek az az állítása, hogy L övik  nem ismerte a 
fiatal franciákat?

Ism erte-e K rúdy Proustot? Csáth Géza Franz K afkát? A  fiatal L u
kács a G azdasági-filozófiai kéziratokat a T örténelem  és osztálytudat m eg
írása idején?

Vass László nem  azt állította, hogy A lain-Fournier hatott Lovikra, 
csak azt, hogy „talán nem  véletlenszerű találkozása ez” a századelő írói
nak. V alóban nem : a korhangulat Pesten sem volt sokkal különb azokban 
az években, m int Párizsban vagy Bécsben. A  „boldog békeidők” atmosz
férája feszültséggel volt terhes, s ezt a korszak minden, „túlságos szen- 
zibilitással” m egvert írója  érzékelte, és valam i m ódon ki is fejezte. A  
csőd előérzetében írták műveiket, K afka éppúgy, m int K rúdy, Musil 
hasonlóan, m int Csáth. Néhány novellájában maga Lövik  K ároly  is, anél
kül, hogy tudatában lett volna önnön kedves impresszionista tévedései
nek.

A lain -Fournier Le grand M eaulnes cím ű regénye (m agyarul: A z is
m eretlen  birtok) a N ouvelle R evue Francaiseben, 1913-ban jelent meg, 
valam ivel később könyv alakban is. Valószínű, hogy L övik  K ároly  nem 
szerzett tudomást róla, annak ellenére sem, hogy a M eaulnes m egjelenése 
idején nagy sikert aratott. De A lain-Fournier ars poeticája, korszakos 
jelentőségű újítása —  „H itvallásom , m űvészetben és irodalom ban: a g y e 
rekkor” —  nem volt rokontalan a századelő európai irodalm ában. Szinte 
m inden jelen tős  m agyar író a gyerm ekkor tájait barangolja  be ekkor, 
A  szegény kisgyerm ek panaszait író Kosztolányi éppúgy, mint a Tanár 
úr, kérem  csúfondáros-nosztalgikus történeteit idéző Karinthy, a G ólya
kalifa borzongató kettősségét leíró Babits, az Anyagyilkosság  m élylélek
tani felfedezéseit vakm erőén feltáró Csáth. Soroljam -e tovább? Ekkoriban 
írja  M olnár Ferenc A  Pál utcai fiú k -at, és Lövik  K ároly  lírai va llo
másnak is beillő, legszebb novelláját, az Á rnyéktáncot.



EPIKUM  HELYETT: LÍR A

„író i intelligencia fékezi beszédét, ezzel tud fölébe em elkedni a »d o l
gok könnyei«-nek, de ez alól a fö lén y  alól valami m egbékélt szom orúság  
fo jto tt  sóhajai szállnak f e l . . .  Lövik  a kis genre művésze, a zárt form ájú  
novelláé, am ely kicsiny réseket nyit és azon láttat meg inkább mély, 
mint széles perspektívákat az életbe. M ondanivalói is inkább erre a fo r 
mára utalják; neki az élet jelenségeinek  a hangulata a fődolog, az a líra, 
ami a dolgokból és tén yekből árad, amely mint valam i finom  pára beta
karja őket és éppen evvel mutatja meg igazi vonalaikat.”  (Schöpflin  
Aladár)

K rúdy köteteim ben fogalm azta meg ezt az életérzést: A z élet álom.
„Legszebb e lbeszélései. . . azok, am elyekben objektivitása tárgytalan, 

elm osódott körvonalú em lékek lírájává lesz”  —  írja  Szauder József. „A z 
em lékezésben csak néhány m élyen em beri mozzanat (megbocsátás, sze
relem, halál) őrződött meg a valóságból, a novella most m inden esem é
nyességet kizár magából, minden érdekfeszítő s technikailag ötletes fo 
gást elkerü l” .

Másutt pedig: „ . . .  a kép, m elyet regényei alapján kapunk Lövik  
írói m űvészetéről, nem azonos azzal, am elyet novellái alapján rajzolha
tunk meg. Ugyanaz a sz.emléletmód, m ely regényeinek nem adott kom 
pozíciót, befejezettséget, a cselekm ény lendületét minduntalan megakasz
totta, a csupahangulat novellákat éppenséggel építi, nagyon is határozott 
jelleggel látja el. A  stílus szépsége leg jobb  novellásköteteinek („A rany 
kéz” , „K eresztúton” ) minden elbeszélésében egyform án m egejt.”

ím e, az Ism eretlen  birtok  egy részlete. Nem a tárgyszerű azonosság 
kedvéért idézem ; a hangjára érdem es figyeln i:

„Szeszélyesen kanyargó ösvényeken érkeztünk ide, hol éles fehér 
kavicsokon jártunk, hol fövenyen. A  fo lyó  közelében ezeket az ösvénye
ket a felfakadó víz nagyobbrészt cserm ellyé alakította. M entünkben a 
vadribiszke-bokor ágai beleakaszkodtak a kabátujjunkba. Néha a v íz 
m osások m élyén ek  hűvös hom ályába m erültünk, néha pedig, ahol a fák 
sora m egszakadt, a vö lgy  tiszta fén yéb en  fürödtünk. Távolban, a fo lyó  
másik oldalán egy  em ber kuporgott a parti sziklákon, s ahogy közeled 
tünk, lassú m ozdulattal k ivetette  horgát. M ilyen szép idő is volt, iste
nem !”

Részlet Lövik  Á rnyéktánc-ából:
„ íg y  maradtam  egyedül a világban. Ősz volt, először az életem ben 

éreztem, hogy az ősz valam i nagy és szom orú dolog, am elyet azért terem 
tettek, hogy az em berek lelke elfáradjon  és elboruljon . De m iért kellett 
elborulnia? Nem értettem; csak nagyon szenvedtem, egy elhagyott gyerek 
minden szomorúságával, és a vándorfelhők, a magasra kavargó varjak, 
a távozó vadludak, a kopaszodó ákácok árnyéka a lelkem re nehezedett. 
Most már nem volt senkim sem, és csöndesen ültem  a füagóriánál, m i
alatt a tót leány a két ten yerére  tám aszkodott, és egy  távoli gályán  
term ett zsoltárt énekelt, am ely lassan, mint az ökörnyál, szálldogált a 
vékon y  levegőben .”



A  költészet üveghangjai szólalnak m eg mindkét idézetben. A z em lé
kezés lírája ez, a valószínűtlenül szép gyerm ekkori táj megidézése. M ind
két író a lélek tájain barangol; nosztalgiájuk félreérthetetlen.

LÖ V IK  K Á R O LY  JELENTŐSÉGE

L övik  közérzet-novellái, gyerm ekkorát felidéző, szabálytalan vallo- 
lásai, szűkszavú és kopár, „ob jek tív ” történetei a m odern m agyar próza 
előképei; előképei és előkészítői a N yugat oldottabb, líraibb, lélektani 
felfedezésekben gazdag elbeszélőm űvészetének.

A z Á rnyéktánc  szerzője nem volt akkora tehetség, mint Csáth vagy 
Kosztolányi. M űvében öt-hat stílusréteget különböztethetünk meg. Az 
egyik a kevés sikerrel utánzott Mikszáthé, a másik Krúdyé, a harm adik
ötödik  a századfordulói nagy és kis „gen re” m űvelőié, Herczeg Ferencé, 
Peteleié, Pap Dánielé stb. De végső m egítélésében Diószegi Andrásnak 
adhatunk igazgat: „L eg jobb  írásaival a m odern intellektuális prózának 
és pszichológiai ábrázolásnak törte az utat; Kosztolányi, Csáth, Török 
Gyula, sőt Babits egyik legközvetlenebb elődjeként tartjuk szám on” .

Számtalan elrajzolás után a hatkötetes m agyar irodalom történetben 
olvashatjuk ezt az ítéletet.

*

Lövik  m űvének irodalm i jelentőségét célszerűbb lett volna egy idé
zetm entes és töm ör kritikában m egfogalm azni. Á m  adatgyűjtés közben 
egyre több választ kaptam Schöpflin  rejtett kérdésére: miért nem tud 
igazi és benső kapcsolatba jutni a m agyar „é let” a m agyar „írással” . A 
L ovik ról szóló irodalom  is azt bizonyítja, amit egyébként K rúdy vagy 
Füst Milán, Cholnoky V iktor vagy a m agyar századforduló jelentősebb 
íróinak utóélete is nyom atékosan bizonyít: legendakedvelő nép vagyunk. 
Nem zedékek m unkáját egy csinos m etaforáért cseréljük el. L övik  ese
tében a m agyar esszé és irodalom kritika igen sokáig az alapvető tény- 
tiszteletig sem jutott el. Odáig sem jutott el tehát, ahonnan rajtolnia 
kellett volna.
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T H O M K A  B E Á T A

Á t t ö r é s  a  m í t o s z  f e l é

Bevezetés Hamvas Béla műveinek olvasásához

„Arra, aki az egyik részből átmegy a másikba, 
úgy néznek, mint aki szabálytalanul lép.
Arra pedig, aki a határokat ledönti, a területe
ket összeköti, a síkokat egybelátja, egyszerűen 
azt mondják, hogy őrült.”

Hamvas Béla: Poetica m etaphysica1

1. A  K O R  SZELLEM I HELYZETE

„A z  egyik  világm észárlás után vagyunk és m inden je l arra mutat, 
hogy a m ásodik előtt: interm ezzo két töm egpusztulás között. Előttünk 
nélkülözések, éhség, járványok, rokkantak, kisiklott exisztenciák, nyom or 
s utánunk, lehet, hogy néhány év m úlva m inden ism étlődik még fok o
zottabb m értékben. A z em berek m eg vannak félem lítve s amit ma élnek, 
nem alkalmas arra, hogy e félelm et elűzze. Nehéz m egélhetés, szociális 
bajok, gazdasági és morális süllyedés a rettegést egyáltalán nem csök
kentik. V égül is az em ber itt és ma a civilizált Európában nem  él biztosí- 
tottabb életet, mint egy trópusi őserdőben kígyók, párducok és m érges 
rovarok  között. K i van szolgáltatva nála sokkalta nagyobb erőknek. 
Ezek a körülm ények feleszm éltették, ahogy m ondják, kreatúra-voltára, 
arra, hogy a „G ew orfenheit” 2 (H eidegger szavával élve), az „elvetéltség” 
állapotában él s alapérzése: a gond, a gond az életért, a fennmaradásért, 
a hazáért, a családért, sűrű, nehéz, nyom asztó és fe lőrlő  gond.” 3

Hamvas Béla cikkét, m elyben korának, nem zedékének helyzetét két 
töm egpusztulás közötti interm ezzóként definiálja, 1937-ben írta. A bban az 
évben, am elyben Paul V aléry a szellem  és az értelem  kríziséről értekezik, 
és civilizációnk pusztulását Ninive és Babilon m egsem m isülésével hason
lítja  össze. A bban az évtizedben, am elyben az egzisztenciafilozófia fő 
m űvei m egjelennek, am elyben napvilágot látnak a krizeológia nagy ha

1 Hamvas Béla (a továbbiakban H. B.). P oetica m etaphysica. Esztétikai Szemle. 
M itrovics-em lékkönyv. 1939.

2 A  ,,G ew orfenheit”  Heideggernél a „(valóságba) dobottság”  fogalm ának fe le l m eg. 
Vö. M árkus — Tordai: Irányzatok a m ai polgári filozófiában. Bp. 1964. 53. p.

3 H. B. Az örökkévalóság. Katholikus Szem le. 1937. 10. sz.



tású elemzései. Abban a korszakban, am elyben az egész kontinensen 
nyilvánvalóvá válnak a társadalm i-gazdasági válságtünetek, m elyek a 
szellem i szférákban, az erkölcs, a művészet, a filozófia  területén az el
lentm ondások elm élyülését hozzák m agukkal előtérbe helyezvén az em 
beri létezést alapjaiban m egingató és integritását fenyegető erők proble
m atikáját. , , . . .  a világ ma nem csak elviselhetetlen politikai és gazdasági 
helyzetben van, hanem m indenekelőtt elviselhetetlen szellem i szituáció
ban . . .  maga a szellem i élet lehetősége is m élyen kérdésessé v á l t . . .  Az 
elm últ időben az em beriség abban látta szabadságát, hogy kiszolgáltatta 
m agát a kozm ikus és démonikus erőknek, s most ezek az erők elragad
ták . . .  az em beri élet em bertelenné válik ” —  írja  B ergyajev, s egy új 
középkor eljövetelét jósolja  meg.4 Huizinga a m odern barbarizm us tér
hódítására h ívja  fe l a figyelm et5, Ortega a töm egek lázadásában keresi 
a válság okait6. Evola egy m élyreható szellemi változástól rem éli a krízis 
megoldását. A  kultúrfilozófusok egy része Spengler előrejelzéseit látja 
m egvalósulni a nyugati kultúra alkonyában7, mások az Unamuno által 
m egfogalm azott „tragikus életérzés” -re8 alapozzák válságelm életüket. A  
polgári életrend válságából K ari Jaspers m űvében és Martin Heidegger 
létfilozófiá jában  k ifejlőd ik  a K ierkegaard-hoz és Nietzschehez vissza
nyúló, a D ilthey- és S im m el-féle életfilozófia, valam int a husserli feno
m enológia módszertani alapvetésére épülő egzisztenciafilozófia.

K atasztrófák és krízis, apokalipszis és nihilizmus, szorongás, elve- 
téltség, elidegenedés: a 20. századi em ber létélm ényének alaptényezői. 
Olyan felism erések ezek, m elyeknek hatása alól aligha vonhatta ki magát 
az a gondolkodó, aki dialógust folytatott korának szellemi, bölcseleti m eg
m ozdulásaival, aki nem zárkózott el a befolyásoktól, am elyek eszmék és 
irányzatok összecsapásából erednek. M ert Hamvas Béla az összes leh ető 
ségek  b irtokbavételéből indult ki, filozófiák, hagyom ányok és világné
zetek kisajátításából, a gondolkodó számára egyetlen elfogadható alap
állásként nevezve meg a teljes valóság m egism erésére irányuló törekvést. 
A bból a tételből pedig, hogy egyetlen  morál a szabadság, következik az, 
hogy a gondolat számára is határtalan szabadságot követel, m ert az esz
mék és világnézetek fölé helyezkedve egy totális világkép, az egész egy -  
belátása, az ősi egység  lebeg szeme előtt, am ely éppen a gondolkodás 
szétszakítottsága, parcializálódása, a m odern világkép atomizáltsága által 
tűnt el. „M i, akik a huszadik század m ásodik felében élünk, s akik a 
specializált filozófia  által m egszabott intellektuális keretek között elm él
kedünk, (. . .) és a specializált tudom ányok által kidolgozott kategóriákat 
alkalmazzuk, ( . . . )  va jm i nehezen értjük meg, hogyan kapcsolták össze 
G örögország első gondolkodói az analízist, a fogalm akat, az ideológiát, 
a cselekvést. Számunkra szétváltak, vagy mesterségesen összekeveredtek

4 Nikolaus B erd ja jew : Das neue Mittelalter. Darmstadt. 1927.
5 J. Huizinga. A  holnap árnyékában. Bp. 1938.
u Jósé Ortega y  Gasset. K orunk feladata. Bp. é. n. — Jósé Ortega y  Gasset. K orunk 

feladata. Bp. 1944.
7 Osvald Spengler. Propast Zapada. Bgd. 1936.
8 M iguel de Unamuno. Tragično osećanje života. Bgd. 1967.



a gondolkodásnak ezek az aspektusai, az ő számukra azonban egységet 
alkottak.” 0 —  írja  Henri Lefébvre.

Hamvas Béla nem elégszik m eg azokkal a m egoldásokkal, am elyeket 
a kor szellem i arculatát kialakító nézetek javasolnak. Látja fogyatékos
ságaikat, s a m odern kornak azzal a jelenségével, m elyben a technika, a 
művészet, a filozófia  kizárólag a specializáltság form ájában jelentkezhet, 
m egkísérli szem behelyezni életvízióját, m elyet egyrészt az antik egység, 
másrészt a költői lét példájára alapoz. „A  költő világhelyzete pedig éppen 
a nyíltság, a leplezetlenség, a m egjelenés, az alétheia.”  —  szem ben a m o
dern em ber világhelyzetével. Tehát: „A  költői lét nyílt. N yilt a term é
keny achilleusi lét felé is és a szem lélődő lét felé is.” 10 A  költői lét és 
a költészet jelentik im már az egyetlen területet, am elyben rekonstruál
ható a cselekvő és a kontem platív lét egysége, és felülm úlhatok a „spe
cializált gondolkodás” által m eghatározott keretek. Ham vas Schellingnek 
a Philosophie dér Kunstban m egfogalm azott tézisével támasztja alá gon
dolatát: „A  költészet a legm élyebbet nyitja  fel, azt, ahol örök  és eredendő 
egységben, m int egyetlen lángban ég az, ami a term észetben és történet
ben különválik és, ami az életben és cselekvésben és gondolkozásban 
sohasem ragadható m eg.”

A  korhelyzet diagnózisa —  és a korok fölött álló költői világhelyzet 
elemzése. Látszólag teljesen ellentm ondó témák és problém ák sejlenek 
fö l Hamvas fenti idézeteiből. Az életmű szem pontjából pedig éppen ez a 
két szélső határ, amely között Hamvas alkotói vállalkozása m egvalósul. 
Egész életm űve a példa arra, m ilyen kitartással és erőfeszítéssel igyeke
zett a szellem i tevékenységnek tényleges életgyakorlattá  való transzfor
málásán, a realizáláson. A  realizálás fogalm át Ham vasnál nem  kizárólag 
a jaspersi egzisztencia realizálása, az önm egvalósítás, vagy az „E xistenz- 
erhellung” befolyásolja . A  realizálás lényege a cselekvő, terem tő akhil- 
leuszi lét és a kontem platív gondolkodói lét összekapcsolása. „E urópa 
igazi vonalát, Pál apostolt, Augustinust, Pascalt, Nietzschet, unexiszten- 
ciális és szubjektív konfesszionális vonalát össze akartam kötni az ab
szolút em beri hagyom ánnyal, a V edanta-m ahayana-tao-qabbalah-orfiká- 
val. És pedig nem mint theoriát, hanem m int tényleges életgyakorlatot.” 11

Hamvas Béla életm űvének felm éréséhez nincsenek m eg sem szub
jektív, sem obejk tív  feltételeink. Annak, aki Hamvas m űvéről érdem 
leges bírálatot akar mondani, nemcsak az alkotások összességét kell is
mernie, hanem a világirodalom nak, filozófiának, társadalom tudom ánynak 
stb. azon területeit, am elyekre Hamvas átfogó érdeklődése kiterjedt. V i
lágképének és m űvészetszem léletének m egközelítése csak ily  m ódon jár
hat eredm énnyel.

Hamvas Béla kísérletére a m agyar irodalom ban alig akad példa. Az 
összes lehetőségek birtokbavételének igénye sokakban él, de keveseknek 
adatott m eg a merészség, hogy ezt az igényt terem tő cselekvéssé váltsák 
—  vállalva a realizálás m inden nehézségét, fragm entum szerűségét, ered-

n Henri L efébvre. Claude Lévi-Strauss és az ú j eleatizmus. in : Strukturalizm us. I. 
Bp. 1971.

10 H. B. P oetica m etaphysica.
11 Az idézet Darabos Pál: Hamvas Béla — egy életm ű fiziognóm iája cím ű kiadatlan 

kéziratából való.



ményeit és hiányosságait. Hamvas példája azonban nem csak ezért vonzó, 
gondolkodásra és vitára serkentő. „H am vas Béla olvasójának lenni ( . . . )  
nagyon is dinamikus viszony.” 12 —  írja  egy kritikusa. G ondolataival és 
m egvalósításaival éppen olyan polem ikus kapcsolatban állni, am ilyet ő 
maga vakm erőén és kihívóan az egész szellemi hagyom ánnyal s az ala
kulásban levő, kiforratlan eszmei irányzatokkal m egkockáztatott —  ez 
lehet mai olvasóinak legserkentőbb indítéka. S ebből ered az az egyelőre 
illuzórikus érdeklődés is, am ely a közöletlen kéziratok13 iránt m egnyilvá
nul. Az a tény, hogy Hamvas m űvének egyelőre csak az első részét is
m erjük —  a folyóiratokban m egjelent s az 1947-ig kiadott köteteket —  
néhány kiadatlan kézirattal kiegészítve, döntően meghatározza azt is, 
hogy mindaz viszonylagos és vázlatszerű, amit szemléletéről, alkotásairól 
m egállapítunk. Az viszont kétségtelen, hogy a kb. háromszáz önálló írás
ból határozott ívekben bontakozik ki Hamvas érdeklődésének, m űvészi 
attitűdjének körvonala. Ha mindezt szinkronban szem léljük a korabeli 
m agyar és európai kultúrával, ha kibontakozásában m eglátjuk a kor szel
lem i atm oszférájának erjesztő és destruáló erőinek hatását, akkor ítéle
teinkben és m eglátásainkban kitapinthatjuk azokat az erővonalakat, ame
lyeknek a későbbi írások meghosszabbítói, kiteljesítői lehetnek. S ebben 
a konstellációban az elhallgatott, megnémult, de némaságában is k iegé
szülő és beteljesedő mű annak a m agasabbrendű alkotói magatartásnak 
bizonyítéka és eredm ényeként tűnik fel előttünk, am ely M ontaigne-i h ig
gadtsággal vonul vissza a toronyszobába, lényétől és létezésétől elválaszt
hatatlan kitartással ír, gondolkodik  és alkot, s kényszerűségből lem ond 
arról, hogy dialógust folytasson az olvasóval.

2. A Z  ÁTÉRTÉKELT H A G Y O M Á N Y

„A  hagyomány kihal, ha nincs állandóan pró
bára téve. A hagyomány új meghódítása, for
rásainak felkutatása nem lehet egyszerű is
métlődés, hanem alkotó megújulás.”

Kostas A xelos: A  hagyom ányról1*

Krízis és hagyom ány: Hamvas Béla eddigi méltatásai ebből a kettős
ségből kiindulva igyekeznek m eghatározni Hamvas m űvének alapvoná
sait. Darabos Pál m egítélése szerint Hamvast a válság egyéni átélése és 
a m odern krizeológia tanulmányozása késztette arra, hogy az „aranykor” 
fe lé  fordu ljon , s a történelem  előtti idők művészetében és életrendjében,

12 Bellér Béla. H. B .: A  láthatatlan történet. Forrás. 1944. 2. sz.
13 Kb. 15—20 kötet esszé és több regény képezi Hamvas kiadatlan hagyatékát, am e

lyek  közül a kb. 700 oldalas Karnevál cím űről Darabos Pál így  ír : ,,Ez Hamvas Bélának 
az a szépirodalm i m űve, am elyben az átélt valóságot, a X X . századot, annak m élységeit 
és magasságait, káprázatszerűségét, saját életét, eszme és gondolatvilágát a legm aradék- 
talanabbul kifejezte. Erről a regényről biztosan állíthatjuk, hogy a X X . század nagy regé
nyei között is az élenlevők között foglalna helyet.”

14 Kostas A xelos. A  hagyom ányról. Mit — tradicija  — savremenost. Argum enti. Delo. 
Bgd. 1973.



az ókori m itológiában s a keleti miszticizmusban kutasson teljesebb lét
form ák után. Hamvasnak nem egy kijelentése tereli ilyen irányba a 
kritikusokat. „A  világválságból kibontakozó szellem egyik legfontosabb 
fogalm a ez: a tradíció.” 16 Hamvas tanulmányainak behatóbb vizsgálata 
azonban arról győz meg bennünket, hogy a hagyom ány fogalm a Ham vas
nál nem  fedi teljesen m egszokott jelentését. „A  világválság éppen az, 
hogy a szellem  az anyagi, energiás, életszerű, pusztán term észeti világba 
villám szerűén betört és azt felforgatja. Ilyen felforgatásban a tradícióra 
való utalás semmit sem ér. A  tradíció múltbanézés, reflexió, gondolkozás, 
nem pedig közvetlen élm ény és cselekvés, ihlet, alkotás és m egragadott- 
ság. A  jelenben éppen az a nagyszerű, hogy mindennem ű tradícióból 
kilépett és ismét fogadni tudja az elem entárisán transzcendens szellemet, 
az elsődleges terem tő istenit.” 18

A  fentiekből az következik, hogy a tradíció m egszokott értelm ezésé
vel a m odern kor kérdései nem válaszolhatók meg, m ert a jelen  gondol
kodása és művészete éppen a konvencionális értékekkel való szem befor
dulásból alakult ki, és bebizonyította azt, hogy rendelkezik autentikus 
kreatív adottságokkal. De ugyanakkor arra is fényt vet a kiragadott 
idézet, hogy Hamvasnál kialakulóban van egy új hagyom ánykoncepció, 
am elyben az abszolút em beri hagyom ány  vizsgálata új értékek m eg
terem tésének és új összefüggések láttatásának lehetőségét tartalmazza. A  
hagyom ány fogalm a Hamvasnál dinamikus és összetett, s m egegyezik 
azzal, amit A xelos a tradíció lényegének tart: „A  tradíció dinamikus ér
telmezést követel ( . . . ) ,  a tradíció átvevés és folytatás, nyom ozás és győ 
zelem. M inden hagyom ány m egalapozó, eredeti és totális víziót követel.” 17

Ha a szellemi hagyom ány vizsgálatához nem  a teljes átrendezés igé
nyével közeledünk, mint Hamvas, megtörténhet, hogy a hagyom ányos 
értékek és az új művészi form ák m egítélésében is tévútra kerülünk. Ham
vasnál azonban az antikvitás összehasonlítási alapul szolgál, am ely dina
mikát és rugalmasságot kölcsönöz a m odern jelenségek megértéséhez és 
értelmezéséhez. Ebből következik az, hogy Hamvas akár az antik és 
m odern tájkép, az antik és a m odern költő élethelyzete között von pár
huzamot, vagy az antik magatartás és a szubjektivizm us, a mítosz és a 
regény viszonyát vizsgálja, m űform ák, magatartások és élethelyzetek 
egész sorát tudja felidézni és egybevetni. S ezzel nemcsak a m odern 
tájképet vagy a regényt helyezi új m egvilágításba, hanem  az antik tá j
képet és a mítoszt is. így  jut el Hamvas odáig, hogy —  saját tézisével 
ellentétben —  közvetlen élménnyé, alkotássá és cselekvéssé, tehát idősze
rűvé tegye a hagyom ányt.

,A m ikor a századforduló idején festészet, szobrászat, iparm űvészet, 
pszichológia, etnológia, szociológia, történelem , zene, költészet a prim itív 
em ber világa felé fordult, tulajdonképpen az európai szellem iségnek az 
európain kívül levő kultúrák iránt való helyzete változott m eg.” —  o l

15 K. B. Friedrich, Hans. E.: Tradition und neue Welt. Társadalom tudom ány. 1940.
2. sz.

16 i. m.
17 K. A xelos. i. m.



vassuk A  perui vázák esztétikája18 bevezetésében. A  K ultúrm orfológiá- 
ban19 Frobenius afrikai kutatásainak nagy jelentőséget tulajdonít. Ham
vas tehát világosan látja, m ilyen új távlatokat nyit meg a tudom ány 
és a művészet számára az ősi kultúrák, a prim itív „életstílusok”  fe lfe 
dése. M egérzi annak az általános folyam atnak a jelentőségét, am ely az 
archaikus kultúrák feltárásával és a prim itív közösségek, nyelvek kuta
tásával új korszakot nyit meg a m odern gondolkodás történetében.

A  20. század nagy rem itologizációs áramlata a harmincas— negyvenes 
években teljesedik ki. M alinowski a Trobriand-szigetekre megy, L évi- 
Strauss az indián törzsek közé, Boas, B loom field, Sapir a prim itív em ber 
szellem i alkatát, az indián nyelveket tanulmányozzák, Artaud a B ali- 
szigetek rituáljainak vizsgálatára alapozza m odern színház-elm életét.

A  zen buddhizm us m eghódítja nyugatot. Új tudom ányos diszciplína 
van születőben, a m itologizm us, am ely tudósok és írók, antropológusok 
és etnológusok m unkája nyom án integrálódik külön tudományággá. A  
m odern nyelvészet a prim itív nyelvek struktúrájára építi koncepcióját. 
A  legeltérőbb m ódszerek vizsgálják az ősi vallások és mítoszok lényegét: 
Frobenius a kultúrm orfológia, M alinowski a funkcionalizm us, Bergson az 
intuitivizm us, Cassirer a logikai szimbolizmus, Jung a pszichoanalízis, 
Lévi-Strauss a strukturális antropológia szemszögéből.

A  rem itologizáció meghozta a maga eredm ényeit, kialakította külön 
iskoláit. A z alapm otívum  azonban többé-kevésbé az a közös belátás, hogy 
a konvencionális európai gondolkodásform ák sem a szellem i hagyom ány, 
sem a m odern jelenségek valóságos összefüggéseit nem tudják fölm érni. 
A  m eglevő elm életek is m eghaladottak és nem nyújtanak elfogadható 
m agyarázatokat. Hamvas Béla nem elm életi szem pontból közeledett a 
hagyom ány, a m itológia felé. A  tén yleges életgyakorlat vonzotta, a té
nyeken túl az általános em beri tartalom, a mítoszokban m egnyilvánuló 
univerzális m ondanivaló. Ezért nem állít fel új teóriát, hanem az ősi 
világgal dialógust fo lytató új szellemiséget vázol fel.

3. EGZISZTEN  Cl A LIST  A  KÍSÉRLET?

„E xisztenciafilozófia  és kultúrm orfológia a form át és lényeget már 
olyan szoros kapcsolatba hozta, hogy m ár-m ár kezd helyreállni az az ősi 
egység, ami az antik népeknél még uralkodó volt. A z ú jabb szemlélet 
főként G oethe m orfológiai gondolatai alapján átlépett az idealista-racio
nalista gondolkodásnak azon a m egkülönböztetésén, am ely szétválasztotta 
a form át a tartalom tól, a belsőt a külsőtől, a k ifejezést a lényegtől.” 20 
Ham vas az egzisztenciafilozófiának arra a koncepciójára hivatkozik, 
am ely a fenom enológiai m egismerésen alapszik, a lényeglátáson, am ely 
a dolgokat önálló egésznek tartja21, s am elyet H eidegger a „D ing” fogal
m ában m eghatároz: a dolog a form ában m egnyilvánuló tartalom.

18 H. B. A  perui vázák esztétikája. Esztétikai Füzetek. 1934. 7. sz.
19 H. B. K ultúrm orfológia. Protestáns Szemle. 1935. 6. sz.
20 H. B. Klages, L udw ig: Grundlegung dér W issenschaft vöm  Ausdruck. Esztétikai 

Szem le. 1936. 1. sz.
21 A dolgoknak látszatra és lényegre való kettéosztása Husserl szerint az em beri 

szubjektum tól ered. A  valóságban a dolgoknak ez a kettőssége nem létezik.



Ham vast a form a és a tartalom, látszat és lényeg összefüggése nem 
ism eretelm életi szem pontból foglalkoztatja. A z egység, m elyet az egzisz
tenciafilozófia  a fenom enológiára tám aszkodva helyreállít, a kultúrm or- 
fológia pedig Goethére és Nietzschere hivatkozva, Hamvas szerint annak 
a dualizm usnak a feloldása, am ely a vallásnak és a tudom ánynak az alap
ját képezi. A  vallás és a tudom ány ketté tört világra  alapozza tanítását: 
a vallás dualizmusa a fö ld i és a túlvilági élet, a jó  és a rossz, az em ber 
és az isten m egkülönböztetéséből ered; a tudom ányos dualizmus, az anyag 
és a szellem  különválasztása a ■primer vallásos v ilághelyzetből. A  fi lo 
zófia pedig, ha a kettősségből indul ki, akkor a valláshoz áll közelebb, 
mint Platón, Leibnitz, Kant; ha az egységből, akkor a művészethez, mint 
Hérakleitosz, Lao-ce, Bruno, Nietzsche filozófiá ja . A  művészet helyzete 
m egkülönböztetett: fölötte áll a vallásnak és a tudománynak, sőt m in
den dualisztikus filozófiának is.

A z egzisztencia differenciálatlan egysége  az a kiindulópont, am elyre 
Hamvas filozófiá ja  felépül: ebből m agyarázható meg lételm életi koncep
ciója, és a H eideggerével rokon m etafizikai poétikája, m elyben a központi 
szerepet a költő  tölti be, mint minden tudás letéteményese, aki transz- 
cendes ösztönével a dolgokat a létbe emeli és létszerűvé teszi.

A  P oetica  m etaphysica  m inden más tanulmánynál élesebben világítja 
meg Hamvas gondolkodásának és az egzisztenciafilozófiának a kapcso
latát. Sándor Pál A  magyar filozófia  történetében22 „egzisztencialista kí
sérletnek” nevezi Hamvas filozófiáját, s ezt a Jaspersről írott tanulm ány23 
és A  láthatatlan történet24 esszéinek elem zésével szemlélteti. Sándor Pál 
abból a tényből indul ki, hogy Hamvas úttörőként mutatta be M agyar- 
országon Jaspers filozófiáját, alapvető fogalm ait azonban tévesen értel
mezte, s erre alapozta filozófiáját, m elyet „m isztikus elem ekkel tarkított” . 
A  Szellem  és egzisztencia sajnos ism eretlen előttünk, azonban a többi 
egzisztencializm ussal foglalkozó tanulm ány25 ism eretében vitathatónak 
tartjuk Sándor Pál néhány megállapítását.

Elsősorban fenntartásokkal kell fogadnunk azt a kijelentést, hogy 
Hamvas szem léletét kizárólag az egzisztenciafilozófia befolyásolta, s ki
alakulásában a döntő szerep a Jaspers-hatásé volt. A z egzisztenciális 
vonások arról győznek meg bennünket, hogy H eidegger ontológiája és 
m etafizikája bizonyos szem pontból közelebb áll Hamvas koncepciójához. 
Sőt, ha Hamvas csupán a Sein und Zeit, a V öm  W esen  des Grundes, a 
Was ist M etaphysik?  és a K ant und das Problem  dér M etaphysik, tehát 
az 1939 előtt m egjelent H eidegger-m űvek ism eretében írta m eg a Poetica 
m etaphysicáját, akkor hihetetlen pontossággal anticipálta azokat az alap- 
gondolatokat, am elyekre H eidegger az 1936 és 1943 között írott, de csak 
1951-ben publikált tanulmányát, a H ölderlin und das W esen dér D ich- 
tungot (H ölderlin és a költészet lényege) felépítette. A  H ölderlin -tanul-

22 Sándor Pál. A  m agyar filozófia  története 1900—1945. I. Bp. 1973.
23 H. B. Szellem  és egzisztencia. Kari Jaspers filozófiá ja . Pannónia. Pótfüzet. 1941.
24 H. B. A  láthatatlan történet. K irályi M agyar Egyetem i N yom da. Bp. 1943.
25 Az egzisztencializm ussal foglalkozó tanulm ányok:

— Descartes és az exisztenciafilozófia . Atheneum . 1937. 4—6. f.
— Exisztenciafilozófia. Protestáns Szemle. 1935. 4. sz.
— Az egzisztencializm us után. Látóhatár, 1963. dec. stb.



m ányban m egfogalm azott nagy hatású H eidegger-gondolatok szinte szó 
szerint m egegyeznek a Poetica m etaphysicának a költészet lényegét, a 
transzcendenciát, a költészet, a nyelv, a világ és a lét viszonyát k ife jtő  
fogalm aival.

A rról azonban szó sincs, hogy Hamvas H eidegger követője  lett volna 
(m etafizikus költészetelm életeik hasonlóságától függetlenül), hisz a Sein 
und Zeit alapján élesen bírálta H eideggert nemcsak azért, m ert az eg
zisztenciafilozófia sajátos értékelésm entességével szemben lét és itt-lét, 
idő és a (valóságba) dobottság  fogalm aival értékel és ítélkezik. Hanem 
elsősorban azért, m ert az egzisztenciális alapszituáció m agyarázatában 
rendkívül lesújtó, pesszimista álláspontra helyezkedik. „H eidegger alap
fogalm aiban nincs meg az ananké-szerűség, amely a fogalm at feltétlenül 
elfogadtatja .” „ íg y  válik nála az élet lefokozott állapottá, egy fajtája  
lesz a m egkínzottságnak és feloldhatatlan kínlódásnak. Szenvedés, aggo
dalom , függés, elvetéltség, kiszolgáltatottság, m indenképpen állandóan 
nyugtalan és zaklatott állapot. Itt rejtőzik  valam i, ami H eidegger alap
felfogásában csak ezzel a szóval jelölhető meg, hogy: m orbid.” 20

Hamvas Jasperset ugyancsak bírálja. „Jaspers gondolkozása tisztán 
m egállapító gondolkozás, m inden értékeléstől független,27 de rögtön 
ezután meg kell jegyezni róla, hogy éppoly kevéssé a végleges egziszten
ciafilozófia, mint a H eideggeré. Jaspers a pszichológiából indult ki és 
pszichologizm usát nem tudta levetni. Ennek a szem léletnek nem az a 
végső következm énye, hogy fényében a tények relativizálódnak, hanem 
sokkal inkább az, hogy tisztán lelkiekké válnak, vagyis alaptalanokká 
—  lényegtelenekké.” 28

A z egzisztenciafilozófia eszméi kétségtelenül hatottak Hamvas B élá
ra, de szem léletét sem levezetni, sem m egérteni nem lehetne kizárólag 
az egzisztencialista hatások alapján. Sándor Pálnak pedig arra a kísérle
tére, hogy két kötet alapján állapítsa meg Hamvas filozófiájának lényegi 
vonásait Lukács G yörgy szavaival válaszolnánk: „A  kísérlet-form a még 
nem tette meg m indm áig az elkülönülésnek azt az útját, amit testvére, 
a költészet m ár m egfutott: a kibontakozást a tudománnyal, az erkölccsel, 
a vallással való prim itív, differenciálatlan közösségből.” 29 Lukács G yörgy 
azt, hogy az esszé érintkezik a tudom ánnyal, még akkor is, ha a tények 
veszítenek „tudom ányos igazságaikból” , nem a kísérlet-form a negatívu
mául emeli ki. A z esszéíró életvíziója  megengedi, hogy „kén ye-kedve” 
szerint rendezze a tényeket, m ert ez a m űfaj jellegéből következik. Az 
esszé, ha a tudom ánnyal áll kapcsolatban, nem tényeket és adatokat kell 
tőle számonkérnünk, ha erkölccsel, vallással, nem következetesen vé
giggondolt rendszer megalapozását kell tőle elvárnunk. A  filozófia i esz- 
széhez nem  közeledhetünk úgy, mintha az bárm ilyen filozófia i elm élet 
vagy „lét-tan ” kifejtésére törekedne. A  legnagyobb esszéírók, Bacon, 
M ontaigne, K ierkegaard, Kassner, a fiatal Lukács stb. fenntartották m a
guknak azt a jogot, hogy esszéiket az irodalom  és filozófia  határterületén

28 H. B. Exisztenciafilozófia .
27 Az értékelésm entes tiszta egzisztenciafilozófiát Hamvas nem  Heideggernél, hanem 

Jaspersnál látja m egvalósulni.
28 H. B. Exisztenciafilozófia .
29 Lukács G yörgy. A  lélek és a form ák. Levél a „k ís é r le t ir ő l .  Bp. 1910.



helyezzék el. És nagyságukat sosem mérhette volna fe l az az analízis, 
am ely m űveikből egzakt m ódon kiválasztotta volna a szigorúan vett filo 
zófiai elem eket, s ezekből igyekezett volna egy egész rendszert rekonst
ruálni.

Hamvas Béla művészetszemlélete, filozófiája , világképe, írói beál
lítottsága nem teoretikus, nem az elm élet felé hajló. Az, hogy az em beri 
létezés, a műalkotás, a hagyom ány stb. kérdéseiben szembe m ert szállni 
a m eglevő filozófiai, poétikai s egyéb elm életi rendszerekkel, és önálló 
koncepciót helyezett szembe a fennálló teóriákkal, az tény, s arra mutat 
rá, hogy Ham vas gondolkodását mégis meghatározza egy elm életi irá
nyultság. De sem m ilyen következetes rendszer felállítása nem  volt szán
dékában, s magában a filozófiában is nem az elvek, a rendszer jelenlétét 
tartotta elsődleges fontosságúnak. Az, amit R iezlerről elm ond bírálatában, 
Hamvas filozófia i alapállását is k ifejezi:

„R iezler ama előkelő gondolkodók közé tartozik, akiknek nagyobb 
becsvágyuk van mint az, hogy „tanításuk” legyen, ami öt m ondatba fog 
lalható. Ez a fa jta gondolkodás „terem tő  alakítás”  —• igazi filozófus gon
dolkozás. Egészen görög ez is, olyan értelem ben, ahogy Platón, aki tudta, 
hogy a filozófus nem  az elvek  em bere, hanem éppen ellenkezőleg: az ide
áké, és feladata nem  az elm élet és az elm élkedés, hanem : az em ber és 
életform álás.” 30 (Aláhúzás: Th. B.)

4. TEREMTETT TO TA LITÁ S

A z egzisztenciafilozófia egyike azoknak a próbálkozásoknak, am elyek 
m egkísérelték a valóság és a „transzcendens v ilág” egybekapcsolását. Az 
egzisztenciafilozófiában ezért lát Ham vas egy új áttörést a m ítosz felé. A z 
áttörés azonban nem jelenti egyben a mítosz elérését is. Ugyanis, az 
antik korban a „lét és sors, kaland és beteljesülés, élet és lényeg m ind
mind azonos fogalm ak m ég” 31, s a mítosz m aradéktalanul k ifejezheti a 
totalitást. „A z  antik és a m odern egzisztencia között levő különbség éppen 
az, hogy az akkori em bernek a történeti és a transzcendens világ egybe
kapcsolása nem volt problém a, hanem az em beri élettel együtt adott 
valóság és tény.” 32

A  m odern em ber a „valóságba van dobva” 33, az ősi teljességgel való 
kapcsolata megszűnt, s egyetlen lehetőség maradt számára, hogy a tota
litáshoz való vonzódását k ifejezze: a művészet.

„A  számunkra kim éretett világ vizionárius valósága, a művészet 
ezáltal önállósult: nem valam inek a képe többé, nem is lehet az, hiszen 
m inden más képmás elm erült; terem tett totalitás immár csupán a m űvé
szet, m ert a m etafizikus szférák természetadta egysége m indörökre m eg
bom lott, szétszakadt.” 34 —  írja  Lukács G yörgy. A z elsődleges totalitást,
amely az antik em ber számára Hamvas szerint „adott valóság és tény”

3,1 H. B. Riezler, K urt: Traktat von Schönem . Esztétikai Szemle. 1936. 2. sz.
31 Lukács G yörgy. A  regény elm élete. Utam M arxhoz. I. Bp. 1971.
32 H. B. Poéta Sacer. in. A  láthatatlan történet.
3:1 H eidegger fogalm a.
34 Lukács Gy. A  regény elmélete.



volt, felváltja  a művészet másodlagos, „terem tett totalitása” . Ha a m ű
vészet m egvalósítja ezt a teljességet, felülem elkedik a m odern kor atom i
zált világképén, önállósul és az egyetemes em beri problem atika látta
tójává válik. Ebben az esetben a m odern költészet vagy regény m ítosz
értékűvé válik, eléri a mítoszt. Az út azonban nem veszélytelen. A  m o
dern em ber nehezen tud megszabadulni a pszichologizm ustól, k ifejezési 
form ájául a vallomást, a konfessziót választja. „A z  em ber elszakadt a 
világ ősi hatalm aitól, kiesett a kozmikus rendből, s ebből ered az indi
vidualizm us, szubjektivizm us térhódítása, előre nyom ulása a m űvészet
ben .” 35 A  mítosz helyét átveszi a regény. A  szubjektivizm us uralma alól 
a filozófia  sem vonhatja ki magát. A  m etafizikus szférákkal való kapcso
latot m ár csak a költő állíthatja vissza.

A  költő, a Poéta Sacer, a M etafizikus poétika  központi alakja, H ei- 
degger szerint „az istenek és a nép között áll. K i van vetve ebbe a kö- 
zöttbe, az istenek és az em ber közé.” 36 A  költő Hamvas Poetica m etaphy- 
sicájában visszanyeri hatalmát és méltóságát, am elyet a történelem  m eg
vont tőle. M ert korunkban ő az egyetlen, aki m ég vállalja  az egybelátás, 
a felülem elkedés, a teljességre irányuló törekvés kockázatát.

„A  költő az a lény, aki az ősnyelvet használja. ( . . . )  A  költő nyelve 
a daim ónikus nyelv, am ely hagyom ányszerűen magában őrzi a világegye
tem m inden Hatalmának nevét —  magában őrzi a mágikus varázsjeleket, 
am elyek felszabadítják, vagy m egfékezik a Hatalmakat — , magában őrzi 
az isteni őslogosra való emlékezést. M i ez az őslogosra való emlékezet? 
—  a szó erejével való terem tés képessége. Az őslogos a létterem tő, a 
világterem tő szó. Erre a nyelvre m ondja H ölderlin, hogy az em beri javak 
legveszélyesebbike —  a sacer szó, am elyben em berfölötti hatalm ak zsú
foltan lappanganak és avatatlan kéz érintése belőle szörnyeket varázsol
hat elő. Csak akinek lényege sacer, ism erheti a mágikus érintés m ódját. 
Másnak ki sem szabad mondani, m ert veszélyt idéz önmagának és az 
em bernek.” 37

A  költő helyzete a tragikus sorsú félistenek helyzetéhez hasonló, aki
ket az istenek az em berrel kötött szövetség miatt örök  büntetésre, m eg
vetésre és kirekesztésre ítéltek. Azáltal, hogy hagyom ányszerűen őrzi az 
ősi jeleket, az em beriség em lékezetét és az istenekkel kialakított szövet
séget, vállalnia kell annak az em beriségnek a megvetését, am ely m eg
szűnt em lékezni saját sorsára és történetére, az isteneket pedig elpusz
tította. A z ősn yelvet, am elyen m egszólal, senki sem érti, az elfeledett 
őrsírást csak a költő tudja elolvasni. A  költő nem mágikus hatalom mal 
rendelkező démon, jós és varázsló többé, akitől az ősi em beriség rette
gett. Az, amit fenntartott magának, a költői tudás, és a szó ere jév e l való  
terem tés képessége. H eidegger ezt így fogalm azza meg: „A  költészet: lét
rehozás, alapítás (Stiftung) a szóval és a szóban.” 38 Ezért áll a költő az 
istenek és az em ber között: ahogy Prométeusz a tüzet, úgy hozza le az 
em berek közé a teremtés, az alkotás képességét.

35 H. B. Goetz, B runo: Deutsche Dichtung. Esztétikai Szemle. 1937. 1. sz.
36 H eidegger. H ölderlin és a költészet lényege, in. Az egzisztencializm us. Bp. 1966.
37 H. B. Poéta Sacer.
38 H eidegger idézett tanulm ányából.



A  költő elhagyatott és magányos, m ert „költőnek  lenni annyi, mint 
vállalni az összes elhagyott és feladott em beri m éltóságok jelképének 
őrzését” .30 A z ősi totalitás mint tény, mint valóság, nem adatott meg 
számára; költői tudással rendelkezik és az em beri hagyom ány letétem é
nyese. Ez arra kötelezi, hogy a teljességet helyreállítsa és szüntelenül 
újjáterem tse. Egzisztenciális helyzete sem biztosított, m int az állam fér
fiaké, nem m egbecsült, mint a jósoké, papoké, héroszoké. „A  különbség 
az antik és m odern költő között nem a passzív exisztenciális helyzet. A  
különbség az, hogy a m odern költőnek magára hagyatva, kigúnyolva, 
félreértve, pojácának bélyegezve, vállán az összes em beri nagyságok je l
képeinek súlyával teljesen egyedül és önerejével újra kell alkotnia —  
az isteni lét és az em beri sors között levő szövetséget m eg kell ú jítania.” 40 
Ehhez viszont más eszközzel nem rendelkezik, mint a logosz, a szó 
erejév el.

„A  transzcendentális ösztön az a képesség, am ellyel a költő m eg tudja 
mutatni a jelenséget, mint egészet, világtávlatban, teljes valóságában, 
m egjeleníti a jelenséget, az egészet együtt, úgy, ahogy van, mindenestül, 
a maga realitásában, rejtélytel énül, igazán és nyíltan.” 41 A  tudom ányos 
megismerés fö lött álló költői m egism erés  az, amit a transzcendentális 
ösztön biztosít a költő számára. H ogy miért éppen a költő képes a jelenség 
legtökéletesebb m egjelenítésére s nem a tudós, a filozófus, a pap, de nem 
is a festő vagy a zeneszerző, az a költői szem lélet univerzalitásából ered. 
„M inden művészet a világ valóságának egy láthatatlanját teszi láthatóvá, 
egy érzékelhetetlenjét érzékelhetővé: a zene, a festészet, a szobrászat, az 
építészet m ind m egjelenít, feltár, kinyit. E gyedül a költészet nyitja  ki 
az egészet.” 42 A  költészet azért, mert nem csupán az érzékek, hanem a 
tudás birtokosa. „Tudás csak az egészre vonatkozhatik. A m it a tudom ány 
m űvel, az csak ismeret, mert m indig részlet, amit a vallás, m indig csak 
érzület, m ert m indig magatartás, amit a filozófia, csak megértés, m ert 
m indig szemlélet. E gyedül a költő tudja a dogokat m aradéktalanul és 
teljesen, tisztán és reálisan, m ert tudni nem más, m int a dolgokat ott 
látni, ahol vannak és úgy, ahogy vannak.” „A  költő tudása az, hogy a 
világ nyílt és egységes egész: kosmos az aléthéiában —  a rejtőzetlen 
világegyetem . Ezen a tudáson nyugszik a költői lét.” 43

A  költészet határainak és lehetőségeinek ilyen nagyarányú kitágí
tása abból a felism erésből ered, hogy a költészet és a valóság, másrészt 
a költészet és a nyelv olyan megbonthatatlan szubsztanciális egységet 
képeznek, amelyhez képest a filozófia , a vallás, a tudom ány és a valóság 
kapcsolata lényegesen lazábbnak tűnik.

„A  költészet nem a világról szól és nem a világot jelenti, nem —  a 
költészet világból van készítve: láthatatlan és örök: látható a pillanat
ban.” 41 A  költészet nem interpretálja és nem magyarázza a világot: azál
tal, hogy költőivé te tte  —  költői értékké  transzform álta a dolgokat, ú jjá 
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terem tette a valóságot, illetve egy új valóságot hozott létre. A  költészet 
nem a világról szól, hanem a tárgyakat az életből a létbe em eli, létsze
rűvé  teszi: m egalapozza a világ totalitását. ,,A költészet a lét szószerű 
alapítása.”  —  olvassuk H eideggernél a Ham vaséval rokon gondolatot.

„És ezért adatott számára az önkény, írja  H ölderlin, az istenekhez 
hasonló számára a magasabb hatalom, parancsolni és végrehajtani, és 
ezért adatott az em bernek a javak legveszélyesebbje, a nyelv, hogy 
alkotva, rom bolva, pusztulva ( . . . )  tanúsítsa, hogy mi ő . .  ,” 45 Itt jelenik  
m eg a költészet és a világ viszonyának harmadik eleme, az em ber leg 
veszélyesebb  java, a n yelv , am elynek lén yege nem  m erül ki abban, hogy  
a m egértés eszköze legyen .40 Hamvas Poetica m etaphysicájában H ölderlin 
nyom án teljesedik ki a nyelvnek mint a létezés alapjaira irányuló 
szubsztanciának a gondolata, s erre építi fel H eidegger is a maga meta
fizikus költészetszemléletét.

„És nem a nyelv a költészet anyaga. Éppen fordítva: a költészet a 
nyelv  anyaga. A  költészet volt előbb, vagyis költészet és nyelv  egy.” 47 
Heideggernél így  jelenik  meg ez a gondolat: „ . . . m a g a  a költészet teszi 
lehetségessé a nyelvet. A  költészet egy történeti nép ősnyelve. Tehát m eg
fordítva, a költészet lényegéből kell a nyelv  lényegét m egérteni.” 48

A  Poetica m etaphysica és a Poéta Sacer Hamvas Bélának azok az 
írásai, am elyek a m etafizikus esszé nyelvén rendkívül dinamikusan és 
merészen vetik fe l a költészet szubsztanciális kérdéseit. A ttól sem riadnak 
vissza, hogy a konvencionális poétikákkal szemben sajátos új kontextusba 
helyezzék a költői lét, a költészet, a nyelv és valóság viszonylatának 
problém áit. A z esszék következetesen felépített belső logikája transzcen
dens távlatokba helyezi a költészetet. Az, ami Hamvas költészetszem lé
letét a m etafizikus esszék alapján vonzóvá teszi, az a kérdésfelvetés 
m ódja, az esszék nyelve, a költészetről való gondolkodás határainak ki
tágítása.

5. A  K R IT IK Á T Ó L  A Z  ESSZÉIG

„A z író nemcsak törekvései létjogát bizonyít
gatja a nagy európai példával húzódozó földiéi
nek s nemcsak ízlése hitvallását mondja el egy 
idegen mű ürügyén. Van nagyobb célja is: az 
egész magyar művelődésnek akar vele irányt 
mutatni; a választott rokonság dajkaválasztás 
is.”

N ém eth László: Levél K erényi K árolyhoz411

Hamvas Béla első írásai a N yugat és a Társadalom tudom ány 1930-as 
évfolyam aiban jelentek meg. A  Nyugatban az angol irodalmat, norvég 
elbeszéléseket, orosz regényeket bem utató recenziók, Joyce-, H uxley-,

15 Heidegger nyom án.
18 Heidegger idézett tanulm ányából.
47 H. B. Poetica m etaphysica.

Heidegger. i. m.
49 Németh László. Levél K erényi Károlyhoz. in. Kiadatlan tanulm ányok. Bp. 1968.



Dreiser-, Pow ys-bírálatok. A  Társadalom tudom ányban, m elynek egészen 
1943-ig recenzense marad, Freudról, Russelról, K ayserlingről, B ergyajev- 
ről, Huizigáról, Ortegáról stb. írott kritikák, tanulm ányok a M odem  apo
kalipszisről, A  m agány szociológiájáról, A  m agyar sorstudom ányról, A  
m odern társadalom tudom ány életrendjéről, az Archaikus közösségről stb. 
Hamvas minden bírálatából és cikkéből éles meglátások sora bontakozik 
ki, s egy olyan magatartás körvonalazódik, amely m inden tém ában a 
terem tő alakítás lehetőségét látja.

Lehet, hogy a Ham vas-életm ű szem pontjából nem a folyóiratbeli b í
rálatoknak és cikkeknek van a legnagyobb jelentősége, hisz munkásságá
nak első évtizede az akkumulálás, az ismeretszerzés időszaka. A  m agyar 
kritikatörténet szem pontjából azonban ahhoz nem fér kétség, hogy azál
tal, hogy Hamvas Béla az olvasók nyilvánossága előtt készült fe l átfogó 
m űveinek s a nagy esszéknek a megalkotásához, hogy éppen a kritikusi 
aktivitást választotta a tudás és tapasztalatszerzés kiindulópontjául, a 
legterm ékenyebb utat választotta. A  néhány száz elolvasott és m egbírált 
munka így  nemcsak írói koncepciójának és nézeteinek kialakulását be
folyásolta, hanem egy egész generáció előtt m egvillantott valam it a „nagy 
európai példából” . Hamvasnak ezekben az írásaiban a m agyar kritikának 
azok a ritka pillanatai teljesedtek ki, am elyekben szinkronban tudott 
lenni az európai kultúrákkal.

Németh László, a harmincas évek másik nagy „vá lla lk ozója ” , akit 
ugyanaz a „szorongó tájékozatlanság” és m ohó tájékozódni vágyás ösz
tönzött, mint Hamvast, elsőként ismerte fel —  mindössze néhány írása 
alapján —  azt, hogy Hamvas „nem  mindennapi író ” . N yelvét és stílusát 
sem jellem ezte még találóbban senki. „N álunk, ahol A dyn  kívül egyetlen 
gondolkozó írót sem ismer a század ( . . . )  nem csak m odorával válik el a 
többitől, hanem érdeklődéskörével is. A  gondolat más abrakon él, mint 
a szemlélet: a Ham vas olvasm ány-köre nem azonos azzal, m elyet mi 
többiek már népszerűsítettünk. Mi műveket, magatartásokat plántáltunk 
át, s egyikünk a másik számára nevelt olvasókat. Hamvas m inden írásá
val egy olyan szellem iség felé rugaszkodik ki, am ellyel sem írók, sem 
olvasók nincsenek beoltva m ég.” 50

Németh László helyesen konstatálta, hogy Hamvas „kirugaszkodása” 
ism eretlen, új területek felé irányul.

Hamvas kritikái az európai prespektívák megnyitását hozták m a
gukkal, esszéi pedig a görögök előtti archaikus kultúrák hagyom ánya felé 
fordultak.

A  30-as években „az essay lett a lényegkeresés új irodalm i m űfor
m ája” , írja Ham vas Béla a Szellem i törekvések a m agyar irodalom ban 
(1900— 1935)51 c. írásában. A  m odern m agyar esszé m egszületésének év
tizedei ezek, am elyekben Németh László, Szerb Antal, Halász G ábor m un- 
kiában kialakult az irodalm i esszé új típusa, Hamvas Béla pedig irodalm i, 
művészeti tárgyú esszéi m ellett m egterem tette a nem irodalm i modern 
m agyar esszét.

50 Németh L. A ranykor és farkasfogak. i. m.
31 H. B. Szellemi törekvések a m agyar irodalom ban (1900—1935) Országút. 1936. 3. sz.



„N álunk az esszének sose volt polgárjoga. A  m agyar író nem zet
mentő fontosságot tulajdonít m inden sorának. Hosszú m ellőzés és sértő 
lekicsinylés tette önvigaszul dölyfössé. M árpedig esszét mindenki írhat, 
csak döly fös em ber nem .” —  írja Cs. Szabó László Kis kor. Nagy m űfa j52 
cím ű rem ek cikkében az esszéről. Cs. Szabó egy irodalm i szótár cím 
szavairól írott sorozatának fenti írásában nemcsak a m agyar esszé hely
zetéről tesz érdekes észrevételt, hanem  a nem irodalm i tárgyú esszé fe j
lődését is szellemesen m utatja be. „S w ift egy toliseprűről írt, Steele egy 
arck épcsarn okról. . . , Lam b kém ényseprőkről, első já ték a iró l. . .  De 
Q uincey a zörgetésről a M acbethben, . . .  Stevenson a gázlám pákról. . .” 
V irgin ia W oolf, a m odern angol irodalom  esszéistája pedig így ír: „M aga 
az esszé-form a sokféleséget engedélyez. Az esszé lehet rövid, vagy hosz- 
szú, kom oly vagy kevésbé kom oly, szólhat istenről vagy Spinozáról, a 
teknősökről vagy C hipside-ról.” 53

A  m agyar esszének a 30-as évek írói szereztek „polgárjogot” . A  Szi
get-vállalkozás, a Tanú, Hamvas m egjelent írásai és kiadatlan esszé
gyűjtem ényei azt bizonyítják, hogy éppen az esszé-form a bizonyult leg
m egfelelőbbnek úgy a sajátos társadalm i kérdések kifejezésére, amit a 
népiesek által feltárt szociográfia képviselt, mint a m agyar irodalom  
átértékelésére (Németh László, Szerb Antal munkáiban), a világirodalm i 
problém ák m egvilágítására (Babits, Halász Gábor), s nem utolsósorban 
az „abszolút em beri hagyom ány” , a görögség s a görögök előtti ősi szel
lem iség felidézésére (K erényi K ároly, Hamvas írásaiban, a Sziget tanul
m ányaiban). Ugyanakkor „az esszé ennek a fiatal nem zedéknek a kezében 
szellem i lelkiism eretvizsgálat” is, am elyben „a kultúra, a kulturális ha
gyom ány a legnagyobb élm ényük és támaszuk.” 54

„L esz-e valaha ismét igazi form a a kísérletből úgy, ahogy Platónnál 
volt, vagy M ontaignenál, vagy egy pár ókori és középkori mystikusnál? 
Félő, hogy kevés lesz m indig az ember, akinek fogalm i élm ényei elég 
erősek lennének ahhoz, hogy, m int az idősebbik Schlegel mondta H em st- 
rehyusról, intellectuális költem ények lehessenek az írásai.” 55 Lukács 
G yörgy  aggodalma, m elyet a Levél a „k ísérlet” -rő l című esszéjében k i
fejez, nem  indokolatlan. A  m agyar írók, akik a szellem, a kulturális 
hagyom ány „fogalm i élm ényeit” helyezték érdeklődésük előterébe, szá
m oltak az elszigetelődés bekövetkezésével. Nemcsak érdeklődésükből, 
hanem  a választott m űfajból k ifo lyólag  is. „A z esszé az elm élyülés m ű
fa ja ” , írja  Hamvas Béla: az elm élyülésre azonban a m odern em ber mind 
kevésbé képes, s az, ami még lekötheti a figyelm ét, minden, csak nem 
elm élyülés, hanem az irodalom  esetében —  történés, detektívhistória, 
Science fiction, a „k iszolgáló” irodalom  minden felületességét és érték
telenségét sűrítő bestseller. Az esszét fenyegető veszély másrészről éppen 
a tudom ányok, a speciális diszciplínák felől érkezik, am elyek nem csak 
az átfogó tudást teszik lehetetlenné, hanem a belőle következő k ifejezés

52 Cs. Szabó László cikke a Válasz 1948. 2. számában jelent meg.
53 Virginia W oolf. A  m odern esszé. in. Eseji. Bgd. 1956.
54 V éber K ároly utószava Halász Gábor válogatott írásaihoz. Bp. 1959.
55 Lukács G yörgy. Levél a „k ís é r le t ir ő l .



form át, az esszét is. A z esszé a gondolat kalandora, s kicsapongásaiban 
fel-felbukkan  néha valam i a gondolkodásnak abból az archaikus korsza
kából, amikor az író az összes ism eretek és a tudás birtokosa lehetett.

6. A Z  ELM ÉLYÜLÉS M Ű FAJA

„A  világnak —  mint mindig —  szüksége van 
esszékre.”

Virginia W oolf: A  m odern esszé

Nem véletlenül em eltük ki az előbbiekben azt, hogy Ham vas leg 
bravúrosabb és legösszetettebb esszéi nem művészettörténeti, irodalm i 
vagy filozófia i tárgyúak. A hogy Sw ift a toliseprűről, Stevenson a gáz
lám pákról, Ham vas a fákról, vázákról, szőttesekről a kosárfonásról, cse
resznyeszedésről, a virágszedés lélektanáról, a petroglifákról, az inka 
kövekről, sziklákról stb. írta m eg legragyogóbb esszéit, am elyekben az 
esszé-form a lehetőségeit, s nem utolsósorban létjogosultságát is próbára 
tette. Talán így  is f ellehetnénk a kérdést: képes-e a ma em bere őskori 
cserepekben, fákban és kőrajzokban olyan tartalmakat m egfigyelni, ame
lyek a tényeken, adatokon túl m élyebb összefüggések feltárására ösztö
nöznék. Hamvas Bélának ezek az esszéi egy olyan m odern szenzibilitás 
term ékei, amely a meglátást és a gondolatot művészi egységgé ötvözve 
az élm ényekből és m egfigyelésekből egyetem es em beri problém ákra tud 
következtetni.

Kezdetleges kőrajzok: a kéz terem tő gesztusa, az űr betöltése, a m a
gány feloldása, a nyom  kétértelm űsége, a nyom  m etafizikája, h ieroglifa - 
szerűsége, az élet térm egtöitő, növekvő, kiterjedő ösztöne, a m űvészet 
m egjelenése a földön : a petroglifa. ím e a gondolatsor, am elyet talán egy 
fényképen, ábrán látott őskori kőrajz m egindít az esszéíróban. Ez A z  
észak-am erikai p etrog lifákról56 szóló esszé váza. Nem a tudós érdeklődése 
az, amit a petroglifa kivált az íróban, nem a tudósé, aki a felfedezés örö 
mét a tények egzakt rendszerezésével váltja fel, s ha keletkezési dátum 
má és régészeti leletté m erevítette a kőrajzot, m egnyugtató eredm ényt 
ért el. M unkáját ezáltal bevégezte. A  következő lépés az íróé, aki az 
egyszerű archeológiái leletet a civilizáció, az em ber és a művészet szem
pontjából kezdi vizsgálgatni, s ezáltal életszerűvé teszi, s bekapcsolja a 
gondolkodás áram körébe. Az észak-am erikai petroglifa föltám adása ez, 
mert az esszéírót nem m int adat, mint tény foglalkoztatja, hanem mint 
terem tő gesztus, m int em beri m egnyilvánulás, m int a művészet ősalakja.

H ogy a kőrajzok mit jelentenek, m ásodrendű kérdés. A z elsőrendű 
az, hogy e kezdetleges ábrákat, am elyekben valószínűleg a képzőm űvészet 
legelső jele és ősalakja nyilatkozik meg, m ilyen em beri ösztön teremti. 
M ilyen nagyszerű volna m egtudni, hogy a kéznek m elyik volt az a leg
első mozdulata, am ellyel olyat tett, hogy nem szerzett, nem adott, hanem 
csak úgy, valam it csinált. Valamit, am iből később a Parthenon lett. Mi

56 K. B. Az észak-am erikai petroglifa. Napkelet. 1939. 2. sz.



volt a legelső kézmozdulat, ami m egfelelt ama legelső m űvészi képnek 
és gondolatnak, amely az agyban felgyű lt?” 57

Természetes lehetne itt az ellenvetés: va jon  mi a lényegesebb, az, 
hogy a tudós eljutott az észak-am erikai Szikláshegységig, hogy egy tudo
mányos expedíció kockáztatta az életét, hogy fe lfed je  a kőrajzot, s hogy 
archeológusok és m űvészettörténészek hosszadalmas kutatásai nyom án 
lehetett csak azonosítani és m egnevezni a petroglifát, vagy pedig az, hogy 
a tudom ányosan feltárt és lefényképezett leletet egy író meglátta, s hogy 
esszét írt róla, m elyben a jelről, nyom ról, a terem tő kézm ozdulatról m e
ditál. De vajon  nem az esszéíró tevékenysége nyom án rekonstruáltuk-e 
a sztrip-szerű kőrajz valódi jelentőségét? Nem  a m űvészivé emelt kér
désfelvetésből ered-e az a csodálat, am elyet az ősi gesztus bennünk kivált? 
S nem az esszé prizm áján át sejtettük-e meg, hogy a kőrajz és a Parthe- 
non egy pontban találkoznak? Ez a pont pedig a m űvészi cselekvés  ténye, 
am ely az ösztönös m egnyilvánulásból tudatos tevékenységgé válva többek 
között azt az eszét is életre hívta, am ely a kőrajz példájából em beri va 
lóságunk egyik legm agasabbrendű sajátságát, az alkotói ösztön lényegét 
tudta kiemelni.

Ehhez viszont a m űvészi m egközelítés nem volna elegendő. Hamvas 
nem verset, hanem esszét írt a petroglifáról. A z esszé pedig az író és a 
gondolkodó egymásratalálásának  term éke. „Nos, Hamvas Béla gondol
kozó. A kkor látni m ennyire az, am ikor érzéki tárgyról: fákról, az esquili- 
nosi Venusról, vagy a perui cserepekről ír. Szenvedélyessége fogalm akat 
forral föl, nem színeket, gyöngédsége a gondolat-árnyalatoké, nem a 
zamatoké. Van benne valam i inka-köve: a trachyt „eszelős szürkeségé
b ő l” . írásáról az em lékkép: sosem hajlongó növény, hanem napon fe l
forrott, konok szürke kő: kem ény és tüzes fogalm ak.” 58

A  szen ved élyesség : ez az a tulajdonság, am ely nem csak a fogalm akat 
forra lja  föl, hanem a kőrajzokat, a halottaséneket, Stonehenge szikláit is 
rezgésbe hozza. S ez nem csupán a m űvészi meglátás és a láttatás szen
vedélyessége, hanem a gondolkodóé. S ezért nem lírai költem ény a pet- 
roglifákról vagy a sziklákról szóló írás, hanem intellektuális kö ltem én y ; 
esszé. Esszé, am ely a kőrajz m ondanivalóját univerzális távlatokba he
lyezi.

K övessük nyom on még néhány esszé fonalát. Inka k ö v ek :59 a kő és 
a táj egysége, az anyag monomániás töm ege, a kő plasztikája, valóság
érzék, az anyag szuverén lényege, a „term észettel kötött m egegyezés” , a 
kő tánca. Stonehenge, a szikla eksztázisa :60 a kő anatómiája, a kő és 
szellem  ellentéte. Más szóval, az őselem ek költészete, a kő, a szikla 
pszichoanalízise, am ely Bachelard kísérletére, a tűz és a víz pszichoana
lízisére em lékeztet bennünket. A z áthatolhatatlan, „kem ény és tüzes 
fogalm ak” , m int a kő, amely a diadalívek magasságában táncra perdül 
és legyőzi a fö ld  vonzóerejét, m egütköznek az anyaggal, a kővel, a fö ld 
del. A z ütközet színtere az írás. A  Poseidón, a Breugel, A  perui vázák

57 i. m.
5S Ném eth László. A ranykor és farkasfogak.
59 II. B. Inka kövek. Napkelet. 1934. 7—8. sz.
90 H. B. Stonehenge, a szikla eksztázisa. Napkelet. 1940. 7. sz.



esztétikájának  m ocsárvilága Bosch szörnyetegeit, Lautréam ont bestiáriu- 
mát kelti életre. Poszeidón tom bolásában az alvilág kozm ikus erői indí
tanak támadást az em ber és a szellem ellen.

„A z em ber szabadon választhat a két m űvészet között: a világalkotó 
és világrom boló erő k ö z ö t t . . olvassuk a Breugel-esszében.61 Hamvas 
esszéi is ilyesféleképpen választottak: míg a metafizikus, m editatív esz- 
székben Kassner, B lanchot esszé-típusához kerülnek közel, a Poseidónban, 
A  perui vázákban stb. Cioran esszévilágát vetítik  előre.

*
*  *

„A  halottaséneket az am azonas-őserdőben lakó indián törzseknél je 
gyezték fel. A z egész nem több, mint hat és fél ütem .02 Ez a zenei ősél
m én y: „kozm ikusán monumentális, tagolatlan és brutális, m ert tagolatlan 
és elem i erejű, mint az őserdő.” Ez az elem i nagyvonalúság tökéletessége, 
m ert nem szándék előzte meg, mint ahogyan a műalkotás keletkezésének 
m odern teoretikusai állítják. Az, ami megszólaltatja, nem az éneklés 
igénye, hanem a fájdalom , a boldogtalanság. Ebből az ősélm ényből fakad 
az esszé tanúsága szerint minden irodalom , m inden zene és m inden m ű
vészet: Aiszkhülosz kórusaitól Sztravinszkij szim fonikus költem ényéig.

Az ősi hat és fé l ütem Hamvas számára ismét egy alkalom  a lényeg 
megragadására, általános következtetések levonására. A  halottasének 
fájdalm as üvöltésének meghallása annak a bizonyítéka, hogy az ősi k i
fejezésform ák a visszatérés szentim entális rajongása nélkü l kerültek az 
esszék középpontjába. És tanúsítják azt, hogy az ősi kultúrák ránk m a
radt törm elékeiben nem az archaikus em ber eszm ényi boldogsága jut 
kifejezésre, ahogyan azt sokáig hitték. Mert „a  prim itív em ber a szükség- 
szerűség rá nem beszélhető és feltétlen kényszerében élt egy állandó 
veszéllyel terhes időben és a boldogságot éppen olyan kevéssé ismerte, 
m int a m ai.” 63 Hamvas Béla nem véletlenül vált érzékennyé az ősi halot
tasének, a kőrajz ábrái, a m exikói szőttes m otívum ai iránt. A m it bennük 
felism ert, az em beri létezés bizonytalansága és kiszolgáltatottsága, azok 
a látszólag ú jkori problém ák, am elyek egész válságirodalm at terem tettek. 
Az élethelyzetek megváltoztak, civilizált világban élünk, az em beri lét 
azonban sem m ivel sem biztonságosabb, mint a néhány ezer éves őskori 
közösségben. Ez az a közös alap, amely a 20. század számára ismét érthe
tővé tette a halottaséneket, a szőttes szim bólum ait: az egzisztenciális b i
zonytalanság a mai em bert fogékonnyá teszi a hieroglifaszerű prim itív 
írások és k ifejezésform ák m ondanivalójának m egértésére. A  változó fo r 
mák és kifejezésm ódok m ögött örök em beri kérdések sejlenek föl.

*

*  *

01 H. B. Breugel. Sziget. 1935. I. sz.
62 H. B. A  halottasének. Forrás. 1943. 7. sz.
83 H. B. A  perui vázák esztétikája. Esztétikai Füzetek. 1934. 7—8. sz.



A  kultúrm orfológiáról írott tanulmányában ezt olvashatjuk: „A  kul
túrát nem az adat tesz, nem a muzeális tárgy, a kosarak, edények, lánd
zsák, maszkok, pajzsok gyűjtem énye, leírt nyelvtan, feljegyzett ima, 
mítosz, lekottázott dal, utazók néprajzi és pszichológiai m egfigyelése. A  
kultúra éppen az, hogy az eszközöket használták, a dalokat énekelték, a 
szokások kötöttek, hiszen a kultúra csak akkor kultúra, ha vér fo ly ik  
benne.” Hamvas Béla mégsem  kísérel m eg a halottasének vagy az indián 
kosár köré legendát szőni, életszerűvé tenni a muzeális tárgyakat. A z a 
m ód viszont, ahogyan esszétémává teszi a kosarakat és vázákat, az élet
stílusok rekonstruálásán túl új összefüggések és párhuzam ok megvonását 
eredm ényezi. A z „ősjelenségek” , az archetípusok szem szögéből a modern 
kultúrának is egy új arculata bontakozik ki.

A  m odern képregény egyik  őse a képírás, a másik a petroglifa. De 
ugyanilyen őse a m exikói szőttes is. „A  szőttes írás: képírás, mítosz és 
napló, költem ény és történet, ténylegesen az: egy neme a csom ó-írásnak, 
a kipunak, de ennél sokkalta kifejezőbb, mert nem értelmi, hanem kép
szerű és m űvészi.” 64 —  olvassuk Az indián szőttesek c. írásban. A  szim bo
likus, értelem hordozó ábráknak, a szövés-írásnak azonban nem a m ito
lógiá ja  képezi az esszé m ondanivalóját. „A  fonal, a szövés, az orsó forga
tása, az egész élet szim bólum a.”  A z indián szőttes a női művészet és a 
női lényeg m úlandó jellegére emlékeztet, m ert minden női tevékenység, 
fonás és szövés, főzés és díszítés a m úlandóság jegyében  fogan. „A  m ú
landóság-jelleg és a halhatatlanság fonal-vágya: ez a női szövés, horgolás, 
kötés, varrás végső értelme. Ezért kell, hogy a M oirák asszonyok legye
nek: ők fon ják  az életet —  ez a nő tudása: életet szőni.” A  szál, am elyből 
az indián szőttes készül, am elyet Pénelopé sző vagy Strindberg hősnője 
köt, ugyanaz a szál: az időfonál.

A z indián szőttesekről írott esszé grafikon ja tehát így alakul: a perui 
szőttes anyaga, m otívum ai, divatja: a szőttes tárgyi valósága; a táj, a 
hely és a stílus egysége; az értelem hordozó ábrák, szövés-írás, képnyelv, 
az elveszett mítosz szim bolikája, m úlandóság-jelleg —  halhatatlanság
jelleg, a női m űvészet lényege, a kozmikus jelleg, a M oirák az élet szö
vése, az időfonál.

A z indián szőttesek példája azt illusztrálja, hogyan teszi a form a 
kitágulása a kiindulópontba helyezett tárgyat monumentálissá, hogyan 
jut el az esszé a tarka szőttes-m otívum októl a görög mítosz egyetem es 
m ondanivalójáig az em beri élet rejtett valósága után kutatva. „Ez az 
ábrák értelme, hogy: m egm utatja azt az életet, am elyet elrejt s aki készí
tette, hogy megmutassa benne azt, amit életében m agába rejtett.” 65 Az 
ábrák m ögött áll a szövögető asszony, életét szövi bele szőttesébe és éle
tet sző, m ert cselekszik, mint a kosárfonó asszony a fo lyó  partján. S a 
kosárfonó asszony tudja, hogy az első kosár elkészítésével nem öncélúan 
cselekedett, hanem az egész em beriségért tett valamit.

„A  tett ősképe és ősértelm e Prom etheus tevékenysége, aki a tüzet 
az égből lehozta. M inden tevékenység legalább kicsiny szikrát hoz le az

Bl H. B. Az indián szőttesek. Napkelet. 1939. 5. sz.
05 i. m.



égi tűzből. A  tevékenység m etafizikai értelm e az, hogy m inden tett a 
szellem világ és az anyagi term észet között új viszonyt teremt, új kapcso
latot nyit meg, új lehetőséget nyújt és új összeköttetés alapját veti m eg.” 00 
A z új összeköttetést pedig voltaképpen maga az esszé tudatosította, ami
kor az indián asszonyok munkájának m etafizikai értelm et adott.

A  kiragadott Ham vas-esszék „gra fikon ja iva l” és a m agyarázatukra 
tett kísérlettel arra szerettünk volna rámutatni, hogyan válnak az elsőd
leges élm ények egy új valóság részeivé, hogyan nő bele az esszé-form ába 
a „m odellü l” választott tárgy, és hogyan rendezi át az esszé a „m ár m eg- 
form áltat” az ősi m ítoszokba és használati tárgyakba sűrített „m ondani
va lót” . „A  kritika a már m egform áltról, vagy legalábbis a már egyszer 
valahol létezettről beszél és lényegéhez tartoznak, hogy nem új dolgokat 
terem t az üres semm iből, hanem csak újra elrendez egy már egyszer 
valahol elevenet.” Lukács G yörgynek az esszéről írott esszéjében az új 
elrendezést, az újjá alkotást, a sorsszerűvé tev ést  nevezi a kísérlet-form a, 
az esszé legelevenebb feladatának. H ogy a látszólag érdektelen témák 
hogyan váltak egyetem es érvényűvé az új elrendezésben, azt Hamvas 
Béla ismertetett esszéivel próbáltuk illusztrálni. S azt is, hogyan vált 
az esszé m ásodlagos terem tő aktusa az értékek újjáterem tése által a köl
tészet vagy a dráma elsődleges és eredeti m egform álásával egyenértékűvé.

7. REGÉNYELM ÉLETI FRAGM ENTUM

„ . . .  a m odern regény egzisztenciális m űfaj.” 67 
„  . .. a mű az egzisztenciális kom munikáció egy  
nem e.” 68

Hamvas Béla R egényeim  életi fragm entum  (1948) cím ű kiadatlan ta
nulmányában a regénnyel mint „az em ber személyes történetével” fog la l
kozik. F ilozófiai-gondolati m agvát a szem ély (egyén) és a közösség viszo
nya, valam int maga a szem élyiségproblém a képezi, am ely —  a Fragm en
tum tanúsága szerint —  a „regény külön történetétől” elválaszthatatlan.

A  regény elkü lön ített realitásfogalm on  alapszik, és kialakítja az állam, 
a kapitalizmus és a tudom ány történetével szemben álló ellen történ etet.

A  regény mint a szem élyiség form ája  K ierkegaard-nál, m int műfaj 
a Don Q uijote-ban, az alapját képező konfesszió  pedig Szent Á goston  va l
lom ásaiban jelenik  meg. Hamvas szem élyiség-koncepciója K ierkegaard 
filozófiájának hatása alatt form álódott, s ezzel a hatással hozható b izo
nyos m értékben kapcsolatba a Fragm entum  másik fontos kategóriája, az 
üdvtörténet is. „A z  üdvtörténet az a fogalom , am ely elég szilárd és rugal
mas ahhoz, hogy létünk két végső távlatát, azt, hogy m indenki közülünk 
egy és sok (m eghatározhatatlan), meg tudja érteni. S a szem ély a közös
séggel sajátosképpen itt egybeesik. Éppen ezért a regény, am ely a szem é
lyiség, ugyanakkor az em beriség form ája is.”

fili H. B. Az indián mese. Scientia Sacra. III.
07 H. B. Szentkuthy: Prae. Napkelet. 1935. 2. sz.
08 H. B. Schütz Antal őrségállása. Katholikus Szemle. 1937. 1. sz.



A  továbbiakban a R egényelm életi fragm entum  alapján m egkíséreljük 
felvázoln i Ham vas Béla regénykoncepciójának alaptételeit.

A  REGÉNY „K Ü LÖ N  TÖRTÉNETE” . „  . . .  a tizenhetedik század első 
fele a m odern kor kezdete, m ert ebben az időben alakult ki ( . . . )  a m o
dern állam, a m od em  tudom ány és a m odern kapitalizm us.” A  kor ugyan
akkor Shakespeare, Jacob Böhm e, M onteverdi és Velasquez kora is, vala
mint a regény külön történetének kezdete. „Ez az a pont, ahol Európa 
története ketté válik  és egyik sem akar többé tudni a másikról. A z egyik 
történet, a sói disant reális történet, a közösség, a nép, az állam, a gaz
daság, a tudom ány története ( . . . )  Ez a parádés történet, a soha el nem 
képzelt kínok és bestialitás története. A  másik a Don Q uijotéval kezdő
dik, m ert Don Q uijote abba a realitásba nem egyezett bele és kortársával, 
Ham lettel és B öhm e-vel és M onteverdivel külön történetet alapított. 
Ham let titka éppen ez. A  külön történet, vagyis a kibillenés, mint vég 
zet. Ham letben a parádés közösségtörténet ütközik össze azzal, aminek 
ettől a perctől kezdve neve személyes történet.”

A  fentiek alapján két dologra kell felhívnunk a figyelm et.
1. A  „közös történet” fogalm a m ögött nem csak a „hivatalos történet” , 

a történelem  áll, am elyet a humanizált, m űvészi világlátás a „bestialitás 
történetének” nevez, hanem egyben az a bázis is, am elyből a m odem  kor 
erőszakkal kiszakította az egyes embert. M íg a közösségi szerkezetű antik 
társadalom  központi m űfajának, az eposznak az egész közösség volt a 
„hőse” , a regény tárgya már csak az egyes em ber sorsa, a „szem élyes 
történet” .

Fehér Ferenc69 Lukács G yörgy regényelm életét interpretálva ezt írja : 
„M egfelelően  annak, hogy a regény a közösségmentes társadalom szü
lötte, benne a világ nem  közösségi szerkezetű, (nem szubsztanciális, mint 
A  regény elm élete  je lö li e struktúrát): benne az Én és a külvilág k ettős
sége uralkodik. A  kettősség annyit jelent, hogy sem az egyénben nem 
perszonifikálódnak közvetlenül az ábrázolandó életkör uralkodó hatal
mai, sem a regényhős számára nem közvetlenül adottak, elsajátíthatóak, 
használhatóak saját ob jektivációi.”

2. A  regényben az egyén, a szem ély egy új valóságfogalm at teremt 
meg, hogy kialakíthassa a regénynek a külső valósággal egyenértékű, 
autonóm  világát. Hamvas tehát ezzel az elkülönítéssel a regény ön törvé
nyű belső világát nevezte meg, am ely éppen azáltal, hogy „arra tesz 
kísérletet, hogy ábrázolva feltárja  és felépítse az élet rejtett totalitását” 70, 
az „igazi valósághoz” ahogyan Hamvas meghatározza, lényegesen köze
lebb áll, m int a történelem  vagy a tudom ány. Ebben a konstellációban 
a regény egy magasabb rendű valóságot képvisel, am ely önálló világ
képpel és totalitással rendelkezik. Hamvas regénykoncepciója  és a k i
indulópontját képező „elkülönítés” csak ilyen értelem ben fogadható el. 
Nem a regény és a külső valóság szembenállása vitatható, hisz magának 
a regénynek m int „kü lön  világnak” a m egjelenése éppen a dehumanizált 
társadalom reakciójaként magyarázható. Továbbá a m űvészi alkotás egyik

60 Fehér Ferenc. Az antinóm iák költője. D osztojevszkij és az individuum  válsága. 
M agvető. Bp. 1972.

70 Lukács G yörgy. A  regény elm élete.



előfeltétele éppen a szem behelyezkedés, az a mód, ahogyan felülem elke
désében kritikai viszonyt alakít ki a valósággal. Ebből az aspektusból 
szükségszerűnek látszik „elkülönített realitásfogalm akról” beszélni, ennek 
azonban nem szabad kizárnia a dialektikus összefüggések, kölcsönhatások 
vizsgálatának szükségességét.

SZEM ÉLY, INDIVIDUUM, KÖZÖSSÉG. Hamvas Béla tanulm ánya a 
regény történetét, anyagát filozófia i szem pontból közelíti meg, és köz
ponti gondolatm enete a személy —  individuum  —  közösség viszonyla
tával foglalkozik. A  közösségből kiszakadó szem ély helyzetét válságtü
netnek, történetileg tarthatatlan létezésform ának tekinti, és az ellent
mondások feloldására felkínál egy utópisztikus m odellt.

„A  személyes sorsnak a közösbe m aradéktalanul vissza kell olvadnia 
és m ihelyt a gazdasági realitásra épített közösség prim er ökonóm iai p rob
lémáit sikerül rendezni, ez meg is fog  történni. A  személy, m int önálló 
sors eltűnik, a szélm alom valóság elpárolog, ismét csak egyetlenegy tör
ténetünk lesz és m indenki azonos realitásban fog  élni. A  szem ély vál
ságterm ék.”

A  m odern regény archetípusa Don Q uijote m ellett Hamlet. Azért 
éppen Hamlet, m ert a többi Shakespeare-hőstől eltérően, akikben a „sor
sot a kollektív  történeti szenvedélyek vezetik” , Ham letben „a  dráma a 
személyes sorsra való igény” . Ez az igény viszont a közösség rendjével, 
szerkezetével ellentétben áll. A  közösség ugyanis nem elégszik m eg azzal, 
hogy az em ber valam ely ideál nevében, vagy akár ideál nélkül is, ha j
landó feláldozni munkáját, vagyonát, életét a közösségért. M egköveteli 
—  s ez az elidegenedés egyik rugója — , hogy az em ber lelkiism eretét, 
tisztaságát, tudását is feláldozza és alárendelje a közösségnek. „A m i fe l
áldozható és amit fe l is kell áldozni, az adott esetben kivétel nélkül m in
denkinek, az objektiválható. Am it nem is szabad feláldozni, az a szub
jektív  értelem, igazságszenvedély, tisztaság, morál, lelkiism eret.” A  
közösség, a társadalom ilyen elvárásai miatt az igazság ellen vét, a vele 
szem behelyezkedő regényhős pedig ezen a ponton válik erkölcsileg m a
gasabb rendűvé.

„A  regényszituáció m agva tehát nem a szem ély árulása a közösség el
len, hanem a közösség árulása az igazság ellen. Ezért lép ki Ham let a 
közösségből és ha másként nem, az igazságot szem élyében tartja fenn.” 
A  gondolatm enet érthetővé teszi, miért válhatott Ham let a m odern regény 
archetípusává: benne tudatosodik elsőként az Én és a külvilág kettős
ségének m orális antinóm iája, az a felism erés, am elyből maga a regény 
is megszületett. Ham letben, valam int Don Q uijotéban jelen ik  m eg elő
ször a szem élyiség  mint olyan létezési form a, „am ely az igazságnak az 
em beri világban való jelenlétét lehetővé teszi azután is, hogy az igazság 
az em beri közösségből eltűnt.” Ebben a vonatkozásban Hamvas regény
elm élete olyan erkölcsi alapvetéssel rendelkezik, am ely az igazság m eg
ítélésében közel kerül a kierkegaard-i igazságfogalom hoz71. A  regény

71 Közism ert K ierkegaard-nak az a tétele, m ely szerint: „A  szubjektivitás az igazság, 
a szubjektivitás a valóság.”  Ha Hamvasnál nem is következik be ez a teljes kiegyenlítés 
mégis közel áll K ierkegaard nézetéhez. Hamvas a történelm et, ugyancsak Kierkegaardhoz 
hasonlóan, irracionális erők m ozgatójának tekinti, am ely a szem ély helyzetét bizonyta
lanná teszi és k iváltja  benne a szorongást.



ontológiai koncepciója  tehát azon alapul, hogy „az em beri világban az 
igazsághordozó már nem a közösség, hanem a szem ély.”

A Z  ÜDVTÖRTÉNET ÉS A  SZA B A D SÁ G  PRO BLÉM ÁJA. A hogyan 
az eddigiekből is kitűnik, a Regényelm életi fragm entum  alapját egy m é
lyen morális dilem m a képezi, a személy helyzete az elidegenedett polgári 
társadalomban, és ahogyan az a regény konstitutív elem évé transzform á
lódik. A  szem ély és az individuum  fogalm ak közé Hamvas éles határt húz: 
a szem ély tudata nem egyenlő az individuális tudattal, hanem szubjektív 
és meghatározhatatlan. „A  szem ély tudata üdvtörténeti fogalom .”

A z üdv, az üdvtörténet am bivalens kategóriák. A  vallási, vallás
filozófia i jelentéssel szemben Hamvas tanulmányában az üdvtörténet p o 
zitív m orális m inőség k ifejezője, a lelkiism eret, humánum, sőt a szabad
ság szinonim ája. Bevezetését az teszi indokolttá, hogy az egyén és a 
közösség különválasztásával egyidőben a szem ély és az „em beriség üdve” 
is elkülönült, valam int az egyéni szabadság elérése is problem atikussá 
vált. A z üdv —  a tanulm ány kontextusában —  a szabadság m etafizikus 
lehetősége, am ely „végü l is csak az em ber és az em beriség egybehang- 
zásán valósulhat m eg” . A z üdv által a szem ély ismét azonosulhat a közös
séggel, ennek azonban egy rendkívül fontos előfeltétele van: „az igasi 
közösséghez az út a szem élyek teljes szabadságán át vezet” ; „az, amit meg 
kell valósítanunk, a tökéletes szem ély és tökéletes szabadság” ; „a  szemé
lyes üdv az egész em beriség üdvével egybeesik” . Ennek az elképzelésnek 
a m egvalósítója a regény („am ely a személyiség, ugyanakkor az em beri
ség form ája  is” ), és ha ennek a szintézisnek a m egalkotására képtelen, 
akkor jelenik  m eg a regény válsága. A  válság első szakasza a romantikus 
regényekben jelentkezik, ahol az egyetem es m ondanivalót egy parciális 
világkép és nagyfokú  szubjektivizm us váltja  fel. „A z  a veszély fenyege
tett, hogy a regény az em ber és a közösség összetartásával már nem b ír .” 
Ezt a felism erést igazolta a m odern regény pszichologizm usa, am ely miatt 
m ondanivalóját nem tudja egyetem es érvényűvé tenni.

A  K O N FESSZIO N ÁLIS TUDAT. A  m egszokott irodalom történeti fe l
osztásokkal szemben Hamvas a regény fejlődési vonalát a következő
képpen vázolja  fe l: Szent Ágoston, Loyola, Rousseau, Kierkegaard, Dosz
tojevszkij, a skandináv regények, Camus. M i az, ami ezt a furcsa vonulatot 
egybekapcsolja? A  vallom ás. „Ez a szubjektum  első, de azóta egy p il
lanatra sem időszerűségét vesztett megnyilatkozása, m inden néven nevez
hető regény egyik legfontosabb alkotó elem e és alapja. M ert konfesszió 
nélkül nincs regény.” Hamvas észrevétele nem indokolatlan, a legú jabb 
irodalom m al fogla lkozó írásaiban pedig gyakran találó észrevételeket 
tesz lehetővé. A  „konfesszionális magatartás” , a vallom ásosság olyan 
arányú kiterjesztése pedig, am ilyen Hamvas tanulmányát jellem zi, s 
am ely a regény, költészet, filozófia  kizárólagos m egközelítési és értel
mezési lehetőségének tekinti a konfessziót, m indenképpen elfogadhatat
lan. A  konfesszió azonban, mint a továbbiakban kitűnik, az üdvtörténet
hez hasonlóan az egyén és a közösség problem atikájával van szerves 
összefüggésben.



A  konfesszionalizmus lényegét Hamvas az antik magatartással való 
összehasonlításban fejtette ki: „Ez lett a m odern m űfaj: a vallom ás, Rous- 
seau-tól Proustig, mindazzal, ami ehhez tartozik: szubjektivizm ussal, rela
tivizmussal, önkritikával és pszichológiával. H ogy mi a konfesszionaliz
mus, azt teljesen akkor lehet m egérteni, ha az ember figyelem be veszi, 
amit Eliot m odernjével szemben antiknak lehet, sőt kell nevezni. A z antik 
magatartásban sem m iféle bevallás nincs.” 72

A  vallom ás kérdése Az egzisztencializm us után cím ű tanulm ányában 
is felbukkan. Hamvas itt már egyértelm űen leszögezi, hogy „a m odern 
regény őse nem az éposz, hanem az önvallom ás (Augustinus), ez az a 
magatartás, amely a görög— róm ai klasszikától a legm esszebb állott és 
ez volt az, am ely az antik form ákat teljesen felbontotta és feloldotta. Az 
egzisztencializm usban pedig ez a pszichologizáló önvallom ás csúcspontját 
érte el. A z egzisztencializm usból a szerkezet is eltűnt, a mese is eltűnt, 
a dialógus is eltűnt és nem maradt más, mint a véget nem érő kon fesz- 
szió.” Ebben a kostellációban a konfesszió negatív előjelű, mert veszé
lyezteti az életnek azt a teljességét, am elyet a regény hivatott m egterem 
teni, rekonstruálni. A  következő megállapítás azonban új m egvilágításba 
helyezi a problém át: „A  konfessziót sokan úgy magyarázzák, hogy ez az 
individualizm us jellegzetes megnyilatkozása. Ez a felfogás hibás. A  kon
fesszió az a válság, am ely az em berben éppen az egyéni és a közös üdv 
vállalása között le fo ly ik .” A  vallom ás tehát katartikus hatással rendel
kezik és lehetővé teszi a szem ély számára, hogy „a közösségbe ismét 
beá lljon ” .

Hamvas kiem elkedő szerepet tulajdonít a konfessziónak a regény 
felépítésében, mégsem becsüli túl jelentőségét. „H a a regény csak kon
fesszió lenne, nem lenne regény, hanem vallás. Ha csak tervelés lenne, 
nem lenne regény, hanem utópia és szcientifizm us. De m indkét esetben 
csak individualizm us, vagy kollektivizm us, vagy realizmus lenne, mythos, 
örök körforgás, m etam orfózis, fejlődés nélkül. Regény azért van, m ert 
m indkettő van, sors és személy, körforgás és fejlődés. A  regény azon 
dől el, hogy a megoldás végül is a személy, a szabadság és a fe jlődés.” 
Azt, amit a fentiekben Hamvas elm ond, egyben a tanulm ány összege
zésének tekinthetjük, am elyben feltűnik a fejlődés mozzanata, s ezáltal 
m egjelenik az a lehetőség, amely a történetietlen szemléletet visszaállít
hatja a regény történetileg m eghatározott folyam atába.

A  REGÉNY PERSPEKTÍVÁI. A  Regényelm életi fragm entum  a va llo 
másokban felbukkanó regénycsírák, a regény archetípusai (Don Quijote, 
Hamlet), a romantikus és a realista regény után a „történeti regényt” is 
vizsgálatnak veti alá, m ajd eljut a 20. századi regény néhány prob lé 
m ájáig. A  történeti regényhez Stendhal, Balzac, Gogol, Dosztojevszkij stb. 
m űveihez kapcsolja a „kom plex  regénym ódszer” kialakulását, „am ely  az 
em beriség életének minden mozzanata számára m egjelenési teret tud 
biztosítani úgy, hogy ugyanakkor m egform álja  és értelmesíti. A  regény 
ezen a stádiumon túl nyelvvé lett, mint ahogy azt a huszadik század nagy 
regényei (. . .) jelzik .” Nyelv, pszichológia, idő-problém a: leegyszerűsítve

H. B. Jeffers. Válasz. 1936. 2. sz,



ezek volnának azok a tényezők, amelyek a 20. századi regény alakulását 
befolyásolják . Proust és Joyce óta „a  regényidő az asztronómiai idő kitá
gításán nyugszik” . íg y  történhet meg, hogy „L eopold  B loom  dublini h ir
detésügynök életében huszonnégy óra alatt ugyanaz történik, mint az 
Odysseiában tíz év alatt” . Lukács G yörgy ezt írja  A  regény elm életében 
az idő problem atikájáról: „A z idő csak aztán válhatik konstitutívvá; 
am ikor a transzcendentális otthonhoz fűződő kötelék m ár elszakadt. Ér
telem  és élet, s vele a lényegi és az időleges csak a regényben válik el 
egym ástól, szinte úgy is mondhatnánk, hogy a regény egész belső cselek
m énye nem egyéb, mint az idő hatalma elleni k ü zde lem . . .  És ebből 
fakadnak (. . .) az epikailag valódi időélm ények: a rem ény és az em lé
kezés” .

A  R egényelm életi fragm entum  végén Hamvas néhány figyelem re 
m éltó párhuzam ot von a zene, a sajtó, a film , a festészet és a regény 
között. „A  történelem nek regénnyé való átalakulását a sajtó jelzi. A  sajtó 
csak a felszínen, csak m űfaja szerint a világesem ényekről való híradás, 
form ája  szerint regény. Ez a történet átalakítása folytatásos regénnyé. 
A  sajtóban az egyéni történet és a közös történet valam iféle viszonyban 
áll, pontosan úgy, ahogy a történeti regényben. A  viszonyt a hírlap világ
szem léleti álláspontja form álja  meg.

A  m ozi a szépséget, m int kategóriát, az izgalom nak rendeli alá. Ez 
a thrill már igen korán keletkezett. Már Sm olettnél áttört s azóta fo lya 
matosan követhető a különböző tengerész és kalóz és rabló és detektív 
regényekben E. T. H offm annon, E. A. P oe-n  át Conan D oyle-ig , Conra- 
dig, W ellsig, Julién Greenig. Ebből a szem pontból a Bűn és bűnhődés 
is ide tartozik. A  boulevard-sajtó nem egyéb, mint folytatásos rém re
gény, érdekesség és izgalom, amelyek szereplői miniszterek és prim adon
nák, akadémikusok, nagykövetek és szélhámosok, sikkasztok, futballisták 
és bankigazgatók, teljesen átregényesítve, izgalom ba mártva, az esemény 
pedig nem egyéb, m int történet, mint szenzáció. A  sajtó tulajdonképpen 
a regény végleges diadala a történeten.”

*

*  ❖

Ham vas Béla R egényelm életi fragm entum  cím ű tanulmányának nem 
m inden tézise és megállapítása állottá ki a próbát, eredm ényeiről és 
értékeiről sem hozhatunk egyhangú, pozitív ítéletet. H ogy mégis fontos
nak tartjuk felh ívni rá a figyelm et ennek az a magyarázata, hogy vitat
ható következtetései ellenére is a regény művészetének egy filozófiailag 
m egalapozott sajátos vízióját terem tette meg. Ha tekintetbe vesszük azt, 
hogy Lukács G yörgy kapitális munkája, az 1918— 19-ben írott A  regény 
elm élete cím ű mű után átfogó és egyetem es jelentőségű tanulm ány a 
regényelm élet tárgyköréből m agyar nyelven nem született (a marxista 
kritika ugyancsak részleteredm ényeket tud felm utatni ezen a téren) 
—  akkor Ham vas Béla m unkáját minden ellentmondásossága ellenére is 
a problém a figyelem re méltó, filozófia i szempontú m egközelítésének kell 
tekintenünk.



8. ÁTTEKINTÉS

D olgozatom  alcíme: Bevezetés Hamvas Béla m űveinek olvasásához. 
A z a körülm ény, am elyet a dolgozatom ban is hangsúlyoztam , hogy Ham 
vas Béla életm űvének elsősorban a folyóiratokban m egjelent kb. három 
száz írásból álló részét olvashattam el, valam int A  láthatatlan történetet, 
és a R egényelm életi fragm entum  cím ű kéziratot, s a Scientia Sacra né
hány kötetét, befolyásolta azt, hogy nem vállalkozhattam  m onografikus 
feldolgozásra. A z esszékből és tanulm ányokból témák és tárgykörök  soka
sága rajzolódik  ki, s éppen ebből eredt az az elhatározás, hogy m egkí
sérelem azoknak a kérdéseknek, vonulatoknak a kiem elését, am elyek 
Hamvas m űveinek alapproblém áit, képezik, illetve egész gondolkodására 
hatással vannak.

B ori Im re és Darabos Pál már rámutattak arra, hogy a hagyom ány 
és a szellem i-kulturális válság jelentik azt a területet, am elyen Hamvas 
Béla legotthonosabban mozgott. M egkíséreltem  ennek az útmutatásnak a 
fényében felvázolni, hogyan alakul Ham vasnak a hagyom ány iránti v i
szonya, hogyan reflektálódik  m űveiben a tradícióról alkotott elképzelés. 
S végső soron, hogyan épül be az Archai-esszékbe a hagyom ány „anya
ga” , hogyan születnek meg az archaikus témák, tárgyak ösztönzésére a 
legkülönösebb m odern m agyar esszék.

A  H eidegger— Hamvas viszony bemutatását is tanulságosnak tartot
tam, m ert Sándor Pál megállapításai Hamvas és az egzisztenciafilozófia 
kapcsolatáról ebből a látószögből ném ileg módosulnak.

Ha az egyes problém ákat nem sikerült m egfelelő m ódon vagy kielé
gítően bemutatnom , az talán abból következik, hogy több kérdés tisztá
zását tartottam  szükségesnek, mert nemcsak a Ham vas-m ű elszigeteltsége 
okozza a nehézséget, hanem a feldolgozások, értékelések hiánya is. Ezért 
törekedtem  arra, hogy m inél több írást bevon jak  dolgozatom ba, hogy 
az idézetekkel m inél jobban  alátámasszam a Hamvas sokoldalú érdek lő
déséről és szem léletének egyetem ességéről mondottakat.

Nem is a végső konzekvenciákat tartom  fontosaknak, hanem —  ha 
sikerült dolgozatom m al elérnem  —  azt, hogy nagy vonalakban körvona
lazzam Hamvas m űveinek alapproblem atikáját.
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